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Produsul 
lunii

Forever Instant Hand Cleanser 

are grijă de tine și 
familia ta, 

oriunde vă poartă a
ventura.



recolta

coșul
întotdeauna

 și  va fi Împarte-ți 

Îmi place întotdeauna să povestesc 
oamenilor că Johnny Appleseed a existat 
în realitate și se numea John Chapman. 
La începutul anilor 1800 el a plantat cu 
adevărat hectare peste hectare de meri 
de-a lungul frontierei de vest a Americii, 
chiar înainte ca Arizona, statul meu natal, 
să existe. 

Mă întreb uneori câţi trecători se opreau 
pe atunci la umbra pomilor săi pentru a 
culege un măr și a se odihni.  

Pot doar să-mi imaginez că, de-a lungul 

anilor, pomii lui și fructele pe care le-au 
rodit trebuie să fi avut un impact asupra a 
milioane de oameni. De fapt în Ohio există 
încă un pom de aproape 200 de ani, 
despre care se spune că a fost plantat 
chiar de Johnny Appleseed. Sunt sigur că 
atunci când a plantat acei meri, habar 
n-avea câți oameni va ajuta sau cât de 
multe fructe vor face în timp.

Acțiunile sale au fost simple, dar rezultatul 
a fost imens. Acesta este motivul pentru 
care povestea lui încă inspiră atât de mulți 
oameni astăzi. Toți plantăm semințe de-a 
lungul vieții. 

Acest lucru se întâmplă atunci când ne 
împărtășim cu ceilalți pasiunile și ceea ce 
ne inspiră sau facem o faptă bună. 
Fiecare decizie pe care o luăm poate 
deveni o sămânță și fiecare sămânță pe 
care o plantăm are puterea să se 
înmulțească. 

Alții vor lua lucrurile pe care le 
împărtășești și vor folosi aceste cunoștințe 
pentru a-și planta propriile semințe și a-i 
inspira pe ceilalți.

Străduiți-vă să plantați semințe de 
optimism, de energie și iubire. Cu doar un 
pic de grijă, rădăcinile devin puternice, iar 
ramurile și frunzele ajung la lumina 
soarelui. Așa cum natura răspândește 
semințe și dă viață lumii, în afacerile 
noastre răspândim semințe de 
oportunități, de viață sănătoasă și de lucru 
împreună pentru a atinge un scop comun.

În calitate de Forever Business Owneri, 
plantăm semințe care ne pot ajuta 
afacerea să crească în timp ce le oferim 
altora instrumentele și încrederea pentru a 
înflori la rândul lor. 

Acest lucru se întâmplă de fiecare dată 
când instruiți pe cineva, vă împărtășiți 
cunoștințele sau prezentaţi cuiva nou 
afacerea Forever. Înainte să vă dați 
seama, carierele se construiesc pe 
această cunoaștere și aceste acțiuni și se 
transmit și altora.

La fel cum acei călători au găsit odihna la 
umbra arborilor lui Johnny Appleseed, noi 
toţi ne bucurăm de roadele muncii 
susținute a fiecăruia. La fel ca în 
uimitoarea lui poveste, ceea ce plantați azi 
vă va ajuta să modelați viitorul pentru alții 
și să creați o moștenire care va trece 
testul timpului.

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

FIECARE DECIZIE PE CARE O 
LUĂM POATE DEVENI O 

SĂMÂNȚĂ ȘI FIECARE SĂMÂNȚĂ 
PE CARE O PLANTĂM ARE 

PUTEREA SĂ SE ÎNMULŢEASCĂ.

În Statele Unite, de mici copii ni se spune povestea 
unui bărbat pe nume Johnny Appleseed. Bărbatul 
cutreiera din sat în sat şi planta meri care-i puteau 
hrăni pe oamenii locului şi pe coloniştii porniţi în 
explorarea Vestului. Istoria lui de viaţă a devenit un 
simbol al generozității şi al atitudinii de a da mereu 
mai departe, înmulţind astfel darurile.

tău plin
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PREGĂTIŢI-VĂ PENTRU O 
TOAMNĂ PALPITANTĂ

el. Iar dacă nimeni n-a putut să-l facă… de ce 
trebuie să-l fac eu?”

