ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA

r
o
t
a
i
l
o
f
x
E
g
Smoothin
ă
r
i
p
s
e
r
u
ă
t
l
u
n
și te
din nou.

Martie 2020 | 251

2

Mesajul Fondatorului Companiei

e
d
r
a
n
i
d
r
o
a
xtr

s
o
i
cur

Fii e

Să fii un lider nu înseamnă să știi totul. De fapt, acest
lucru este imposibil! Dar poți întotdeauna să înveți și să
îți dezvolți o minte curioasă. Curiozitatea ne
îndeplinește dorința de a găsi răspunsuri și de a trăi
noi experiențe. Mai important decât atât, ne ajută să
fim mai buni la ceea ce facem.

Este ușor să rămânem blocați în ceea ce
facem și să ne lăsăm viețile să alunece în
rutină, pentru a simți că avem toate
răspunsurile necesare. Dar trebuie să
avem mai multe întrebări decât
răspunsuri, să privim spre lume cu ceea
ce îmi place să numesc mintea
începătorului: curioasă, deschisă la idei
noi și dornică să învețe.
Albert Einstein a spus ”Nu am niciun
talent special. Sunt doar extrem de
curios.”

AFACEREA FOREVER VA FI MAI
PUTERNICĂ DACĂ EȘTI
INTERESAT DE ÎNVĂȚARE.
Dacă vorbim de afacerea ta, aceasta ar
putea avea de beneficiat de la una dintre
cele mai luminate minți din câte au existat.
Interesul pentru învățare îți va face
afacerea mai puternică.

Ia în considerare faptul că, de exemplu,
majoritatea CEO citesc, în medie, 60 de
cărți pe an. De ce? Pentru că nu sunt
niciodată mulțumiți de ceea ce știu despre
afacere sau viață. Vor să înțeleagă mai
multe despre oameni și să aibă o
perspectivă mai largă asupra lumii.
Construindu-ți afacerea astfel încât să fii
mai puțin egocentric sau mai puțin
concentrat doar pe motivele tale, dorințele
și obiectivele tale îți va schimba traseul
spre succes. Este incredibil ce se
întâmplă când te preocupi mai puțin de
tine și mai mult de ceilalți.

Vei descoperi că viața unei persoane
curioase nu este niciodată plictisitoare.
Această pasiune de a pune întrebări și de
a căuta răspunsuri îți va deschide calea
spre multe oportunități.
Adresând întrebări vei avea acces la o
lume nouă și la noi posibilități, care
anterior ti-au fost necunoscute. Nu te sfii
să ții cortina ridicată și să îți lași
curiozitatea extraordinară să te conducă
spre un viitor mai prosper. Nu te opri
niciodată din a te întreba. Nu te opri
niciodată din a învăța.
Mereu al vostru,

Data viitoare când prezinți unei persoane
oportunitatea Forever, rezervă-ți suficient
timp pentru a pune întrebări, pentru a
asculta și observa mai întâi. Caută mai
întâi să înțelegi decât să explici. Fii curios
și deschis convingerilor, perspectivelor și
pasiunilor lor. Poți să înveți ceva îți
deschide și ție poarta spre ceva nou.
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Rex Maughan
CEO, Forever Living Products
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FEMEILE FOREVER SUNT
AMBASADOARE EMINENTE
Am auzit de curând despre o companie de
telefonie care s-a gândit să ridice statuie
mamelor pentru ziua de 8 Martie. Desigur, nu
pe un soclu de marmură, ci virtual.
Ne-a plăcut ştirea aceasta şi ne-a dat prilejul să ne
gândim la felul cum e preţuită şi sărbătorită femeia
în familia noastră Forever. Nu doar o dată pe an, ci
de 42 de ani zi de zi, aşa cum puţine companii o
fac.

o formaţi şi pentru cei pe care succesul vostru
îi convinge că se poate să-ţi împlineşti visurile la
scara măreţiei.
Aveţi tăria sufletească de a zâmbi chiar şi când e
greu, de a crede că mâine vine o zi mai bună şi de
a munci cu tot sufletul pentru ca mâine să fie cu
adevărat mai bine. Sunteţi un dar în viaţa familiilor
voastre şi în viaţa noastră şi a familiei Forever.

Forever a ştiut încă de la începuturile sale ce
energie uimitoare aduce prezenţa femeilor
puternice şi inimoase. La fel cum a ştiut că bărbaţii
care respectă şi onorează femeile şi capacităţile lor
de lideri devin adevărate surse de inspiraţie.

Este o bucurie să fim alături în drumul nostru,
umăr la umăr cu bărbaţii Forever. Împreună cu ei
avem un lucru minunat de făcut – să ne construim
propriile vieţi libere, prospere şi împlinite, în timp ce
dăruim şi altor oameni experienţă şi iubire, susţinere
şi încredere ca să-şi croiască şi ei destinul aşa cum
şi-l doresc.

Forever sprijină şi încurajează femeia în toate
ipostazele sale – tânără la început de drum, mamă,
fiică, femeie care se dedică familiei, femeie care
îşi construieşte o carieră, femeie matură, femeie la
vârsta senioratului.

Păstraţi-vă prospeţimea de spirit, generozitatea şi
bucuria, pentru ca nu doar ziua de mâine să fie mai
bună, ci lumea cu totul. Stă în puterea voastră să
fiţi parte din această transformare şi nimeni şi nimic
nu v-ar putea înlocui.

Voi, dragile noastre, sunteţi ambasadoare eminente
pentru stilul de viaţă şi valorile companiei. Sunteţi
curajoase, neobosite, pline de entuziasm, altruiste,
calde, sensibile, fermecătoare, perseverente,
dinamice, empatice, intuitive, inteligente,
deschizătoare de drumuri.
Sunteţi de neoprit oricând vă puneţi în gând să
atingeţi un ţel. Iar forţa voastră interioară devine
o locomotivă supersonică pentru echipa pe care

La mulţi ani frumoşi ca zâmbetul vostru,

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

foreverliving.ro
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Brazilia este unul dintre locurile mele preferate,
pe care îmi place mult să le vizitez. Peisajele
incredibile și cultura vibrantă mă atrag mereu
în această țară. Este atât de spirituală!

De fapt, tocmai am încheiat un

Lino și Noemia Barbosa, membri GLT,

zilele care le-au testat rezistența. Chiar și

Accelerate X Training în Brazilia și a fost

sunt exemplele perfecte în acest sens,

atunci când unii dintre membrii familiei au

plin de o energie pe care nu am mai

deoarece ei nu au uitat niciodată de ce

început să se îndoiască de viziunea lor

simțit-o niciodată. Am constatat că este

s-au alăturat companiei Forever. În ciuda

sau au simțit că business-ul lor nu

greu să ignori forța și rezistența culturii

problemelor cu care s-a confruntat țara

mergea mai departe, ei au continuat să

lor. Sunt mereu nerăbdători, entuziaști și

lor, au muncit neîncetat în fiecare zi

încerce în fiecare zi.

extrem de generoși.

pentru ca afacerea lor să funcționeze în

Simți vreodată că te lovești de momente

Din păcate, ultimii ani au fost foarte duri

continuare. Nu au fost îngrijorați. La urma

pentru economia țării lor. Schimbările
monetare și ale taxelor de import au dus

urmei, sunt Diamant Manageri, parte a
celui mai de elită grup de FBO din lume

dificile în afacerea ta și nu ești sigur ce să
faci în această privință? Data viitoare
când te gândești dacă ai luat decizia

la majorarea semnificativă a prețurilor

și au ajuns acolo datorită hotărârii lor.

produselor Forever în Brazilia. Aceste

Lino și Noemia știau că trebuie să

anumite provocări în productivitate sau

lucruri au făcut situația mult mai grea

muncească mai mult ca niciodată pentru

sponsorizare, încearcă să te inspiri din

pentru FBO de acolo.

echipa lor, să le arate că dificultățile cu

energia Forever Business Ownerilor

Și totuși, în ciuda greutăților financiare,

care se confrunta țara lor nu trebuia să

noștri din Brazilia. Vremuri grele vom trăi

foarte mulți FBO și-au dat seama că

însemne și sfârșitul afacerilor Forever.

mereu, dar este ceea ce faci tu în acele

renunțarea la afacerea lor nu le va rezolva

Rezistența lor, atitudinea pozitivă și

momente care va decide cât de departe

problemele. Au fost nevoiți să treacă o

generozitatea sunt motivele pentru care

vei ajunge în vremurile bune.

perioadă prin furtună, până când lucrurile

afacerea Forever în Brazilia nu doar că

Continuă să zâmbești,

s-au îmbunătățit, chiar dacă asta

merge bine, dar are o revenire

însemna să muncească de două ori mai

spectaculoasă!

mult pentru mai puțin decât înainte. Asta

Ei vor fi primii care vă vor spune că

Gregg Maughan

aceste vremuri dificile au fost cele mai

Președinte, Forever Living Products

înseamnă rezistență!

importante, pentru că acelea au fost
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potrivită sau dacă poți să depășești

Success Day
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Pe 15 februarie, am trăit împreună cu 1000 de oameni din toate colțurile țării o zi
cu adevărat specială, în care amintirile, bucuria, emoțiile și succesele a 21 de ani
de Forever România ne-au reunit într-un eveniment aniversar cu totul deosebit.
Gazdele evenimentului,
Ana-Maria & Lucian Scobercea,
Manageri, au oferit întâlnirii
magia de care avea nevoie
și ne-au purtat cu energie,
eleganță și entuziasm prin cele
mai importante momente ale
zilei.
Ritmul unui eveniment se
stabilește la început, iar Dóra
& Gábor Szőcs, Country
Manageri Forever Living
Products România & Republica
Moldova, știu întotdeauna să
ne facă să vibrăm de emoție
și să fim nerăbdători pentru
ceea ce urmează. Amintirile
despre trecutul minunat și
prezentul bogat în oportunități
ne-au determinat să ne facem
promisiunea că viitorul este pur
și simplu extraordinar.

