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Mesajul Fondatorului Companiei
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Perlele sunt atât de frumoase și rare, încât
este ușor să uiți că sunt făcute din fire de
nisip care își găsesc propriul drum între
cochiliile unei scoici.

Pentru a se proteja de vântul aspru,
pereții scoicii acoperă firul de nisip
cu un mineral care se întărește și
formează perla. Scoica acoperă
nisipul puțin câte puțin în fiecare zi,
ani de zile, până când, cu progrese
zilnice, firul de nisip subțire și
insignifiant, fără valoare, se
transformă în ceva valoros și
apreciat.

AȘA CUM O PERLĂ NU SE
FORMEAZĂ PESTE NOAPTE,
NU TE POȚI AȘTEPTA SĂ-ȚI
TRANSFORMI VIAȚA LA FEL
DE REPEDE.
Imaginați-vă cât de propice trebuie să
fie condițiile pentru ca un fir de nisip să
se transforme în acea mică formațiune
la deschidere. Șansele ca orice fir de
nisip să devină perlă sunt foarte mici,
din moment ce există triliarde peste
triliarde de granule de nisip pe orice
plajă din lume. Cu toate acestea,
atunci când se întâmplă acest lucru,
apare o reacție în lanț.

Reacția în lanț sau ideea că o acțiune
determină o alta și o alta și o alta este
cel mai bine ilustrată atunci când ne
gândim la știință și la modul în care
elementele acestei lumi interacționează
unele cu altele. Dar indiferent că o
numești reacție în lanț sau altceva, nu
există dubiu că acțiunile mici se pot
aduna și pot avea un impact uriaș.
Tu nu ești un fir de nisip și nu trebuie
să stai și să aștepți să se întâmple ceva
ce e posibil să apară o dată în viață.
Poți crea propria ta reacție în lanț și o
poți pune în mișcare oricând. Așa cum
o perlă nu se formează peste noapte,
nu te poți aștepta să-ți transformi viața
la fel de repede. Atât timp cât faci
lucruri mărunte pentru a merge mai
departe, vei observa diferența în timp.
Poate că țelul tău este să creezi un
viitor mai bun pentru familia ta
economisind bani. Făcând modificări
mici la buget poți da naștere unei
reacții în lanț, iar economiile tale vor
crește în timp.
Dacă ceea ce își dorește inima ta este
să dezvolți afacerea Forever pentru a
avea mai mult timp pentru călătorii și
pentru a fi împreună cu familia ta,
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adăugarea a 1-2 acțiuni mici pe lista ta
zilnică poate avea un impact mare.
Într-o zi, nu foarte îndepărtată de
acum, o să te uiți în urmă și o să îți dai
seama cum acele minute suplimentare
dedicate acțiunilor mici au dat naștere
unei reacții în lanț care a dus la mai
mult timp și mai multe amintiri pentru
tine și familia ta.
Chiar dacă nu ai imaginea de
ansamblu și nu știi cum să ajungi acolo
chiar acum, nu înseamnă că nu ești pe
drumul cel bun. Dacă faci lucrurile mici,
ai o atitudine pozitivă și o motivație
puternică, vei adăuga zilnic un strat
nou și într-o zi o să privești înapoi și o
să vezi cum reacția în lanț pe care ai
stârnit-o te-a ajutat să te transformi în
perla care ai fost menit să devii.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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Cum să avem un
final de an excepţional
Tocmai acum, când scriem acest mesaj,
suntem în toiul pregătirilor pentru ultimul
Success Day din 2019. Facem de 20 de ani
întâlniri cu echipa, dar niciodată nu a fost la
fel. Fiecare eveniment ne dăruieşte şansa
să descoperim ceva nou, să cunoaştem
oameni, să facem experienţa unui alt fel de a
comunica, de a ne coordona acţiunile, de a
construi solid afacerea.
Am observat că emoţiile sunt însă mereu la fel de
intense. Este bucuria revederii cu cei care au pus
bazele companiei din România, este o complicitate
a inimilor, ne privim în ochi şi ştim că avem acelaşi ţel
şi aceeaşi hotărâre să-l împlinim.
Este apoi surpriza mereu plăcută cu cei nou-veniţi în
companie, oameni pe care nu-i văzuserăm niciodată
până ieri, care şi-au descoperit în Forever o familie şi
pe care simţim că-i cunoaştem parcă dintotdeauna.
Ne plac curajul lor, încrederea lor de a începe un
asemenea drum şi felul cum energia lor entuziastă se
completează cu dinamismul şi experienţa succesului
aduse de Forever Business Owner-ii cu vechime.
Iubim evenimentele Success Day. Vorbitorii pe
scenă, publicul din sală, angajaţii companiei –
suntem cu toţii o singură vibraţie – învăţăm unii de la
alţii, ne inspirăm unii pe alţii, ne încurajăm unii pe alţii.
Şi mai ales ne formăm o imagine în timp real despre
punctul în care ne aflăm fiecare în parte şi toţi ca
echipă a României.
Success Day este un moment al adevărului – un
selfie fără photoshop şi fără filtre. Şi în acelaşi timp
este o forţă care trezeşte şi amplifică în noi ceea
ce avem valoros. Ceea ce suntem cu adevărat,
indiferent de momentul în care ne aflăm acum şi

indiferent ce am reuşit până în prezent să fructificăm
din marile noastre calităţi.
Este cadrul ideal pentru a ne exprima, pentru a
ne mobiliza şi pentru a acţiona apoi cu tot ce este
mai bun în fiecare dintre noi. Este atmosfera marca
Forever – locul unde ne simţim în siguranţă să ne
acceptăm greşelile şi să cerem sprijin când avem
nevoie, unde primim impulsul pentru a creşte şi
recunoaşterea generoasă pentru fiecare pas spre
măreţie. La Success Day vedem şi trăim ceea ce
promit multe companii, dar numai cele care devin
legendare oferă: starea de încredere a echipei.
Ultimul Success Day de anul acesta ne va face să
simţim din plin totul, mai ales că avem doi invitaţi
fantastici - Peter Boots, Vicepreşedintele companiei
noastre pe Europa, şi Dejan Knezevic, Directorul de
operaţiuni. Abia aşteptăm să-i auzim, să ne inspirăm
din experienţa lor şi din profesionalismul lor de înaltă
clasă. Să facem în faţa lor promisiunea că vom
încheia în forţă 2019, intensificând ritmul afacerii,
bucurându-ne prietenii şi cunoştinţele cu daruri în
produse Forever. Pentru că acesta este cel mai
preţios semn de afecţiune faţă de cei dragi: împărţim
cu ei tot ce avem mai bun.
Rugat odată, la o întâlnire cu mari sportivi, să spună
ce consideră el că are nevoie să ştie orice tânăr
talentat care vrea să rămână în istoria baschetului,
Michael Jordan a spus: „Talentul câştigă doar
meciuri, spiritul de echipă câştigă campionatele.”