Cel de al doilea tip de logică afirmă: “Dacă 
cineva poate să facă acest lucru, și eu pot. Iar 
dacă nimeni n-a putut încă să-l facă, cu atât 
mai mult o să-l fac eu.” Noi, echipa României, 
hotărâţi să ne atingem obiectivele, am ales acest 
mod de a gândi și mai ales de a acţiona.

Iar rezultatele vorbesc de la sine. Pe un drum 
deschis de cei care au reușit înaintea noastră, 
am dus la un nou nivel ideea de succes și 
împreună am scris istorie.

Pregătiţi-vă sufletește – toamna va fi palpitantă. 
Vor fi evenimente, stimulente și noutăţi de zile 
mari. Totul pentru ca voi să puteţi munci cu spor 
și eforturile voastre să-și primească răsplata 
binemeritată.

Ştiţi că generozitatea companiei este fără egal. 
Suntem convinși că fără egal sunt și însufleţirea 
voastră, energia și perseverenţa care fac din ce 
în ce mai mulţi FBO România să urce la înălţimile 
unde doar vulturii zboară.

Așteptăm cu nerăbdare următoarele voastre 
succese,

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

Toţi auzim oameni care spun “abia aştept 
să treacă 2020, să înceapă 2021 cu zile 
mai bune.” În Forever ştim ceva care poate 
părea suprinzător – 2021 a început deja. Noi 
nu aşteptăm întâi ianuarie ca să-l facem 
mai bun decât toţi anii de până acum. Am 
început să lucrăm mai demult pentru asta 
şi seminţele pe care le-am plantat şi-au dat 
deja roadele.

Am avut o vară senzaţională. Fiecare lună a fost 
fierbinte, cu reușite extraordinare. Stau mărturie 
numărul de calificaţi și mulţimea de oameni care 
au avut parte de ajutorul de nădejde al Forever, 
într-o perioadă în care era nevoie de el mai mult 
decât oricând.

Unii ne-au solicitat pentru produse, alţii pentru 
un venit suplimentar și cei mai mulţi pentru o 
speranţă de viitor care le oferă stabilitate, libertate 
și prosperitate. Iar noi am fost mâna întinsă și 
soluţiile concrete pe care și le doreau.

În cele mai dificile timpuri pe care le-am trăit de 
când există Forever România, am avut cea mai 
constantă și puternică ascensiune. Asta s-a 
datorat faptului că am fost în simbioză cu toţii – 
între voi, ca FBO, echipele, compania și oamenii 
care au apelat la Forever. Suntem mândri de voi și 
încrezători în tot ceea ce urmează.

Viaţa ne-a pus, ca de obicei, să alegem între 
două feluri de logică. Primul tip de logică spune: 
“Dacă cineva poate să facă acest lucru, să-l facă 
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4 Mesajul Preşedintelui Companiei

FOREVER | România & Republica Moldova | Septembrie 2020 | 257

Una dintre cele mai importante 
lecții pe care le-am învățat în 
Africa a fost să îmbrățișez Ubuntu, 
conceptul practicat de generații. 
Fostul președinte al Africii de Sud, 
Nelson Mandela, l-a transformat  
într-un stil de viață. 

El a crezut că Ubuntu înseamnă 
că suntem umani doar prin 
umanitatea celorlalți - că realizările 
noastre se bazează pe realizările 
celor din jurul nostru. El a rezumat 
ideea cu o frază frumoasă: „Eu 
sunt, pentru că suntem”.

Nu-i așa că seamănă foarte mult 
cu ceea ce credem noi aici, în 
Forever? Afacerea noastră se 
bazează pe acest concept. Nu 
poți avea succes fără a-i ajuta pe 
ceilalți să-l obțină. Nu te poți ridica 
fără să-i aduci pe alții cu tine.

