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Impresionanta moșie Ewing, peluzele 
verzi luxuriante și copacii perfect 
aranjați au făcut din Southfork o 
destinație minunată pentru petrecerea 
Eagle Managers’ Retreat 2019, unde 
mulți dintre voi v-ați adunat să 
celebrați un alt capitol în povestea 
succesului vostru. Mă bucur că mulți 
dintre cei care au participat la 
Forever Eagle Managers’ Retreat în 
Dallas au avut șansa să viziteze 
proprietatea întinsă pe 25.000 de 
hectare.

Ferma Southfork Ranch abundă într-o 
mulțime de povești memorabile. A fost 
locația celebrului serial de televiziune 
Dallas, iar pentru mine, mereu a 
întruchipat spiritul vieții la fermă al 
vestului american. Dar una dintre 
poveștile mele favorite despre 
Southfork Ranch nu este foarte 
cunoscută și nu este învăluită în 
strălucirea și glamour-ul tv, care a 
făcut-o atât de populară.

Este povestea lui Manuel Rodriguez, 
grădinarul șef de la Southfork Ranch. 

Lucrează la fermă din 1967, de pe 
vremea când era un tânăr care doar 
tundea iarba și îngrijea florile. Dacă ai 
vizitat până acum moșia, ai văzut deja 
rezultatele muncii lui. Este peste tot pe 
unde te uiți; gardurile vii perfect tunse, 
iarba verde luxuriantă și copacii înalți 
sunt dovada muncii pe care o 
întreprinde în fiecare zi.

Având o suprafață atât de mare, pare 
imposibil să realizeze toată munca de 
unul singur. Într-o zi, toaletează copacii, 
în următoarea tunde iarba sau repară o 
parte din gard. Pentru Manuel, nu 
există sarcini mici și, făcând câte puțin 
în fiecare zi, a devenit o persoană 
indispensabilă pentru fermă. Murdăria 
de sub unghii sau de pe mâinile lui este 
dovada devotamentului său de a 
menține Southfork un loc frumos și 
magic. Mai mult decât atât, munca lui 
arată că prin realizarea zilnică a unor 
acțiuni mici, poți obține ceva 
memorabil.

Ce s-ar întâmpla dacă Manuel ar 
începe să facă mai puțin în fiecare zi? 
Sigur nu ai observa la început. Dar cu 
timpul, iarba ar începe să crească, 
gardurile ar necesita reparații și ar 
trebui vopsite, florile s-ar usca. În final, 
întreaga proprietate ar deveni un haos, 
iar sarcina de a o aduce la frumusețea 
de dinainte ar deveni descurajatoare și 
consumatoare de timp. 

Același lucru este valabil și pentru 
business-ul tău. De fiecare dată când 
faci follow-up cu un prospect sau 
client, organizezi o prezentare de 
oportunitate sau contactezi un 
membru al echipei tale pentru a-l 
instrui, faci un pas mic, dar esențial, 
care ajută la conservarea și crearea a 
ceva frumos – afacerea ta. Dacă nu 
faci câte puțin în fiecare zi, vei scăpa 
lucrurile de sub control și nici nu îți vei 
da seama când se adună o cantitate 
impresionantă de treabă, căreia cu 
greu îi vei face față pentru a-ți scoate 
afacerea la lumină.

Data viitoare când simți că nu faci 
suficient, sper că te vei gândi la 
Southfork Ranch și la Manuel, care 
ajută la conservarea frumuseții și a 
istoriei ei. Nu te gândi niciodată că 
ceea ce ai realizat într-o zi este prea 
puțin sau nesemnificativ. Fiecare 
sarcină pe care o duci la îndeplinire 
este o parte din construirea și 
menținerea unui business care are 
puterea de a schimba viața ta și a 
altora.

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

PRIN REALIZAREA UNEI SERII 
DE ACȚIUNI MICI ÎN FIECARE 
ZI, POȚI OBȚINE CEVA 
MEMORABIL.

Mai mult 
mai puțin

În Forever, suntem foarte norocoși să deținem atât de multe 
clădiri și proprietăți în toată lumea. Întotdeauna am avut o 
pasiune pentru natură, arhitectură și poveștile din spatele 
locurilor care sunt speciale în inima noastră. Când mă 
gândesc la proprietățile care înseamnă cel mai mult pentru 
mine, întotdeauna îmi vine în minte Southfork Ranch.

cu
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Am fost chiar în 
inima Forever

banii: produce încredere, produce acea putere interioară 
de neînvins, produce viitor și mai ales produce șlefuirea 
fiecăruia dintre noi până când atingem strălucirea adevăratelor 
diamante.

Am avut acolo exemplul că ţări care trec prin dificultăţi 
economice primesc șansa Forever ca pe un mare dar și o 
folosesc din plin – imaginaţi-vă cum arăta scena când au urcat 
cei aproape 50 de Eagle-i din Mongolia! Am simţit că ni se taie 
respiraţia - oameni care aparţin unui spaţiu unde e vie tradiţia 
îmblânzitorilor de vulturi au arătat că ei înșiși aleg să fie Eagle-i 
Forever.

Am vizitat Aloe Vera of America, fabrica legendară unde se 
prepară cele mai bune produse pe bază de aloe din lume. 
Ne-a impresionat ca de fiecare dată, la fel cum și vizita la 
Southfork Ranch ne-a făcut să ne simţim mândri că suntem în 
familia Forever.

Pentru noi, momentul de vârf al săptămânii a fost întâlnirea 
cu Rex, pe care am avut-o în Phoenix, înainte de reuniunea 
Eagle-ilor din Dallas. Am petrecut timp extrem de valoros cu 
el povestind despre România, despre oamenii din echipa 
noastră, pe care îi iubește și apreciază fără limite, despre cât 
de mult admiră eforturile ţării noastre și despre șansele noastre 
de a ajunge în cel mai înalt top Forever – pentru că avem 
cu ce și pentru că merităm. Ca întotdeauna, ne-a dăruit din 
energia lui inepuizabilă, din afecţiunea și inegalabila lui căldură 
sufletească. Fiți siguri, echipa României are un loc privilegiat 
în inima lui, iar voi și poveștile voastre emoționante, demne să 
miște și munții din loc, succesele voastre nemărginite Forever 
reprezintă darul pe care îl primește cu cea mai mare bucurie.

Cei care au ales sărbătoarea Eagle-ilor desfășurată în Dallas 
pentru că au simţit nevoia să ajungă acasă, în chiar inima 
Forever, s-au întors bogaţi și sunt gata să dea mai departe tot 
ce au primit acolo. Urmează și întâlnirea Eagle-ilor din Pattaya. 
O ocazie în plus de a ne hotărî să fim printre cei calificaţi la 
anul pentru Bahamas și în toţi anii care vor urma.

La treabă așadar. Succesul ne așteaptă.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra 
Country Manageri Forever România

Ne-am întors acasă după întâlnirea Eagle-ilor din 
Dallas, locul unde pulsul Forever vibrează prin fiecare 
fibră. Cum să descriem experienţa totală pe care 
ne-a oferit-o acest eveniment? Emoţie, bucurie, 
energie, admiraţie, împlinire interioară – au fost 
doar o parte din stările copleșitoare pe care le-am 
împărtășit cu mulţimea de FBO venită din toate 
colţurile lumii.

Dar știţi care e cel mai intens sentiment pe care l-a trezit în noi ceea 
ce am văzut, am auzit, am trăit în Dallas? Sentimentul că suntem 
invincibili și cu Forever putem să ajungem exact acolo unde ne 
dorim, deorece nu s-a inventat obstacolul care să ne oprească.