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

foreverliving.ro
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“Nu judeca fiecare zi după recoltă, ci după
semințele pe care le-ai plantat.”
– Robert Louis Stevenson

Pe măsură ce reflectăm mai mult la
importanța de a dărui în această
perioadă a anului, nu mă pot abține
să nu mă gândesc la cum tatăl
meu, Rex, a inspirat atât de multă
lume să dăruiască prin exemplul
personal. A fost mereu pasionat de
cât de multe vieți putem schimba
prin Forever, nu doar prin produsele
și oportunitățile pe care le punem la
dispoziție, ci și prin compasiunea și
eforturile noastre caritabile.
Cu mult timp înainte ca Rex să ne
inspire pe toți să petrecem mai mult
timp ca voluntari la sesiunile de
împachetare a alimentelor sau să
doneze la Forever Giving și Rise
Against Hunger, el a fost captivat
de scrierile autorului Robert Louis
Stevenson. Atât Rex, cât și
Stevenson au avut o legătură
puternică cu insula Samoa; Rex a
servit ca misionar acolo, în timp ce
scriitorul a construit o casă în anii
1800, deoarece credea că acel
climat este mai prielnic sănătății lui.
În timpul perioadei petrecute pe
insulă, Stevenson a câștigat

respectul și admirația poporului
samoan prin contribuțiile lui
umanitare și prin abilitatea sa de a
pune provocările țării pe scena
mondială prin scriitura lui.
Zeci de ani mai târziu, Rex s-a
îndrăgostit și el de oamenii din
Samoa și de cultura lor caldă și
primitoare. Cei care aveau foarte
puțin de oferit erau dornici să își
pună la dispoziție casele și masa,
chiar dacă ei înșiși abia se
străduiau să își hrănească familiile.
Generozitatea lor era într-adevăr
nesfârșită, exact așa cum citise în
scrierile lui Robert Louis Stevenson.
După prima sa vizită, Rex s-a întors
în Samoa de nenumărate ori. A
renovat casa lui Stevenson și a
transformat-o într-un muzeu care a
rămas un punct de atracție și care
ajută economia turistică a regiunii.
A jucat un rol important în
protejarea pământurilor samoane,
asigurându-se că tot mai mulți
oameni vor putea vizita și se vor
putea bucura în viitor de aceste
frumoase insule.
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Semințele generozității pe care Rex
le-a cultivat au rodit mult dincolo de
insulele Samoa și au conturat
misiunea Forever. Prin abilitățile de
lider ale lui Rex și prin generozitatea
familiei Forever, am reușit să ajutăm
milioane de oameni din jurul lumii
prin fundația Forever Giving și prin
parteneriatele cu alte fundații
caritabile, precum Rise Against
Hunger.
Pe măsură ce ne apropiem de
sărbători, te încurajez să te gândești
la cum vei dărui. Indiferent că
dăruiești timp, o donație sau un
neașteptat act de generozitate,
semințele pe care le plantezi azi pot
deveni roadele fericirii și speranței
altcuiva mâine.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Eagle Managers’ Retreat 2019 - Dallas
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EMR19, mulțumim!
În perioada 2-5 octombrie 2019, în jur de o mie de Eagle Manageri
adunați din toate colțurile lumii, reprezentând doar o parte dintre
calificații de anul acesta, au transformat o nouă întâlnire Eagle
Managers’ Retreat într-un eveniment excepțional marca Forever.
Orașul Dallas a simțit din plin pulsul vibrant, unic și răsunător al
Vulturilor Forever.
Printre aceștia, s-au regăsit și
au format o echipă minunată și
energică Eagle Managerii României,
cei care au ales anul acesta să se
bucure de stimulent în Dallas și să
simtă de aproape pulsul și vibrația
zonei care reprezintă pentru noi
parte din inima Forever. Suntem
#ForeverProud de ei, merită toate
felicitările și admirația noastră.
După multă muncă, pasiune fără
limite, încredere fără bariere și luni
întregi de planificare și strategii,
și-au primit răsplata binemeritată
- câteva zile de excepție în
sofisticatul resort de lux Gaylord
Texan Resort and Convention
Center.
foreverliving.ro
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Eagle Managers’ Retreat 2019 - Dallas

Răsfățați la sosire cu daruri
personalizate Forever, Eagle
Managerii au simțit cu adevărat
că evenimentul începe abia
a doua zi dimineață, când,
echipați cu produse Forever
și cu dorința și motivația
de a fi FIT în fiecare zi, s-au
reunit pe ritmuri de Zumba
la antrenamentele special
organizate pentru a le oferi un
start în forță în eveniment.
Revigorati și dornici să învețe
lucruri noi, Eagle-ii veniți din

toată lumea au participat la
training-urile planificate exclusiv
pentru ei. S-au bucurat de
informații de top și în premieră
despre viitorul companiei, au
descoperit instrumente digitale
noi care le vor așeza afacerea
Forever pe cel mai fierbinte
trend al momentului - succesul
online - și au fost primii care au
participat la lansarea celui mai
nou produs al companiei dedicat
protecției ochilor – Forever
iVision. Este un produs din
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componența căruia nu lipsește
inovația specifică lumii Forever.
Se bucură de o combinație
unică de ingrediente pe piață,
cu beneficii extraordinare
dovedite clinic. Ca de fiecare
dată, Eagle-ii s-au bucurat și
de sesiuni speciale de instruire
din partea membrilor GLT,
beneficiind astfel de informații
exclusiviste, direct de la sursa
succesului de 5 stele din
afacerea Forever.

Eagle Managers’ Retreat 2019 - Dallas

Printre momentele de inspirație
din timpul training-ului ne-am
bucurat și am fost mândri să o
avem pe scenă și pe Georgiana
Stroe, Senior Manager calificat
Eagle, care a impresionat întreaga
sală în urma mini-inteviului
susținut pe scenă alături de Aidan
O'Hare, Vicepreședinte Executiv.
Georgiana a plecat la drum în
afacerea Forever cu o bicicletă
(care era, de fapt, a tatălui ei)
și împrumutând internet de la
vecini și a ajuns să-și clădească
o afacere de top, cu multiple
calificări la toate stimulentele
companiei, să călătorească
împreună cu Ionuț, soțul ei, și
Robi, fiul lor, în destinații de
5 stele, la care înainte nici nu
visau, să aibă mașina mult-dorită
și să transforme mediul online
în cel mai puternic aliat al
succesului.
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Și de data aceasta la #EMR19,
Eagle-ii Forever și-au deschis
din nou aripile generozității și
au participat la sesiunile RAH
special organizate pentru a ne
ajuta să ne îndeplinim obiectivul
acestui an. Am împachetat
împreună 200.000 de porții cu
mâncare pentru cei care au atât
de mare nevoie de ele și suntem
foarte aproape de totalul de 5
milioane de mese pe care l-am
plănuit în urmă cu 2 ani.
Dallas-ul, care a fost ”acasă”
pentru legendarul Raliu Global
din 2018, unde am sărbătorit
aniversarea de 40 de ani a
companiei, reprezintă și casa
impresionantei fabrici Aloe Vera
of America, care a fost vizitată
în ziua de activități de toți Eagle
Managerii prezenți la eveniment.
Texasul nu este o zonă
minunată doar pentru vizitat și
o gazdă extraordinară pentru
Eagle Managers’ Retreat, ci și
un loc de suflet pentru familia
Forever, unde ne întoarcem
mereu cu gândul și inima și
ne reconectăm la rădăcinile
și valorile care au pus bazele
companiei noastre. Iar unul
dintre locurile în care ne
reîntoarcem mereu cu drag
este și Southfork Ranch,
celebra fermă unde s-a filmat
foreverliving.ro
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Eagle Managers’ Retreat 2019 - Dallas

serialul Dallas și unul dintre locurile de suflet deținute de Rex.
Ne-am distrat copios în stil texan la petrecerea dată în cinstea
tuturor Eagle Managerilor și am dovedit încă o dată că munca și
distracția fac casă bună împreună și reprezintă rețeta de succes
în afacerea Forever.
Urmează întâlnirea #EMR19 din Pattaya, între 5-8 decembrie,
unde ne vom întâlni cu ceilalți calificați la Eagle, care au ales ca
destinație exotica și fascinanta Thailanda. Echipa României nu
va lipsi nici de acolo. Rămâneți aproape pentru a afla mai multe
detalii și nu uitați că #EMR20 vă așteaptă pe toți într-o croazieră
de vis în Bahamas.
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Eagle Managers’ Retreat 2019 - Dallas
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Cel mai mare beneficiu în a
deveni Eagle Manager este,
pe lângă evenimentul în sine,
efectul pe care îl are asupra
întregii tale afaceri și a viitorului
ei. Eagle Managerii câștigă mai
mult, au echipe mai mari și mai
puternice și reușesc mai ușor
să se califice la stimulentele
Forever. S-a demonstrat: 67%
dintre cei care devin Eagle
Manageri se califică și la
generosul stimulent Chairman’s
Bonus.

