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Mulți dintre voi știți cât de mult îmi place să vizitez Africa.
Iubesc cultura ei, oamenii, mâncarea și, bineînțeles,
animalele. De fiecare dată când o vizitez, îmi aloc timp să
admir sălbăticia și, în mod special, elefanții. Să urmărești
un astfel de animal în habitatul lui este cu adevărat
inspirator și memorabil. Sunt impresionat nu doar de
dimensiunea lor, ci și de inteligența, capacitatea de
adaptare și spiritul protector – calități pe care ne străduim
să le avem și noi, oamenii.

Dar elefanții ne amintesc și de o lecție
importantă – că nu contează cât de
puternic și inteligent devii, cel mai mic
lucru te poate trage în spate, dacă îl
lași.
Am auzit o poveste despre un
instructor care ținea elefanții în spatele
celui mai mic gard, care abia dacă
ajungea până la glezna unui om. Într-o
zi, o persoană a întrebat instructorul
ce împiedică elefanții să treacă de
cealaltă parte a gardului. Până la
urmă, nici nu trebuia să ridice prea
mult piciorul pentru a depăși bariera
impusă de gard. Cum era posibil ca
un animal atât de mare și puternic să
fie la un pas de libertate și să fie oprit
de ceva atât de mic?
Dresorul le-a explicat că atunci când
elefanții erau mici, nu puteau trece
singuri de cealaltă parte a gardului,
dar asta nu i-a împiedicat să încerce.
După numeroase încercări, au înțeles
că este imposibil fizic să facă acest
lucru, așa că au renunțat. Când au
crescut suficient cât să poată face
acest pas, nu au mai încercat,
deoarece au rămas blocați în
amintirea primelor eșecuri. Mintea lor

a devenit o barieră mai puternică
decât micuțul gard.
Cred că mulți dintre noi rezonăm cu
această poveste – ne complacem în
percepțiile despre propriile limitări și
nu ne dăm seama că am evoluat. Te
regăsești în situația de a nu putea
depăși limitele pe care fie ți le-ai
impus singur, fie le-ai permis altora să
ți le pună? Cred că toți avem garduri
mici pe care le-am dezvoltat în calea
noastră și, oricât de mult am învăța și
ne-am dezvolta ca oameni, unele
bariere încă se simt mai înalte decât
sunt în realitate.

TE-AI NĂSCUT SĂ
FII LIBER ȘI SĂ
EXPLOREZI.
Când privești înapoi și te gândești la
obiectivele tale și la unde vrei să fii, ce
obstacole vezi? Poate ai prins frică de
vorbitul în public din cauza unui
moment stânjenitor sau ai renunțat la
o pasiune, precum muzica sau artele
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pentru că cineva ți-a spus că nu ești
suficient de bun. Poate că ai dubii în
privința afacerii tale, pentru că cineva
ți-a spus că nu ești făcut să fii
antreprenor sau ai început să îți spui
ție însuți că nu ai ce îți trebuie pentru
a conduce o afacere.
Sunt astfel de gânduri micile garduri
pe care le-ai construit în mintea ta? La
fel ca elefanții din poveste, te-ai lăsat
influențat de o barieră pe care ai
putea-o depăși cu ușurință? Adevărul
este că ești mai mult decât elefanții
care trăiesc pe tărâmurile Africii – ești
liber să explorezi și să trăiești viața la
potențial maxim! Trebuie doar să
realizezi că aventura ta nu începe cu
un pas uriaș, ci cu un pas mic peste
gardul mic care te duce într-o lume pe
care te-ai născut să o explorezi.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Directorilor Generali
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Țineți aproape
de evenimentele companiei
Unul dintre lucrurile extraordinare pe care le-am învăţat
de când am pornit în marea aventură numită Forever este
faptul că orice idee se clădeşte pe o bază stabilă. Nu
există scurtătură între prezent şi viitor. Scopurile se ating
prin planificare, pregătire şi acțiune.
Toate succesele exemplare pe care le-am aplaudat în aceste
două decenii pe scena companiei din România şi pe scenele din
toată lumea ne-au arătat că aşa este. Poţi ajunge şi pe Everest,
poţi face şi primul pas pe Lună, poţi construi şi o afacere de
miliarde de dolari anual, pe care o iubesc şi o doresc milioane
de oameni de pretutindeni. Nimic nu e imposibil, nimic nu e
prea mult pentru cel care foloseşte forţa triunghiului de aur –
planificare, pregătire, acțiune.
Ştim că acum mulţi dintre voi sunt încă în vacanţă, pe plajă,
sub soarele fierbinte, ascultând valurile care se sparg de mal,
la munte, îmbrăţişaţi de răcoarea pădurii, în tot felul de locuri
splendide unde vă relaxaţi şi vă încărcaţi de energie. E o
răsplată binemeritată pentru eforturile voastre din timpul anului.
Ştim însă că vacanţa nu vă împiedică să rămâneţi conectaţi la
pulsul companiei şi să luaţi foarte în serios planificarea perioadei
următoare. Pentru că la Forever libertatea nu este doar în
vacanţă, libertatea este mereu.
Suntem siguri că vă veţi întoarce cu forţe proaspete acasă,
unde ne aşteaptă pe toţi o toamnă foarte bogată în evenimente.
Și în reuşite. La sfârşitul lui august, ca o încununare a unei veri
cu rezultate excepţionale, ne adunăm la Success Day, întâlnirea
emblematică a echipei Forever România.
Cine a fost abia aşteaptă să vină din nou, pentru că aici
găsește tot ce are mai bun compania – liderii, experienţa
lor, entuziasmul, soluţiile pentru obstacole, mesajul Forever,
sentimentul de familie. Aici oamenii învaţă, se bucură, se
conving că visurile devin realitate şi descoperă cum să
procedeze concret pentru asta.
La acest Success Day o să primim vizita unui grup de peste
60 de FBO din Ucraina, colegi la fel de pasionaţi ca noi,
care vin să ne cunoască, să comunicăm, să ne împărtăşim
experienţele. Suntem siguri că veţi fi acolo cu toţii, să îi inspirăm
cu bucuria și entuziasmul echipei minunate a României.
În septembrie avem la Sovata, aşa cum ne-am obişnuit,
Întâlnirea Managerilor şi a Activilor. Cu noi training-uri care
ne ajută să dezvoltăm afacerea, să accelerăm drumul spre
succesul dorit. Sovata este un motiv de mândrie pentru cei care
s-au calificat şi unul de mobilizare pentru cei care vor să fie cu
noi acolo toamna viitoare. Noi vă aşteptăm pe toţi cu braţele
deschise. Participarea voastră este una dintre nenumăratele
satisfacţii pe care le avem în munca Forever.