Suntem mai mult decât o companie, suntem un nou mod de 
a face afaceri, de a relaţiona cu oamenii, de a ne modela viaţa 
punând în centrul ei pasiunea, libertatea, dăruirea faţă de ceilalţi. Și 
nu avem concurență în ceea ce facem. Aceste lucruri ne dau forţa 
de a transforma în realitate ţelurile cele mai îndrăzneţe pe care ni le 
stabilim. Iar Planul de Marketing, unic în lume, este cel mai rapid și 
mai generos sprijin pentru reușitele noastre. Nimeni din industrie nu 
poate egala și nu poate oferi oamenilor beneficiile, recompensele, 
dar mai ales experiențele pe care Forever le dăruiește celor care 
fac performanță și își prețuiesc viața, familia, timpul. 

La evenimentul din Dallas am văzut din nou ce înseamnă succesul 
Forever – pe lângă generaţiile cu experienţă, o mulţime de tineri 
s-au calificat pentru acest eveniment. În număr simţitor mai mare 
decât anii trecuţi, ei au dovedit un lucru foarte important – ideea de 
Eagle poate și merită îmbrăţișată de la primele momente în Forever.

Entuziasmul acestor tineri, prospeţimea și hotărârea lor ne-au 
reamintit tuturor că a fi Eagle pe orice treaptă ne-am afla nu e o 
simplă opţiune, ci o nobilă necesitate. Afacerea crește doar dacă 
ne păstrăm efervescenţa, dacă suntem mereu în mișcare. Aceasta 
este calea sigură de a urca mereu. Iar când gândim și acţionăm 
așa suntem cu adevărat parte din compania care și-a ales drept 
emblemă vulturul. Și ne dovedim demni de ea.

Tot ce am trăit în Dallas a fost mai impresionant, deoarece am 
participat în echipă. Am văzut cu o sută de ochi, ne-am bucurat cu 
o singură inimă. Henry Ford spunea: „O afacere care produce doar 
bani este o afacere slabă”.

Forever Living Products este una dintre cele mai puternice afaceri 
din lume tocmai pentru că produce valori mai importante decât 
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Aceia dintre voi care nu au fost 
Eagle-i anul acesta sper că sunteți 
pe drumul spre calificarea de anul 
viitor. Iar dacă v-ați calificat Eagle și 
ați ales să participați la EMR în 
Pattaya, abia aștept să vă văd 
curând.

Să fii Eagle este un punct de cotitură 
în afacerea ta Forever, dar știu că nu 
se realizează ușor. Atunci când te uiți 
pe social media și vezi atât de mulți 
Eagle-i sărbătorind și participând la 
training-uri, sper să îți amintești că și 
ei au avut suișuri și coborâșuri în 
afacerile lor, exact ca tine.

De fapt, nu cred că va exista un timp 
în care afacerea ta să nu treacă prin 
suișuri și coborâșuri. Principala 
întrebare pe care trebuie să ți-o pui 
este: cât de mari sunt acele căderi? 
Cât de mari sunt obstacolele care îți 
țin afacerea pe loc și cât de greu îți 
va fi să recuperezi și să continui să 
crești? Cu cât căderea este mai 
mare, cu atât îți va fi mai greu să ieși 
la suprafață. Pe de altă parte, dacă 
este o cădere superficială, îți va fi mai 
ușor să ieși și să revii pe drumul tău. 

Așadar, cum eviți căderile și 
”craterele” adânci din afacerea ta? 
Secretul constă în echilibru. Te 
încurajez să te gândești la Reperele 
Măreției – Recrutare, Fidelizare, 
Dezvoltare și Productivitate. Am 
dezvoltat aceste repere ca un cadru 
pentru Forever Business Ownerii 
care vor să își construiască o afacere 
echilibrată și de durată. Reperele 
Măreției îți permit să crești aspectele 
cheie din afacerea ta cu stabilitate.

Poate că vei avea o lună în care 
cifrele pentru recrutare nu vor arăta 
așa cum ți-ai dori. Dar dacă te 
concentrezi și pe fidelizarea 
consumatorilor, și pe noii membri în 
echipă sau dacă îți încurajezi echipa 
să se califice la noi stimulente pentru 
a-ți sprijini productivitatea, îți va fi mai 
ușor să îți revii. Este adevărat că 
poate nu vei aduce atât de mulți 
oameni noi în echipă pe cât ți-ai dori, 
dar asigurându-te că afacerea este 
sănătoasă și vibrantă, poți avea o 
lună cu mai puține rezultate la unul 
dintre repere și totuși să reușești. 

Consecvența este un alt ingredient 
cheie care te ajută să navighezi 
printre suișurile și coborâșurile pe  

care viața ți le scoate, cu siguranță, în 
cale.

Acest lucru înseamnă să fii 
consecvent cu efortul pe care îl 
depui în afacere, indiferent dacă 
vremurile sunt grozave sau nu. Să 
spunem că ai trei luni consecutive în 
care afacerea ta crește cu rapiditate. 
Ai putea fi tentat să stai deoparte și 
să te relaxezi o perioadă. Nu ceda 
tentației și dublează-ți angajamentul 
pentru consecvență. Gândește-te cât 
de multe poți realiza depunând 
același efort și atunci când afacerea 
merge bine.

Atunci când combini consecvența cu 
echilibrul în afacerea ta, îți oferi șansa 
de a lua avânt și de a construi ceva 
care rezistă tuturor suișurilor și 
coborâșurilor. Dacă faci asta, știu că 
vei fi un Eagle și abia aștept să 
sărbătoresc cu tine la EMR 2020, pe 
croaziera din Bahamas.

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Un alt Eagle Managers’ Retreat a intrat în istorie.       
Am petrecut un timp minunat împreună cu Eagle-ii în 
Dallas, unde ne-am bucurat de inspirație și 
numeroase training-uri care ne mențin motivați 
pentru ultimele luni din an și ne pregătesc pentru și 
mai mult succes în 2020. 

Nu    lăsa

căderile
să fie

prea mari
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Stimulent Forever

În perioada 19-22 septembrie 2019, toate drumurile Forever 
Business Ownerilor hotărâți, perseverenți și dornici să trăiască 
aventuri și succese pe măsura visurilor lor au dus la Sovata, la 
Întâlnirea Anuală a Managerilor și Activilor 2019. 

Au fost câteva zile pe cinste, 
cu un program complex, 
gândit special pentru a oferi 
calificaților la cel mai îndrăgit 
stimulent Forever România 
inspirația și instrumentele 
necesare ca anul viitor să îi 
găsească, printre alte locuri 
remarcabile în Planul de 
Marketing și stimulentele 
Forever, și pe croaziera 
exotică din Bahamas, de 
la Eagle Managers’ Retreat 
2020.

Așa a fost la
         #IAMA 19
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Stimulent Forever

Sovata ne-a întâmpinat cu 
zile splendide de toamnă, iar 
oaspeții au fost pe măsură. 
După ce au primit bonus din 
partea companiei o noapte 
de cazare în plus, pe lângă 
cadourile speciale și răsfățurile 
la spa, calificații #IAMA19 la 
nivel VIP împreună cu invitata 
noastră specială din Ungaria, 
Klaj Ágnes, Safir Manager, și 
Dora & Gabor Szőcs, Country 
Managerii Forever Living 
Products România și Republica 
Moldova, au petrecut vineri o 
după-amiază superbă împreună, 
la un prânz special, condimentat 
cu informații și trucuri utile 
pentru viitorul afacerilor lor.