Anul viitor vă așteptăm pe toți
în Bahamas! Contactați-vă
Sponsorul, stabiliți o întâlnire cu
echipa și faceți tot ceea ce vă stă
în putere să fiți alături de noi!
Aloe Vera of America

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, te invităm pe Facebook.com/
ForeverRomaniaHQ, în secţiunea Albume – Eagle Managers' Retreat 2019 | Dallas, Texas.

foreverliving.ro
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Demachiant, scrub, toner, cremă de zi, cremă de noapte... toate se
regăsesc în trusa ta de îngrijire. Cu atât de multe produse pe care le
folosești zilnic, poate te întrebi de ce nu sunt suficiente, de ce ar trebui
să incluzi pe listă și crema dedicată special ochilor.
Cu ce este ea diferită de crema
normală de față? N-o poți folosi pe
aceasta și pentru conturul ochilor?
Răspunsul este simplu: NU.
Motivul este și el la fel de simplu:
pielea din zona ochilor este
mult mai sensibilă decât restul
tenului și, prin urmare, mult
mai predispusă la agresiunile
mecanice și mai greu de îngrijit.
Pleoapa este cea mai subțire piele
de pe corp și, întrucât clipim de
cel puțin 10.000 de ori pe zi, pielea
din jurul ochilor este prima care
trădează semnele îmbătrânirii. În
plus, radiațiile solare, poluarea din
mediul înconjurător, stresul, lipsa
somnului, expresiile faciale sau
agresiunile mecanice din timpul
demachierii și chiar banalul frecat
la ochi sunt resimțite foarte intens
în această zonă. De aceea, avem
nevoie de produse special formulate
pentru a asigura o hidratare optimă
și a preveni apariția ridurilor.
Ne propunem, în această lună, să-ți
arătăm de ce crema pentru conturul
ochilor trebuie să devină (dacă nu
este deja) un must-have în trusa ta
de îngrijire, indiferent de vârstă. Cu
cât o incluzi mai devreme în rutina
ta zilnică, cu atât mai mult vei putea
amâna apariția semnelor vizibile
ale îmbătrânirii în această zonă, iar
pielea își va păstra elasticitatea și
fermitatea pentru mai mult timp.
FOREVER | România & Republica Moldova | Noiembrie 2019 | 247
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De ce ar trebui să utilizăm
crema de ochi?
Indiferent de problema cu care
te confrunți: cearcăne sau pungi,
pleoape umflate, linii fine sau riduri
de expresie, crema de ochi care
conține ingrediente active prețioase,
regenerante și hidratante te poate
ajuta. Și chiar dacă te numeri
printre cei neafectați încă de aceste
inconveniente, nu ocoli cremele
dedicate special ochilor: combat
senzația de oboseală și te ajută să
ai o privire mai luminoasă și ochi mai
limpezi.

Prin awakening eye cream din gama Targeted
Skincare, Forever are grijă de pielea fină și
delicată din jurul ochilor cu o formulă specială,
• Aloe vera reprezintă baza acestei formule, datorită
efectelor intens hidratante.
• Peptidele sunt fragmente de proteine compuse din
aminoacizi care ajută pielea să-și păstreze textura și
fermitatea.
• Colagenul cu masă moleculară mică, prin puterea
mare de hidratare și fermitatea pe care o conferă
pielii, joacă un rol esențial în reducerea apariției
ridurilor și are un puternic efect antiîmbătrânire,
stimulând totodată producerea naturală de colagen la
nivel cutanat.
• Butilenglicolul este unul dintre cele mai puternice
ingrediente din această cremă, dovedindu-și eficiența
în reducerea umflăturilor și cearcănelor întunecate
de sub ochi în mai puțin de 15 zile de la prima
utilizare. Butilenglicolul ajută la o mai bună penetrare
a substanțelor active în straturile cutanate profunde,
sporind, astfel, eficacitatea cremei. Totodată, conferă
produsului o textură lejeră și o consistență ușoară,
care transformă ritualul de îngrijire a ochilor într-o
experiență unică și extrem de agreabilă. Fiind un
excelent agent umectant, butilenglicolul extrage
apa din țesuturi, hidratând în același timp celulele

fără parfum, pe bază de Aloe vera, colagen
marin, butilenglicol, peptide și extracte
vegetale.
în profunzime și jucând, astfel, un rol important în
prevenirea și reducerea ridurilor.
• S-a demonstrat științific că revoluționarul amestec
dintre extractul din scoarță de Albizia Julibrissin
(arborele de mătase) și rutozidă folosit în crearea
produsului are efect natural de lifting a pleoapei
superioare, awakening eye cream dovedindu-și astfel
puterea remarcabilă în îngrijirea corectă a ochilor.
• Formula produsului a fost îmbogățită cu hialuronat
de sodiu, un derivat al binecunoscutului acid
hialuronic, al cărui principal atu îl reprezintă mărimea
moleculară mai mică și, prin urmare, absorbția mai
eficientă în piele.
Toate aceste ingrediente puternice fac din awakening
eye cream o formulă unică, exclusivistă pentru
îngrijirea ochilor, cu o textură ușoară, aproape ca un
gel, ce se absoarbe rapid în piele, estompând ridurile
și diminuând aspectul cearcănelor prin acțiunea
de fortifiere a rețelei vasculare. Ochii vor dobândi
un aspect proaspăt, tânăr și revigorat, iar privirea
limpede și luminoasă va cuceri fără îndoială.
foreverliving.ro
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Cum aplicăm corect crema de ochi?
• Începem întotdeauna cu demachierea și tonifierea
tenului, dimineața și seara, cu produsele preferate
din gama infinite, sonya daily skincare & targeted
skincare.
• Apoi aplicăm o cantitate cât un bob de mazăre de
awakening eye cream, prin tapotare uşoară, în jurul
și sub zona ochilor. E de preferat să folosim degetul
inelar, care are cea mai puțină forță și exercită, deci,
cea mai mică presiune asupra acelei zone foarte
delicate.
• Sau putem aplica awakening eye cream prin masaj
ușor, din colțul intern al ochiului către cel extern.
Ritualul de îngrijire poate fi completat cu momentul
de presopunctură care ajută în procesul de drenaj:
din aproape în aproape, cu degetul inelar și mijlociu,
apăsăm moderat de-a lungul osulului orbital,
încercuind practic ochiul.
Extra sfat:
• Dacă problema cu care ne confruntăm sunt pungile de sub ochi, poate fi de ajutor să păstrăm crema în
frigider. Efectul răcoritor și decongestionant va fi garantat.
• Crema de ochi este și o bază excelentă pentru machiaj. Anticearcănul se va aplica mai ușor și mai
uniform dacă pielea din jurul ochilor este bine hidratată.