Gábor & Dóra Szőcs, Country Manageri Forever Living Products România & Rep. Moldova, alături de
Gazdele evenimentului, Ana-Maria & Lucian Scobercea, Manageri

foreverliving.ro
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Success Day

Singurul campion paralimpic
din România, multiplu campion
mondial și președintele Federației
Române de Ciclism, Eduard Novák,
a fost invitatul nostru special la
acest eveniment aniversar. Recent
întors cu 3 medalii valoroase de la
Campionatul Mondial pe Velodrom
din Canada, Eduard Novák ne-a
oferit, prin exemplul personal, o
lecție de voință, curaj și depășirea
oricăror limite. Îi mulțumim și îl
susținem temeinic să ajungă la
Jocurile Paralimpice de la Tokyo din
acest an.

Elena Stochiță, Manager

Credem că multe persoane s-au
regăsit în povestea primului nostru
speaker, Elena Stochiță, Manager,
și în motivele pentru care a ales
să-și dezvolte acest business cu
succes: “Fetițele mele reprezintă
cea mai mare motivație a mea,
îmi doresc să le ofer o viață
extraordinară, liniștită, fără lipsuri
și fără stres, să fiu alături de ele la
orice pas, să le ofer cea mai bună
educație și să ajut cât mai multe
persoane să-și schimbe viața în
bine!”
Bucurie, ovații, aplauze puternice,
emoții și lacrimi de fericire – toate
au fost pentru cei mai noi Asistent
Supervizori, Supervizori, Asistent
Manageri, Manageri, pentru Activii
și calificații în Club 100 ai lunilor
noiembrie, decembrie şi ianuarie
care au umplut scena Success
Day-ului, precum și pentru cei care

Eduard Novák, campion paralimpic și
președintele Federației Române de Ciclism

se vor bucura de o mașină nouă
plătită de companie prin programul
Forever2Drive. Iar în Forever știm
bine, rezultatele excepționale nu
rămân niciodată nerecunoscute!
Felicitări, Vajda Katalin, pentru
singura prezență de 12 ori în CLUB
100 în 2019!

Calificări Asistent Manageri

Calificări Supervizori
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Vajda Katalin,
prezentă de 12 ori în CLUB 100 în 2019

Success Day
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Calificări Manageri

Calificări Senior Manageri

Milentina Marcus - Soaring Manager,
calificat Eagle și membru KLC

Ce poate fi mai potrivit pentru un
eveniment atât de special decât un
recital cu totul elegant. Trupa Ad
Libitum, prin vocile pătrunzătoare
ale celor 4 distinși artiști, au
completat atmosfera festivă a zilei.

Calificări Soaring Manageri

Trupa Ad Libitum

Emoțiile și entuziasmul au crescut
când scena a fost cuprinsă de
motivația, energia, puterea,
perseverența și voința fără limite
ale celor mai noi Senior și Soaring
Manageri, niveluri care arată din plin
calitățile și abilitățile de top ale unor
lideri desăvârșiți.
Are o energie inepuizabilă, face
afacerea Forever din pasiune,
investește foarte mult în dezvoltarea
personală, are cei mai mulți Eagle-i
în echipă și vrea ca 2020 să fie cel
mai bun an al ei! Milentina Marcus Soaring Manager, calificat Eagle și
membru KLC a abordat un subiect
foarte interesant și util oricărui FBO,
indiferent de nivelul din Planul de
Marketing: cum să ieși dintr-un
blocaj de plafonare și să treci la
nivelul următor.
foreverliving.ro
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Success Day

Calificări Raliul Global și Chairman's Bonus

Calificări Club 100

Îi felicităm pe toți FBO calificați
la Raliul Global și Chairman's
Bonus – fac parte din liga
antreprenorilor de top din lumea
Forever România și sunt cei care
au oferit afacerilor lor respectul și
recunoașterea pe care le merită.
Ne mândrim cu ei și îi felicităm
pentru perseverența, curajul și
dorința de a trăi viața mult visată
la cele mai înalte standarde
oferite de Forever.
Sunt mentori de excepție,
profesioniști desăvârșiți și Forever
Business Owneri devotați, a
căror activitate reprezintă mereu
o sursă de inspirație, iar dorința
de a aduce bine în viețile celorlalți
îi definește și reprezintă motivația
care îi ajută să scrie succes după
succes în activitatea lor - Dr.
Carmen & Dr. Gabriel Larion,
Safir Manageri & membri KLC!
Am avut privilegiul să-i ascultăm
vorbindu-ne despre cele mai
iubite produse ale companiei
– băuturile Forever pe bază de
Aloe vera!

Recunoașteri Forever2Drive

Dr. Gabriel & Dr. Carmen Larion, Safir Manageri & membri KLC
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Maria & Daniel Parascan,
Locul 1 în Top 3 P.C. Non-Manageriale 2019
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Vajda Katalin,
Locul 2 în Top 3 P.C. Non-Manageriale 2019

Marian & Dr. Monica Costiță,
Locul 3 în Top 3 P.C. Non-Manageriale 2019

Vajda Katalin,
Locul 2 în Top 3 P.C. Totale 2019

Gizella & Marius Botiș,
Locul 3 în Top 3 P.C. Totale 2019

Suntem #ForeverProud și îi felicităm
pe cei care au transformat anul
2019 într-o reușită totală și au
devenit cei mai buni 3 dezvoltatori
de afacere, clasându-se pe
primele locuri în topul punctelor
credit non-manageriale:
Locul 1 - Daniel și Maria Parascan
Locul 2 - Vajda Katalin
Locul 3 – Marian și Dr. Monica
Costiță
Și încă un val de aplauze și felicitări
pentru cei mai buni 3 antreprenori
Forever România în topul punctelor
credit totale în 2019!
Locul 1 - Aurel și Veronica Meșter
Locul 2 - Vajda Katalin
Locul 3 - Gizella și Marius Botiș

Veronica & Aurel Meșter,
Locul 1 în Top 3 P.C. Totale 2019

foreverliving.ro
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Ce moment fantastic!
Peste 1000 de persoane
au sărbătorit cei 21 de ani
ai Forever Living Products
România și Republica
Moldova savurând
simultan cea mai puternică
combinație pentru energie
la puterea Forever - Argi+ &
Aloe Vera Gel la 330 ml!
Felicitări tuturor Forever
Business Ownerilor care
au făcut ca această zi să
strălucească din toate
punctele de vedere datorită
calificărilor prețioase din
Planul de Marketing!
Purtați-va insignele cu
mândrie, fiindcă ele
simbolizează alegerea pe
care ați făcut-o: libertatea
personală, descoperirea
sinelui și potențialul fără
limite de a atinge noi înălțimi!

De 21 de ani, familia Forever România
este mai unită, mai puternică și mai
plină de energie și dorință ca niciodată.
Mult succes și să ne vedem cu bine la
următorul Success Day, pentru a continua
parada reușitelor și visurilor împlinite
Forever.