Tot vineri, am urat bun-venit 
Managerilor calificați la nivelul 2 
și ne-am bucurat să îi reîntâlnim 
și să vorbim cu ei la o cină 
specială dedicată lor.

Sâmbătă, Managerii și Activii 
au avut parte de o zi bogată în 
evenimente, sesiuni de instruire 
și aventuri unice, care au 
culminat cu un super party ce 
ne-a purtat gândurile și visurile 
spre croaziera din Bahamas de 
anul viitor, de la EMR20.

Dora & Gabor Szőcs, Country Managerii FLPR

Klaj Ágnes, Safir Manager FLP Ungaria
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Stimulent Forever

Speakerii evenimentului au 
fost aleși special pentru a oferi 
tuturor calificaților informații 
și idei care să îi ajute să-și 
adapteze acțiunile în direcția 
spre care se îndreaptă în 
viitor. Urechile și ochii ne-au 
fost îndreptați spre #EMR20  
unde credem cu tărie că toți 
calificații de la Întâlnirea Anuală 
a Managerilor de anul acesta 
merită să ajungă și știm că au 
tot ce le trebuie pentru a fi acolo 
anul viitor. 

#IAMA19 a fost despre instruire, 
networking și bucuria de a fi 
împreună și de a învăța lucruri 
extraordinare pentru dezvoltarea 
afacerii Forever. Despre 
digitalizare, branding personal, 
Politicile Companiei, strategii 
clare și sigure pentru calificarea 
la nivel de Manager sau Eagle 
și despre cum ne putem păstra 
afacerea curată și mereu pe 
aceeași lungime de undă cu 
direcția pe care o urmează 
compania, au vorbit atât pentru 
Manageri, cât și pentru Activi:

• Dr. Dora Szőcs, Country 
Manager Forever Living 
Products România și 
Republica Moldova

• Dr. Gabor Szőcs, Country 
Manager Forever Living 
Products România și 
Republica Moldova

• Alice Gavril - Consultant 
Comunicare în agenția 
Godmother   

• Marius Darie - Speaker, 
Coach și Teacher Certificat 
John Maxwell Team

• Alexandra Tătar, Specialist 
Marketing Online FLP 
România

• Klaj Ágnes, Safir Manager 
FLP Ungaria

Ne-am digitalizat și am pornit 
în redescoperirea spiritului 
de echipă, care este nucleul 
succesului în afacerea Forever. 

Marius Darie - Speaker, Coach și Teacher 
Certificat John Maxwell Team

Alexandra Tătar, Specialist Marketing Online 
FLP România

Alice Gavril - Consultant Comunicare în 
agenția Godmother 
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Stimulent Forever

Team building-ul pentru 
Manageri a constat într-un 
program special creat pentru 
ei, cu misiuni și probe, pe care 
le-au accesat și parcurs pe 
o aplicație și le-au îndeplinit 
împreună cu ajutorul creativității, 
imaginației și bucuriei de a fi 
parte din acest eveniment. 
I-am provocat să interacționeze 
în moduri diferite și să se 
redescopere ca parte dintr-o 
echipă, să își îmbunătățească 
abilitățile de cooperare, de 
leadership, iar la final, toți au 
fost marii câștigători ai unei 
experiențe de neuitat.

În Forever, munca și distracția 
stau în aceeași bancă a 
succesului și nu există întâlnire 
a companiei de la care să 
lipsească zâmbetele și buna 
dispoziție. Iar petrecerea 
care a oferit Managerilor și 
Activilor răsplata binemeritată 
a unei frumoase calificări a 
fost legendară. Care au fost 
ingredientele care au oferit 
savoare petrecerii? Un strop de 
Bahamas, Forever Aloe Vera Gel 
din belșug, oameni de seamă 
și inimoși, muzică pe cinste, 
zâmbete Forever și multă voie 
bună.
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Vă mulțumim tuturor celor 
prezenți pentru aceste zile 
de neuitat! Suntem mândri 
de fiecare dintre voi și vă 
așteptăm și anul viitor, la o 
nouă ediție IAMA, cu cât mai 
mulți calificați din echipele 
voastre. Pentru că IAMA 
s-a transformat de-a lungul 
anilor nu doar într-unul dintre 
cele mai îndrăgite stimulente 
Forever, ci și în combustibilul, 
motivația și siguranța de care 
mulți FBO au nevoie pentru 
a ști că sunt pe drumul cel 
bun și că au tot ce le trebuie 
pentru a ajunge la destinația 
dorită: un vis împlinit!

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, te invităm pe 
Facebook.com/ForeverRomaniaHQ, în secţiunea Albume – #IAMA19.



Tinerețea fără bătrânețe poartă 

numele infinite firming complex
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Produsul lunii

Timpul nu trece neobservat și nu cruță pe nimeni. Pe măsură ce înaintăm 
în vârstă, pielea își pierde treptat din elasticitate și astfel apar ridurile, 
mușchii nu mai sunt la fel de fermi, iar articulațiile se rigidizează. Nu 
îmbătrânim, însă, cu toții la fel, iar vestea bună este că depinde în 
mare măsură și de noi ce semne lasă timpul pe chipurile și pe trupurile 
noastre.

Pentru că pielea este cel mai mare 
organ al corpului, primele și cele 
mai vizibile semne ale îmbătrânirii 
se observă la nivel cutanat. 
Responsabilă de acest lucru este 
reducerea cantității de colagen, a 
cărui producție scade începând 
cu vârsta de 25 de ani. Nivelul de 
colagen din organism poate fi afectat 
și de factori externi precum poluarea, 
radicalii liberi, fumatul, consumul 
excesiv de zaharuri sau expunerea 
prelungită la soare. De aceea, 
suplimentarea din surse externe 
poate fi necesară după depășirea 
acestei vârste.

CE ESTE COLAGENUL

Colagenul este o proteină 
dură, insolubilă, compusă din 
fibre și face parte din structura 
tuturor țesuturilor conjunctive, 
reprezentând o treime din totalul 
proteinelor prezente în corpul 
uman. 
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Produsul lunii

Odată cu scăderea nivelului de colagen din corp, 
funcțiile vitale încep să aibă, la rândul lor, de suferit. 
Carența de colagen se manifestă prin simptome 
precum oboseala și lipsa energiei, deteriorarea 
circulației periferice, reducerea tonusului muscular, 
diminuarea elasticității articulare și inflamarea sau chiar 
deformarea articulațiilor, dar și slăbirea funcției vizuale. 
În același timp, funcțiile tractului gastrointestinal se pot 
reduce în intensitate, la fel și cele ale plămânilor.

O modalitate la îndemână de a sprijini sănătatea 
corpului tău este prin suplimentarea dietei cu colagen. 
Există mai multe tipuri de colagen, iar dintre ele cel 
marin este cel mai apropiat de structura colagenului 
de tip I, cel mai abundent tip de colagen prezent la 
nivelul pielii. Pentru rezultate eficiente și pe termen 
lung, se recomandă administrarea colagenului în cure 
de câte trei luni, cu o lună pauză între ele.