Luna octombrie vine apoi cu bonusul excepţional pe care îl
oferă compania celor care-şi confirmă permanent valoarea
şi cresc mereu. Cei care ştiu că aceasta este esenţa Forever
– să mergi mai departe, să menții ritmul și chiar să crești,
să urci din ce în ce mai sus, fără oprire. Întâlnirea Eagle-ilor
din Dallas se anunţă grandioasă, cu un spectacol fabulos
şi surprize generoase. Acolo vor fi cei mai dinamici FBO din
toată lumea. Te felicităm din inimă dacă te numeri printre
calificaţi. Dacă nu eşti prezent anul acesta însă, te încurajăm
cu toată încrederea să planifici, să te pregăteşti şi să
acţionezi pentru a fi anul viitor.
Noiembrie nu poate lipsi din agenda nimănui care se
simte cu adevărat FBO. Avem Success Day şi onoarea
de a-l primi din nou în mijlocul nostru pe Peter Boots,
Vicepreşedintele Forever pe Europa, un prieten fără pereche
al României, care ne sprijină întotdeauna plin de afecţiune
şi ne încurajează să facem lucrurile măreţe de care suntem
capabili.
Pentru cei care au planificat, au pregătit, au acționat cu
perseverență în ceea şi-au propus şi sunt la nivelul inspirator
de Eagle, decembrie înseamnă un nou eveniment-răsplată
oferit de companie, în Pattaya (Thailanda). Cei care pur și
simplu preferă exotismul Asiei vor fi acolo. Ne bucurăm că şi
ţara noastră are participanţi, calificaţi la această întâlnire.
Ne creşte inima când suntem împreună în febra
evenimentelor, când ne sincronizăm cu ritmul şi efervescenţa
Forever. Putem munci de oriunde, oricând şi avem privilegiul
să primim susţinerea, premiile incredibile ale companiei şi
aplauzele de recunoaştere. Nu există competiţie, deoarece
suntem în aceeași echipă și este loc pentru toţi, iar succesul
e mai dulce atunci când îl obţinem şi îl savurăm împreună cu
familia Forever. Aşa cum este minunat să-i ajutăm pe alţii în
timp ce ne ajutăm pe noi înşine!
Ţineţi aproape de evenimentele companiei, planificaţi şi
pregătiţi-vă din timp, acţionaţi cu energie maximă pentru
a vă califica şi a beneficia din plin de şansa pe care o
reprezintă fiecare întâlnire Forever. Nimic nu e prea mult,
nimic nu e imposibil pentru cei care îşi doresc cu adevărat.
Vă felicităm pentru tot ce-aţi reuşit până acum, vă susţinem
în continuare și abia așteptăm să parcurgem împreună
evenimentele și reușitele voastre care se anunță uluitoare în
agenda Forever a acestui an.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România
foreverliving.ro
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Puterea dezvoltării personale stă în
capacitatea acesteia de a te ajuta
să devii persoana care îți dorești
să fii.
Ca membri ai familiei Forever, suntem
cu toții norocoși să găsim sprijin într-o
rețea globală și un model de business
care ne permite să creștem împreună
și să ne împărtășim reciproc
succesele. Dar reușitele tale sunt o
călătorie personală, una a creșterii,
schimbării și provocării.
Ernest Hemingway a spus că nu este
nimic nobil în a fi superior altora și că
adevărata noblețe apare atunci când
ești superior versiunii tale anterioare.
Pentru mine, acest citat reprezintă
inima dezvoltării personale. Atunci
când te străduiești mereu să înveți, să
crești și să îți îmbunătățești abilitățile,
nu ai timp să acorzi atenție
obstacolelor, deoarece fiecare
provocare te încarcă să mergi mai
departe și să muncești pentru țelurile
tale.
Ca să îmi dau seama dacă stau bine
la capitolul dezvoltare personală, îmi
place ca o dată la câteva luni să îmi
pun câteva întrebări la care pot să
răspund cu ușurință și să acționez
imediat. De exemplu, am grijă de
condiția mea fizică și mentală prin
sport, alimentație și reușesc să învăț
lucruri noi? Adresându-mi astfel de
întrebări mă ajută să mă concentrez
pe dezvoltarea mea personală și cred
că te-ar putea ajuta și pe tine. Iată
câteva întrebări pe care trebuie să ți le

pui pentru a identifica zonele unde
trebuie să mai lucrezi.
Cât de des ieși și comunici cu
oameni din afara cercului tău de
prieteni?
Interacțiunile cu ceilalți sunt esențiale
pentru aprofundarea empatiei și
pentru a dobândi noi perspective
despre lumea din jur. Acest lucru nu
se întâmplă dacă rămâi mereu în
același cerc restrâns de oameni.
Încearcă să cunoști oameni noi. Lasă-i
să-ți lărgească orizontul și
îmbogățește-le viața împărtășindu-le
viziunea ta unică asupra lumii.
Ce ai făcut recent pentru a-ți
îmbunătăți sănătatea și alimentația?
Să ai grijă de corpul tău te ajută să fii
puternic și mental. Nu doar că te vei
simți mai inspirat și motivat, dar atunci
când arăți bine și te simți bine, vor
observa și alții. Personal, beau în
fiecare zi un Aloe Mini la 330 ml
amestecat cu un pliculeț de Argi+,
pentru a-i oferi corpului meu nutrienții
necesari pentru un start în forță.

epocă în care avem acces rapid la o
mulțime de informații, ceea ce face
mult mai ușoară satisfacerea nevoii de
cunoaștere. Dobândirea unei abilități
noi îți va menține mintea agilă și te va
învăța să privești lucrurile diferit,
furnizându-ți modalități noi prin care
să înfrunți provocările și să rezolvi
problemele.
Cum ai făcut lumea un loc mai bun?
A face lucruri pentru alții este un mod
puternic de a te dezvolta ca persoană.
Îmbunătățirea vieții altora nu ne
împlinește doar personal – ne ajută să
privim cu totul altfel propriile probleme
și provocări.
Data viitoare când te simți puțin
încurcat sau blocat, întreabă-te ce poți
face pentru a continua să te dezvolți
personal. Când te concentrezi pe
dezvoltarea personală, descoperi
modalități pentru a trece peste
provocări din trecut, pe care poate nu
le-ai identificat până atunci, făcându-ți
astfel afacerea mai puternică.
Continuați să zâmbiți,

Ai învățat o abilitate nouă sau ți-ai
îmbogățit cunoștințele?
Pentru mine, acesta este unul dintre
cele mai importante aspecte ale
dezvoltării personale. Trăim într-o
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Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

IAMA 2019

5

a
ă
l
a
u
n
A
a
e
r
i
Întâln

r
o
l
i
r
e
g
a
Man

Felicitări
calificaților!

VIP
Vajda Katalin
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Csoma Josif & Melinda

Nivelul 2
Daniel & Maria Parascan

Vasilica & Dumitru Crăciun

Gizella & Marius Botiș

Ionuț & Georgiana Stroe

Mariana Enii

Viorica & Viorel Moca

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Monica & Cristian Lepădatu

Valentin & Adriana Nițu

Marian & Dr. Monica Costiță

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Constantin & Tania Popa

Carina & Sebastian Iacătă

Maria Pop

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Elena Moraru

Rafael-Valer Loghin

Deák Mihály & Katalin

Silviu Ursu

Benkő Szidónia & János Levente

Bandi Attila & Izabela Enikő

Niculina & Viorel Ciuchea

Cristiana & Eugen Dincuță

Liliana & Marin Ilina

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Liliana Berdan

Ștefania Patricia Enea

Marilena Culișir

Elena & Adrian Cristache

Dorin & Elena Mateaș

Victor & Ludmila Sass

Camelia Dincuță

Adrian & Rodica Prie

Nagy Ernő & Irma

Ana Maria Scobercea

Alexandra Badea

Ana & Gabriel Piparcă

Bardócz István & Ildikó

Roxana Cristina Filip

Aurel & Veronica Meșter

Iuliana Mirela Popescu

Ulbrecht Susana & Gavril

Marina & Vasile Gîndulescu

Marinela Tuțuleasa

Cristina & Ilie Iscrulescu

Viorica & Ștefan Roșu

Andreea Gruia

Simona & Liviu Spătariu

Maria & Adreian Frumuzaiche

Maria Peter

Ionel Chirnogea

Derzsi Etelka & Sámuel

Niculina Ștefana

Nivelul 1

Invitați speciali ai companiei, pentru că s-au calificat la nivel de Manager în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019:
Rafael-Valer Loghin

Alina Modiga & Cătălin Dimache

Cristina Maria Berbece

Ioana Dana Marin

Iuliana Magdalena Baba

Mihai Baldovin

Roxana Cristina Filip

Dorina & Bogdan Hilohi

Andreia Marinela Deac

Andrei Laurențiu Coșula

Nuța & Bogdan Șaramet

Monica Vărăreanu

Alexandra Badea

Vă
așteptăm
cu drag!
foreverliving.ro
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Eugenia Suciu

Dana Mureșan

Elena Manea

Dorina Olar

Gabriel Marian Vasile

Petronela Laslău

Camelia Brașov & Dănuță Giurgică

Florina & Petre Ștefan Kristo

Lenuța Vina

Lukács Vencel

Ioan Levente & Elisabeta Fila

Elena & Emil Bătrînu

Mariana Igescu

Elena Dobromir

Daniela & Florin Crețu

Roxana-Marina Pruteanu

Maria & Aurel Diugan

Ionela Droahnă

Nicoleta Dumitru

Mircea & Militina Popa

Petronela-Andrada Fătulescu

Georgeta Elena Magda

Gabriela Nicoleta David

Alina Maria Costineanu

Sorina Pleșca

Maria & Radu Dutuc

Oana Elena & Ovidiu Rață

Diana Ostafi

Valeria & Ioan Crișan

Florica Mîrza

Claudia Cazac

Georgeta & Alexandru Jalgoczy

Ioana Mădălina Culcușică

Maria & Marin Macoveanu

Valeria & Adrian Sandu

Elena Nicolae

Petru & Magdolna Sala

Elena Lăzăroiu

Deák Timea

Eugenia & Mihai Merticaru

Elena & Mihai Chiricheș

Petru Gavril Medan

Dana Stoenescu

Mirela Guran

Csiszer Silvia

Daniel & Simona Sas

Alexandru Manea

Simon Gábor

Fenelia Ciaca

Magyari Éva Eszter & Attila

Cătălin & Ildi Crețu

Otilia Lupu

Marian & Carla Dicianu

Petrica Stan

Elena Dinu

Maria & Dumitru Ploștinariu

Mihaela Popa

Krisztina Izabella Sarig

Eross Zsuzsanna

Andreea Stuparu

Dorica Balaur

Anca Golijan

Leticia Anna Barabas

Amalia & Levente Kerekes

Veronica Bratu

Mariana Cercel

Razvan Pupăzan

Daniela Sîrbu

Elena Emilia Lica

Ana & Gheorghe Silvaș

Claudiu-Florin Ianc

Cristina Sfeclă

Cosmin Lazăr Hristea

Daniela Borza

Illes Ildikó
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Abel Ionatan Gonț