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, te invităm pe
Facebook.com/ForeverRomaniaHQ, în secţiunea Albume – Success Day - 15 februarie, Brasov
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Andreea Pop,

Coordonator Departament Comenzi Online
”Călătoria mea în cadrul companiei
a început când încă eram pe
băncile facultății, în anul 2013. Am
început cu un program part-time,
de 4 ore, în Departamentul de Call
Center al companiei, perioadă în
care am descoperit produsele și
am învățat să ascult și să cunosc
Forever Business Ownerii și
necesitățile lor.
Experiența dobândită în această
primă poziție în companie m-a
ajutat să pun într-un context
cunoștințele deja dobândite pe
timpul facultății și masteratului în
Management și Comunicare în
Afaceri și m-a făcut să-mi doresc
un rol care să-mi permită să am
mai mult impact asupra oamenilor
și, implicit, în companie.
În drumul de la poziția part-time
până la cea de Coordonator al
Departamentului de Comenzi
Online am învățat că răsplata
pentru un lucru bine făcut este,
în general, oportunitatea de a
munci mai mult. Ceea ce este
perfect atunci când iubești ceea
ce faci. Mai mult, eu mă consider
norocoasă pentru că în Forever
m-am simțit mereu susținută în
dezvoltarea profesională, mai ales
prin oportunitățile de a lucra la
proiecte noi și ambițioase.
Facem parte din era digitală, o eră
a vitezei, iar internetul este din ce în
ce mai important în viețile noastre.
Important este puțin spus - este
vital, a devenit o necesitate. Astfel,
prezența noastră în online trebuie
să fie mereu actuală și în ton cu
evoluția trendurilor în acest mediu.
Cel mai important pas al meu
în carieră a fost implicarea în
rebranding-ul shop-ului nostru
online, și anume dezvoltarea
platformei foreverliving.ro, o
platformă modernă și performantă
pe care am avut plăcerea să o
dezvolt de la zero împreună cu
colegii din alte departamente.
Totul pentru a vă oferi o experiență

cât mai frumoasă și eficientă în
dezvoltarea afacerii voastre.
Procesul de plasare a comenzilor
este acum foarte simplu, trebuie
doar să-ți creezi un cont, iar
site-ul îți afișează toate produsele
cu reducerea aferentă nivelului
tău în Planul de Marketing. Chiar
din contul tău te poți abona la
newsletter pentru a fi la curent
cu toate noutățile transmise de
companie: despre produse,
campanii, business și evenimente.
Site-ul este intuitiv, produsele sunt
bine organizate pe categorii și,
în plus, prezentarea acestora
este una modernă, în care sunt
folosite imagini de calitate,
video-uri de prezentare a
produselor și descrieri complexe
care vă permit să cunoașteți
mai bine fiecare produs Forever.
Site-ul foreverliving.ro a devenit
cel mai practic și util catalog de
produse, pentru că ne permite să
facem actualizări în timp real și să
prezentăm totul cu acuratețe.
Și încă nu v-am spus cel mai mare
avantaj al site-ului, și anume că
puteți comanda oricând, la orice
oră, iar produsele sunt expediate
direct la adresa dorită, indiferent că
este acasă, la birou sau că sunteți
în alt oraș.
Un alt avantaj al site-ului este că
vă oferă un instrument important
în dezvoltarea afacerii: link-ul unic
de înscriere online – pe care îl
găsiți în contul vostru. Folosind
acest link, întreg procesul de
înscriere a unui nou membru în
echipa voastră este mult mai simplu
și rapid. Folosind site-ul, vă aflați la
un click distanță de un posibil nou
partener. Trebuie doar să apăsați
un buton pentru a copia acel link și
să-l trimiteți potențialului înscris: pe
email, messenger și/sau whatsapp.
Site-ul este optimizat pentru
telefoanele mobile și tablete.
Deja aproape toată lumea are un

smartphone sau o tabletă, iar site-ul
poate fi folosit cu ușurință de pe
aceste device-uri.
Pe foreverliving.ro găsiți revista
Forever, care este exclusiv online,
iar pentru mai multe informații puteți
accesa blog-ul nostru, unde găsiți
articole despre produsele noastre
și despre cum să vă dezvoltați
afacerea.
Având toate aceste avantaje
la dispoziție și trăind într-o
perioadă în care toate afacerile și
interacțiunile se mută în mediul
digital – din motive de siguranță,
eficiență, rapiditate, pragmatism,
rezultate – cred că foreverliving.ro
este unul dintre cele mai valoroase
instrumente pe care le aveți la
îndemână azi pentru a vă dezvolta
afacerea Forever. Este nevoie doar
de dorință, implicare și dăruire, dar
și de perseverență pentru a crește
și pentru a ajunge la succesul
mult dorit. Iar eu, împreună cu
colegele mele din departament,
vă susținem în a vă familiariza cu
site-ul și a-l transforma într-un atu
în activitatea voastră.
Ne dorim în fiecare zi să
creștem împreună. Să fim
mai buni, mai aproape de
fiecare dintre voi. De aceea,
așteptăm cu drag toate ideile și
feedback-urile voastre pe adresa
suport_comenzi@foreverliving.ro.”
foreverliving.ro
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Știai că în fiecare zi sunt eliminate din corp 30.000 – 40.000 de celule moarte?
Chiar și cu o rutină serioasă de curățare, pielea are nevoie de extra ajutor
pentru a îndepărta toate impuritățile. Exfolierea, fie că vorbim despre corp sau
ten, este un pas esențial pentru o piele frumoasă, sănătoasă, corect întreținută
și îngrijită. A exfolia înseamnă, de fapt, a îndepărta în mod controlat celulele
moarte de la suprafața pielii, care o încarcă și îi dau un aspect tern.
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ABC-ul exfolierii faciale
Cum se face corect exfolierea
tenului?
Pentru a fi eficace, exfolierea trebuie făcută corect,
ceea ce înseamnă ca tenul să fie curățat în prealabil,
iar apoi exfoliantul să fie aplicat cu mișcări circulare
ferme. După masarea tenului timp de aproximativ
un minut, produsul exfoliant trebuie îndepărtat
prin clătirea cu apă călduță. Astfel, exfolierea
îmbunătățește aspectul general al pielii și, în mod
specific, contribuie la rezolvarea diverselor probleme
ale tenului, precum cicatrici sau pori măriți.

Cât de des ar trebui să îți exfoliezi
pielea?
Dacă tenul tău este mixt sau gras, se recomandă
să-l exfoliezi de două ori pe săptămână, iar dacă ai
tenul uscat sau sensibil, o dată pe săptămână este
suficient. Pielea se comportă diferit în funcţie de
anotimp, de aceea este posibil ca vara să fie nevoie
să foloseşti mai frecvent exfoliantul decât iarna.
Pe bărbaţi, exfoliantul îi ajută să evite firele de păr
crescute sub piele în zona gâtului după bărbierit.
El trebuie aplicat de 1-2 ori pe săptămână, după
necesitate.

Care sunt beneficiile exfolierii?
• Ajută la minimizarea aspectului porilor
Porii sunt acele mici orificii în piele unde cresc firele
de păr și unde se pot aduna impurități și celule
epiteliale moarte. Cu cât sunt mai mari aceste
depuneri, cu atât se dilată și porii, iar pielea capătă
un aspect inestetic. Prin exfoliere, sunt eliminate
pielea moartă și impuritățile, iar porii se micșorează.

•

Contribuie la ameliorarea aspectului tenului
afectat de acnee
Acneea poate avea atât cauze interne, precum
dezechilibrele hormonale, cât și externe, precum
acumularea de sebum și praf la nivelul porilor.
Exfolierea constantă ajută la eliminarea acestor
impurități, păstrând pielea curată și reducând, astfel,
riscul apariției coșurilor. Totodată, prin exfoliere tenul
se regenerează mai repede și poate fi ameliorat
aspectul cicatricilor lăsate de coșuri.

• Ajută la estomparea ridurilor
Apariția ridurilor este un proces normal o dată cu
înaintarea în vârstă. Și de multe ori apelăm la machiaj
pentru a le camufla. Însă aplicarea fondului de ten
sau a anticearcănului peste o piele încărcată de
celule moarte nu face decât să intensifice aspectul
de piele uscată și să conducă la descuamare,
efectul fiind contrar intenției inițiale. Exfolierea nu
îndepărtează și nici nu face să dispară ridurile,
însă ajută la obținerea efectului scontat după
aplicarea produselor de machiaj.

•

Facilitează absorbția produselor
de hidratare
Este foarte bine dacă rutina ta de
îngrijire include creme și serumuri de
hidratare, dar nu uita că absorbția
lor este mult redusă dacă tenul e
încărcat de celule moarte. Folosind
în mod regulat un produs destinat
exfolierii, elimini celulele moarte și, astfel,
produsele hidratante pătrund mult mai
ușor în piele.

foreverliving.ro
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Smoothing exfoliator din gama Targeted Skincare
uniformizează textura pielii. În loc să folosească
ingrediente chimice dure sau fragmente abrazive,
Smoothing exfoliator utilizează cinci ingrediente
naturale diferite, cu funcții unice, care îți asigură o
experiență completă de curățare: cu ingrediente
precum pulbere de bambus din surse sustenabile,
microsfere din ulei de jojoba, extracte naturale și Aloe
vera, care acționează sinergic, pentru îndepărtarea
blândă a celulelor moarte, fără a zgâria pielea.

a celulelor moarte și conferă un aspect întinerit pielii.
Papaina este o sursă bogată de vitamine C, A și E și
acid pantotenic, cu rol de hrănire, iar uleiul esențial
de lămâie acționează ca un puternic agent hidratant
pentru noile celule cutanate. Aceste ingrediente sunt
combinate cu antioxidanți precum extractul din suc
de struguri, pentru o experiență de exfoliere eficace și
totodată delicată, care scoate la iveală un ten hidratat,
catifelat și proaspăt, pregătit pentru gama preferată
Forever de îngrijire a pielii.