În Forever știm că că frumusețea înseamnă mai 
mult decât îngrijirea pielii. Începe de la nutriție și, de 
aceea, am creat infinite firming complex, primul 
supliment dedicat frumuseții, cu o formulă pe bază de 
colagen marin hidrolizat și extracte din plante, pentru 
o abordare din mai multe unghiuri. Amestecul brevetat 
infinite din formula produsului conține:

• Concentrat de pepene galben din Franța – 
este o sursă importantă de vitamine antioxidante și 
superoxid dismutază.
• Ceramide – sunt componenta principală a 
straturilor superioare ale epidermei. Sunt lipide 
bioactive care pot fi extrase din plante precum grâul, 
soia și orezul.
• Vitamina C și biotină – susțin formarea sănătoasă 
a colagenului și potențează beneficiile acestuia.
• Colagen marin hidrolizat – conține aminoacizi 
precum glicina, lizina și prolina.

„Partenerul” perfect pentru firming serum, firming 
complex ţintește îmbătrânirea prematură și a fost 
conceput special pentru a susține îngrijirea pielii din 
interior. Am combinat colagenul marin hidrolizat 
cu vitamina C, care ajută la formarea sănătoasă 
a colagenului pentru funcționarea normală a pielii, 
sistemului osos, ligamentelor, precum și la protejarea 

celulelor împotriva stresului oxidativ, și cu biotină, 
care contribuie la menținerea sănătății pielii și 
a părului. Cu două tablete de infinite firming 
complex pe zi ești sigur că acorzi atenția cuvenită 
tuturor aspectelor ce ţin de îngrijirea pielii și îţi susţii 
rutina antiîmbătrânire din toate perspectivele.

Produsele Forever nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau 
preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un 
consult efectuat de medic.
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De ani de zile alerg în fiecare dimineață în jur de 30 de minute. În acest 
timp, vecinii s-au obișnuit să mă vadă pe stradă și ne salutăm destul de 
des – un fel de a păstra legătura, chiar și numai schimbând două vorbe. 
O mare parte dintre ei îmi sunt și prieteni, iar la o petrecere recentă au 
fost câțiva care au remarcat cât de ”în formă” sunt, ba chiar că am slăbit 
vizibil. Dar știți ce? Eu cântăream, în acel moment, cu câteva kilograme 
în plus față de greutatea mea normală. Și atunci, cum de alții mă vedeau 
diferit?

Ești o persoană 

Explicația o dă disonanța cognitivă. Oamenii își 
formaseră o anumită imagine asupra mea, și nu 
au observat faptul că mă îngrășasem (puțin :-) ), 
tocmai pentru ca vorbele lor să fie în concordanță cu 
convingerile. O aplicație importantă și utilă a acestei 
teorii se găsește în construirea brandului personal.

De imaginea pe care ți-ai făcut-o de-a lungul timpului 
în fața celorlalți depinde, în mare măsură, felul în care 
ei te văd, se comportă și acționează în raport cu tine. 
În munca ta de FBO lucrezi cu oamenii, iar măsura în 
care poți să-i influențezi depinde de părerea pe care 
ei și-au făcut-o despre tine. Ești ceea ce ei ”cumpără” 
înainte de a cumpăra produsele sau oportunitatea 
Forever.

remarcabilă?
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Ce înseamnă să-ți construiești 
propria imagine? Și mai ales, cum 
o construiești astfel încât ea să te 
ajute?

În primul rând, e bine să te 
analizezi și să descoperi care sunt 
calitățile pe care le deții și care-ți 
pot fi de folos în afacere și în relația 
cu ceilalți. Poate fi vorba despre 
tenacitate, încredere, putere de 
convingere, optimism, pasiune, 
umor sau seriozitate. Întreabă-i 
și pe alții cum te percep, roagă-i 
să fie obiectivi, ca să-ți fie de un 
real ajutor. E posibil să descoperi 
că sunt și laturi pe care trebuie 
să le îmbunătățești – stabilește 
care sunt acelea și fă acest 
efort, integrându-l în procesul de 
branding personal.

Apoi, în viața ta de zi cu zi, ai grijă 
să păstrezi și să cultivi aceste 
caracteristici personale.Prin 
aspectul exterior, prin felul în care 
comunici, prin comportament 
și acțiunile pe care le întreprinzi. 
Fiecare cuvânt rostit, fiecare gest, 
fiecare expresie a feței, dar și 
hainele pe care le porți, poziția 
corpului sau tonul vocii, toate sunt 
remarcate și evaluate, conștient 
sau subconștient, de cei din 
jurul tău. Ai două opțiuni: să lași 
la voia întâmplării felul în care ei 
te apreciază, în speranța că vor 
înțelege corect lucrurile, sau să 
preiei controlul acestui proces, 
având grijă de felul în care-ți 
construiești și comunici imaginea 
personală.

În acest efort, e bine să ții 
cont de următoarele principii și 
recomandări:

Diferențiază-te. Combinația de 
calități pe care ai descoperit-o 
în tine și care poate contribui la 
succesul tău personal este unică. 
Imaginează-ți persoana care deține 
toate aceste calități, cea cu care 
vrei să te identifice oamenii, apoi 
străduiește-te să fii la înălțimea 
așteptărilor. De exemplu, poți fi 
omul mereu activ, de încredere, 
care încearcă permanent să-i 

ajute pe cei din jur, are o memorie 
deosebită, pentru că știe toate 
caracteristicile produselor Forever, 
dar și detaliile Politicilor Companiei.
Iar atunci când au o problemă sau 
o nedumerire, cei care-l cunosc 
apelează, în primul rând, la el, 
recomandările sale dovedindu-se 
a fi corecte și utile. Cum îți poți 
cultiva această poziție în mintea 
oamenilor? Fiind tot timpul la 
curent cu noutățile Forever, 
parcurgând periodic informațiile 
necesare pentru a le memora, 
participând la întâlniri, sesizând 
nevoile celorlalți și sărindu-le în 
ajutor de câte ori ai ocazia. 

Păstrează-ți autenticitatea.
Imaginea pe care o formezi în 
mintea celorlalți trebuie să reflecte 
caracteristicile tale reale. Ea vine 
din interior, din convingerile tale 
personale. Orice încercare de 
a câștiga o poziție care nu te 
caracterizează se va întoarce 
împotriva ta – cei din jur vor 
sesiza că te comporți fals și te vor 
sancționa în consecință. 

Spune o poveste. Oamenii din 
jur pot fi sceptici atunci când susții 
anumite lucruri despre tine. Mai 
degrabă vor percepe asta ca laudă 
de sine. Percepția se schimbă 
însă dacă vei povesti întâmplări 
adevărate care-ți susțin punctul 
de vedere și mai ales dacă alții 
vor povesti aceste lucruri despre 

tine. Simpla afirmație proprie 
că ești un FBO de succes este 
lipsită de valoare. Automobilul pe 
care-l conduci, costumul pe care-l 
porți, conversațiile telefonice prin 
care-i ajuți pe ceilalți, întâlnirile 
internaționale la care ai participat 
vorbesc, în schimb, de la sine.

Acționează consistent. 
Imaginea unui brand de calitate 
se construiește greu, în timp și 
cu mult efort. Și se poate dărâma 
ușor, la prima dezamăgire sau 
întâmplare nefericită. La fel 
se petrec lucrurile și în cazul 
brandingului personal. De 
exemplu, dacă ți-ai construit de-a 
lungul timpului imaginea unei 
persoane elegante și manierate, 
faptul că te îmbraci neglijent la o 
întâlnire de prezentare va avea 
un efect nefast asupra acestei 
imagini. Cultivarea brandului 
personal implică efort constant și 
grija de a te comporta de fiecare 
dată așa cum ți-ai propus să o 
faci. Un om manierat, de exemplu, 
mănâncă elegant chiar și atunci 
când este singur, în propria 
sufragerie.