Este suficient să o asculți măcar o dată pe Holly Stout,
Director de Cercetare și Dezvoltare a Produselor la
Sediul Central Forever din SUA, ca să te îndrăgostești
iremediabil de aceste produse la care ea și întreaga
echipă de cercetare lucrează cu atâta pasiune. Am avut
bucuria să o ascultăm în iunie, la București, vorbind
despre produsele din gama targeted skincare:

„awakening eye cream a fost special conceput pentru a vă oferi o experiență supremă de îngrijire
a ochilor. Este unul dintre produsele de care sunt cea mai mândră. Le-am spus tuturor că îl susțin
și aș concura cu el cu orice altă firmă prestigioasă de cosmetice, fie ea din domeniul vânzărilor
clasice sau dintre concurenții noștri din industria network marketing. Este pur și simplu minunat!
Atât de bun, încât în perioada de testare a produsului, toți cei din echipa executivă au venit la mine
în birou să mă întrebe: „Hei, Holly, mai putem avea niște cremă de ochi?” Și ei sunt îndrăgostiți
de acest produs. Este bogat în ingrediente active, ideal pentru linii fine și riduri, precum și pentru
pungile de sub ochi. Este o formulă anti-aging extrem de eficientă.”
Și primul nostru gând a fost: cât de repede ne putem întoarce la sediu, ca să testăm și noi aceste
produse? De-atunci ne bucurăm deplin de beneficiile lor, iar de awakening eye cream nu ne mai
despărțim. Testați-l și voi și abia așteptăm să ne împărtășiți impresiile voastre!
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Arta de a prezenta
în public
Se spune că un vorbitor la o conferință s-a dus la sala unde trebuia
să-și țină cuvântarea și, când a intrat – surpriză! – era un singur om în
sală. Speakerul a verificat numele sălii, locația, ora - totul corespundea
instrucțiunilor. Până la urmă s-a urcat pe scenă și a început să
vorbească. Personajul din sală era foarte atent, ba din când în când se
ridica și aplauda. La finalul expunerii, speakerul i-a mulțumit și a dat să
plece. ”Ce faceți?”, l-a întrebat spectatorul. ”Păi plec, mă grăbesc la
treabă ... ”, ”Auziți, dacă vă rog eu mult, mai puteți rămâne 20 de minute? ”,
”Dar de ce?”, ”Păi eu sunt următorul speaker ...”
Sigur că, în calitate de FBO, ai multe întâlniri unu la
unu cu clienți sau potențiali sponsorizați. Atât în astfel
de situații, cât și în cele în care ai un auditoriu mai
larg (de ex. la o prezentare de produse sau pe scenă
la o întâlnire gen Success Day) este important să ai
calități bune ca speaker. Fie că vorbește cu o singură
persoană sau în fața unei săli de 1000 de oameni, un
speaker bun își construiește și livrează discursul după
anumite principii și ține cont de câteva recomandări:

Principii
Un speech are un obiectiv, acela de a convinge și
de a duce la acțiune. De aceea este important ca el
să atingă trei laturi. Prima este să ofere informații noi
pentru audiență – despre produsele Forever, despre
afacere, despre oportunități și rezultate așteptate.
Apoi, el trebuie să genereze sentimente – entuziasm,
încredere, curiozitate, dorință, optimism, hotărâre. Iar
foreverliving.ro
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pentru ca o prezentare să-și atingă
scopul, ea trebuie să îndemne, în
final, la acțiune.
Mulți oameni manifestă o anumită
frică de a vorbi în public. De fapt,
care este cauza acestei frici? De
obicei, este vorba de orgoliu. Le
e frică de o situație stânjenitoare.
Le e teamă să nu se facă de râs.
Cum s-ar putea întâmpla asta?
Dacă se încurcă, dacă nu știu
ce să spună sau spun lucruri
fără valoare, dacă nu reușesc
să captiveze cu adevărat atenția
publicului. Ei bine, acest tip de
orgoliu nu are ce căuta în viața
unui FBO. Atâta vreme cât știi că
te afli acolo cu scopul de a aduce
binele în viața celorlalți, cuvintele
îți vor veni de la sine. Iar faptul
că îți pasă, sincer, de ei, se va
recunoaște în intonație, gesturi sau
mimică. În plus, dacă ești un FBO
dedicat, vei ști exact ce să spui.
Îți vei construi discursul bazat pe
cunoștințele acumulate (informații
despre afacere și produse) și pe
abilitățile câștigate din materialele
și cursurile puse la dispoziție de
Forever.

Poate fi chiar și o glumă bine
aleasă. Important este să ”spargă
gheața” și să creeze o primă
impresie pozitivă.

”vreau să spun că”, ”adevărul ar
fi că” sunt combinații de cuvinte
care îndepărtează și nu inspiră
încredere.

Învață bine ceea ce ai de
prezentat, ca să te relaxezi și să
capeți încredere. Exersează mult,
astfel încât materialul respectiv să
devină parte din tine, iar tu să poți
răspunde degajat la întrebări și să
poți interacționa cu audiența.

Vorbește cu hotărâre.
Demonstrează încredere în tine și
în ceea ce ai de spus, indiferent de
starea ta sau de alte situații care
te pot influența. Fă asta atât prin
cuvinte, cât și prin atitudine, tonul
vocii, limbajul corpului sau mimica
feței.

Angajează-ți audiența în
discuție. Acolo unde condițiile
o permit, cere punctele de
vedere ale celor care te ascultă,
încurajează întrebările, găsește alte
forme de interacțiune. Fă-i parte
din conversație și le vei câștiga
încrederea.
Vorbește natural. Nu încerca să
fii altcineva, asta te va obosi. Stilul
prezentării se adaptează stilului
personal. Oamenii vor sesiza orice
scut pui între tine și ei, și asta va
genera sentimente negative.
Nu folosi cuvinte îndoielnice.
”Cu toată sinceritatea”, ”în mod
normal”, ”cu mâna pe inimă”,

Orice prezentare ai face, e bine
ca ea să răspundă la întrebări,
exprimate verbal sau doar în gând,
venite din perspectiva clientului.
De obicei, o persoană care te
ascultă își pune întrebări de tipul
„Mie ce-mi iese din asta?”, ”Cum
se face această treabă?”, ”Sunt în
stare să o fac?”, ”Ce efort trebuie
să depun?”, ”Mai sunt alții care
au reușit?”, ”Cum au făcut-o?”.
De aceea, discursul tău trebuie
să răspundă, prin conținutul lui,
acestor întrebări. Și e bine să o
facă în mod clar, concis, sincer, și
cu focus pe beneficiile pe care le
pot avea cei care te ascultă.
Recomandări
Începe cu ceva care să capteze
atenția audienței. Poate fi o
întâmplare din viața unui FBO de
succes. Poate fi o parabolă, un
anunț, o informație deosebită,
legată de subiectul prezentării.
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Elimină ”ăăă”-urile. Chiar dacă
simți nevoia să umpli spațiile
goale dintre cuvintele tale, să
știi că nu e nevoie. Atunci când
cuvintele nu-ți vin în ritmul pe care
ți-l dorești, este mult mai bine să
înlocuiești ”ăăă”-urile deranjante
cu pauze. Pur și simplu abține-te
să spui ”ăăă ...”. Exersează acest
lucru până când îl vei controla cu
ușurință.
Folosește ruperile de ritm. Este
posibil să observi uneori semne
de plictiseală sau de neîncredere
printre cei care te ascultă. Este
momentul să schimbi ceva.
Poți aborda un alt subiect, poți
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schimba tonul sau volumul vocii,
poziția în care te afli, sau poți
implica audiența, punând întrebări.
Privește oamenii în ochi. Dacă ai
mai mulți ascultători, plimbă-ți privirea,
poposind pe chipul fiecăruia,
atunci când vorbești. Dacă ești în
fața unei săli pline, alege-ți câteva
puncte fixe din mulțime și uită-te,
regulat, la fiecare. Persoanele
vizate vor avea senzația că le
vorbești direct și se vor simți mai
implicate.
Zâmbește. Și fă-o în mod natural.
E o formă de bucurie care crește
nivelul endorfinelor, înlocuiește
anxietatea cu calmul și te face să
te simți bine în pielea ta. Atunci
când zâmbești demonstrezi