Antonela Tomazatos

Marieta Tudor

Alin Beserman

Dorina Creta

Maria & Cristian Nicula

Kovács Aliz Katalin

Mădălina Tapuc

Oana Bivol

Daniela Camelia Morcan

Irina Ana Vădan

Georgiana Stanca

Narcisa-Claudia Cazac

Daniela Vieru

Mónika Bogos

Viorica Mancaș

Tudorel Bucheariu

Liviu Mutuleanu

Kocsis Judit Linda

Marilena Tarca

Toni Alexandru & Anca Păun

Felicia Geczi

Lidia Purghel

Eleonora & Mihai Bucu

Adriana Florica Cameniță

Camelia & Eugen Maier

Cosmin & Veronica Hila Droasca

Mihaela Carmen Irimescu

Alexandru & Rodica Gabor

Mihaela & Iulian Vita

Balázs Gábor Zóltan

Adela Bălan

Kerekes Katalin

Cristina Elena Badea

Ioan Rădăcină

Marius Dorel Gîrbo

Narcis-Onisim Gonț

Elena Drăgoi

Finta Enikő Tünde

Marta Tarpai

Nicușor Ploșniță

Raluca Mihaela Mare

Laura-Ioana Coloja

Mariana & Iulian Oprea

Nicolae-Vasile Loghin

Lucica Arcip

Lavinia Lia Horga

Elena Stochiță

Vica Anicăi

Cătălina Bejan

Paul Pintean

Simona-Marieta Enache

Felicia Georgeta & Liviu Martin

Daniela Biro

Sorin Marcel Oros-Manarca

Marta Czimerman

Andreea Loredana Beldeanu-Gegiu

Kocsis Edit

Maria Tănase

Carmen Steluța Chifor

Marinela & Nicolae Mihu

Alina Mihaela Frățilă

Aurelia Gabi Palanga

Diana Nicoleta Vânturiș

Cristina Anișoara Herbil

Viorica Chelcu

Daniela Andreoiu

Balló Mónika

Nicoleta Doina & Gheorghe Epure

Vă
așteptăm
cu drag!

foreverliving.ro

8

Vara Forever

u
c
m
i
r
o
c
ă
r
Ne

o
F
i
ț
ă
t
ă
n
u
b
e
d
ț
ă
f
s
Ră

ă
r
a
v

l
m
0
3

Forever Aloe
Vera Gel
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Pomesteen
Power
cuburi de
gheață

cimbru
pentru decor

ț
e
l
u
c
i
l
p
1

Forever Argi+

Răsfață-ți papilele gustative va
savuroase și energizante p
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cuburi de
ananas

240 ml

Apă de cocos

120 ml

Forever Aloe
Vera Gel

1 pliculeț

Forever
Supergreens

Fulgi de cocos
și Bee Honey
pentru decor

ara aceasta cu două cocktailuri
pentru zile toride la piscină!
foreverliving.ro
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Te-ai întrebat vreodată ce stă între tine și un ten curat și sănătos? Ar
putea fi absența unui produs cheie în rutina de îngrijire a pielii: loțiunea
tonică. Tenul tău spune un DA hotărât acestui produs considerat de
specialiști secretul mai puțin știut al frumuseții pielii! Iar Balancing Toner
de la Forever este mai mult decât o loțiune tonică ce curăță delicat
pielea... este un deliciu nutritiv și hidratant pentru ten!
În Forever, ne place să oferim mereu mai mult și
mai bine. Încercăm să vă surprindem când vine
vorba de produse și le oferim mereu personalitate
și mai multă putere decât există la ora actuală
cu orice alt produs de pe piață. Balancing
Toner din gama Targeted Skincare ne-a permis
să fim generoși cu acest tip de produs și să îl
transformăm nu doar într-o loțiune tonică de
excepție, ci și într-un produs delicat și unic de
îngrijire, hidratare și hrănire, care răsfață tenul în
cele mai plăcute moduri.

Ce este toner-ul facial sau loțiunea
tonică?
Loțiunea tonică reprezintă un produs cosmetic
de curățare a tenului, care se aplică imediat după
demachiere, pentru a curăța impuritățile, urmele
de machiaj și demachiant, dar și celulele moarte.
Demachiantele, indiferent de tipul lor, nu reușesc să
îndepărteze în totalitate urmele de murdărie și de machiaj
de pe suprafața pielii. Toner-ul facial este singurul care
reușește să lase pielea cu adevărat curată și hidratată.
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Ingrediente

Știai că loțiunea tonică:
1. Permite absorbția mai rapidă a cremei de față?
2. Este singurul produs cosmetic de îngrijire care
echilibrează/reface pH-ul pielii?
3. Este folosită de doar 10% dintre persoane la nivel global?
Ești timpul să schimbăm acest procentaj și să
demonstrăm că loțiunea tonică a fost prea mult timp
subestimată. Iar Balancing Toner se impune la o
distanță mare de alte produse de nișă, dovedindu-și
o eficiență extraordinară în rândul sutelor de mii
de femei din întreaga lume.

Aloe vera

Extract de castravete

Extract de ceai alb

Extract de alge marine

De ce Balancing Toner de la Forever?
Există zeci, poate chiar sute de
sortimente de loțiuni tonice pe
piață. Cu cât numărul acestora e
mai mare, cu atât este mai grea
decizia de a o alege pe cea care
să se potrivească tenului tău.
Înainte de a crea Balancing Toner
am luat în calcul toate nevoile unui
ten și am creat o formulă care
nu doar că se potrivește oricărui
tip de piele, dar i-am adăugat și
nutrienți prețioși, de care tenul,
cel mai expus efectelor nocive ale
soarelui și radicalilor liberi, are cea
mai mare nevoie.

•

Reîmprospătează, rehidratează
și echilibrează pH-ul pielii,
minimizând în același timp
aspectul porilor.

catifelează pielea. În plus,
extractul de castravete
contribuie la îmbunătățirea
texturii tenului.

•

Dacă simți că tenul tău are
nevoie de extraîngrijire după
demachiere, Balancing Toner
este ideal pentru îndepărtarea
ultimelor urme de machiaj
sau impurități, precum și ca
primă etapă a procesului de
hidratare.

•

Protejează tenul împotriva
radicalilor liberi cu extract
de ceai alb, un antioxidant
puternic, și o concentrație
ridicată de Aloe vera, o
combinație specială, care
contribuie la echilibrarea
fluctuațiilor pielii.

•

Conține o combinație unică de
extract de alge și hialuronat
de sodiu, ce hidratează și

•

Catifelează și uniformizează
nuanța pielii.

•

Nu conține alcool sau parfum.

Cum se utilizează Balancing Toner?
Aplicați, cu o dischetă de
bumbac, o cantitate generoasă de
produs pe față și decolteu, după
demachiere. Folosiți de două ori
pe zi pentru a minimiza aspectul
porilor și pentru o piele hidratată.
Este vară, fața este continuu
expusă la soare și la radicali
liberi, iar uneori, tenul tău poate
resimți “poverile” acestui anotimp.
Dacă vrei să oferi tenului tău un
răsfăț cu adevărat savuros pentru
piele, îți recomandăm să folosești
Balancing Toner și pe post de
produs de hidratare și îngrijire,
folosind șervețelele Facial Fabrique

de la Forever – îmbibă un șervețel
în loțiunea tonică echilibrantă,
apoi aplică-l pe tenul curățat în
prealabil. Relaxează-te 15-20 de
minute, pentru a-i permite tenului
să absoarbă toată seva aloei și
bunătățile din ingredientele care
îi conferă strălucire și hidratare
optimă. Îndepărtează șervețelul și
observă diferența.
Poți continua cu crema de față
Forever pe care o folosești de
obicei sau poți sări peste ea, dacă
simți că pielea a primit infuzia de
nutrienți de care are nevoie după
răsfățul cu Balancing Toner.