Fiecare stimulent și etapă pe care 
le atingeți în Forever sunt direct 
legate de îmbunătățirea vieții prin 
produsele și oportunitățile 
noastre. Când lucrăm împreună, 
cu toții înflorim și creștem. Forever 
se sprijină pe conexiunea umană 
și munca în echipă.

Nu există nicio limită la ceea ce 
poți realiza atunci când te simți 
dator să împărtășești uimitorul dar 
Forever. Există peste tot oameni 
care caută să înceapă o afacere 
nouă sau să facă o schimbare în 
viața lor, dar nu știu poate de 
unde să înceapă. 

Ajută pe cineva să îndrăznească 
acești primi pași în călătoria sa și 
oferă-i instrumentele și cunoștințele 
pentru a-i sprijini și el pe alții. 
Acestea sunt acțiunile care ne fac 

mai puternici în fiecare zi și fac din 
Forever o afacere ca nicio alta.

Străduiește-te în fiecare zi să 
trăiești în spiritul Ubuntu; spiritul 
Forever. Fii mândru de toate 
lucrurile uimitoare pe care le-ai 
realizat prin Forever, dar nu uita 
niciodată de familia care te-a 
ajutat să ajungi până aici. Când 
privești înapoi și te gândești unde 
te afli și de unde ai puterea de a fi, 
nu uita să-ți spui că ești, pentru 
că suntem.  

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Africa este un continent uimitor. Deoarece am 
petrecut foarte mult timp acolo, am fost norocos 
să văd cu ochii mei cum impactul Forever 
îmbunătățeşte viețile oamenilor şi îi aduce laolaltă. 
De fiecare dată, am văzut cum sentimentul de 
comunitate formează fundația pentru o afacere de 
succes.

pentru că Eu sunt,

suntem



De ce 
Forever Kids?

 � Susține dezvoltarea armonioasă a copiilor

 � Sprijină sistemul imunitar și le menține 
sănătatea

 � Conține vitamine, minerale și nutrienți 
esențiali pentru procesul de creștere

 � Tablete masticabile, cu gust delicios de 
fructe, ușor acceptate de cei mici

 � Fără zahăr

 � Fără conservanți artificiali

 � Fără arome și coloranți artificiali

 � Fără gluten

Produsele Forever nu sunt medicamente și nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, 
simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un 

consult efectuat de medic.

5Produse Forever

TOAMNA SE NUMĂRĂ COPIII SĂNĂTOȘI ȘI VOIOȘI
1, 2, 3... dar cine mai stă să-i numere? Toți copiii care se bucură zilnic de 
tabletele Forever Kids sunt puternici şi sănătoşi, mai ales în sezonul rece. 
Părinții cunosc minunatele avantaje ale acestui supliment extraordinar pentru cei mici, iar copiii se 
bucură de gustul lor delicios și sunt liberi să se joace în voie și să se bucure de fiecare zi mai în formă 
ca niciodată.

foreverliving.ro

Află mai multe 
despre acest produs 

minunat aici



De acum eşti mai pregătit ca niciodată să 
ieşi în oraş şi să te bucuri de plimbări şi 
experiențe liniştite, deoarece ai la dispoziție 
un prieten de încredere al mâinilor curate şi 
hidratate în orice moment.

Noul nostru gel de curățare pentru mâini Forever 
Instant Hand Cleanser, special conceput în ambalaj 
de 250 de ml, cu Aloe vera și 70% alcool, este produsul 
care nu trebuie să lipsească din nicio geantă sau rucsac 
și este gata să te poarte în cele mai frumoase și sigure 
aventuri, împreună cu întreaga familie.

Forever Instant 
Hand Cleanser – 

mâini perfect curate, 
în orice moment

6

FOREVER | România & Republica Moldova | Septembrie 2020 | 257

Produsul Lunii



Spălatul pe mâini reprezintă principala metodă 
de protecție împotriva germenilor și un aliat de 
încredere al stării generale de sănătate. Dar să 
spunem lucrurilor pe nume, nu întotdeauna ai la 
îndemână apă și săpun. 

Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la activitățile 
preferate, la ieșirile în oraș, la plimbările în natură și 
la bucuria de a explora destinațiile tale preferate. 
Aici intervine noul nostru gel de curățare pentru 
mâini, care îți asigură confortul și are grijă de starea 
ta de bine, pe oriunde te poartă inima în fiecare zi.

Formula sa dezinfectantă cu miros proaspăt 
de citrice este ideală pentru curățarea rapidă și 
eficientă a mâinilor atunci când săpunul și apa nu 
sunt la îndemână. Puternic și răcoritor, Forever 
Instant Hand Cleanser are grijă ca tu și toți cei dragi 
ție să fiți mereu în siguranță.

              Beneficii cheie
 X Uscare rapidă, fără senzație lipicioasă

 X 70% alcool

 X Aplicare ușoară, fără necesitatea clătirii

 X Formulă eficientă pentru curățare și protecție

 X Hidratare cu Aloe vera

 X Miros răcoritor și proaspăt de citrice

 X Ideal pentru a fi folosit acasă, în exterior sau în 
călătorii

 X Disponibil în varianta de 250 ml, perfect pentru 
întreaga familie

Cum îl folosești?
Folosește Forever Instant Hand Cleanser 
după ce ai atins suprafețe din locuri publice, 
precum coșul de cumpărături sau clanța unei 
uși, și de fiecare dată înainte de a mânca 
sau de a pune mâna pe față atunci când ești 
pe afară. Ia-l cu tine oriunde călătorești și 
folosește-l ori de câte ori simți nevoia.

Aplică produsul în palme și freacă-le viguros 
timp de 30 de secunde. Pentru un sentiment 
de extra-curățare, aplică produsul pe o 
bucată de material și șterge-ți bine mâinile.

Spune adio senzației neplăcute de mâini 
lipicioase sau pielii uscate. Formula noastră 
bogată în Aloe vera, ingredientul nostru 
vedetă, hidratează intens pielea și o 
păstrează catifelată timp îndelungat. Pentru 
că ne-am dorit să creăm nu doar un produs 
eficient pentru curățarea mâinilor, ci un 
produs complet, care oferă mâinilor îngrijirea 
și atenția de care au nevoie.

Forever Instant Hand Cleanser, 
prietenul care la nevoie se cunoaşte.

7Produsul lunii
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Vara asta am reuşit, totuşi, să mergem în vacanță, în Grecia. Și m-am bucurat 
împreună cu familia de ceea ce oferă această destinație minunată - printre 
altele: ospitalitate. Iar deformația profesională m-a făcut să observ, în 
răstimpul petrecut acolo, câteva lucruri utile fiecărui antreprenor.

În orice tavernă, la finalul 
mesei vei primi ”din partea 
casei” un desert sau o băutură 
digestivă. La supermarket, 
atunci când cumperi de sume 
mai mari, primești la final un 
cadou – o sticlă cu vin sau o 
cutie cu bomboane (făceam 
aprovizionări mai serioase, 
întrucât am navigat timp de 
două săptămâni printre insulele 
Dodecanese). 

Iar în aceeași idee, la final, 
atunci când am predat 
ambarcațiunile, reprezentanții 
companiei ne-au spus că mai 
putem sta o noapte pe barcă, 
gratuit, întrucât următorii 
beneficiari veneau abia peste 
două zile. 
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Pentru fiecare situație de acest 
fel, chiar dacă nu întotdeauna 
lucrurile s-au ridicat la nivelul 
dorit, un gest plăcut făcut la 
final a ridicat mult percepția 
de ansamblu asupra calității 
experienței.

Revenit în activitate am întâlnit, 
întâmplător, în cadrul unei 
cărți de specialitate, explicația 
acestui fenomen. E vorba 
despre mai multe experimente 
realizate la începutul anilor ’90, 
care au relevat faptul că fiecare 
dintre noi are două euri: eul 
experiențial și eul narativ. 