Enzime precum bromelaina și papaina, alături de uleiul
esențial de lămâie ajută la îndepărtarea mai ușoară
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Merită să știi
despre Smoothing
exfoliator:
• Ingrediente naturale, din surse
sustenabile
Atunci când alegi un produs pentru
exfoliere facială, consultă cu atenție lista
ingredientelor. Mulți producători folosesc,
din motive de optimizare a costurilor,
microsfere de plastic în produsele de
exfoliere facială. Cu mândrie îți spunem
că Smoothing exfoliator nu conține
astfel de microsfere de plastic. Am folosit,
în schimb, enzime și extracte naturale
din fructe, sfere de jojoba și pulbere de
bambus.
• Potrivit pentru pielea sensibilă
Având în vedere faptul că exfolierea
înseamnă și detoxifierea pielii, eliminarea
impurităților și a celulelor moarte, proces
însoțit de o intensificare a circulației
sanguine, este esențial să nu uiți de
hidratarea din interior: apa și băuturile
Forever din gel de Aloe vera să fie aliații
tăi mereu. Și, foarte important, evită
expunerea directă la soare în următoarele
24 de ore după exfoliere, deoarece pielea
este mai sensibilă. Protecting day lotion
este ideal în acest caz ca hidratare și
protecție solară deopotrivă, fiind și o bază
excelentă pentru machiaj.
Primăvara, mai mult ca oricând, e
momentul să-ți acorzi o atenție specială.
Răsfață-te cu cel mai bun ritual de
îngrijire a pielii marca Forever. Smoothing
exfoliator scoate la iveală un ten fin,
strălucitor, care radiază de sănătate
și luminozitate, cu tonus și elasticitate
îmbunătățite.

foreverliving.ro
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FBO 3C

Cu câteva săptămâni în urmă am prezentat o strategie de comunicare pentru
unul dintre clienții mei. Nu începusem bine prezentarea, că managerul
respectiv a avut o reacție de ”wow!”, pe care nu am înțeles-o la prima
vedere. El a exclamat ”Da, de asta avem nevoie!” . Pe proiector erau
afișate obiectivele procesului de marketing, iar între ele se aflau Coerența,
Consistența și Consecvența.
Managerul companiei respective nu a pus pe primul loc, ca obiectiv de marketing, creșterea numărului de clienți sau
a volumului de vânzări. El a știut că acestea vor urma firesc odată ce compania va comunica, așa cum trebuie, către
publicul său țintă, ce nevoi acoperă produsele și serviciile sale și care sunt avantajele lor competitive. Iar regula aceasta
se poate aplica în multe aspecte din viața de zi cu zi, dar mai ales în cele legate de afaceri.
Să vedem prin ce se traduc cele trei caracteristici în munca unui FBO.

Coerența
O mare parte a activității tale de FBO este legată de
promovare, deci implicit de comunicare. Așadar, vorbești
cu alte persoane și transmiți informații despre afacere
și despre produse. Multe neajunsuri vin, însă, dintr-o
comunicare incoerentă. Adică insuficientă, neclară
sau, uneori, chiar amăgitoare. Există tentația de a face
promisiuni care nu vor fi susținute în timp, din cauza
presiunii generate de nevoia de rezultate. Evită să faci
acest lucru și asigură-te că interlocutorii tăi au înțeles
precis despre ce este vorba atunci când le povestești
despre produse sau afacerea Forever. Stabilește clar
așteptările și lămurește toate aspectele nedeslușite. Pune
întrebări care să confirme acest lucru.

Un bun aliat al coerenței în comunicare este informația
păstrată în memorie, sau la îndemână. E foarte important
să cunoști caracteristicile produselor Forever, precum și
politicile companiei. Atunci când stăpânești toate aceste
date, și le prezinți în cunoștință de cauză, vei câștiga
încrederea celorlalți. Asta întrucât oamenii au tendința
naturală de a se lăsa influențați de către cei care-și
cunosc foarte bine profesia.
Planul de Marketing Forever este, la rândul său, foarte
coerent. Este clar, logic și generos. Tocmai de aceea
FLP se distinge în cadrul industriei MLM, iar acest lucru
poate fi valorificat ca avantaj competitiv, atunci când faci o
prezentare de oportunitate.
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Consistența
Venitul pe care-l aștepți ca FBO este proporțional cu
efortul depus. Ce presupune acest efort? Înseamnă
ore de lucru petrecute în prezentări de produse și
oportunitate, în construirea listei de contacte, în întâlniri
cu aceste persoane, în dezvoltarea Planului de afaceri,
în participarea la întâlniri cu echipa, păstrarea legăturii
cu clienții, dezvoltare personală și administrarea afacerii.
Forever îți pune la dispoziție instrumentele de lucru și îți
oferă cunoștințele necesare. Restul depinde de tine.
Afacerea ta devine cu atât mai consistentă cu cât îi
acorzi mai mult timp și energie. Iar un antreprenor de

Consecvența
Știi de la începutul activității tale de FBO că această
afacere nu garantează un profit, ci îți oferă un cadru
în care, dacă depui un efort constant, rezultatele nu
vor întârzia să apară. Pe parcursul acestei dezvoltări ai
parte și de provocări, de momente în care lucrurile merg
mai greu sau în care ai tentația de a renunța. Cei care
nu reușesc să-și îndeplinească visurile sunt aceia care
renunță prea devreme, care nu sunt suficient de tenace.
E nevoie de timp, planificare, disciplină și efort constant
pentru a transforma un vis în realitate. E nevoie de
consecvență.
Un studiu popular printre oamenii de vânzări, de la The
Chartered Institute of Marketing & Supply din Marea
Britanie (bineînțeles :-) ), spune că 92% dintre aceștia
se opresc după ce clientul a spus “NU” de patru ori. În
același timp, 73% dintre clienți spun “NU” de cel puțin
5 ori înainte de a cumpăra. Acest lucru înseamnă că
8% dintre vânzători au 73% din piață!

succes este acela care în fiecare zi se trezește cu o
neliniște, dată de întrebarea ”Ce pot să fac azi pentru
a-mi dezvolta afacerea?” Consistența aceasta în a lucra
pentru afacere trebuie să vină din convingere interioară,
din dorință, din pasiune.
Consistența efortului tău se măsoară mai ales în activități
pe care știi că trebuie să le faci (pentru că ele se reflectă
în mod direct în rezultatele afacerii), nu în activități pe
care-ți place să le faci (și care te induc în eroare, pentru
că ai doar senzația că te ajută, dar ele nu aduc puncte
credit sau oameni noi în afacere).

Exerciţiu

Timp de o lună, pe foaia unui calendar, pune câte
un punct roșu, cu markerul, zilnic, pentru fiecare oră
pe care ai petrecut-o lucrând în cadrul afacerii tale
Forever (presupunând că poți umple căsuța unei zile
cu maximum 10 -12 puncte roșii). După ce parcurgi
o lună în acest fel, privește foaia de calendar și
evaluează efortul depus. Densitatea de roșu reprezintă
consistența, iar variațiile de la o zi la alta reprezintă
consecvența cu care te ocupi de afacere.
Alexandru Israil
Specialist marketing

Venind în industria network marketingului, un alt studiu
arată că 50% dintre cei implicați contactează un potențial
cumpărător sau distribuitor doar o singură dată, apoi
renunță. Doar 18% o fac de două ori, 7% de trei ori,
5% de patru ori. Și restul de 20% revin de 5 sau mai
multe ori. Calculele arată însă că 80% dintre vânzări și
înscrieri se fac după cel puțin cinci contacte. Prin urmare,
doar 20% dintre FBO sunt cu adevărat consecvenți. Iar
lor le revin 80% din vânzări.
La finalul prezentării despre care povesteam la
începutul articolului, clientul meu s-a bucurat că are în
sfârșit o strategie de marketing coerentă și un plan de
implementare care aduce consistență și consecvență.
Analizează și tu planificarea propriei afaceri prin prisma
celor trei caracteristici. Ai obiective coerente, clare și
precise. Sunt ele SMART? Planul prin care vrei să le atingi
este consistent? Ai pus în el suficiente activități astfel
încât îndeplinirea lui să fie posibilă? Ai îndeajuns de multă
hotărâre încât să-l urmezi până la capăt? Dacă eziți, ce-ți
lipsește, ce te face să nu ai consecvența necesară?
Joacă-te cu aceste trei cuvinte atunci când îți analizezi
activitatea, când ai de trecut peste anumite provocări
sau când pui bazele unui nou proiect și vei descoperi pe
deplin utilitatea lor.
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Vajda Katalin, Soaring Manager și membru KLC, este singurul Forever
Business Owner din România care a fost prezent în fiecare lună din 2019 în
Club 100 p.c. non-manageriale și singura prezență în ambele topuri ale celor
mai buni antreprenori Forever ai anului trecut: totale și non-manageriale. Iar în
luna februarie este pe locul 1 în topul Forever Business Ownerilor cu cele mai
multe puncte totale. Secretul ei? Simplitatea debordantă!
Suntem în luna în care celebrăm femeia Forever –
puternică, îndrăzneață, perseverentă, generoasă,
încrezătoare, mereu acolo unde este nevoie de ea
și un exemplu pentru toți cei din jur. Și pentru care
faptele vorbesc mai mult decât cuvintele. Una dintre
femeile puternice cu care ne mândrim în echipa
noastră, pe care o admirăm și care ne inspiră de
fiecare dată este Vajda Katalin, cea despre care
atunci când ne pregătim să spunem că a trăit cea
mai bună perioadă în afacerea ei ne demonstrează
întotdeauna că se poate mai mult.
2019 a fost, cu siguranță, anul ei și rezultatele de
până acum arată că nici 2020 nu va fi mai prejos.
Aflăm chiar de la ea cum reușește să se mențină
mereu în vârf dintr-un interviu cu adevărat inspirator
pentru ce înseamnă cele mai înalte culmi ale
succesului Forever.
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1