Vizează încrederea. Oricare 
ar fi imaginea pe care ai ales 
să ți-o cultivi, faptul că ești un 
om de încredere trebuie să facă 
parte din ea. Dacă nu vor avea 
în primul rând încredere în tine, 
clienții nu vor cumpăra produse, 
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Exerciţiu
Așa cum orice brand remarcabil are un slogan, 
gândește-te la un slogan personal. Ce frază te-ar 
defini? Iată un model: ”Pentru [aici introduci 
publicul tău țintă], eu ofer [avantaje sau beneficii 

pe care le pui la dispoziția lor], deoarece 
[caracteristicile tale de personalitate care susțin 
ceea ce ai afirmat]”.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

iar prospecții nu vor dori să devină 
FBO. Încrederea se câștigă 
prin seriozitate, prin păstrarea 
promisiunilor, prin competență, 
decență și onestitate. Știi cum 
poți verifica dacă ai câștigat 
cu adevărat încrederea unei 
persoane? Întreab-o dacă te-ar 
lăsa pe tine să-i împachetezi și să-i 
verifici parașuta, în cazul în care va 
face un astfel de salt.

În era pe care o trăim, imaginea 
personală se formează într-o 
proporție din ce în ce mai mare 
și pe baza informațiilor disipate 
online. Caută-ți numele (complet) 
în Google și verifică-ți ”amprenta 
digitală”. Este cartea ta de 
vizită la care întreaga lume are 
acces. Dacă ceea ce găsești nu 
corespunde cu brandingul pe 

care ți l-ai propus, încearcă să 
aduci lucrurile pe calea dorită. 
Schimbă (sau șterge) imagini 
și texte nedorite, acolo unde ai 
acces. Postează alte informații 
(relevante și utile) despre tine, 
astfel încât Google să le indexeze 
în primele pagini, pentru a trimite 
mai jos ceea ce nu corespunde. 
Fă același lucru și în paginile de 
Social Media. Verifică-ți profilurile 
personale și adu-le la standardul 
dorit. Iar de acum încolo, ai grijă 
la imaginile și textele pe care le 
postezi, comentariile pe care le 
faci, reacțiile pe care le provoci. 
Nu uita: în mediul online orice 
conținut poate rămâne înregistrat 
pentru totdeauna, fără ca tu să 
ai posibilitatea de a mai interveni 
asupra lui.

Un branding personal puternic și 
susținut în timp își pune amprenta 
și pe cei din jurul tău. Am constatat 
asta de curând, atunci când fiica 
mea a început să mă însoțească 
la jogging. Lucrurile funcționează 
la nivelul subconștientului, iar tu, 
în calitate de FBO, poți valorifica 
acest fenomen. Odată ce ți-ai 
construit brandul personal și ai 
câștigat recunoașterea celor din 
jur, gândește-te la moștenirea pe 
care o lași. Ajută-i și pe alții să 
devină cunoscuți și apreciați, să-și 
crească puterea și capacitatea 
de a influența în bine, să câștige 
încrederea celorlalți și să devină, 
astfel, persoane remarcabile în 
marea familie Forever.
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Să înțelegem mai bine 
produsele 

apicole

Pe lângă rolul crucial pe care îl au în susținerea vieții pe planetă, albinele 
furnizează surse incredibile de nutriție și energie, pe care oamenii 
le folosesc de mii de ani. În Forever, dispunem de o gamă bogată 
de produse apicole, fiecare dintre ele având o valoare deosebită în 
menținerea echilibrului și stării de sănătate de zi cu zi. 

Mierea, mai mult decât un îndulcitor natural 
delicios
Albinele culeg nectarul din flori și îl duc în stup, unde este consumat, 
digerat și regurgitat sub formă de miere. Culoarea și aroma variază mult 
în funcție de zonele de unde nectarul este colectat și de tipul de flori de 
pe care este preluat. Mierea conține doar urme de vitamine și minerale, 
dar este bogată în compuși botanici bioactivi. Cu cât culoarea mierii este 
mai închisă, cu atât conține mai mulți agenți pentru menținerea sănătații, 
datorită culturilor de unde albinele colectează nectarul, conform unui 
studiu condus de Universitatea din Illinois și publicat în Science Daily.

Mierea de calitate conține cantități mai mari de compuși botanici și 
antioxidanți importanți, precum compuși fenolici și flavonoizi, esențiali 
pentru sănătate. Multe companii preferă să combine mierea pură cu 
diverse tipuri de siropuri, pentru a oferi un preț mai bun pe piață. Alege 
mierea ca alternativă pentru zahăr ori de câte ori ai ocazia. 

Este uimitor cum o vietate atât de mică precum 
albina poate juca un rol vital în echilibrul întregii 
planete! Multe dintre lucrurile care considerăm 
că ni se cuvin în fiecare zi nu ar fi posibile fără 
efortul neîncetat al harnicelor albine.
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În tendințe

Lăptișorul de matcă sprijină sănătatea și 
longevitatea
Este o substanță gelatinoasă pe care albinele o produc pentru 
a hrăni larvele în primele zile după eclozare. Așa cum arată 
și numele, acesta este singurul tip de hrană al albinei matcă 
(regină). Matca are o durată de viață între 2 și 3 ani, în timp ce 
albinele muncitoare trăiesc aproximativ 6 săptămâni. Secretul 
longevității reginei albinelor constă în lăptișorul de matcă. De 
aceea este folosit intens atât în industria frumuseții, cât și ca 
aliment și supliment, datorită proprietăților hrănitoare extrem  
de valoroase.

Propolisul protejează și întărește 
organismul
Propolisul este un material rășinos pe care albinele 
îl folosesc să își construiască stupul. Este făcut din 
mugurii conurilor de brad și ai altor copaci coniferi și 
are proprietăți protectoare naturale pentru organism. 
Propolisul este, de altfel, cel care protejează mierea 
împiedicând pătrunderea bacteriilor și microbilor în 
stup.

Specialiștii au demonstrat că propolisul conține peste 
300 de compuși esențiali pentru buna funcționare a 
organismului. Este bogat și în flavonoizi, același tip de 
nutrienți care se regăsesc și în fructe și legume. Este 
consumat de oameni de mii de ani și continuă să fie 
un aliment extrem de valoros pentru sănătate.



17

foreverliving.ro

În tendințe

Polenul, un superaliment natural
Polenul făcut de albine este un amestec de polen din 
flori, enzime, nectar, miere, ceară și secreții. Polenul 
colectat din plante este transportat în stup, unde este 
amestecat cu alte substanțe și depozitat ca aliment 
pentru colonii.

Polenul a intrat din ce în ce mai mult în atenția 
cercetătorilor, care au descoperit numeroase 
proprietăți benefice pentru organism, datorită 
conținutului bogat de compuși activi, printre care și 
aminoacizi, proteine, antioxidanți și lipide. Nivelurile 
acestora variază atât în funcție de tipul de plantă de 
unde a fost colectat, cât și de sezonul în care a avut 
loc polenizarea.