Exerciţiu

încredere și entuziasm, pe care le
vei transmite și audienței.
Folosește puțin umor. În
prezentarea ta vorbești despre
lucruri serioase, precum sănătatea
și prosperitatea celor prezenți. Dar,
pentru a-i face să fie mai degajați,
nu strică să strecori câte o glumă
sau o întâmplare hazlie, din când
în când. Umorul este un bun
vehicul de comunicare și un mod
de a te apropia de oameni.
Încheie în forță. Finalul
discursului tău este o oportunitate.
Valorifică acest moment printr-o
afirmație puternică (ex. ”Forever vă
va schimba viața în bine”), printr-o
emoție (ex. ”Doar atunci când te
dăruiești celorlalți, ajungi să fii cu

Filmează-ți, cu ajutorul telefonului, prezentarea
de oportunitate. Vizionează apoi discursul și
analizează-l în raport cu cele de mai sus. Ce
greșeli faci? Ce poți îmbunătăți? Unde trebuie

adevărat mulțumit sufletește”) sau
printr-un îndemn (ex. ”Fericirea
și bunăstarea ta depind doar de
tine. Dar, pentru a le atinge, este
esențial să treci la fapte. Vino
alături de noi.”)
Atunci când ții o prezentare,
audiența vrea să te cunoască, să
învețe de la tine, să te placă, să
te înțeleagă, să aibă încredere în
tine, să se bucure, să zâmbească
și să simtă că este apreciată, la
rândul ei. Ține cont de aceste
lucruri atunci când vorbești în fața
oamenilor, iar aceștia îți vor urma
îndemnul la o viață prosperă,
echilibrată și fericită.

să mai lucrezi? Ține cont de ceea ce ai observat
atunci când vei avea următoarea prezentare.
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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Este forfotă mare în casa fiecărei familii, iar gândul tuturor
zboară deja la sărbătorile care se apropie și mai ales la
cadourile binemeritate. Moș Nicolae, așteptat de toți copiii
în seara de 5 spre 6 decembrie, pregătește deja dulciurile,
fructele și toate celelalte bunătăți mult dorite în ghetuțele
lustruite. Părinții încă negociază cu el cele mai inspirate
și potrivite cadouri pentru copii.
Noi venim în sprijinul lor și plusăm cu un strop de energie,
bucurie, gust și vitalitate Forever în fiecare cadou dulce
pe care copiii îl vor descoperi în ghetuțe la început de
decembrie:

Bomboane din Fast Break Energy Bar

Pentru copiii mai mari și foarte
activi și dornici de aventuri, puteți
face bomboane personalizate din
delicioasele și hranitoarele noastre
batoane proteice Fast Break Energy
Bar. Tăiați fiecare baton în 3-4 bucăți

Bomboane cu unt
de arahide

Ingrediente:
200 gr unt de arahide
100 ml miere Forever Bee Honey
12 măsuri de Forever Ultra Vanilla
300 gr fulgi de ovăz
extract de vanilie și sare după gust

Amestecă untul de arahide, mierea, vanilia și sarea. Adaugă treptat
Forever Ultra Vanilla și fulgii de ovăz. Apoi, formează în palme 20 de
biluțe delicioase și așază-le în frigider pentru a-și menține forma și
consistența. Pentru un aspect inedit le poți tăvăli prin fulgi de cocos sau
cacao.
Iar pentru a oferi copiilor o surpriză de proporții, le poți ambala individual
în celofan și le poți lega cu panglici colorate sau aranja în cutii cu
decorații de sărbători.
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dreptunghiulare. Aprovizionați-vă cu
folii colorate, lucioase și amuzante și
ambalați bucățile de baton. Legați-le
la capete cu panglică sau sfoară și
dăruiți-le copiilor.
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Brioșe cu banane
Ingrediente pentru 12 brioșe:
1 banană bine coaptă
10 albușuri de ouă
100 g făină
125 g iaurt grecesc
2 măsuri de Forever Lite Ultra
1 măsură de bicarbonat de sodiu
1 măsură de praf de copt
Opțional: nuci pecan, fulgi de
migdale sau fulgi de ciocolată.
Preîncălziți cuptorul la 180 de
grade Celsius. Amestecați toate
ingredientele într-un bol cu mixerul
până obțineți o textură cremoasă
și consistentă. Turnați aluatul în
formele de brioșe (preferabil cât
mai colorate). Aveți grijă să umpleți
doar ¾ din fiecare formă. Presărați
deasupra nuci, fulgi de ovăz,
migdale sau ciocolată și băgați-le
la cuptor între 11 și 13 minute.
Verificați dacă sunt gata cu ajutorul
unei scobitori.
Ambalați festiv fiecare brioșă în
celofan sau așezați-le decorativ
într-o cutie specială pentru prăjituri.

Aloe Peaches + Forever Kids
Preferatele oricărui copil, Aloe
Peaches și Forever Kids nu trebuie
să lipsească din sacul lui Moș
Nicolae. Delicioase și în forme
amuzante, multivitaminele Forever
Kids asigură copiilor de peste doi
ani necesarul zilnic de vitamine

și minerale vitale, precum și de
fitonutrienți care le pot lipsi din
alimentație, iar Aloe Peaches le
oferă porțiile generoase de energie
și vitalitate de care au nevoie
pentru toate aventurile și activitățile
minunate ale copilăriei.

foreverliving.ro
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CLUB100

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

Daniel & Maria Parascan

Marian & Dr. Monica Costiță

Rafael-Valer Loghin

Constantin & Tania Popa

Vajda Katalin

Marinela Tuțuleasa

CLUB60

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

Gál Irén

Nicolae-Vasile Loghin

Ionuț & Georgiana Stroe

Ana-Maria Scobercea

Carina & Sebastian Iacătă

Viorica & Viorel Moca

Elena Moraru

Niculina & Viorel Ciuchea

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Marina & Vasile Gândulescu
Iuliana Mirela Popescu
Sorbán Anna Mária
Aurel & Veronica Meșter
Csoma Josif & Melinda
Silviu Ursu
Marilena Culișir
Cristina Rodica Duma
Vasilica & Dumitru Crăciun
Deák Mihály & Katalin
Nagy Ernő & Irma
Monica & Cristian Lepădatu
Paul Pintean
Marius & Milentina Marcus
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TOP 20