. Rezultatele dvs. din

2019 și din prezent sunt
fenomenale si confirmă, din
nou, succesul incontestabil
al afacerii dvs. de-a lungul
anilor. Cum lucrați cu echipa
dvs. non-managerială? Ce
credeți că îi motivează cel
mai mult?
Da, așa este. De doi ani sunt
locul 2 în ambele topuri –
non-manageriale și totale. Nu
acesta a fost și nici nu va fi țelul
meu. Nu aceasta este motivația
mea. Pur și simplu am pus în
practică sfaturile lui Rex Maughan.
Am învățat niște sfaturi prețioase
de la el: indiferent la ce nivel te afli
în Planul de Marketing, esențial
este să faci munca de bază în
Forever. În fiecare zi folosesc
produsele, în fiecare zi vorbesc
cu oamenii despre produse și
oportunitate, sponsorizez oameni
noi, ajut oamenii pe drumul spre
succes, spre realizarea țelurilor.
Cum lucrez cu ei? Offline și online.
Ce fac? În primul rând ascult, aflu
care este problema cu care se
confruntă, ce le lipsește și cum ar
vrea să umple golul din viața lor,
care sunt dorințele și motivația lor
și ofer rezolvare prezentându-le
oferta companiei noastre unice
și deosebite. Cel mai mult mă
motivează butonul lor de pornire,
lucrurile care îi scot din zona lor
de confort, lucrurile care-i pun în
acțiune. Și ce sunt dispuși să facă
pentru a plăti prețul succesului cu
muncă și perseverență.

2

. Cu toate că mediul

online a devenit cel mai
fertil teren de creștere și
dezvoltare a afacerilor Forever
în ziua de astăzi, am observat
că sunteți o prezență discretă
în lumea digitală. Ceea ce
înseamnă că sunteți dovada
că succesul nu ține cont de
mediul în care lucrezi, nu-i
așa? Cum reușiți să atrageți
oameni în echipă astăzi?
Într-adevăr, nu sunt foarte activă
pe Facebook, în Social Media.
Am motive personale în ceea ce
privește Facebook-ul. Vreau să
rămân autentică, mai ales că eu
am acceptat această oportunitate
pe termen lung și în mod foarte
serios, pe viață. Timpul meu e cel
mai prețios lucru. Dacă investesc
timp, energie, efort, bani în ceva,
acel lucru trebuie să funcționeze
întotdeauna. Dar nu înseamnă
că nu folosesc deloc. Ba da,
însă pentru instruiri, sesiuni de
consiliere, webinarii chiar. Și fac
și planuri individuale online cu
colaboratorii mei. După părerea
mea, acesta este rolul cel mai
important al social media - să
multiplicăm timpul, energia, efortul
și, bineînțeles, și rezultatele.
E interesant că nu prea am
timp să caut oameni, fiindcă de
obicei lucrez cu câte 5 persoane
simultan, le ajut să pornească
în afacere cu dreptul. Fie mă
întâlnesc cu oamenii și începem
să comunicăm, fie cineva îmi
recomandă persoana respectivă,

fie stabilim relația în social media,
începem să comunicăm, să
construim relația. Oriunde, oricând,
cu oricine.

3.

Cum arată o zi de
lucru pentru dvs.? Ce
face un lider ca dvs. într-o
zi în care își desfășoară
activitatea Forever?
În fiecare zi am un program bine
definit, scris. Am un caiet separat,
unde scriu programul meu pe ore.
Și programele mele personale,
familiale le pun pe hârtie; la
mine aceste lucruri sunt absolut
normale, e un obicei vechi, și
înainte de Forever întotdeauna îmi
scriam programul seara pentru
ziua următoare. Apoi, când termin,
bifez ce am făcut.
•

Sport 20 de minute

•

Dimineața, întotdeauna o oră
este ora mea, pe care o petrec
cu mine, este foarte important

•

Apoi urmează telefoane,
consiliere, întâlniri programate

•

După-amiaza, am întâlniri cu
grupuri diferite, instruire și în
fiecare săptămână training
online de două ori

•

Bineînțeles consiliere,
convorbiri telefonice cu toată
echipa non-managerială și cu
cea managerială

•

Seara petrec din nou o oră,
două numai cu mine, citesc,
conștientizez etc.
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4

.

Care sunt produsele
dvs. preferate din
gama Forever? Și cele
pe care le-ați promova
oricărei persoane pe care ați
întâlni-o?
Hrana mea pricipală sunt
produsele Forever. Mănânc pentru
gust. Folosesc aproape toată
gama de produse, permanent.
Nu am folosit Vitolize Men și
parfumul pentru bărbați, dar și
acestea îmi plac foarte mult. Nu
pot să vorbesc cu pasiune despre
produse pe care nu le-am folosit.
Aloe Vera Gel consum de 22 de
ani zilnic, în cantitate mare. Urmez
anual, de două ori, programul C9.
Forever oferă produse pe care toți
oamenii au nevoie să le folosească
și, atunci, de ce nu ar alege
produsele noastre de calitate?!

5

.

Suntem convinși
că în cei 22 de ani
de activitate Forever ați
întâlnit multe și diferite
obstacole, stereotipuri și
chiar negativismul oamenilor
din jur. Cum le-ați depășit
și cum ați continuat să vă
concentrați pe afacere?
Oferiți-ne un exemplu
concret.
E foarte interesant că nu am
întâlnit multe obstacole și nu prea
sunt oameni negativiști în jurul
meu. Eu cred că atragem oameni
care ni se aseamănă. Dacă
formulez și conștientizez corect și
știu cu cine vreau să lucrez, atunci
legea atracției funcționează. Pe
colaboratorii noștri noi îi alegem,
consumator poate să fie oricine.
Pentru oamenii negativiști nu sunt
persoana potrivită, nu au șansa
să se manifeste, fiindcă eu accept
pe toată lumea așa cum este. Știu
că, dacă cineva are o atitudine
negativistă sau ciudată, nu e vorba
despre mine, ci despre el însuși
și nu am ce să fac, e problema
lui și el trebuie s-o rezolve. Când
mă concentrez pe afacerea mea,

eu mă concentrez pe oamenii
care vor într-adevăr să-și
schimbe viața, care își respectă
promisiunile, acționează, care
sunt pozitivi, pe cei cu care pot
să lucrez, să colaborăm în mod
cinstit și corect, ușor, în armonie.
Nu am timp și nici energie pentru
oamenii negativiști. Îi accept, nu-i
condamn, nu am probleme cu ei,
las o poartă deschisă pentru ei și,
când sunt pregătiți, „copți” pentru
o colaborare constructivă putem
discuta din nou. Nu jignesc pe
nimeni, nu condamn pe nimeni,
nu mă cert cu nimeni, accept,
povestesc în mod sincer despre
experiența mea personală, despre
activitatea noastră ori despre
produse, în funcție de nevoile pe
care le identific la interlocutorii mei,
și mă duc mai departe pe drumul
meu.

6

.

Aveți o echipă
“sănătoasă”, activă,
mereu în mijlocul
evenimentelor, calificărilor
și succeselor Forever, ceea
ce arată că sunteți și un
Sponsor foarte bun. Care
sunt, concret, principalele
lucruri pe care trebuie să le
facă un Sponsor pentru a-și
ține echipa aproape?
Eu cred în primul rând în
evenimente, instruiri, activități
comune pe care le-am organizat
pentru echipa mea de la început
și o fac constant. Aici am învățat
această meserie de Network
Marketing, am înțeles importanța
dezvoltării personale, am înțeles ce
înseamnă să fim coechipieri.
Ne bazăm pe încredere reciprocă,
împreună învățăm, ne distrăm,
ne dezvoltăm. Fiecare persoană
din echipă are posibilitatea
să participe, dar nimic nu e
obligatoriu. La evenimente,
totdeauna am rezervat locurile
pentru toată echipa, să fim uniți,
să ne bucurăm împreună pentru
rezultatele noastre. Am făcut tot
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posibilul să fiu un exemplu de
urmat, să rămân autentică mereu
și să conduc astfel echipa, prin
exemplul personal, spre succes.

7.

Care credeți că sunt
cele mai importante
abilități care v-au transformat
într-un bun Forever Business
Owner și într-o femeie
de afaceri de succes?
Ați investit în dezvoltarea
personală?
Am investit foarte mult timp și
bani în dezvoltare personală și în
continuare investesc, constant.
Consider că, atât de dezvoltată
cât e personalitatea ta, atât de
mare poate să fie afacerea ta.
Noi lucrăm cu oamenii și pentru
oameni. Dacă nu ai o atitudine
corectă, abilități corespunzătoare,
nu ai cum să ai succes pe termen
lung.
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8

.