Și avem și o veste bună! Începând
cu 7 august, pentru fiecare
Balancing Toner achiziționat
online, pe foreverliving.ro, sau la
Tel Verde, îți oferim cadou o cutie
de șervețele Facial Fabrique, care
să te sprijine în rutina de îngrijire și
înfrumusețare a pielii si un Spray
Bottle 60 ml,
perfect să iei cu
tine Balancing
Toner oriunde,
oricând.
Oferta este valabilă
în limita stocului
disponibil de
Balancing Toner.

foreverliving.ro
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Darul fidelității
Zilele trecute mă aflam într-un mall împreună cu fiul meu, în căutare
de haine. Unul dintre magazine, aparținând unui brand renumit, oferea
reduceri consistente, așa că am intrat, lăsându-mă influențat de
promoțiile anunțate. Am cumpărat (a câta?) pereche de blugi de marcă,
sub privirile ușor dezaprobatoare ale fiului meu, care spunea că există și
multe alte oferte pe lumea asta. Apoi m-am întrebat care este motivația
din spatele loialității mele față de acest brand și de produsele sale. Și
îmi propun să vin aici cu câteva concluzii utile, printr-o paralelă făcută
cu Forever. Sunt caracteristici ale brandului pe care tu, în calitate de
Forever Business Owner, le poți valorifica pentru a crește gradul de
fidelitate al celor cu care interacționezi în cadrul afacerii.
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Este vizibil. Întâlnesc marca respectivă în
reclame, există mulți fani ai brandului, se
vorbește despre el în cercuri de prieteni.
Ca FBO, este important așadar efortul
depus pentru a comunica periodic și
personalizat cu cei pe care-i dorești fideli.
Nu aștepta să-și aducă aminte singuri
ce trebuie să facă, pentru că au și-așa
destule griji pe cap. Pune-ți câte un
reminder periodic în telefon, pentru a-i
contacta. Organizează întâlniri informale
cu ei. Fă-le mici cadouri, cu utilitate zilnică,
personalizate Forever.
Are o conexiune emoțională. Una este
să privești un brand ca o simplă colecție
de produse sau servicii, alta este să-l simți
că-ți este aproape. Când se întâmplă
asta? Când cunoști povestea brandului,
când valorile sale coincid cu ale tale.
De aceea, atunci când comunici cu o
persoană pe care o dorești mai activă în
afacere, insistă asupra valorilor pe care
aceasta le apreciază cel mai mult. Este ea
orientată spre cei apropiați? Povestește-i
de Forever ca o mare familie. Este
ambițioasă, caută performanță? Prezintă-i
exemple de FBO de succes și arată-i cum
să le urmeze.

directe. Valorifică această stare de fapt în discuțiile tale cu cei pe
care-i dorești fideli afacerii.
Mă ascultă, apoi mă convinge. În timpul experienței mele din
magazinul respectiv, vânzătoarea m-a ascultat activ și a înțeles
exact ce-mi doresc. Apoi mi-a oferit câteva variante de blugi și a
insistat să iau cu mine la cabina de probă mai multe mărimi. Am
ajuns astfel la combinația potrivită între model și măsură. Și am
cumpărat.
Într-un studiu făcut asupra preferințelor clienților privind lanțul
de benzinării la care alimentează, s-a ajuns la o concluzie
interesantă: femeile aleg benzinăria pe criteriul curățeniei din
toalete, nicidecum al calității sau prețului benzinei. Clientul tău
consumator sau un membru al echipei tale apelează la produse
sau se implică în Forever, datorită unor nevoi sau convingeri
interne. Este important să le știi și tu, pentru ca să poți acționa
eficient. Propune-ți așadar, prin ascultare activă, să găsești
motivația reală care îi împinge să acționeze.
Fidelitatea față de un brand nu e pasivă, ci se manifestă prin
acțiune. Este atât comportament, cât și atitudine. Întreabă-te
ce îi păstrează pe clienți tăi sau pe cei sponsorizați lângă tine
(atitudine) și ce îi face să acționeze, să cumpere sau să-și
dezvolte afacerea (comportament).

Îndeplinește promisiunile. Mărcile
puternice explică modul în care își ajută
clienții, apoi susțin ceea ce au promis.
Este posibil ca unii membri ai echipei tale
să fi supra-apreciat anumite aspecte ale
afacerii, să fi avut așteptări nerealiste și
să fie dezamăgiți de faptul că nu ajung la
rezultate într-un timp foarte scurt. Brandul
de blugi ales de mine este scump, dar
livrează întotdeauna calitate pe termen
lung, conform așteptărilor. Tot așa și
Forever presupune investiție de timp
și energie pentru a ajunge la rezultate.
Explică-le clar acest lucru, dar subliniază
și faptul că, pentru cei fideli și implicați,
succesul e asigurat.
Mă reprezintă. Oamenii aleg branduri
care se potrivesc personalității lor. E ”cool”
să porți o pereche de blugi clasici, așa
cum este ”cool” să consumi produse
Forever sau să faci parte din această
afacere. Fiecare om are o anumită doză
de mândrie, la care poți apela, în sensul
pozitiv. Ca FBO, reprezinți un brand
american, prezent de multă vreme pe
piață și care și-a stabilit în tot acest timp
o poziție de lider în industria vânzărilor
foreverliving.ro
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Un croitor german a venit în San
Francisco în 1853 și a început
să vândă pânză de cort pentru
minerii care căutau aur. Într-o zi,
unul dintre aceștia i-a spus că
nu găsea pantaloni suficient de
rezistenți pentru munca în mină.
Omul nostru a început să facă
pantaloni din pânză de cort. Apoi,
pentru că aceasta era prea dură,
a adus din Franța un nou tip de
material textil – serge de Nimes.
Americanii l-au denumit mai simplu
– denim. Acesta era inițial albicios
la culoare, iar minerii se plângeau
că se murdărea repede. De
aceea, croitorul devenit de acum
antreprenor, l-a colorat într-un

albastru închis. Și a pus capse
la colțul buzunarelor, pentru ca
acestea să nu se rupă ușor. Iată,
pe scurt, istoria blugilor clasici. De
atunci, lumea întreagă îi poartă, cu
fidelitate și admirație.
Suntem în 2019, iar brandul
nostru încă se adaptează nevoilor
clienților. Modelul pe care l-am
cumpărat are o țesătură care
respiră și lasă apa să se evapore
ușor, pentru o senzație ”cool”
pe timpul verii. Sigur că aici este
implicat și mult marketing, dar este
clar că brandul vine, în continuare,
în întâmpinarea clienților.

Aceasta este, de fapt, cheia către
clienții fideli. Le ceri consumatorilor
tăi să comande mai multe
produse Forever. Le propui
celor din echipa ta să activeze
mai intens pentru a-și dezvolta
afacerile și a urca în Planul de
Marketing. Dar întreabă-te: tu faci
suficiente lucruri pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor lor?
Atitudinea câștigătoare este
dăruind, vei dobândi. Este parte
din filosofia Forever și este calea
către fidelitate față de brand și o
afacere prosperă.

Exerciţiu
Atunci când întâlnești provocări în ceea ce
privește fidelitatea clienților sau a membrilor
echipei, întreabă-i direct ce îi determină să aibă
această atitudine. Vei primi răspunsuri clasice –
lipsa de timp sau de bani, obligații pe care le au
în alte direcții, faptul că nu sunt făcuți pentru asta,
neîncrederea în companie sau produse. Dacă

vei asculta cu atenție, vei observa că în spatele
fiecărei astfel de afirmații stă o cauză internă (ex.
”nu sunt făcut pentru asta” = ”nu am încredere în
mine”). Asupra acestei cauze din interior trebuie
să acționezi pentru a-ți atinge obiectivul.
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Alexandru Israil
Specialist marketing
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EȘTI ÎN GRAFIC PENTRU CALIFICAREA
LA STIMULENTUL "ÎNALȚĂ-TE ȘI
ZBOARĂ SPRE SYDNEY"?
Te vrem alături de noi, pentru a exprimenta magia Raliului Global 2020 din
Australia. Încă este timp să te califici și să trăiești o experiență incredibilă. Te
recompensăm cu produse unice, bilete la Raliu, cazare la hotel sau chiar bilete de
avion, în funcție de nivelul la care te califici.
Îți reamintim ca perioada de calificare este 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 și că
trebuie să fii Activ în fiecare lună, să acumulezi minimum 500 cc pentru nivelul 1,
750 pc pentru nivelul 2 și 1000 pc pentru nivelul 3.
PENTRU DETALII DESPRE STIMULENT SI CONDITIILE DE CALIFICARE
ACCESEAZA URMATORUL LINK: HTTPS://BIT.LY/2TETPY7

Continuă să
muncești cu
încredere și
pasiune și ne
vom vedea în
Sydney!
foreverliving.ro
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Aproape toată lumea cunoaște beneficiile extraordinare pe care
Aloe vera le are pentru sănătate. Mulți apreciază atât de mult planta
încât o cresc și îngrijesc singuri acasă, în ghivece, pentru a o avea la
îndemână în caz de urgență. Însă puțini înțeleg că nu toate speciile
de aloe sunt la fel de bune și că nu toate produsele cu aloe de pe
piață au procentajul adecvat și puritatea necesare pentru a furniza
beneficiile pe care le așteaptă.