Maria & Daniel Parascan

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

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

Daniel & Maria Parascan
Rafael-Valer Loghin
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Constantin & Tania Popa
Gál Irén
Marinela Tuțuleasa
Ionuț & Georgiana Stroe
Carina & Sebastian Iacătă
Elena Moraru
Iuliana Mirela Popescu
Marina & Vasile Gândulescu
Csoma Josif & Melinda
Sorbán Anna Mária
Silviu Ursu
Marilena Culișir
Vasilica & Dumitru Crăciun
Deák Mihály & Katalin
Endira & Gihan Bechir
Nagy Ernő & Irma

Aurel & Veronica Meşter

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

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

Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Ramona Vingan
Ionuț & Georgiana Stroe
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marian & Dr. Monica Costiță
Carina & Sebastian Iacătă
Iuliana Mirela Popescu
Marinela Tuțuleasa
Rafael-Valer Loghin
Romina Doran
Constantin & Tania Popa
foreverliving.ro

20 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
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 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 octombrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Iuliana Beatrice Anghelache

Târgoviște

Viorica & Ștefan Roșu

Alina Mădălina Anton

Tortoman, CT

Marian & Dr. Monica Costiță

Kinga Maria Ardelean

Șimleul Silvaniei, SJ

Kocsis Laszlo Ildikó& Attila

Marinela Bordeianu

București

Liliana Bardan

Liliana Chera

Cernavodă

Alina Mădălina Anton

Elena & Gheorghe Cozma

Trifești, NT

Corina & Sorinel Tofan

Daniela Dimcică

București

Lidia Mușat

Dragoș Dimitriu

Iași

Liliana Berdan

Natalia Fitero

Oradea

Viorica & Viorel Moca

Adrian Hîncu

Capu Corbului, HR

Dorina Hîncu

Ionela Horga

Stulpicani, SV

Vasilica & Dumitru Crăciun

Simina Ion

Târgoviște

Viorica & Ștefan Roșu

Kocsis Gyula-Norbert

Tămășeu, BH

Nagy Ernő & Irma

Mariana Maxim

Botoșani

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Maria Nemțanu

Bacău

Gabriela Țarălungă

Pál Erika

Dealu, HR

Vajda Katalin

Elena-Valentina Preda

Balș, OT

Aurel & Ionela Tănăsescu

Claudiu-Dănuț Preda

Găvănești, OT

Elena-Valentina Preda

Lăcrămioara Liliana Rogoz

Babta, SM

Ramona Diana Dragon

Anca Sabados

Babta, SM

Lăcrămioara Liliana Rogoz

Vasile Savu

Fălticeni

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Silaghi Zsolt Zoltán

Baia-Mare

Veres Juliana

Călin Ionuț Străjescu

Iași

Georgeta Paraschiva Duru

Iuliana Sturzoiu

Băile Herculane

Florica Iacătă

Szakacs Daniela Laura

Dublin, Irlanda

Rafael-Valer Loghin

Gabriela Țarălungă

Gârleni, BC

Mădălina Tapuc

Maria Teculescu

Craiova

Robert Nadolu

Corina & Sorinel Tofan

Roman, NT

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Daniela Georgeta Vizeteu

Constanța

Loredana Mirela Bogoi

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Florica & Vasile Mastan

Zalău

Gál Irén

Lidia Mușat

Constanța

Iuliana Mirela Popescu

Marilena Tarca

Pașcani

Marina & Vasile Gândulescu

Liliana Zaharia

Pașcani

Marilena Tarca
foreverliving.ro
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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

Endira & Gihan Bechir

Murfatlar, CT

Florentina Șerban

Georgeta Paraschiva Duru

Iași

Constantin & Tania Popa

Răzvan Lodina

Baia-Mare

Adrian Cristian Poruțiu

Florentina Mihalache

Murfatlar, CT

Endira & Gihan Bechir

Liviu Mutuleanu

Craiova

Marinela Tuțuleasa

Elena Nicolae

Blejoi, PH

Ion Badea

Senior Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Peter Maria

Miercurea-Ciuc

Bandi Attila & Izabella

Florentina Șerban

Constanța

Elisabeta-Maria Iuga

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

Asistent Manager

Localitate		

Sponsori

Liliana-Petronela Vasiliu

Valea Călugărească, PH

Carina & Sebastian Iacătă

Manager

Localitate		

Sponsori

Mihaela Dorotovics

Vladimirescu, AR

Paul Pintean
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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

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

Sâmbătă, 30 noiembrie, centrele
de distribuție Forever din toată
țara sunt închise, dar vă așteptăm
oricând și la orice oră pe
foreverliving.ro.

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

24 Calificările lunii octombrie

Asistent Supervizori
Nume

Localitate

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

Nume

Localitate

Abalasei Beatrice Aurelia

Iasi

Bancu Cecilia

Braila

Abrudan Sabina

Pria

Bandas Alina

Satu Mare

Adam Veronica

Galati

Bande Voichita Maria

Baia Mare

Agapie Iulia

Murfatlar

Bara Alina

Floresti

Aissiou Gabriela-Cristina

Pascani

Barbu Andreea Raluca

Com.Varvoru De Jos

Albert Tibor-Zsombor

Com. Tileagd

Barbu Elena

Brebu

Amarie Maria

Iasi

Barbulescu Maria

Bucuresti

Ambrus Maria

Ciumani

Barna Tunde

Simleu Silvaniei

Andor Ildiko

Targu Secuiesc

Bedros Natalia

Chisinau

Andrei Emilia

Bucuresti

Beleaua Sorin

Fagaras

Anghel Helga

Turda

Berbecar Alina-Denisa

Bistrita

Aniculaesii Cristian

Botosani

Berneanu Marius

Craiova

Apanzaritei Vasile

Bacau

Berte-Dutu Eugenia-Leonica

Matasari

Ardelean Delia-Veronica

Sighetu Marmatiei

Bica Coca Nicoleta

Lugasu De Jos

Ardelean Elena

Vama Buzaului

Bihari Katalin Noemi

Aita Mare

Asztalos-Bako Xenia

Ghenci

Birchi Andreea-Camelia

Bucuresti

Babicsak Carol

Satu Mare

Birlica Nadia

Bucuresti

Baciuc-Rascol Ada

Borsec

Blaj Reasilvia Luminita

Bacau

Badaluta Elena

Constanta

Bobalca Lenuta

Mangalia

Badea Georgeta Luminita

Pitesti

Bobolea Julieta-Daniela

Babeni

Bader Paul Sebastian

Arad

Bodea Lidia Ioana

Bratca

Bajna Zoltan

Baia Mare

Bodo Erika

Miercurea-Ciuc

Bala Cristian Alexandru

Oradea

Boga Valentina

Galati

Balan Elena Mihaela

Teliu

Boglis Liviu

Rediu

Balanean Maria

Zalau

Bogyis Eugenia

Timisoara

Balazs-Becsi Zsofia

Boieni

Bondar Dan Claudiu

Oradea

Balea Rodica

Socodor

Bonteanu Maria-Beatrice

Bucuresti

Balhuc Tereza-Evelina

Pascani

Bonto Anca

Baia Mare

Balint Szidonia

Miercurea-Ciuc

Borda Veronica Gabriela

Sibiu

Balla Tunde-Gyorgyi

Oradea

Bortolini Raluca

Bucuresti

Baltariu Diana Andreea

Garleni

Bosca Nicoleta Casiana

Simleu Silvaniei

Bota Melinda

Cluj-Napoca
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Boteanu Liana-Olimpia