Care este lucrul care
vă face să vă treziți
dimineața devreme și să
stați trează până seara
târziu?
Stilul meu de viață, menirea mea.
Sunt deja de neoprit, nu mă
simt bine dacă nu mă întâlnesc
cu oamenii, dacă nu vorbesc,
nu ofer soluții pentru rezolvarea
problemelor altor oameni, nu dau
speranță, încredere, nu arăt că se
poate, că există o cale mai bună.
Dacă eu am putut să-mi schimb
radical viața, poate oricine. Viața
poate fi trăită din plin și merităm cu
toții acest lucru. Poți să ai parte de
mari provocări, poți să treci peste
și, astfel, să devii mai puternic.
Tot ce oferă compania noastră e
valabil pentru oricine. Misiunea
mea este să ajut cât mai multe
persoane să-și realizeaze toate
visurile și să adaug valoare în viața
oamenilor.

Cel mai plăcut sentiment, cea
mai mare fericire este când
colaboratorii tăi ating anumite
nivele în Planul de Marketing.
Vei avea lacrimi în ochi, te vei
bucura împreună cu ei când
cumpără o mașină nouă sau
când călătoriți împreună datorită
programelor stimulative, când
sărbătoriți împreună roadele
muncii voastre, când mulțumiți și
sunteți recunoscători împreună
pentru toate realizările voastre.
Pentru asta merită să lucrezi cu
perseverență.

9.

Ați urcat pe unele
dintre cele mai înalte
trepte ale succesului în
Forever România. Ce mai
urmează pentru dvs. în
2020? Cum arată agenda
dvs. de obiective pentru
afacerea Forever?

În 2020 vreau să rămân un
exemplu pentru echipa mea,
să bifez fiecare stimulent, să
mă bucur de tot ce ne pune la
dispoziție compania, ajutându-i
pe alții să-și împlinească toate
obiectivele care sunt parte din țelul
lor, din visul lor.

Povestea ei în această afacere a
început în 1998, când a primit o
informaţie despre oportunitatea
Forever, pentru care a călătorit
700 km la Budapesta. După ce
s-a înscris în Forever, mergea
în fiecare zi de la serviciul din
spital, după-amiaza la prezentări,
iar copilul ei a dormit mai mult
în maşină decât în patul lui.
Săptămânal, mergea împreună cu
soțul ei, cu care dezvolta această
afacere, de 2 ori pe săptămână
500 km până la depozitul din
Debrecen, după produse. Au
ajuns Manageri în 3 luni, pentru
că au avut oameni care i-au
urmat cu multă încredere şi au
mers împreună pe acelaşi drum.
Au realizat cât de puternică e
compania cu care colaborează, ce
partener sigur au pe acest drum.
Astăzi, la peste 20 de ani de când
Forever este chiar viața ei, Vajda
Katalin este mândră că reprezintă
o astfel de companie și știe că
aceasta este misiunea ei: să ajute
cât mai mulţi oameni să fie liberi.
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CLUB100

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

Marian & Dr. Monica Costiță
Csoma Josif & Melinda

Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan

CLUB60

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

Silviu Ursu

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Nagy Ernő & Irma

Viorica & Viorel Moca

Marius & Milentina Marcus

Carina & Sebastian Iacătă

Niculina & Viorel Ciuchea

Monica & Cristian Lepădatu

Deák Mihály & Katalin
Marilena Culișir
Marinela Tuțuleasa
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Pethő Roland Tiberiu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Ionuț & Georgiana Stroe
Viorica & Ștefan Roșu
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Elena Moraru
Marina & Vasile Gândulescu
Valentina Chelu
Maria Pop
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TOP 20

Marian & Dr. Monica Costiță

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

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

Marian & Dr. Monica Costiță
Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Csoma Josif & Melinda
Silviu Ursu
Nagy Ernő & Irma
Marius & Milentina Marcus
Deák Mihály & Katalin
Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena Culișir
Pethő Roland Tiberiu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Fekete Maria & Ludovic
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Valentina Chelu
Ionuț & Georgiana Stroe
Elena Moraru
Marinela Tuțuleasa
Viorica & Ștefan Roșu
Gizella & Marius Botiș

Vajda Katalin

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

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

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Camelia Dincuţă
Nagy Ernő & Irma
Derzsi Etelka & Sámuel
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ionuț & Georgiana Stroe
Csoma Josif & Melinda
Marian & Dr. Monica Costiță
Romina Doran
Ramona Vingan
Smaranda Sălcudean
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Elisabeta-Maria Iuga
Bandi Attila & Izabela
foreverliving.ro
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STIMULENTUL 1
Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdaşu
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
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Smaranda Sălcudean

Marcela & Ion Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
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 februarie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Crina Ramona Arion

Cluj-Napoca

Marilena Culișir

Adel Biro

Miercurea-Ciuc

Bandi Attila & Izabella

Borsos László

Gheorgheni, HR

Szilagyi Edit

Dana Viorica Breaz

București

Constanța Ianula Bădulescu

Mihaela Simona Chiriluș

Podu Iloaiei, IS

Gabriela Hofman

Corneliu Codrea

Sighetu Marmației, MM

Norbert Scheff

Marina Constantin

Oravița, CS

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Cristina Dumitru

Dragomirești, DB

Clement Dumitru

Clement Dumitru

Dragomirești, DB

Viorica & Ștefan Roșu

Fekete Reka

Sîntimbru, HR

Ballo Mónika

Cristina Violeta Gălățanu

Constanța

Florentina Șerban

Raul Florin Has

Arad

Viorel Sorin Ciarnău-Dănilă

Gabriela Hofman

Constanța

Endira & Gihan Bechir

Mihaela Hudea

Mediaș, SB

Teodora-Betuela Zifceac

Kovacs Piroska

Miercurea-Ciuc

Adel Biro

Adina-Vasilica Marinescu

Târgoviște

Viorica & Ștefan Roșu

Crăița-Adina Moisa

Tamasi, BC

Otilia Lupu

Georgeta Negoiaș

Râmnicu-Sărat, BZ

Silviu Ursu

Daniela Niculescu

Pașcani, IS

Marina & Vasile Gândulescu

Sonia Larisa Rusu

Șag, TM

Lavinia Brustureanu

Camelia Valeria Stan

Fibiș, TM

Sonia Larisa Rusu

Iosif Suciu

Făgăraș, BV

Alina Mihaela Frățilă

Szilagyi Edit

Gheorgheni, HR

Viorica Molnar

Flori Viorica Vasile

Craiova

Carmen & Liviu Ionescu

Daniela Vasilescu

Arad

Alina Simandan

Daniela Vlad

Sibiu

Ana Mihaela & Ion Andrei

Diana Surujiu

Soldănești, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Rahilina Vasilcov

Edinet, Rep. Moldova

Cristina Pleșca

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Maria & Ludovic Fekete

Sf. Gheorghe, CV

Dinka István Levente

Norbert Scheff

Sighetu-Marmației, MM

Delia Maria Scheff
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

Jobb Emese

Sf. Gheorghe, CV

Kisgyörgy Kósa Zoltán

Delia Maria Scheff

Sighetu-Marmației, MM

Liliana Tivadar

Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță Sângeorgiu de Mureș, MS

Lucia Elena Moisoiu

Ana Leu

Sorina Pleșca

Horești, Rep. Moldova

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

Supervizor

Localitate		

Sponsori

Bianca Radu
Irina Burcea
Ștefania-Eva Czeili
Letty Ungureanu

Brăila			
Pitești			
Carei			
Râmnicu-Vâlcea		

Valentina Chelu
Daniela Paraschiv
Sabrina Czimerman
Marius & Milentina Marcus

Asistent Manageri

Localitate		

Sponsori

Rodica Apetri

Dumbrăveni, SV		

Valentina Chelu

Manageri

Localitate		

Sponsori

Ballo Mónika

Miercurea-Ciuc			

Bokor Magdolna
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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
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

Dragi Forever Business Owneri
Începând de luni, 16 martie, centrul de
distribuţie Forever Living din Bucureşti
(Bd. Aviatorilor 3) va funcţiona după
acelaşi program ca restul depozitelor din
ţară, astfel:

Luni – 12:00 – 20:00
Marţi, Joi & Vineri – 09:00 – 17:00
Miercuri – 09:00 – 19:00
Sâmbătă - 10:00 – 14:00

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: 12:00 - 20:00;
n Marţi, Joi & Vineri: 09:00 – 17:00
n Miercuri: 09:00 – 19:00
n Sâmbătă: 10:00 – 14:00
n În prima zi lucrătoare a lunii: L. - V. 12:00 – orele de
închidere rămân aceleaşi. (Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9:00 – 17:00.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Nume