 

Cu numeroasele oferte de pe piață, a devenit din ce în ce mai dificil să 
îți dai seama care este cel mai bun produs apicol pentru tine și familia 
ta și care produse sunt cu adevărat 100% naturale și pure. Chiar și cele 
mai mici detalii, precum regiunea în care trăiesc albinele, tipurile de flori 
pe care le polenizează și ingredientele folosite în produsul finit au impact 
asupra calității nutriționale a produselor apicole. Iată câteva lucruri 
esențiale la care trebuie să te uiți atunci când cumperi produse apicole, 
pentru a te asigura că beneficiezi de tot ce este mai bun de la albine:

Miere – pentru a cumpăra o miere de calitate, secretul constă în a 
urmări să fie atât naturală, cât și pură. Asigură-te că mierea pe care o 
cumperi nu este diluată cu alte siropuri – este un truc la care apelează 
multe companii pentru a-și mări profiturile. Mierea se comercializează 
într-o mulțime de culori. Acestea nu sunt indicatori ai calității sau purității 
mierii, ci mai degrabă reflectă zonele și tipurile de plante folosite în 
producerea ei.

Suplimente alimentare – ingredientele naturale, de calitate sunt baza 
oricărui supliment bun. Citește cu atenție eticheta produselor pe care le 
cumperi și asigură-te că ingredientul principal se regăsește în cea mai 
mare proporție.

Nu lăsa să treacă nicio zi fără să-ți bucuri organismul cu nutrienți 
valoroși extrași direct din stup – poți opta pentru întreaga gamă 
de apicole – polen, propolis, lăptișor de matcă și miere – în rutina 
ta zilnică, deoarece acționează sinergic pentru bunăstarea zilnică 
a organismului.

Cum să alegi corect 
produsele apicole



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

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

CLUB100

CLUB60

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Daniel & Maria Parascan

Vajda Katalin

Marian & Dr. Monica Costiță

Gál Irén

Csoma Josif & Melinda

Marinela Tuțuleasa

Ionuț & Georgiana Stroe

Silviu Ursu

Carina & Sebastian Iacătă

Marius & Milentina Marcus

Florentina Șerban

Viorica & Viorel Moca

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Marilena Culișir

Daniel & Ligia Cifor

Elena Moraru

Monica & Cristian Lepădatu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Iuliana Magdalena Baba

Ana-Maria Scobercea

Nagy Ernő & Irma

Constantin & Tania Popa

Maria Pop

Marina & Vasile Gândulescu

Rafael-Valer Loghin

18 Club Forever
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TOP 20
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P.C. non-manageriale

Daniel & Maria Parascan 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Marian & Dr. Monica Costiță
Vajda Katalin 
Csoma Josif & Melinda
Gál Irén 
Marinela Tuțuleasa
Ionuț & Georgiana Stroe 
Silviu Ursu 
Marius & Milentina Marcus
Carina & Sebastian Iacătă 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Marilena Culișir 
Florentina Șerban
Elena Moraru
Vasilica & Dumitru Crăciun 
Iuliana Magdalena Baba 
Monica & Cristian Lepădatu 
Constantin & Tania Popa
Ana-Maria Scobercea

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Top Forever 19

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

Aurel & Veronica Meșter 
Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiș 
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Camelia Dincuţă 
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Ramona Vingan
Nagy Ernő & Irma 
Smaranda Sălcudean 
Csoma Josif & Melinda
Derzsi Etelka & Sámuel
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Ionuț & Georgiana Stroe 

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

P.C. non-manageriale P.C. totale

Maria & Daniel Parascan Aurel & Veronica Meșter



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

Felicia & Siminel Sumanariu
Ionuț & Georgiana Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Șerban
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 Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

20 Stimulent Forever
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Calificările lunii septembrie 21
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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori

Ion Badea București Adriana Camelia Naca

Elena Simona Bana București Marieta Tudor

Georgeta Paraschiva Duru Iași Constantin & Tania Popa

Florentina Mihalache Murfatlar, CT Endira & Gihan Bechir

Adriana Camelia Naca Voluntari, IF Elena Simona Bana

Elena Nicolae Blejoi, PH Ion Badea

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

Nume Localitate Sponsori
Maria Barbus Baia-Mare Maria Marchiș

Adina Mihaela Bucur București Marian & Dr. Monica Costiță

Valentin Robert Ferent Miercurea-Ciuc Illes Ildikó

Andreea Simona Gheorghe Pleașa, PH Monica Niculae

Aneta-Rada Goia Timișoara Giullia Sucă

Gina Gurschi București Elena Nicolae

Lukacs Vencel Ocna de Jos, HR Balazs Gábor Zoltán

Adrian Mîndreci Dîrvari, MH Petru & Emilia Trușcă

Robert Nadolu Craiova Daniela-Victoria Calotă

Horiana Oaneș Luduș, MS Ana-Maria Scobercea

Ioan Oprea Bistrița Daniel & Ligia Cifor

Eugenia Sălăjan Zalău Gál Irén

Elena Simona Solomciuc Sighetu-Marmației Michael Schmidleitner

Nicoleta-Eliza Sontea Târgoviște Niculina Ștefana

Argentina Ștef Zărnești, BV Tatiana & Vasile Tofan

Georgiana Tătăranu Târgoviște Viorica & Ștefan Roșu

Sorinela Liliana Teodor Cumpăna, CT Dr. Cristina & Gabriel Cristache

David Aurelian Tiran Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Viorica Ursul Telenești, Rep. Moldova Veaceslav Stati

Nume Localitate Sponsori

Carmen Steluța Chifor Brașov Iuliana Magdalena Baba

Veaceslav Stati Chișinău, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

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.

Calificările lunii septembrie

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



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

Supervizori Localitate             Sponsori

Mariana Zamfira Marchidan Malu Spart, Giurgiu             Georgeta Ivașcu

Nume     Localitate Sponsori

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad      Chișinău, Rep. Moldova Ulbrecht Susana & Gavril

Soaring Manageri Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți 
sponsorizați în prima generație.
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SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
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 București,                  
după orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.  
PROGRAM: 
n 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.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

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, fișe 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

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 23

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate

Aboaice, Ana-Maria Constanta

Acatrinei, Lucica Galati

Acostachioae, Alina Giroc

Aftanache, Iulia Giarmata

Agota, Simo Miercurea-Ciuc

Aiostinei, Eufrosina Iasi

Albu, Maria Bucuresti

Albu, Stefan Gigel Craiova

Alexa, Daniela Cernavoda

Andries, Alin Corneliu Iasi

Andries, Elena Brasov

Andries, Lenuta Cumpana

Andriescu, Camelia Piatra Neamt

Andros, Larisa Hincesti, R. Moldova

Anechiforesei, Tatiana Bogdanesti

Antaluca, Georgeta Bacau

Apostol, Laura Mariana Cluj-Napoca

Apostol, Zuzi Bacau

Artimon, Natalia Tecuci

Babici, Angela Tautii-Magheraus

Baciu, Parascovia Chisinau, R. Moldova

Badea, Vasilica Ploiesti

Bagoly, Monika Sf.Gheorghe

Baicu, Rodica-Ioana Popesti

Balan, Ana Raluca Radiu

Balcan, Dana Onesti

Balint, Angyela Brasov

Baloi, Lucian-George Cosoveni

Balta, Cristina Daniela Sighetu Marmatiei

Nume Localitate

Barabas, Beata Sf.Gheorghe

Barbu, Angelica Luiza Mogosoaia

Barcari, Galina Dubasari, R. Moldova

Baricz, Istvan Odorheiu Secuiesc

Barna, Csilla-Katalin Urvind

Bartha, Ana Sanmartin

Beca, Florin Alba Iulia

Belu, Aurelia Strejnicu

Bernath, Reka-Eva Oradea

Bighiu, Rodica Roman

Biliboc, Iutica Elena Pirjol

Biro, Geza Targu Mures

Blanari, Simona Elena Otvesti

Bodarev, Eugenia Chisinau, R. Moldova

Bodea, Adriana Ana Alba Iulia

Bodea, Florentina-Dorina Alesd

Bodnar, Ana Ruscova

Bordos, Jozsef Lehel Targu Mures

Boros, Alina-Florentina Bucuresti

Boros, Monika Baia Mare

Branzan, Verginia Iasi

Buda, Ioana Sambata De Sus

Bunescu, Adriana Sarichioi

Burlanescu, Sabina Ramnicu Valcea

Burtea, Marioara Cimpineanca

Buruiana, Corina Falticeni

Buruiana, Ilinka Mirella Galati

Butnariu, Gabriel Ioan Orastie

Butnaru, Claudia-Oana Giroc
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Nume Localitate