Oradea

Corneanu Eva

Carei

Botezatu Igor

Durlesti, R. Moldova

Cornecea Anamaria

Braila

Botezatu Ioana

Falticeni

Corpacean Sergiu

Straseni, R. Moldova

Botezatu Tatiana

Durlesti, R. Moldova

Cosoi Ligia Delia

Iasi

Brindusan Camelia Maria

Sig

Costan Anisoara

Com.Tatarus

Brinzaru Rodica

Brasov

Coste Anita

Petin

Bucureanu Georgeta-Denisa

Meziad

Costineanu Danut Nicolaie

Timisoara

Buftea Simona

Bacau

Cozma Casiana Mirela

Ludus

Bulicanu Oxana

Deva

Craciun Bogdan Stefanita

Craiova

Calin Ioana Sabina

Sinaia

Crainic Georgeta

Alba Iulia

Candea Ioan

Sibiu

Cret Victoria Maria

Oradea

Caraenache Mona

Bucuresti

Crisan Kinga

Poian

Carloanta Daniela

Sadova

Critan Niculina Adina

Ilisesti

Catana Monica Mirabela

Bucuresti

Croitoru Camelia

Bucuresti

Catrina Nicoleta Simona

Pitesti

Crutan Roxana

Craiova

Cazan Ana

Sacalaz

Csik-Molnar Margareta

Cermei

Cernat Pavel Catalin

Magiresti

Culicova Irina

Ialoveni, R. Moldova

Cerneanu Elena Magdalena

Ramnicu Valcea

Danci Cristina

Sighetu Marmatiei

Cernei Lora

Chisinau, R. Moldova

Daraban Razvan-Teodor

Dumbravita

Chili Daniela

Roman

Deak Zsuzsa Imola

Ozun

Chindris Nicoleta

Ortisoara

Demeny Eniko

Dealu

Cicioc Claudia

Seini

Denes Ilona Klara

Ciresoaia

Cioca Constanta Nela

Bacau

Dima Marian

Bucuresti

Ciofu Elena

Bucuresti

Dolha Ana Matilda

Campia Turzii

Ciorici Daniela

Chisinau, R. Moldova

Draghici Claudia Lenuta

Fagaras

Cirtan Marlena

Brasov

Draghici Daniela Marcela

Bucuresti

Ciubuc Delia-Lidia

Victor Vlad Delamarina

Dumachin Diana Valentina

Petrosani

Ciucle Erika

Arad

Dumitrascu Maria Emoke

Odorheiu Secuiesc

Clate Gherghina

Bucuresti

Dumitrean Raul

Arad

Cojocariu Tamara Elena

Botosani

Dumitru Rodica Marilena

Brasov

Cojocaru Liliana

Baneasa

Dumitru Velimirca Slavita

Arad

Coman Paul

Roman

Duta Alina-Iuliana

Timisoara

Copacean Lavinia

Resita

Duta Rodica Ileana

Craiova

Corburean-Kacso Marta

Targu Mures

Ecmegian Elena

Constanta

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ene Alina

Bucuresti

Gutaga Larisa Elena

Murfatlar

Erdei Eva

Marghita

Harbu Maria

Bucuresti

Erdos Eniko Melinda

Satu Mare

Hardalau Sefora Emanuela

Vladimirescu

Erezan Valentina

Or. Ialoveni, R. Moldova

Hegedus Florentina

Zalau

Ermurachi Ana

Causeni, R. Moldova

Heredea Emanuela-Florina

Bicacel

Farcas Valeriu-Ilie

Arad

Hoha Marian

Feldioara

Farcasanu Mihaela

Braila

Horga Teodora

Stulpicani

Fasie Mica

Comlosu Mare

Horotan Daliana Lavinia

Miresu Mare

Fedeles Georgeta

Pascani

Hotea Diana Anca

Sighetu Marmatiei

Feidi Antonio

Bogdand

Iacob Catalin

Baia Mare

Finta Irma

Targu Secuiesc

Iacoban Odeta Maria

Suceava

Florescu Lorina-Aida

Farcadin

Iancu Andreea Anisia

Ploiesti

Fratutescu Karina

Lugoj

Iancu Ioana

Murfatlar

Gache Maria

Com.Laza

Ierimia Adriana

Sarasau

Gagiu Anuta-Adriana

Sighetu Marmatiei

Iliescu Dumitru Daniel

Com. Leordeni

Gal Tunde Greti

Zalau

Ion Eliana

Hunedoara

Galbanuta Crina Gabriela

Otopeni

Ionita Madalina Petrina

Com.Costesti

Gale Marinela

Denta

Iuhas Monika

Oradea

Gardeli Alexandra Otilia

Bucuresti

Ivacsony Jolan

Bixad

Gavrilas Luisa Ioana

Baia Mare

Janos Zoltan

Sf. Gheorghe

Gergely Anita

Boghis

Jorea Rodica

Suceava

Gergely Ileana

Dealu

Juganaru Maria

Gura Foii

Ghenghea Dan

Galati

Kato Elisabeta

Apa

Gheorghe Nicolae

Gura Vitioarei

Kicsi Eniko

Albis

Ghinet Marina Alexandra

Iasi

Kiss Ana Adina

Satu Mare

Ghitun Ionela Iuliana

Siminicea

Kollek Ionela Cristina

Craiova

Girbu Ala

Chisinau, R. Moldova

Kuharek Florina Cosmina

Arad

Girigan Ilie

Feldru

Kusztos Gabriella

Sf. Gheorghe

Gligor Gabriel

Arad

Lambru Catalina

Com.Pirscov

Grecu Alina Petronela

Pascani

Laszlo Endre

Praid

Griga Nadia

Bistrita

Laurus Adia-Maria

Radauti

Grigorescu Steluta

Bucuresti

Leca Ionut

Draganesti

Grozescu Simona-Gratiela

Campulung

Lenard Aurita

Sangeorgiu De Mures

Grozoni Mariana

Hunedoara

Leu Simona

Rus
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Levente Gergely

Odorheiu Secuiesc

Mocreac Diana

Ialoveni, R. Moldova

Lezeu Corneliu Vasile

Vladimirescu

Moga Nadejda

Porumbeni, R. Moldova

Loghin Carmen

Bucuresti

Mogoi Laura Florentina

Hunedoara

Lotca Nadejda

Maneciu-Pamanteni

Mogosanu Luminita

Drobeta-Turnu Severin

Luca Ruxandra

Timisoara

Moldovan Diana Claudia

Miercurea-Ciuc

Lungu Ancuta-Mihaela

Oradea

Moldovan Elisabeta

Spermezeu

Lupan Adriana Anamaria

Baia Mare

Molnar Timea-Ibolya

Oradea

Lupea Nicoleta

Constanta

Morjolic Roxana

Recea

Lupu Anastasia

Pascani

Mot Ionela

Simand

Lupu Claudiu

Constanta

Munteanu Alexandrina

Darmanesti

Lupu Gabriela Crenguta

Com.Trifesti

Munteanu Costel Culita

Iasi

Macarenco Svetlana

Chisinau, R. Moldova

Munteanu Stefania Beatrice

Buhusi

Mados Laura Maria

Arad

Muranyi Andrea

Cherechiu

Magurean Valentina

Arad

N'Abbi Sandu Ana

Campina

Maier Maria

Popesti-Leordeni

Nagy Ildico

Zalau

Mailath Silvia Mihaela

Sangeorgiu De Mures

Nagy Timea

Bogdand

Makkai Monika Eweline

Ocland

Nan Anamaria

Ploiesti

Manya Beata

Sf. Gheorghe

Neagu Adriana

Timisoara

Marginean Daiana

Com.Stroiesti

Neagu Carmen

Buzau

Marica Paula

Breazu

Neagu Vasilica