Localitate

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

Nume

Localitate

Agafitei, Cristina Elena

Iasi

Blanaru, Elena

Oravita

Alexandru, Ioana

Galati

Boboc, Roxana Elena

Iasi

Al-Momani, Tareg

Lunca Muresului

Boca, Emanuela

Bistrita

Andrei, Mariana

Murfatlar

Bora, Veronica Domnica

Cluj

Anghel, Dana Maria

Bacau

Borbely, Piroska

Sansimion

Ante, Paulina

Iasi

Borgovan, Paraschiva

Lesu

Anton, Camelia Adriana

Grabat

Borisov, Mihaela

Tulcea

Apetri, Ana

Bacau

Bors, Alina

Hincesti, R. Moldova

Arama, Iosefina

Roman

Borsos, Bernadett

Ciumani

Aszalos, Richard

Brasov

Bosoi, Rodica

Roman

Atanasoae, Maria

Cordun

Botezatu, Alina

Timisoara

Avadanei, Elena

Buhusi

Bucatariu, Silvia-Olimpia

Tmisoara

Baboi, Antoneta Denisa

Bucuresti

Buce, Iuliana Anca

Craiova

Badea, Sorina

Ploiesti

Bucurescu, Iuliana

Busteni

Bageta, Nikosi Mirela

Craiova

Bud, Marinela Carola

Cavnic

Balan, Elena

Straseni, R. Moldova

Budeanu, Zinaida

Ialoveni, R. Moldova

Balanean, Daciana

Sibiu

Burdet, Luminita Onita

Rebrisoara

Balasei, Ioan

Flamanzi

Burescu, Eugenia Adriana

Oradea

Banciu, Roxana Madalina

Berceni

Cacovean, Ioana

Bucuresti

Barar, Denisa Rebeca

Jibou

Calin, Adriana

Parjol

Barcutean, Ioana

Cluj Napoca

Calitu, Renata

Sf.Gheorghe

Barcutean, Lucia Mihaela

Fagaras

Caraivan, Cristian

Braila

Bartalis, Eniko

Ciumani

Cernica, Valerian-Lucian

Chitila

Beata, Erzsebet Silke

Agris

Chelsoi, Maria

Iasi

Belu Orban, Vilma

Pantelimon

Cheptanaru, Florenta

Arad

Belu, Dana Alexandra

Constanta

Chertz, Daniela

Bacau

Bernevec, Natalia

Criuleni, R. Moldova

Chima, Cristina

Bucuresti

Betea, Narcis Florin

Sighetu Marmatiei

Chinciu, Mihaela Gabriela

Arad

Bichir, Gabriel

Ozun

Chirca, Elena

Sadu

Bintu, Sorina

Brasov

Ciltu, Larisa-Izabela

Jebel

Birle, Ileana

Calinesti

Cimpean, Cornelia

Hunedoara

Birsan, Romica

Suceava

Cimpoi, Maria

Pascani

Bisog, Andreea

Raducaneni

Ciobanu, Mihaela Claudia

Iasi

Blaj, Viorica

Traznea

Ciocan, Anca Marina

Constanta
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ciocoiu, Ioana-Alexandra

Tirgu Neamt

Dinica, Stela

Bragadiru

Ciocoiu, Liliana

Pascani

Dobos, Ionela

Piatra Neamt

Ciorica, Adelina

Giurgiu

Dobre, Valentina

Murfatlar

Cirnaru, Silviu

Potlogi

Dobrin, Veronica

Braila

Ciula, Maria Camelia

Sangeorgiu De Mures

Dolhascu, Mihaela

Pestera

Ciure, Savin

Baia Mare

Donca, Vera

Chisinau, R. Moldova

Cleescu, Iulia

Arad

Dorcu, Valeria

Tamaseni

Clinciu, Dumitrita Claudia

Constanta

Dragomir, Carmen Gabriela

Baia Mare

Cocut, Claudia

Iasi

Dragomir, Monica

Ploiesti

Cojan, Marinela

Covasant

Dragu, Monica-Mariana

Arad

Cojocea, Mariana Daniela

Caiuti

Dumitrascu, Alina Loredana

Constanta

Constantin, Carmen

Braila

Dumitrascu, Radita

Braila

Constantinescu, Liliana

Iasi

Dumitru, Ioana

Calarasi

Constantinovici, Mihaela

Fetesti-Gara

Duta, Cornelia

Popesti-Leordeni

Contiu, Maria

Gura Raului

Enache, Alina

Galati

Cord, Gabriela Adriana

Oradea

Fanariu, Maria

Trifesti

Cosan, Daniela

Negresti-Oas

Farcas, Andreea Denisa

Gherla

Costache, Simona

Barcanesti

Filimon, Anda

Oradea

Cozma, Lucica

Bucuresti

Filimon, Ionut

Santandrei

Cozos, Liliana

Targu Mures

Filoti, Ruben-Eugen

Floresti

Craciun, Laura Nicoleta

Constanta

Floria, Alina-Crstina

Bucuresti

Creanga, Nicoleta

Cucuieti

Fodor, Daiana

Cluj

Cretu, Maricica

Roman

Gabor, Gavril

Targu Mures

Csokasi, Eniko Gabriella

Targu Mures

Gabor, Mindra

Targu Mures

Csordas, Csaba-Jozsef

Sacueni

Gal, Jeanina Emanuela

Nojorid

Csuzi, Piroska

Valea Lui Mihai

Gall, Katalin

Sf.Gheorghe

Cublesan, Maria Doina

Recea-Cristur

Gavra, Maria Cristina

Sacalaz

Dan, Veronica

Slobozia

Geangu, Marius-Ionut

Bacau

David, Rita

Baraolt

George, Maftei Barnea

Iasi

Davlatov, Tatiana

Dubasari, R. Moldova

Georgescu, Andreea

Constanta

Deak, Erzsebet Gabriella

Comandau

Gergely, Jozsef

Pericei

Debreteni, Ibolya

Mesesenii De Jos

Gheorghe, Lucian

Gura Sutii

Demian, Ana Maria

Plopis

Gheorghiu, Cateluta

Sinaia

Dima, Stefania

Giurgiu

Ghirca, Luminita Daniela

Turda

Dinca, Mirela Maria

Bucuresti

Giurgea, Cristina

Bucuresti

Dinescu, Eugenia

Crucea

Glavas, Bianca

Bucuresti

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Gomoiu, Violeta Beatris

Teisani

Ivan, Mihaela Laura

Bucuresti

Gorbatovschi, Svetlana

Orhei, R. Moldova

Jakab, Csaba

Odorheiu Secuiesc

Gotca, Valentin

Sanpetru

Jakab, Zoltan

Santimbru

Gribincea, Ecaterina

Leova, R. Moldova

Jankus, Hanah Suzana

Targu-Mures

Grigoruta, Zina

Galati

Jensen, Dana Carmen

Lugoj

Grosaru, Maria Delia

Medias

Jurgiu, Marian

Botosani

Hangan, Adriana

Rebrisoara

Jurjac, Rodica Doina

Oradea

Harabagiu, Inga

Brasov

Juverdeanu, Cristina Elena

Parincea

Hideg, Melinda

Gheorgheni

Kaizler, Szilard Sandor

Mosnita Veche

Hoara, Cristina Marinela

Caracal

Kecseti, Krisztina

Miercurea Ciuc

Hodoroga, Ana-Maria

Maieru

Keisz, Alina

Satu-Mare

Horgos, Zsolt Ors

Oradea

Kerezsi, Letitia Florentina

Oradea

Horvath, Emil

Sanzieni

Kisgyorgy, Beata

Valea Crisului

Hotaran, Amalia Liana

Varsand

Kocsis-Laszlo, Nikolett

Sarmasag

Hricsan, Bianca

Campulung La Tisa

Kolcsar, Irmika

Hoghiz

Hristea, Floarea Aurelia

Timisoara

Kormi, Maria

Bacau

Iacob, Alexandru Flavius

Sibiu

Kristof, Andrea-Gabriella

Sangeorgiu De Padure

Iakab, Judith Margareta

Posoloaca

Kurki, Susana

Sangeorgiu De Mures

Iancso, Norbert

Hoghiz

Lapusan, Otilia Loredana

Sighetu Marmatiei

Iasan, Diana

Edinet, R. Moldova

Lavric, Paul Mihai

Suceava

Iftimie, Bogdan-Corneliu

Tisauti

Lazar, Manuela-Georgiana

Targoviste

Ihos, Maria

Cehul Silvaniei

Lazar, Sorina-Mihaela

Bacau

Ilie, Dorin

Bacau

Lolo, Otilia Adriana

Oradea

Ilie-Filote, Sorina

Boldesti-Scaeni

Lovin, Felicia

Tulcea

Ilinca, Ionela Andreea

Zarnesti

Lucuta, Florina

Nimaiesti

Ion, Adriana-Petronela

Hunedoara

Lungoci, Liliana

Solont

Ion, Elena

Bucuresti

Lungu, Mioara Mihaela

Sascut

Ionas, Cristina Simona

Satu-Mare

Lupean, Ana

Turda

Ionescu, Daniela

Bucuresti

Lupu, Mihaela

Galati

Ionescu, Gina

Mioveni

Macavei, Lucia

Morareni

Ionescu, Ionelia

Iasi

Magda, Elena

Petrosani

Ionita, Florentina

Campina

Maiuru, Camelia Elena

Craiova

Isip, Camelia Alina

Maieru

Manachescu, Constantina

Craiova

Itu, Elena Andreea

Bacau

Mandrutau, Gheorghe

Macea

Iusco, Lenuta

Sighetu Marmatiei

Manole, Cristina

Navodari

Ivan, Catalina

Popesti-Leordeni

Marchis, Iuliana-Crina

Timisoara

FOREVER | România & Republica Moldova | Martie 2020 | 251

Calificările lunii februarie 31
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Localitate
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Marcus, Angela Marioara