Eul experiențial este cel care 
trăiește și simte, conștient, 
clipă de clipă, situațiile prin care 
treci. Eul narativ este cel care 
indexează aceste experiențe, 
rememorează, spune povești, 
face planuri. El controlează 
deciziile noastre, pentru că ne 
bazăm pe concluziile, amintirile 
sau povestea pe care ne-o 
spunem prin eul narativ.

Un rezultat important al 
respectivelor experimente este 
faptul că un om stabilește doar 
prin intermediul eului narativ 
valoarea de ansamblu a unei 
experiențe prin care trece. Iar 
acesta face, de fapt, o medie 
între momentul de vârf din 
timpul experienței și momentul 
ei de final. 

Astfel se explică faptul că, dacă 
la plecare primești un desert 
din partea casei, experiența 
per ansamblu pe care ai 
avut-o într-o tavernă îți pare 
mai plăcută, chiar dacă poate 
nu toate felurile servite au fost 
savuroase sau nota a fost mai 
piperată decât te-ai așteptat. 

Această descoperire are 
aplicabilitate în munca ta de 
FBO. Iată câteva idei în acest 
sens:

Atunci când faci o 
prezentare de produse, 
încheie cu cel mai atractiv 
produs din gamă. Chiar dacă 

invitaţii tăi consideră că nu au 
nevoie de toate produsele, 
impresia de ansamblu se 
formează din media între 
părerea generală și percepția 
asupra ultimului produs 
prezentat.

Fă un cadou la finalul 
prezentării. Un produs gratuit, 
un material promoțional, toate 
se constituie într-o amintire 
plăcută, cu influență pozitivă 
asupra impresiei de ansamblu.

Atunci când faci o 
prezentare de oportunitate, 
păstrează pentru final 
aspectele cele mai plăcute 
ale afacerii. Asta va ridica 
percepția de ansamblu și 
atractivitatea afacerii. Nu 
e nimic rău în a sublinia că 
este nevoie de efort, timp și 
dedicare, dar că obiectivul final 
este să de bucuri de rezultate, 
pe care le pui astfel în lumina 
potrivită.

9Afacere Forever
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Exercițiu
Acum, că ai aflat despre acest 
fenomen, e bine să fii atent 
și să evaluezi corect lucrurile 
care se întâmplă în jurul tău. 
Așadar, dacă vrei să-ți formezi 
o opinie cu adevărat obiectivă 
asupra unei experiențe prin 
care ai trecut, încearcă să o 
rememorezi făcând abstracție 
de finalul ei. 

Încheie cu o experiență 
pozitivă din activitatea ta 
de FBO. Sigur că datoria ta 
este să prezinți toate aspectele 
afacerii, inclusiv cele mai puțin 
atrăgătoare. 

Spune cât efort depui, 
menționează și eșecuri 
(acest lucru ajută la creșterea 
credibilității), descrie și rutina 
sau tenacitatea de care trebuie 
să dai dovadă. Dar păstrează 
pentru final 2-3 rezultate 
deosebite, întâmplări plăcute 
sau implicații pozitive pe care 
activitatea de FBO le are în viața 
ta.

Dacă faci un sampling cu 
produse, păstrează-l pentru 
final pe cel mai bun. Poate 
fi vorba de gust, de miros, de 
influența asupra sănătății sau 

aspectului fizic, important este 
să-ți adaptezi prezentarea la 
public și să-i oferi, la sfârșit, 
ceea ce consideri că l-ar 
impresiona cel mai mult.

Când ții un discurs, încheie 
în forță. Păstrează pentru final 
argumentul care știi că a dat 
cele mai bune rezultate sau o 
glumă cu învățăminte și impact 
bun. Oamenii vor rămâne cu o 
impresie generală superioară 
mediei, iar ultima informație 
transmisă este și cea care le 
rămâne întipărită în memorie. 