FOREVER | România & Republica Moldova | August 2019 | 244

Compania Aloe vera 17

SĂ VORBIM PUȚIN DESPRE
PURITATEA ALOEI
Dintre cele 400 de specii de aloe existente,
doar Aloe barbadensis Miller (cunoscută ca
Aloe vera) reușește să furnizeze toate beneficiile
extraordinare pentru sănătate, iar cel care
conține toți nutrienții valoroși pe care îi dorim
cu toții este gelul din interiorul frunzei. Pachetul
generos de substanțe nutritive din gel susține
sănătatea din cap până în picioare, având
numeroase beneficii pentru păr, unghii, piele,
sistemul digestiv sau imunitate. Dar pentru a
beneficia de ele, nu este suficient să rupi o frunză
din ghiveci și să o pui pe piele – este important
să se extragă exact partea potrivită din plantă, iar
în anumite situații, să se amestece cu extractele
botanice și ingredientele naturale potrivite, care
să îi potențeze efectele pentru rezultate maxime
și eficiente.
Structura frunzei de aloe este formată dintr-o
fracțiune solidă (coajă sau epidermă), celule (suc
aloifer), parenchim (substanță intercelulară) și
mucilagii. Epiderma este cerată pe exterior și
acționează ca scut protector. Sub epidermă (pe
partea interioară a acesteia) regăsim așa numitul
suc aloifer recunoscut după gustul amărui. După
aceste celule aloifere este mucilagiul care conține
acemmanan – cu proprietăți benefice pentru
sistemul imunitar. Așadar, după îndepărtarea
epidermei și a sucului aloifer, rămânem cu
gelul pur (numit parenchim) și mucilagiile care
au proprietăți remarcabile pentru sănătate.
Oamenii de știință au identificat mai mult de
200 de compuși activi în gel, care acționează
sinergic pentru a avea proprietățile benefice
asupra organismului (aminoacizii, enzimele,
saponinele, mineralele, vitaminele și acizii grași).
Gelul pur din interior
este responsabil pentru
reputația extraordinară pe
care o are aloe în lume.

99.7%

PROCESUL DE CULTIVARE A
PLANTEI ALOE VERA
Există numeroase plantații de aloe în întreaga
lume, dar nu multe companii le dețin. Forever
Living Products deține propriile plantații, ceea
ce înseamnă că poate controla întregul proces
de cultivare și recoltare. Pe lângă plantații,
Forever deține laboratoarele care efectuează
teste, fabricile unde se procesează frunzele de
aloe și se obțin produsele și depozitele care le
găzduiesc. Cu o implicare totală în viața fiecărei
plante – de la cultivare și până la recoltare
– Forever poate monitoriza cu atenție ce se
întâmplă și se asigură că fiecare plantă este
îngrijită corespunzător pentru a-și păstra calitățile
intacte.
În total, Forever deține peste 2600 de hectare
de Aloe barbadensis Miller, localizate în Texas și
Republica Dominicană. Turme de oi, capre și vite
străbat câmpurile pentru a ajuta la combaterea
buruienilor și pentru a furniza plantelor
îngrășământ natural. Atunci când o plantă ajunge
la maturitate, frunzele din exterior sunt atent
recoltate manual și analizate cu atenție pentru
a li se verifica calitatea, dar și pentru ca frunzele
tinere (din interior) să nu fie deteriorate în acest
proces, fiind lăsate să crească.
Odată culese, frunzele bogate în nutrienți sunt
transportate la o stație aflată la fața locului pentru
a fi spălate și filetate manual. Fermierii locali
sunt instruiți pentru a îndepărta cu atenție coaja
frunzei astfel încât să rămână doar gelul pur din
interior. La câteva minute după filetare, gelul este
stabilizat printr-un proces unic utilizat de Forever,
care îi garantează puritatea și calitatea. Fiecare
frunză este procesată în maximum 6 ore de
când a fost recoltată. Gelul trece apoi prin teste
minuțioase și repetate, pentru a ne asigura că nu
rămân urme de microbi sau fungi. Forever Living
efectuează peste 1.4 milioane de teste de calitate
pe an, oferind astfel consumatorilor siguranța că
beneficiază de cea mai pură și de calitate aloe de
pe piață în produsele sale.

gel pur din
interiorul frunzei
de Aloe vera, fără
conservanți

foreverliving.ro
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PROCENTAJUL DE ALOE
CONTEAZĂ
Odată ce gelul ajunge în fabrici, oamenii de știință
îi adaugă acestuia alte ingrediente botanice
speciale și uleiuri naturale pentru a crea produse
noi și eficiente, printre care și produsele de
îngrijire a pielii sau băuturile nutritive.
Există multe companii pe piață care
comercializează produse pe bază de aloe. Dacă
veți analiza cu atenție etichetele, veți descoperi
că procentul de aloe din multe este foarte mic,
iar de regulă, se folosesc seva și alte părți ale
plantei, mai puțin nutritive și eficiente decât gelul.
Dacă vrei să fii sigur de integritatea și calitatea
unui produs pe bază de aloe, urmărește eticheta
și vezi dacă apare aprobarea IASC (Consiliului
Științific Internațional pentru Aloe). IASC aprobă
doar acele produse care îndeplinesc standardele
lor extrem de ridicate de calitate, așa cum sunt
cele de la Forever Living. În ciuda faptului că
afectează calitatea, multe companii preferă
să compromită rețetele produselor folosind
părțile imediat de sub coaja plantei care sunt
mai puțin nutritive, deoarece extragerea gelului

pur de la interior este un proces costisitor, care
necesită timp. Un extract de aloe de slabă
calitate înseamnă și beneficii mai puține pentru
sănătate și produse ineficiente. Din fericire,
compania Forever Living este expertă în calitate
și a patentat metoda de extragere a gelului
(astfel încât să îi păstreze toate componentele și
substanțele nutritive intacte), asigurându-se astfel
că produsele conțin tot ce-i mai bun din plantă.
Din moment ce Aloe vera susține sănătatea
sistemului imunitar și contribuie la menținerea
unei digestii sănătoase, îți vei dori întotdeauna o
băutură cu un procentaj crescut de aloe în ea –
deoarece cu cât conține mai multă aloe, cu atât
rezultatele sunt mai bune. Forever Aloe Vera Gel
este aproape la fel de pur ca ceea ce regăsim
în plantă. Conține 99.7% gel pur de Aloe vera,
fiind produsul cu cea mai mare concentrație de
gel pur de aloe de pe piață. Oferta noastră de
băuturi nutritive este îmbogățită cu Forever Aloe
Berry Nectar, cu 90.7% gel pur de aloe, cu adaos
de mere și merișoare, și Forever Aloe Peaches,
cu 84.3% gel pur de aloe căruia i s-au adăugat
savoarea și prospețimea piersicilor bine coapte.
Aceste procente sunt cu adevărat uimitoare,
dar beneficiile băuturilor noastre nu se opresc la
aloe. Este important de specificat că băuturile
noastre nutritive nu conțin conservanți artificiali
sau zahăr și că sunt îmbogățite cu vitamina C,
atât de necesară organismului, totul în ambalaje
reciclabile bine sigilate, pentru a păstra toată
bunătatea gelului în interior.
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Și nu doar băuturile au un procentaj crescut de aloe în Forever.
Băuturile cu aloe sunt extrem de benefice, dar planta are proprietăți
remarcabile și când este utilizată extern, în special pentru piele, păr,
unghii - purifică, hidratează și hrănește, iar produsele Forever care o
conțin din abundență oferă o îngrijire la superlativ a întregului corp:
•

adaugă Aloe Activator în rutina ta de îngrijire a pielii sau cea de
frumusețe și beneficiezi de puterea a 98.9% conținut de aloe (îl poți
folosi ca demachiant, loțiune tonică sau produs de hidratare a pielii)

•

pulverizează Aloe First în părul tău pentru a beneficia de aloe în
procent de 80% (calmează scalpul și protejează părul de efectele
nocive ale soarelui)

•

folosește din abundență Aloe Propolis Creme pe tot corpul pentru a
experimenta plăcerea și beneficiile a 74% conținut de aloe, pentru o
piele moale și catifelată la atingere.