Calugar, Ciprian Vasile Cluj-Napoca

Calugaru, Adriana Alina Craiova

Caraba, Elena Mariana Simleu Silvaniei

Caravan, Alina Mariana Aninoasa

Cerat Naidin, Stela Craiova

Cetatean, Nicoleta Daniela Carbunari

Chevari, Laura Claudia Oradea

Chira, Valeria Elisabeta Alba Iulia

Chirciu, Georgiana Cristian

Chivu, Lucia Georgeta Bocsa

Ciobanu, Constanta Elena Iasi

Ciobanu, Elena Craiova 

Ciobanu, Mirela Resita

Ciorba, Galina Stefan Voda, R. Moldova

Ciorgovean, Rares Sibiu

Cirjoi, Paul Mihail Timisoara

Ciubitariu, Mirela Irina Iasi

Ciubotariu, Daniela Stamate

Ciudin, Brandusa Anemarie Tg.Neamt

Ciumac, Violeta Iasi

Cobori, Gabriela Sorina Brad

Cocora, Sebastian Flavius Rupea

Codreanu, Elena Alina Ramnicu Valcea

Cojan, Gabriela Slatina

Cojocaru, Mia Craiova

Coman, Alina Viseu De Sus

Comaneanu, Ivanca Giurgiu

Comanici, Gabriela Cluj-Napoca

Constantin, Ioana Curcani

Constantin, Ion Bucuresti

Cosmuta, Camelia Baia Mare

Nume Localitate

Costea, Bogdan Silviu Campina

Costea, Daniela Sofronea

Craciun, Luminita Paula Rona De Jos

Crasnicov, Veronica Cantemir, R. Moldova

Crisan, Palma Noemi Suplacu De Barcau

Curcudel, Cristina Bacau

Dafinoiu, Ion Orsova

Damian, Voichita Mihaiela Boroaia

Dana, Florin Arad

Dancus, Madalina Sighetu Marmatiei

Davidel, Luiza Falticeni

Dejan, Georgiana Constanta

Dinca, Costel Bucuresti

Dincu, Eduard 23 August.

Dobolyi, Laszlo Sf.Gheorghe

Dobrin, Ioana Raluca Timisoara

Dohotaru, Anisoara Teodora Dangeni

Domut, Natalia Viorica Satu-Mare

Dormany-Nemet, Andrea Marghita

Dorotovics, Adrian Vladimirescu

Dragne, Florica Bolintin-Vale

Drinca, Ligia Bucuresti

Dulea Enescu, Maria Magdalena Craiova

Dulgheru, Carmen-Zoe Bucuresti

Dunca, Ioana Apahida

Duta, Angela Brasov

Enache, Jenica Podgoria

Esanu, Florin Constanta

Farcasel, Laura Savinesti

Faur, Iulia Timisoara

Fecioru, Elena Roman
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Nume Localitate

Felszegi, Annamaria Tg.Secuiesc

Ferenz, Rebeka Valea Stramba

Filip, Valentina Bucuresti

Flocea, Nicoleta Maricica Stulpicani

Flori, Georgeta Dirvani

Foldes, Raluca-Mariana Santau

Frangu, Daniela Tulcea

Fulop, Tunde Jimbor

Gabor, Lucia Tamaseni

Gadoiu, Maria Craiova 

Gale, Diana Maria Zalau

Ganea, Florentina Bucuresti

Gemalescu, Valentin Bucuresti

Gheiti, Lavinia-Sanda Oradea

Gheorghe-Constantinescu, Daniela Timisoara

Gheorghiu, Alina Florina Iasi

Gheorghiu, Maria-Corina Iasi

Ghergu, Georgiana Florentina Tacuta

Gherman, Iulia Simona Targu Mures

Gherman, Nellea Causeni, R. Moldova

Ghiurca, Sorina Bacau

Girip, Claudia Iuliana Murfatlar

Giurgica, Cecilia Sabaoani

Godje, Bianca Mariana Satu-Mare

Goga, Sorin Poiana Mare

Goia, Maria Lupsa

Gradinaru, Daniela Buhusi

Gradinaru, Maria Buhusi

Grecov, Florentina Bucuresti

Grozescu, Ionut Campulung-Muscel

Gules, Cornelia Adriana E Cluj-Napoca

Nume Localitate

Gyorfi, Timea Timisoara

Gyula, Beata Carei

Haidu-Georgescu, Marinela Satu-Mare

Haita, Sandu Jilava

Haiu, Florentina Onesti

Halandut, Consuela Iuliana Iugani

Hancu, Sofia Bacau

Hapiuc, Doru Cristian Selimbar

Harangozo, Veronica Cluj-Napoca

Hategan, Aurel Grigore Sasciori

Hegyi, Bernadett Bisericani

Herman, Andreea Felnac

Herman, Gabriel-Andrei Arad

Hodrea, Simona Ploiesti

Hodut, Nicoleta Gruilung

Hofman, Alina Holboca

Holubas, Bogdan Alexandru Radauti

Hopirtean, Anca Laura Lunca Muresului

Hristea, Tatiana Galati

Iacob, Claudia-Daniela Timisoara

Iancau, Viorica Supuru De Sus

Ignat, Ana Bucuresti

Ilca, Niculina Peciu Nou

Ilinca, Marian Valentin Craiova

Ilyes, Alice Nora Oradea

Ion, Andreea Cioranii De Sus

Ionita, Angelica Bucuresti

Ionita, Dumitra Alexeni

Iuhas, Anisia Iulia Tarcea

Ivascu, Maria Sighetu Marmatiei

Jancso Todoran, Rozalia Sanzieni
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Nume Localitate