Iar atunci când pui o postare 
în social media sau scrii un 
articol de blog, lasă pentru final 
informația cea mai importantă, 
cea cu care vrei să rămâi în 
mintea cititorilor. Care este ea, 
în cazul de față? Că în lumea 

afacerilor, cea a marketingului și 
a vânzărilor, informații și abilități 
precum cele prezentate mai sus 
contează mai mult decât am 
crede la prima vedere. Şi că, 
pentru a-ți dezvolta o afacere 
de succes, e important să le 
cunoști, să le stăpânești și, mai 
ales, să le pui în practică.

10
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Forever se dovedeşte, încă o dată, cea mai frumoasă afacere din lume şi o 
oportunitate care te aduce mai aproape de idealurile tale. Nenumărate poveşti 
de succes stau mărturie în acest sens şi iată că, după Aurel & Veronica 
Meşter şi Gizella & Marius Botiş, încă o familie din România poartă cu mândrie 
insignele de Diamant Manager. Aflăm din interviul cu Constantin şi Tania Popa 
care a fost drumul lor până la acest vis împlinit.

1. Care a fost de ce-ul, motivația 
dumneavoastră de a începe atunci 

afacerea Forever?

Suntem o familie obișnuită, ca marea majoritate 
a românilor. Am urmat toate etapele de pregătire, 
de la școala primară la studii superioare. Suntem 
ingineri de profesie: eu am lucrat în Armată ca 
ofițer inginer, iar soția a lucrat în cadrul Regionalei 
CFR Iași, ca inginer în serviciul tehnic. 

Fiind persoane în căutarea unui nivel de trai mai 
bun, am întâlnit diferite oportunități, dar n-am fost 
pe deplin mulțumiți de niciuna dintre acestea. În 
mod întâmplător – sau nu – cu 19 ani în urmă am 
avut primul contact cu șansa oferită de compania 
Forever Living Products. 

Inițial crezusem că este vorba doar despre 
o soluție pentru o viață mai sănătoasă atât 
pentru noi, cât și pentru copiii noștri. În urma 
aprofundării Planului de Marketing Forever, am 
constatat că acesta răspundea cerințelor pe care 
le aveam de foarte mult timp. 

Motivația noastră atunci când am demarat 
afacerea Forever nu a fost, probabil, diferită 
de cea a majorității oamenilor atunci când se 
decid să înceapă o afacere pe cont propriu. 
Cred că principalul motiv care a stat la baza 
hotărârii noastre a fost faptul că aveam un vis. 
Toţi avem visuri, chiar dacă diferă de la persoană 
la persoană. Doream să devenim independenți, 
să ne putem controla într-o oarecare măsură 
propriul destin. Cel de-al doilea motiv pentru 

De la pasiunea pentru 
produse la o afacere de Diamant

11

foreverliving.ro

Interviu Forever
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Interviu Forever

2. Cât de mult contează 
să pui în centrul atenției 

omul?

Indiferent de tipul unei afaceri 
– fie că este clasică sau MLM – 
oamenii constituie resursa cea 
mai importantă și, în mod cert, 
atunci când există o echipă 
potrivită nimic nu este imposibil 
și niciun țel nu este de neatins. 

Construirea unei afaceri implică, 
de fapt, investirea în oameni, 
deoarece aceștia vor fi cei care 
o vor dezvolta. Este foarte 
importantă conștientizarea 
acestui aspect. Atunci când 
dorești să realizezi ceva pe 
cont propriu, prima regulă este 
să aduni în jurul tău oameni 
valoroși. Oamenii sunt diferiți și 
acționează în mod diferit, astfel 
încât o echipă alcătuită din FBO 

care aduc valoare, fiecare în 
stilul său personal, poate obține 
rezultate extraordinare. Cei care 
se vor alătura echipei au, la 
rândul lor, țeluri și dorințe pentru 
îndeplinirea cărora depun 
eforturi asemănătoare. 