PREFERATE
FOREVER

Nu toate produsele de pe piață care se laudă că au în componență aloe
o conțin într-un procent suficient de crescut pentru a fi eficientă. Dacă
doriți produse de calitate în care puteți avea încredere, citiți cu atenție
etichetele și verificați nu doar cantitatea, ci și specia și proveniența
plantei în compoziția lor.
Suntem Compania Aloe Vera, iar împreună
cu companiile afiliate suntem lideri mondiali
în Aloe vera. Detinem controlul a tot ce
se întâmplă cu plantele noastre și ne
mândrim cu o transparență totală în privința
modului în care sunt cultivate, îngrijite și
recoltate, dar și procesate pentru a ajunge
în produsele pe care milioane de oameni le
adoră de peste 41 de ani în lume și de peste
21 de ani în România.

foreverliving.ro
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CLUB100

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iunie, au acumulat
minimum 100 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Andreia Marinela Deac

Marian & Dr. Monica Costiță

Vajda Katalin

Rafael-Valer Loghin

Daniel & Maria Parascan

CLUB60

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna iunie, au acumulat
minimum 60 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Mariana Enii

Carina & Sebastian Iacătă
Csoma Josif & Melinda
Ionuț & Georgiana Stroe
Silviu Ursu
Roxana Cristina Filip
Niculina & Viorel Ciuchea
Tatiana & Florin Gonț
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Iuliana Magdalena Baba
Haidița Baștavela
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Monica & Cristian Lepădatu
Marilena Culișir
Marius & Milentina Marcus
Viorica & Viorel Moca
Vasilica & Dumitru Crăciun
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Marinela Tuțuleasa
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TOP 20

Vajda Katalin

P.C. non-manageriale
TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în
luna iulie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna iulie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Andreia Marinela Deac
Marian & Dr. Monica Costiță
Rafael-Valer Loghin
Carina & Sebastian Iacătă
Mariana Enii
Csoma Josif & Melinda
Ionuț & Georgiana Stroe
Silviu Ursu
Niculina & Viorel Ciuchea
Abel Ionatan Gonț
Roxana Cristina Filip
Haidița Baștavela
Iuliana Magdalena Baba
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marilena Culișir
Monica & Cristian Lepădatu
Tatiana & Florin Gonț
Vasilica & Dumitru Crăciun

P.C.
P.C.totale
totale
TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna iulie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat
cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna iulie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Gizella & Marius Botiş
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus
Camelia Dincuţă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Ionuț & Georgiana Stroe
Carina & Sebastian Iacătă
Nagy Ernő & Irma
Kele Mónika
Derzsi Etelka & Sámuel
Tatiana & Florin Gonț
Marian & Dr. Monica Costiță
Romina Doran
Ramona Vingan
Smaranda Sălcudean
Andreia Marinela Deac
foreverliving.ro

22 Stimulent Forever

STIMULENTUL 1
Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdaşu
Fiodor Beliman
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta Maria Iuga
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu

Ionuț & Georgiana Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă
Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL 2
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ramona Vingan

STIMULENTUL 3
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin
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Calificările lunii iulie
Supervizori

Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Bacz Piroska Erika
Liliana Bardan
Endira & Gihan Bechir
Loredana Sorina Ciobanu
Csapo Ella
Csuros Csilla Katalin
Angela Dănilă
Victor Dumitrescu
Georgeta Paraschiva Duru
Loredana Anca Golena
Georgiana Iordache
Liliana Istrate
Răzvan Lodina
Florentina Mihalache
Elena Lavinia Militaru
Valer Ioan Pop
Adrian Cristian Poruțiu
Noemi Sorean
Irina-Mariana Tudosa
Alexandrina Udrea
Alin Vesa
Daniela Marin
Tatiana Panfili

Sfântu-Gheorghe
București
Murfatlar, CT
Bușteni
Sfântu-Gheorghe
Cașinul Nou, HR
Săcăleșeni, MM
Constanța
Iași
Baia-Mare
Drobeta-Turnu Severin
București
Baia-Mare
Murfatlar, CT
Moinești, BC
Plopiș, MM
Baia-Mare
Salonta, BH
Pădureni, VS
Galați
Vladimirescu, AR
Chișinău, Rep. Moldova
Leova, Rep. Moldova

Simon Gabor
Dana Stoenescu
Florentina Șerban
Narcis-Onisim Gonț
Derzsi Etelka & Sámuel
Bacz Piroska Erika
Răzvan Lodina
Iuliana Mirela Popescu
Constantin & Tania Popa
Nicolae-Vasile Loghin
Suzana Niculina Boștioca
Marian & Dr. Monica Costiță
Adrian Cristian Poruțiu
Endira & Gihan Bechir
Elena Nicolae
Rafael-Valer Loghin
Rafael-Valer Loghin
Kadar Erzsébet Biharine & Bihari Istvan
Carmen Steluța Chifor
Valentin & Adriana Nițu
Gina Ciarnău-Dănilă
Marina Marin
Marina Marin

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna iulie!

Asistent Manageri

Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Mihaela Bejinariu

Dîngeni, BT

Ioana Vladu

Narcis-Onisim Gonț

Sinaia

Abel Ionatan Gonț

Ioana Vladu

Drobeta-Turnu Severin

Eleonora & Mihai Bucu

Marina Marin

Leova, Rep. Moldova

Mariana Enii

Manageri

Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni calendaristice consecutive sau
150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Daniela Biro

Păulești, SM

Andreia Marinela Deac

Abel Ionatan Gonț

Sinaia

Tatiana & Florin Gonț

Paul Pintean

Arad

Andreia Marinela Deac
foreverliving.ro
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Senior Manageri

Forever Business Owneri care au 2 Manageri Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume

Localitate

Sponsori

Andreia Marinela Deac

Arad

Ionuț & Georgiana Stroe

Calificări Globale
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna Iunie.

Supervizori

Localitate		

Sponsori

Olga Chergan

Orhei, Rep. Moldova

Elena Stochiță

Victoria Vasileva

Chișinău, Rep. Moldova

Hristina Vrangelova

Raluca-Lavinia Gheorghiță

Timișoara

Laura-Ioana Coloja

Roxana-Marina Pruteanu

Brădățel, HD

Marian & Dr. Monica Costiță

Manageri

Localitate

Sponsori

Eleonora & Mihai Bucu

București

Florentina & Benone Gavrilescu

Elena Stochiță

Chiajna, IF

Elena Moraru
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Info 25

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

Joi, 15 august, centrele de distribuție Forever din toată țara sunt închise,
dar vă așteptăm oricând și la orice oră pe foreverliving.ro.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse
plasate în centrul de distribuţie din Bucureşti, după orele
17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.
PROGRAM:
Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00
(Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro.
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Nume