Ploiesti

Marinescu Bianca-Mihaela

Chisoda

Necula Simona-Alina

Slobozia

Marjineanu Tatiana

Straseni, R. Moldova

Negrut Mirela

Meziad

Matei Claudia Ramona

Slaveni

Nica Ioana

Bucuresti

Matei Maria

Chisinau, R. Moldova

Nicolai Mihaela

Chisinau, R. Moldova

Matei Oxana

Chisinau, R. Moldova

Niculae Oana

Constanta

Mates Rodica

Șiria

Nistor Cecilia Cristina

Murfatlar

Miclaus Ancuta Petronela

Com.Oteleni

Nutu Petronica

Com.Tatarus

Miclaus Carmen Maria

Bozanta Mare

Obret Vasilica-Ica

Craiova

Mirica Lorena-Elena

Valea Budului

Ogbarschi Otilia

Diosig

Mistreanu Elena-Maria

Murfatlar

Ogrean Silvia

Ogra

Mita Vasilii

Hincesti, R. Moldova

Oltean Iulia Elena

Orastie

Mitru Mariana-Alina

Constanta

Olteanu Georgiana Alina

Ploiesti

Mladin Laura-Ramona

Timisoara

Onica Alexandru

Bucuresti

Moca Ramona

Stelnica

Onofrei Ioana

Radaseni

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Opris Diana Tabita

Simleu Silvaniei

Porancea Dorin Constantin

Brasov

Opris Gabriela

Calinesti

Porojan Mariana

Bucuresti

Oros Alexandra-Silvia

Oradea

Preda Constantin

Constanta

Orza Ioana

Sighetu Marmatiei

Preutescu Mihaela Gabriela

Pascani

Oxenreider Savari Liliana

Iasi

Prisecariu Doina

Iasi

Padureac Andrei

Balti, R. Moldova

Proca Mihaela

Iasi

Padureanu Nicoleta

Agas

Prodan Iulia

Iasi

Pal Iren Gyongyver

Dealu

Prodan Snejana

Chisinau, R. Moldova

Palade Simona

Pascani

Pujina Maria Mirabela

Suceava

Pantea Daniela Andreea

Timisoara

Radu Iuliana

Constanta

Partebuna Valentina Aurica

Agigea

Radu Stefana

Bacau

Parvanescu Adela Maria

Timisoara

Raducan Marilena Ecaterina

Cermei

Pasca Mirela

Sighetu Marmatiei

Raduica Camelia

Bucuresti

Paszka Eduard Csaba

Brasov

Radulescu Ramona

Draganesti-Olt

Pataliga Elena Anca

Iasi

Radulescu Virginia

Constanta

Paun Ionut Stefan

Bragadiru

Rayna Anca

Oradea

Petrescu Sandica

Bucuresti

Rednic Alina

Berbesti

Pintilie Mihaela

Bucuresti

Rednic Beatrice

Brasov

Pirlea Alessandra Sabina

Miercurea-Ciuc

Ritli Adela Otilia

Oradea

Pirnau Alexandru

Chisinau, R. Moldova

Robaniuc Maria-Magdalena

Suceava

Plescan Daniela Iuliana

Roman

Roman Lucia-Elena

Bucuresti

Plescan Maricica

Valea Seaca

Roman Lujza

Simleu Silvaniei

Pocol Daniela Felicia

Baia Mare

Rotaru Ana

Chisinau, R. Moldova

Pop Alexandra Viorica

Timisoara

Rusu Ana-Maria

Rasca

Pop Anamaria Adelina

Oradea

Rusu Senilia

Margineni

Pop Florina Claudia

Nasaud

Rusu Tiberiu

Iasi

Pop Piroska

Targu Mures

Sandor Viorica

Zalau

Popa Denis

Oradea

Sandru Dorina Margareta

Craiova

Popa Hermina Maria

Oradea

Sarig Albert

Miercurea-Ciuc

Popa Ioan Cornel

Timisoara

Savu Flavian

Falticeni

Popa Nicoleta

Targu Mures

Savuleac Serghei

Chisinau, R. Moldova

Popa Roxana-Gabriela

Timisoara

Schiopu Raluca Bianca

Timisoara

Popescu Mariana

Craiova

Scurtu Bogdan

Surdesti

Popoiu Gabriela

Tg. Ocna

Sebestyen Maria

Com. Dealul
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Nume

Nume

Localitate

Trocin Ina

Valea Lupului

Silvesan-Gherman Mariana Daciana Bistrita

Tudor Andreea

Filipestii De Targ

Sima Ramona Anca

Oradea

Tudor Liliana

Bucuresti

Sinculet Roxana Alexandra

Radauti

Tudor Sorina

Bucuresti

Sirghi Valentina

Orhei, R. Moldova

Ulita Petcu Venera

Bucuresti

Snacov Catalina

Com.Alimani

Ungureanu Ion

Baneasa

Soltuz Maria

Tudor Vladimirescu

Ungureanu Letty

Ramnicu Valcea

Soos Ribana-Cosmina

Arad

Ursu Geanina Roxana

Bucsani

Spircaci Daniela

Fierbintii De Sus

Vardai Katalin

Ulciug

Stan Costel

Focsani

Varhanyovszki Cristina

Sighetu Marmatiei

Stanciu Ion

Plosca

Varodi Clara Claudia

Sinmartin

State Marin

Stefanestii Noi

Vasilca Ionut Domide

Maieru

Stefan Mioara

Vaslui

Vasilca Nastasia Cornelia

Maieru

Stelea Elena

Craiova

Vint Anca Alexandra

Baia Mare

Stoenescu Stefania Ionela

Craiova

Viusencu Felicia Gheorghina

Carani

Stratica-Hategan Iulia Mihaela

Zalau

Vlad Ecaterina

Constanta

Subota Mariana

Lugoj

Vladislav Adelina Victorita

Cluj-Napoca

Sukosd Laszlo

Praid

Vlasa Ileana

Cluj-Napoca

Surpaceanu Florentina Aura

Tirgu Jiu

Voinea Catalin-Tudorel

Galati

Suru Alexandra Bianca

Ciobanu

Voropciuc Laura

Girisu Negru

Szanto Edit

Singeorgiu De Mures

Vraja Cornelia

Vama

Szasz-Janosi Kinga

Sangeorgiu De Mures

Zaharia Aurica

Pascani

Tanase Ana-Maria

Constanta

Zaharia Teofania

Cluj-Napoca

Tasca Nicolae

Veresti

Zavate Alexandra

Vaslui

Tatar Efrosinia

Salcuta

Zlotescu Sergiu

Chisinau, R. Moldova

Terhes Larisa Monica

Baia Mare

Teslari Tatiana

Chisinau, R. Moldova

Thudt Cristina

Baia Mare

Tirziu Dorina

Floresti

Tischer Catalin

Predeal

Tolu Gheorghe

Curtea De Arges

Toma Carmen

Buzau

Toma Daniela Rozalia

Timisoara

Toma Norinela

Falticeni

Setrau Angela

Localitate
Bucuresti

foreverliving.ro

Aromă intensă.
Beneficii maxime.
Ambalaj la îndemână.

Bucură-te de toate beneficiile băuturilor
tale preferate din Aloe vera, acum in
noile variante mini, de 330 ml, pe care
le poți lua cu tine oriunde, oricând.
Forever Living Products România & Republica Moldova

Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

NOU

Fax: 021-222 89 24

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.