Vama

Musteata, Delia

Bacau

Margineanu, Mioara

Valcelele

Nasca-Dan, Anca-Teodora

Sancraiu De Mures

Marin, Oana, Giulian Ion

Bucuresti

Nastase, Diana

Bradu

Marinache, Daniela

Chiajna

Neacsu, Ionela

Craiova

Matei, Cristina

Bucuresti

Neagu, Mariana Elena

Mizil

Matei, Rebeca

Oradea

Neamtu, Florentina

Bacau

Mathe, Hunor

Ciumani

Neamtu, Luiza

Oradea

Mathe, Szabolcs

Ciumani

Nechita, Elena

Buhusi

Mathe, Szilvia

Ciumani

Nechita, Liliana

Iasi

Melania, Oana

Timisoara

Nicolae, Loredana

Ploiesti

Melkuhn, Andrea Gizella

Sf.Gheorghe

Nimat, Simona

Zarnesti

Merjan, Luiza

Ortisoara

Nitu, Nicoleta Raluca

Corbii Mari

Micsa, Georgeta

Crasanii De Jos

Novak, Stefan Isvan

Timisoara

Mihaescu, Mihai

Craiova

Oarcea, Alina

Frumuseni

Mihaila, Viorica

Ploiesti

Olarean, Gheorghe Macovei

Suceava

Mihalca, Andreea Ioana

Satu-Mare

Olteanu, Ioana

Moieciu De Sus

Mihaly, Marta

Targu Secuiesc

Orban, Ida

Tirgu Mures

Mihaly, Monika

Neaua

Ozsvath, Olga Edita

Berveni

Miklos Szabo, Reka

Sf.Gheorghe

Pacuraru, Veronica Adela Maria

Bistrita

Militoiu, Madalina

Ploiesti

Pakot, Aron

Lupeni

Miloiu, Elena Simona

Surani

Pakot, Emilia

Lupeni

Mirescu, Letitia Marina

Craiova

Pal, Piroska

Paltinis

Miru, Iulian

Rediu

Paliu, Simona

Bucuresti

Mitrea, Elena

Ruginoasa

Pandia, Adrian Marcel

Craiova

Mocan, Alexandra Ioana

Zalau

Pascal, Noemi Gabriela

Stefanestii De Jos

Moldovan, Bianca Laura

Sighisoara

Pasztor, Tunde

Targu Mures

Molnar, Ana

Baicoi

Patlagica, Ionel

Bacau

Molnar, Maria

Racu

Patrunjel, Maria

Bucuresti

Morar, Elena Simona

Vulcan

Pavel, Marioara

Movilita

Morar, Raluca Cristina

Zalau

Peter, Gyongyver

Miercurea Ciuc

Morariu, Adriana

Murfatlar

Petrescu, Lucia

Rachitova

Moraru, Cristina-Elena

Bucuresti

Petrisor, Carmen

Iasi

Munteanu, Lavinia Elena

Corbi

Pink, Brigitta

Satu-Mare

Muresan, Alina Raluca

Rusu De Sus

Pintea, Ancuta Daniela

Sintandrei

Murza-Duta, Laura Floriza

Cluj

Pircu, Anuta

Dofteana

Muset, Domnica

Bucuresti

Pirvu, Gabriela

Baia Mare
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Localitate

Nume

Localitate

Plescan, Luminita Gabriela

Pascani

Salade, Olena

Daia Romana

Pocsantek, David

Oradea

Samoila, Ana Maria

Tg-Jiu

Poiana, Maiuta

Deva

Sarghie, Elena

Surani

Pomleini, Eva

Valea Lui Mihai

Sas, Ana-Maria

Satu Mare

Pop, Daniela

Timisoara

Savin, Diana

Onesti

Popa, Ovidiu Gabriel

Utvin

Schinteie, Naomi Jane

Drobeta-Turnu Severin

Popescu, Elena

Timisoara

Serb, Gabriela

Santana

Popovici, Andreea-Ioana

Targu Mures

Severin, Angela

Chisinau, R. Moldova

Popovici, Sergiu Nutu

Sighetu Marmatiei

Singeorzan, Daniela

Bistrita

Porcella, Adaia Eden

Alba Iulia

Sipos, Andrada-Patricia

Oradea

Porutiu, Nicolae

Targu Mures

Sipos, Gabriela

Timisoara

Preda, Mitica

Calarasi

Sirban, Liliana-Claudia

Paulian

Pricop, Mariana Gabriela

Reading, United Kingdom

Sirbu, Roxana Marcela

Campia Turzii

Pui, Blanka

Fitod

Siscu, Georgiana

Livezile

Puscasu, Gabriela

Falticeni

Smeu-Mare, Viorel

Alba Iulia

Rachita, Vladut Constantin

Bacau

Sofian, Dorina

Pascani

Radu, Mariana

Giurgiu

Sofran, Viorica

Bacau

Radulescu, Minodora

Ramnicu Valcea

Solomon, Mariana

Brasov

Raicu, Elena

Constanta

Somesan, Alexandra

Timisoara

Rakoczi, Vlad

Satu-Mare

Somoiag, Florin

Parscov

Ravoiu, Alin-Ionut

Targoviste

Sorban, Iuliana

Valea Lui Mihai

Rodean, Alexandra-Maria

Sibiu

State, Elena

Vidra

Rojnita, Angela

Bacau

Stoenescu, Mirela Carina

Craiova

Roman, Mihaela

Bogdanesti

Szakacs, Rozalia Tunde

Sabed

Rosu, Elena

Giurgiu

Szaraz, Csilla-Ildiko

Oradea

Rotaru, Svetlana

Hincesti, R. Moldova

Szasz, Xenia

Catalina

Rus, Livia

Arad

Tanasa, Loredana

Iasi

Ruse, Nela

Constanta

Tarcsi, Etelka

Ozun

Rusu, Cleopatra

Cicarlau

Tatomir, Daniel

Cluj

Rusu, Margareta

Braila

Tatomir, Tudora

Craiova

Safar, Ileana

Sighetu Marmatiei

Taus, Cristina Ioana

Feldioara

Safciu, Elena-Bianca

Tirgoviste

Teodorescu, Sorina Adriana

Alba Iulia
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Tiba, Maria

Butea

Urlan, Oana

Bucuresti

Ticu, Gabriela Roxana

Baia

Urzicana, Mihai

Valea Dacilor

Tinca, Maria Gabriela

Rastolita

Vaduva, Cristina

Craiova

Toader, Pavel

Bratesti

Varga, Melinda

Fintinele

Toaso, Rozalia

Dobeni

Varga, Robert

Baia Mare

Toma, Ion

Craiova

Varga, Terez

Valea Lui Mihai

Toma, Ramona Liana

Garbau

Vartolomei, Nicoleta

Dofteana

Topolniceanu, Bianca Ioana

Iasi

Venczel, Andrea

Corund

Tornoreanu, Gabriela

Timisoara

Veres, Orsolya

Batanii Mari

Torok Csiki, Nicole Ildiko

Miercurea Ciuc

Vieru, Maria

Botosani

Torok, Edith Kinga

Teliu

Viris, Alina Maria

Varias

Toth, Emese Tunde

Tamaseu

Vizeteu, Laura-Mihaela

Constanta

Trandafir, Alexandra

Pleasa

Vlad, Maria Carmen

Sibiu

Trejer, Olimpia Olguta

Baia Mare

Vlad, Mihaela Nicoleta

Sanmartin

Trombitas, Aurora

Bistrita

Voichescu, Merima

Deta

Tudor, Mihaela

Plutonita

Voicu, Stefan

Greci

Tudose, Mihaela Lavinia

Iasi

Voinea, Adrian

Miercurea Ciuc

Tudose, Sergiu-Constantin

Podu Iloaiei

Voiniciuc, Mihaela

Valu Lui Traian

Tudose, Viorica

Tulcea

Voloseniuc, Geta Carmen

Moldova Sulita

Tuduc, Denisa

Campani

Zagrai, Ana

Bistrita

Tulbure, Mirela Loredana

Bacau

Zaharov, Otilia-Ionela

Iasi

Tunyogi, Hajnalka Katalin

Oradea

Zamfirescu, Ioana Florina

Sacele

Turcan, Maria

Vermes

Zara, Elena

Podu Iloaei

Turcu, Dora

Craiova

Zara-Rosu, Costel

Bistra

Tusinean, Adriana Ioana

Tarnaveni

Zbereanu, Irina Ionela

Iasi

Tutea, Victoria

Limanu

Tutuianu, Marilena

Bucuresti

Udrea, Gheorghe

Dragasani

Uifalvi, Erzsebet

Tg.Mures

Ulici, Cosmina Liliana

Tisa

Ungurean, Costel

Volovat

Ureche, Victoria

Maieru
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E cel mai simplu și cel mai
eficient gest prin care îți protejezi
sănătatea! Cu Aloe Hand Soap și
Aloe Avocado Soap, ai bonus și
hidratarea!
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