Tony Robbins spunea: 
„Succesul în afaceri este 80% 
psihologie și 20% mecanică”. 
Iată de ce este foarte important 
să pui OMUL în centrul atenției.

3. Vă considerați 
produsul produselor?

În mod cert am devenit ceea 
ce suntem astăzi datorită 
produselor Forever. Cu siguranță 
suntem un produs al produselor 
și credem că aceasta este 
cea mai bună modalitate de a 
vorbi despre ele cu pasiune și 
convingere. Trebuie mai întâi 
promovate rezultatele obținute în 
urma consumului și abia ulterior 
produsele.

4. Ce înseamnă nivelul 
de Diamant pentru 

dumneavoastră?
După calificarea la nivelul de 
Manager, realizarea statutului de 
Diamant a constituit următorul 
pas important. Atingerea 
țelului a apărut la un curs de 
dezvoltare personală, unde, 
printre alte subiecte abordate, 

vorbitorul ne-a spus să scriem 
în agendă șase dintre cele mai 
importante dorințe pe care 
dorim să le îndeplinim. 

Printre acestea, am menționat 
și calificarea la nivel de Diamant 
în Planul de Marketing. Ulterior 
ni s-a spus să eliminăm câte 
o dorință, pentru ca la final să 
rămână doar una. Pentru noi, 
dorința finală a reprezentat-o 
atingerea nivelului de Diamant. 
În urma analizei ulterioare, am 
constatat că îndeplinirea ei 
constituia soluția la îndeplinirea 
tuturor celorlalte dorințe 
eliminate din listă. Astfel a 
apărut visul pentru calificarea la 
nivelul de Diamant și a meritat 
să depunem eforturi pentru 
acesta. 

Nivelul de Diamant nu 
reprezintă totul pentru noi, însă, 
după starea de sănătate foarte 
bună de care ne bucurăm, este 
cea mai mare realizare de până 
acum în parteneriat cu Forever. 

5. Cum ați reuşit să 
atingeți acest nivel 

atât de râvnit în Planul de 
Marketing?
În cartea sa intitulată „Dincolo 
de vârf”, Zig Ziglar spune că 
în ascensiunea noastră către 
un anumit țel vom constata că 
atunci când ajungem pe culme, 

care am decis să începem a 
constat în faptul că afacerea 
Forever permite o flexibilitate a 
programului și posibilitatea de a 
stabili regulile după care poate 
fi organizată propria activitate, 
ceea ce oferă satisfacții majore 
și imediate. 

Deși la început probabil este 
necesară depunerea unor 
eforturi mai susținute decât 
înainte, pe termen lung va 
exista libertatea de gestionare 
a propriului program și de a 
aplica propriile reguli, în vederea 
dezvoltării afacerii. 

Un alt motiv demn de 
menționat și unul dintre cele 
mai importante constă în 
faptul că munca  Forever 
oferă posibilitatea dezvoltării 
personale. Atunci când cineva 
dorește să-și dezvolte propria 
afacere, apare inevitabil 
necesitatea de a îmbunătăți 
latura personală, de a investi în 
sine însuși, pentru a obține cele 
mai bune rezultate.
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în partea cealaltă ni se deschide 
o priveliște mai frumoasă și mult 
mai interesantă. 

Astfel s-a întâmplat atunci când, 
în urma calificării la nivelul de 
Manager, din poziția în care 
ajunsesem și privind partea 
dreaptă a Planului de Marketing, 
în mintea noastră a apărut un 
nou vis, mult mai ambițios și mai 
puternic decât primul, și anume 
de a ne califica la nivelul de 
Diamant. De atunci a început o 
muncă asiduă. 

Deși nu l-am menționat decât cu 
totul întâmplător, el se afla acolo 
și nu ne menaja deloc. Un vis 
pentru împlinirea căruia nu a fost 
stabilit un termen rămâne însă 
doar un vis. 