Jeder, Anamaria Lacramioara Ortisoara

Kara, Maria Constanta

Kegyes, Anita Porumbesti

Kenderesi, Andrea Satu-Mare

Kocsis, Gyula-Norbert Tamaseu

Kontz, Ioana Adelina Cluj-Napoca

Kovari, Gabriella Odorheiu Secuiesc

Lacatus, Daniela Hunedoara

Lepadatu, Ionut Bucuresti

Leti-Pisti, David Valeni

Leucuta, Liana Emilia Arad

Libotean, Amalia Baia Mare

Lungu, Lenuta Bacau

Madarasz, Emese Joseni

Magurean, Sanda Timisoara

Magyari, Eva Eremitu

Maier, Otilia Mihaela, Raul Florin Targu Mures

Majerkuk, Lilla Eniko Simian

Malea, Cristina Ecaterina Craiova

Manolache, Georgeta Darasti

Manoliu, Alexandrina Iasi

Margarit, Dorina Bucuresti

Marian, Aurelia Ramnicu Valcea

Marian, Gina Barlad

Marica, Teodora Rebeca Unirea

Marin, Bianca Teodora Braila

Marin, Mirela Roxana Gaiseni

Marin, Roxana Galati

Marius, Andrei Popovici Bucuresti

Mark, Boglarka Ojdula

Mastan, Cristian Vasile Zalau

Nume Localitate

Mathe, Eva Sf.Gheorghe

Maxim, Mariana Botosani

Medan, Angela Maria Baia Mare

Mercore, Vasilica Pascani

Meriacre, Ion Ialoveni, R. Moldova

Miclaus, Dan Sorin Oradea

Micu, Daniel Ionut Pielesti

Mihai, Daniela Ramnicu Sarat

Mihaica, Veronica Tamaseni

Mihalache, Marius Murfatlar

Mihoc, Lacramioara Halaucesti

Mihoi, Elena Pincota

Mintilie, Monica Mihaela Bragadiru

Mitrea, Vasilica Ciobanu

Modiga, Razvan Lipova

Molnar, Eva Katalin Sancraiu

Molnar, Ruxanda Sibiu

Mondoc, Constantin Valentin Sard

Mosneagu, Georgiana Diana Cluj-Napoca

Munteanu, Ecaterina Sibiu

Nastaca, Garofita Bogdanesti

Nastasa, Florin Cristian Constanta

Nedea, Edith-Andreea Vartoapele De Sus

Negoi, Nicolae Marginenii De Jos

Negru, Marieta Bucuresti

Nemtanu, Maria Bacau

Nicolae, Alexandru Ploiesti

Novelli, Iuliana Seini

Obada, Ana Iasi

Olteanu, Marian Bucuresti

Omut, Mihaela-Adela Arad
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Nume Localitate

Oniciuc, Doina Bucecea

Oprea-Botezatu, Laura Arad

Oprisan, Flavius Timisoara

Palade, Petronela Ionela Pascani

Palitu, Maria Ungheni, R. Moldova

Pantea, Antonela Iulia Arad

Papp, Zoltan Benedek Tg.Secuiesc

Paraschiv, Sofiea Topraisar

Patrascu, Silvia-Dorina Craiova 

Patrasescu, Andreea Paula Ogrezeni

Paun, Loredana-Titiana Covasint

Pavel, Genica Bucuresti

Peligrad, Nazen Bucuresti

Pescaru, Aurelia Vadu Crisului

Petreanu, Daniela Chisinau, R. Moldova

Petrisor, Carmen Iulia Popesti-Leordeni

Petrov, Elisabeta Bacau

Petruti, Adina-Lucia Arad

Pietrareanu, Valentina Carmen Slobozia

Pilug, Lenuta Florentina Timisoara

Pintili, Viorica Roman

Plitan, Mihaela Ioana Sacel

Pocol, Adina Ioana Zalau

Podarita, Ioana Arad

Podorojnii, Aliona Balti, R. Moldova

Popescu, Alexandra Ioana Brasov

Popescu, Mihaela Mirela Strehaia

Popoaia, Ileana Pascani

Procop, Eugenia Colonita, R. Moldova

Pujina, Florin Suceava

Puskas, Szidonia Andrea Valenii

Nume Localitate

Rachila, Andronic Partestii De Sus

Racolta, Ioana Nadia Cluj-Napoca

Radu, Emilica Comanesti

Raduc, Elena Bertea

Raduj, Brigitta Biharia

Rentea, Mihaela Ploiesti

Rohian, Eudochia Doina Grosi

Rosca, Ana-Monica Arad

Rosca, Iolanda Iuliana Sintereag

Rosianu, Andrei-Victor Bucuresti

Rotaru, Vasilica Alina Codlea

Rus, Alex Cristian Baia Mare

Rus, Ioan Inica Bistrita 

Rusu, Alice Craiova

Rusu, Paula Sabareni

Samson, Laurentiu Adrian Bacau

Sandu, Mihaela Rebeca Caransebes

Sandu, Nicoleta Costi

Sarban, Valerica Iasi

Sava, Ionut Vaslui

Savu, Corina Falticeni

Scarlat, Ana-Maria Albestii Pamanteni

Scheff, Delia Maria Sighetu Marmatiei

Scurtu, Adriana Petronela Fagaras

Seica, Monica Marioara Bratca

Serban, Elena Murfatlar

Serbanescu, Gheorghe Braila

Seremet, Aurelia Bucuresti

Seu, Olga Edinet, R. Moldova

Silosi, Lavinia Drobeta-Turnu Severin

Simandan, Alina Sanleani
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Nume Localitate

Simion, Licuta Navodari

Simo, Irma Corund

Simon, Cornelia Lespezi

Simon, Zita Magdolna Zabala

Sirbu, Darius Alex Campia Turzii

Soare, Ion Constanta

Sociu, Maria Bacau

Staicu, Doina Targoviste

Staicu, Maria Ruseni(Borlesti)

Stamati, Ionela Sighetu Marmatiei

Stan, Ionela Targoviste

Stefan, Vasile Petresti

Stoica, Ioana Vladesti

Strimbu, Persida Baia Mare

Strugariu, Liviu Adancata

Sturzoiu, Iuliana Baile Herculane

Suciu, Marinela-Rodica Cehu Silvaniei

Szabo, Maria Izabella Sanpaul

Szabo, Orsolya Tunde Tirgu Mures

Szallos, Attila Cluj-Napoca

Szekely, Gizella Malnas Bai

Szimucz, Mirela-Dorina Oradea

Tabara, Ana Telenesti, R. Moldova

Tamas, Alexandru Baia Mare

Tanasa, Ina Ruxandra Bozienii De Jos

Tanga, Tatiana Cricova, R. Moldova

Tataru, Iulia Catalina Iasi

Tecar, Ana Maria Baia Mare

Tecsi, Fivi Oradea

Teodorescu, Irina Bucuresti

Tiron, Eugenia Ramnicu Sarat

Nume Localitate

Tiron, Rodica Roman

Tolnai, Talida Zalau

Toropu, Cristina-Mihaela Tg-Jiu

Ungureanu, Cristina Latina, Italia

Ungureanu, Lilia Drochia, R. Moldova

Urs, Andreea Alesd

Ursariu, Silvia Buhusi

Ursu, Vasile Iulian Plugari

Ursu, Viorica Iasi

Valeanu, Roxana Bianca Brasov

Varlan, Catalina Onesti

Varvaroi, Marcica Suceava

Vasile, Laurentiu Bogdan Mizil

Vasile, Luminita Pascani

Vasile, Razvan Otelu Rosu

Vasiliu, Gabriela-Sorina Braila

Vasiliu, Maria-Magdalena Preutesti

Vearba, Marina Bacau

Veleanu, Oana Andreea Craiova

Veres, Robert Carei

Vieru, Vasilica Botosani

Vilau, Dumitru Claudiu Craiova

Virginia, Ioana Timisoara

Vizeteu, Daniela Georgeta Constanta

Vlaicu, Daniela-Elena Rascaeti

Voda, Mihaela Pascani

Zaharia, Cristian Rodin Bucuresti

Zornek, Sinziana Arad
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SUCCESS DAY 
Invitat special: Peter Boots, 
Vicepreședinte FLP pentru Europa
16 noiembrie, Complex Lux Divina,
Sala Dacia, Brașov

Forever Living Products România & Republica Moldova
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021-222 89 24
E-mail:  suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.