Localitate

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Abrasu, Magdalena

Tulcea

Berbecar, Larisa Diana

Bistrita

Adam, Rebeka

Miercurea-Ciuc

Birau, Daniela

Oradea

Agoston, Anna

Sat Culcea

Birlescu, Iulia Maria

Tamaseni

Alexei, Svetlana

Straseni, R. Moldova

Bivol, Alexandrina

Ialoveni, R. Moldova

Amza, Valentina Marinela

Craiova

Bobse, Raluca Laura

Oradea

Amzar, Otilia

Bucuresti

Bodizs, Lavinia Maria

Carei

Andrei, Cristina-Florica

Vartoapele De Sus

Bogyis, Daniela Beatrice

Com. Ortisoara

Andrei, Olivia

Bucuresti

Bolboaca, Andra Elisabeta

Bistrita

Apostol, Alexei

Hincesti, R. Moldova

Bosovici, Cristina-Alina

Craiova

Babaian, Ala

Docesti

Braun, Elisabeta Maria

Arad

Baciu, Delia Nicoleta

Iasi

Breahna, Stefania Luminita

Bacau

Baciu, Domnica

Moinesti

Brinzac, Maricica

Feldioara

Baciu, Olesea

Leova, R. Moldova

Bucur, Leontina

Cornesti

Badin, Adriana

Timisoara

Budeanu, Elena

Iasi

Bagdasar, Maria Diana

Caracal

Busu, Liviu

Craiova

Bahrin, Mihaela

Chiajna

Cajuc, Nicolae

Leova, R. Moldova

Balaita, Andreea Georgiana

Bacau

Calbaza, Emilia

Sangeorgiu De Mures

Balazs, Beata

Petea

Caldarar, Daniela Maria

Iecea Mare

Balazs, Ildiko

Targu Mures

Caliman, Mariana

Bucuresti

Balint, Ildiko

M.Ciuc

Canon, Mihaela

Botosani

Balog, Judith

Od. Secuiesc

Canureci, Loredana-Mariana

Peciu Nou

Baluta, Camelia

Targu Jiu

Caplea, Maria

Bucuresti

Banea, Daniela

Sibiu

Caspriac, Emanuela

Bistrita

Barbos, Liliana Adriana

Otopeni

Cazangiu, Alexandra-Monica

Chiajna

Barbu, Patricia

Urleta

Cerb, Adriana Cornelia

Sighetu Marmatiei

Barcan, Dumitru

Bacau

Cheles, Ioana

Bucuresti

Barkasz, Ambra Roberta

Satu Mare

Chingaru, Catalina

Bragadiru

Barla, Rodica

Nicolesti

Chira, Daniela

Sesuri

Barsan, Vasile

Piatra-Neamt

Chirila, Ani

Bacau

Barzu, Viorica

Anina

Chirnogea, Ana

Medias

Belei, Lucian Dorin

Arad

Chivu, Valerica

Murfatlar

Benedek, Balazs

Miercurea-Ciuc

Cioban, Alina

Arad

FOREVER | România & Republica Moldova | August 2019 | 244

Calificările lunii iulie 27

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ciobanu, Elenuta

Galati

Dogariu, Azimioara

Balan

Ciobanu, Maricica

Com Cordun

Dogaru, Mihaela

Bucuresti

Ciotea, Maria-Claudia

Arad

Draia, Anisoara

Arad

Ciovar, Profira Elena

Com Sascut

Dulamita, Iulia

Bucuresti

Ciovor, Veronica

Tg.Ocna

Dumitrache, Alina-Olga

Oteleni

Coian, Rodica Ramona

Bacau

Dumitriu, Vasile

Bacau

Coman, Georgeta

Constanta

Dumitru, Aura

Bucuresti

Constantin, Elena Luiza

Tirgu Jiu

Dupac, Magdalena

Craiova

Coroian, Ana

Alunis

Edu, Teodora

Arad

Cosa, Ion

N.Balcescu

Egyed, Franciska

Finis

Cosovan, Denes Iozsef

Sighetu Marmatiei

Ekmekci, Dorina

Arad

Costea, Emanuela

Com Stefan Cel Mare

Enache, Dorel Paraschiv

Arad

Covrig, Aurelia

Murfatlar

Ene, Andreea Elena

Constanta

Covrig, Georgeta

Targu Mures

Fabian, Csongor Richard

Sf.Gheorghe

Cozma, Mihaela

Iasi

Fancsali, Erika

Targu Mures

Cozmiuc, Mihai Gheorghe

Sintandrei

Farkas, Elena

Budila

Craciun, Benone

Bucuresti

Fatu, Cristina Elena

Bacau

Creanga, Dumitru

Sat Budila

Ferche, Tabita

Salard

Cret, Cristina-Mariana

Tarnova

Fila, Janos Robert

Oradea

Crisan, Otilia Mihaela

Sighetu Marmatiei

Filip, Anita Cristina

Nurnberg, Germania

Cristea, Gabriela Cristina

Busteni

Filiuta, Ionela

Giurcani

Cristea, Vali

Bolintin-Deal

Fleseriu-Cobarzan, Hrisanta Miruna

Arad

Croitor, Angela

Chisinau, R. Moldova

Fleseriu-Cobarzan, Ovidiu Petru

Arad

Croitoru, Daniela

Constanta

Frangu, Alina

Constanta

Cser, Adriana-Katalin

Salonta

Fratila, Tunde

Timisoara

Csutak-Rutkai, Eva

Oradea

Frincu, Georgiana Cosmina

Bucuresti

Cucos, Olga

Bucuresti

Fulop, Annamaria

Reghin

Cucu-Chiriac, Irina

Bacau

Fux, Vasile Adrian

Brasov

Cusma, Bogdan Gheorghe

Motru

Gemalescu, Tatiana Alina

Tatarastii De Jos

Dabija, Veaceslav

Chisinau, R. Moldova

Georgescu, Tatiana Adriana

Toplita

Darvas Boga, Eniko

Tusnadu Nou

Gergely, Erika

Targu Mures

Dascaliuc, Maria

Timisoara

Gheorghe, Remus

Ploiesti

Diaconescu, Mihail

Targoviste

Gheorghiu, Gabriela

Iasi

Dimitriu, Ana

Bogdanesti

Ghiorghiescu, Condela

Iasi

Dobrean, Zina

Miercurea-Ciuc

Ghiulgian, Sevda Taic

Leova, R. Moldova
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Giordano, Michele

Timisoara

Ionita, Ligia Roxana

Constanta

Girbu, Mariana

Ialoveni, R. Moldova

Iorga, Alina Mihaiela

Harrow, Marea Britanie

Gliga, Vasilica Mihaela

Galati

Iorga, Daniela-Alexandra

Ploiesti

Gligor, Alin-Sorin

Arad

Isac, Madalina Marieta

Craiova

Gligore, Jeni Cristina

Bucuresti

Iszlai, Szilard Norbert

Cluj-Napoca

Godea, Cristina

Bacau

Iunian, Lucia

Baia Mare

Goia, Luminita

Marisel

Jakab, Erika

Od. Secuiesc

Golicza, Anna

Ocland

Jercan, Cristina

Bucuresti

Gornea, Florinel

Voluntari

Jifcovici, Amina Luana

Izvin

Gradinariu, Maria

Bacau

Joe, Elena

Valu Lui Traian

Grigoras, Elena Daniela

Com Preutesti

Jucan, Claudia-Elena

Bucuresti

Grigore, Aniela

Turnu Rosu

Kertesz, Zoltan Sandor

Brasov

Grigore, Luciana Ionela

Murfatlar

Kiss, Henrik Vilmos

Budiu Mic

Grigorie, Andrada Mihaela

Bucuresti

Kolozsvari, Kinga

Targu Mures

Grossu, Rodica

Bucuresti

Kovacs, Marioara

Carei

Gurau, Floarea

Cajvana

Lacatusu, Nina

Ploiesti

Guse, Maria

Valu Lui Traian

Lazarescu, Arina Emilia

Loc. Siria

Gyorgy-Lider, Sandor

Cluj-Napoca

Leca, Animaria

Bucuresti

Halmagean, Lenuta

Arad

Levirda, Elena

Roman

Harabagiu, Andrei

Cluj-Napoca

Liedtke, Adina-Loredana

Arad

Hazu, Doina

Frumuselu

Lorincz, Jolan

Mugeni

Herciu, Andreea

Bacau

Luca, Maria Lavinia

Balcani

Herescu, Cristian Mihai

Iasi

Luca, Nicoleta Mariana

Dumbravita

Hirtopanu, Rodica

Tulcea

Lukacs, Eva

Simleu Silvaniei

Hobincu, Ionela Monica

Arad

Lungu, Maria-Eugenia

Iasi

Hojda, Maria

Iasi

Lupu, Madalina Elena

Bucuresti

Horvath, Vasile

Craidorolt

Makai, Eniko

Sf.Gheorghe

Ilie-Rusu, Carmen Luminita

Bucuresti

Maliu, Mariana

Bucuresti

Ilies, Catalin Cristian

Sighetu Marmatiei

Man, Adalbert Sebastian

Sighetu Marmatiei

Iliescu, Petruta Magdalena

Bucuresti

Manolescu, Daniela Cristina

Orastie

Iliuta, Ilie

Lazuri

Marin, Andrei -Radu

Craiova

Ion, Calin

Ploiesti

Marin, Georgiana

Ovidiu

Ion, Catalina Gabriela

Navodari

Marinescu, Laura

Campina

Ionita, Alexandra

Sat Crucea

Marinuc, Sabina-Florina

Brasov

Ionita, Aristita Adina

Valea Calugaresca

Mariut, Gema

Com Traian
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Mariuta, Natalia

Piatra-Neamt

Nagy, Ecaterina Viorica

Satu Mare

Mariuta, Sorina

Bacau

Nagy, Szidona

Batanii Mari

Masac, Carmen

Tg-Jiu

Neagoe, Elena Simona

Drobeta Turnu Severin

Mateas, Ioana

Arad

Neagu, Eugenia Elena

Mizil

Matei, Dumitru

Matraca

Neamu, Elena Diana

Ramnicu Valcea

Matei, Ioan Alin

Brasov

Necula, Lucia-Alina

Bucuresti

Matei, Raluca

Com Brusturoasa

Nedelea, Doina Ionela

Dragasani

Mazilu, Corneliu Mihai

Arad

Nemeth, Veronika

Sat Capeni

Mereu, Maria

Roman

Nichiu, Maria Mihaela

Brasov

Mereuta, Alina

Galati

Nicolae, Denisa

Bucuresti

Merlusca, Olivia Diana

Com Hemeius

Nicolaie, Oana

Cisnadie

Micu, Luciana-Maria

Cluj-Napoca

Oancea, Carmen

Constanta

Mihai, Alina

Craiova

Oanes, Horiana

Ludus

Mihaies, Maria

Tamaseni

Olcean, Roxana Marieta

Oradea

Mihaila, Maria Cristina

Timisoara

Onica, Elena

Urseni

Mihailov, Vasili

Cantemir, R. Moldova

Oniciuc, Liliana

Falticeni

Mihalache, Mihaela Renata

Bucuresti

Onofrei, Elena

Mitoc

Mihalache, Roxana

Murfatlar

Oprea, Carmen

Casin

Mihaly, Erika Edith

Zalau

Oprean, Radu Daniel

Oradea

Miler, Ana

Suceava

Pal, Erika

Dealu

Milut, Lidia

Com Tamaseni

Panaite, Mariana Corina

Com Dealu Morii

Mirt, Angela Lidia

Pildesti

Panaite, Marinela Anca

Girleni

Miticus, Denis Florin

Baia Mare

Pantir, Damian

Gheorgheni

Mocanu, Carmen

Tulcea

Papuc, Lucica

Falticeni

Moga, Carmen Diana

Oradea

Parfene, Mircea

Bacau

Moga, Lucia

Sarmasu

Parvan, Casian Nicolae

Targoviste

Moraru, Carmen Iuliana

Rm. Sarat

Patrascu, Catalina

Cebza

Moraru, Luminita-Daniela

Breasta

Paunescu, Mihaela

Craiova

Moroflei, Petronela

Giurgiu

Pavel, Florina Andreea

Iasi

Movileanu, Victoria

Hincesti, R. Moldova

Pavel, Ioana Paula

Nazna

Munteanu, Sonia Paunita

Bacau

Penta, Andreea

Giroc

Musat, Cristina-Elena

Bacau

Perju, Camelia

Iasi

Muscalu, Marius Teodor

Valea Lupului

Petcu, Angela

Galati

Mutu, Ernest Nicolae

Tatarastii De Jos

Petra, Simona Angela

Geoagiu

Nada, Dumitru

Bacau

Petre, Filofteia

Constanta
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30 Calificările lunii iulie

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Pintea, Cornel

Suceava

Rosu, Rodica

Bahna

Pintilie, Anastasia

Roman

Rosu, Vasilica

Mihail Kogalniceanu

Pintyi, Maria

Sat Valea Rece

Rotaru, Corina

Iasi

Pirvulescu, Steluta

Stelnica

Rugina, Mariana

Brasov

Pisica Vlasceanu, Catalina

Medgidia

Ruja, Flavia Mirela

Arad

Plesanu, Anca Ioana

Calimanesti

Rus, Melinda

Satu Mare

Plesca, Ina

Roscani, R. Moldova

Rusu, Ana-Loredana

Razboieni

Pogar, Eugenia

Iasi

Rusu, Irina Mariana

Iasi

Pop, Gabriela

Fagaras

Rusu, Liliana

Falticeni

Pop, Ioana Aurica

Sighetu Marmatiei

Sabau, Irina Elena

Timisoara

Pop, Mirela

Seceani

Saitos, Ana Rodica

Paulesti

Popa, Ana

Bucuresti

Sandro, Nuti Elena

Oradea

Popa, Andreea-Alexandra

Bucuresti

Sandu, Claudia-Ioana

Roman

Popa, Ioana Maria

Oradea

Saramet, Alexandru

Galati

Popelca, Nicoleta

Cisnadie

Sarateanu, Mihaela

Braila

Poptamas, Mirel

Targu Mures

Sasu, Tatiana

Baia Mare

Posteanu, Mihai

Atintis

Sava, Livia

Ocnita

Prelipschi, Ionica

Com. Mileanca

Serdean, Vasile

Cluj-Napoca

Prisacariu, Cristian Ionut

Rasca

Serenciuc, Zsuzsanna

Dumbravita

Puiu, Carmen

Bucuresti

Serenec, Alexandra Alina

Timisoara

Puiu, Cristiana Veronica

Crasna

Sestovschi, Tatiana

Chisinau, R. Moldova

Puiu, Kinga

Miercurea-Ciuc

Sileanu, Maria Simona

Brasov

Raducanescu, Cristina

Oltenita

Simionca, Crina Ioana

Gilau

Ramneantu, Lucica

Bocsa

Simon, Simona

Raducaneni

Randasu, Luiza

Bucuresti

Sirbu, Cristina

Hincesti, R. Moldova

Ratiu, Alexandra Maria

Petris

Socol, Ana Doina

Fagaras

Rementov, Natalia

Edinet, R. Moldova

Soponea, Daniela

Ban

Roca, Iuliana

Adjudeni

Sosu, Iren Piroska

Ozun

Roman, Marinela

Giulesti

Sotler, Adina Liana

Cluj-Napoca

Roman, Romina

Satu Mare

Spatariu, Elena

Suceava

Roman, Sandra Elena

Brasov

Staicu, Gheorghita

Iasi

Romasenco, Natalia

Straseni, R. Moldova

Stan, Mihaela

Bucuresti

Rosca, Paul

Bistrita

Stan, Nicoleta

Nucet

Rosescu, Oana Cristina

Bucuresti

Stanciu, Alexandru-Marian

Navodari
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Stanciu, Vasilica Camelia

Bucuresti

Tibuleac, Alexandrina

Topraisar

Stanoev, Lavinia

Timisoara

Tifrea, Leontin

Bocsa

Stef, Argentina

Zarnesti

Timinger, Anca-Ioana

Suceava

Stefan, Alina

Romanu

Tinca, Maria

Fundoaia

Steia, Olivera Bogdana

Timisoara

Tinca, Radu-Ionel

Miercurea-Ciuc

Stejar, Lacramioara

Suceava

Tincu, Anca

Bucuresti

Sterpu, Svetlana

Anenii Noi, R. Moldova

Tiparu, Nicoleta

Muchea

Stoia, Florentina

Murfatlar

Toader, Iulia Mihaela

Bucuresti

Stoian, Alin Gheorghe

Dumbravita

Tomescu, Stefania

Craiova

Stoica, Dumitru

Sighetu Marmatiei

Tudor, Felicia

Murfatlar

Stoica, Vasilica

Laterza, Italia

Tudor, Maria

Tandarei

Stroe, Mihaela

Husi

Tudorache, Margareta

Cosambesti

Sufaru, Constantin

Bacau

Tulpaz, Diana

Craiova

Sugar, Oana Alexandra

Sofronea

Turcitu, Lidia

Slobozia Bradului

Sukei, Julianna

Bradut

Turtoi, Ionel

Braila

Suseanu, Claudia

Falticeni

Ungureanu, Margareta

Codru, R. Moldova

Sustac, Catalina Cristina

Bacau

Vajasdi, Luminita Ioana

Floresti

Sustik, Andra Diana

Oradea

Valcu, Iasmine Denissa

Bucuresti

Szabo, Renata

Sandominic

Varga, Aurica

Sacueni

Szabo, Zsuzsa

Od. Secuiesc

Varga, Klementina Monika

Sarmasag

Szalai, Dana

Sannicolau Mare

Varga, Mariana

Oradea

Szigethy, Katalin

Tg.Mures

Vasilescu, Veronica Ionica

Constanta

Szilagyi, Emilia

Zerind

Vass, Arpad

Sf.Gheorghe

Szilagyi, Orsolya Maria

Satu Mare

Vieru, Mihaela

Calarasi

Szocs, Kinga

Mihaileni

Vinturici, Liliana Sorina

Timisoara

Szolosi, Elisabeta

Catalina

Vlaicu, Tudora

Viisoara

Tabarcea, Loredana Irina

Bacau

Voicu, Felicia

Plopii Slavitesti

Tanasa, Ana-Ramona

Com Bogdan Voda

Voicu, Oana

Sinaia

Tanasuica, Loreta

Balesti

Voinea, Zoica Maria

Mizil

Tandarica, Adela

Bucuresti

Zaharia, Mihaela

Bacau

Tataru, Alexandrina

Ileanda

Zaharovits, Gabriella Magdolna

Sighetu Marmatiei

Telegan, Olga

Resita

Zubascu, Paula Simona

Sat Sieu

Teodor, Maria

Bucuresti

Teodor, Sorinela Liliana

Cumpana

foreverliving.ro

Calmează. Răcorește.
Hidratează.

Ai grijă de pielea ta vara asta cu Aloe Vera Gelly! Datorită
concentrației ridicate de aloe din compoziție, acest gel este ideal
pentru calmarea pielii după expunerea la soare, răcorindu-te atunci
când ai cea mai mare nevoie.
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