După consolidarea poziției de 
Manager și calificarea primei 
persoane din echipa noastră la 
acel nivel și în urma primului Raliu 
Global care a avut loc în Statele 
Unite în 2006, ne-am propus 
un termen pentru îndeplinirea 
visului nostru, astfel că acesta 
a devenit scopul, motorul care 
ne-a propulsat către nivelul de 
Diamant. 

În continuare, până la realizarea 
statutului dorit, am depus eforturi 
susţinute.

6. Ce anume vă 
determină să mergeți 

mai departe în Forever

După atâția ani petrecuți alături 
de companie, considerăm că 
viața noastră fără Forever ar fi 
fost cu totul diferită, în sensul 
negativ al cuvântului. Pentru 
noi, Forever înseamnă totul. 
Un alt motiv pentru care ne 
dorim să mergem mai departe 
sunt oamenii alături de care 
am pornit și am parcurs tot 
acest drum, oamenii care și-au 
pus speranța în noi că le vom 

fi alături și îi vom ajuta să-și 
atingă obiectivele. 

Acum, că știm rețeta, singurul 
lucru pe care îl facem este 
să o aplicăm și să ajutăm 
cât mai multe persoane să 
fie sănătoase și cât mai mulți 
colaboratori să-și realizeze 
visurile. Deja au apărut solicitări 
și suntem împreună cu ei în 
această acțiune. 

Mulțumim companiei Forever 
Living Products că există și 
a apărut și în viața noastră. 
Mulțumim, Forever România, 
împreună cu întreg colectivul, 
că ești alături de noi și ne sprijini 
în toate demersurile noastre. 
Mulțumim tuturor colaboratorilor 
noștri pentru încrederea și 
sprijinul acordate!
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ProduseForever

Nutriţie direct
dinstup

• Energizant natural
• 100% miere pură de albine
• Iubit de vegetarieni
• Dulce, bogat şi uşor
• Fără gluten

Forever Bee Honey
Beneficii cheie
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direct
• Energizant

• Compuşi bioactivi

• 100% natural

• Iubit de vegetariani

• Fără gluten

• Susține mecanismul de 
apărare a organismului

• Conține compuşi 
nutritivi naturali

• Masticabile şi uşor 
digerabile

• Iubit de vegetariani

• Fără gluten

• Energizant natural

• Sprijină sănătatea şi 
starea de bine

• 100% natural

• Iubit de vegetariani

• Fără gluten

Forever 
Royal Jelly
Beneficii cheie

Forever 
Bee Pollen
Beneficii cheie

Forever     
Bee Propolis
Beneficii cheie

SustenabileSurse
Stupii sănătoşi creează 
produse apicole de cea mai 
înaltă calitate. 

Acesta este motivul pentru care suntem atât de 
selectivi în ceea ce privește locul din care alegem 
să ne furnizăm mierea pură, propolisul, lăptișorul 
de matcă și polenul. Odată cu diminuarea 
populației de albine în toată lumea, credem că 
producătorii de miere au responsabilitatea de a 

proteja coloniile și de a le ajuta să se dezvolte.

Mierea de la Forever provine din Spania, prin 
parteneri care sunt dedicați surselor sustenabile 
și practicilor responsabile pentru a sprijini 
populația de albine.
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Rețeta Forever

Gustare Savuroasă 
cu

Nuci, Banane 

MOD DE PREPARARE: 
Adăugați iaurtul, tărâțele din cereale, 
banana, afinele și mierea într-un pahar cu 
picior și adăugați ca topping alunele și un 
praf de scorțișoară, după gust.

INGREDIENTE: 
1 linguriță ForeverTM Bee Honey 

1 banană, feliată

100g iaurt slab în grăsimi  

1 lingură alune măcinate 

1 lingură tărâțe din cereale 

1 lingură afine

Un praf de scorțișoară, după gust

Miere
și
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Bună, Adi. Spune-ne câteva 
cuvinte despre tine și despre 
călătoria ta în Forever România.

Călătoria mea în Forever România 
a început acum mai bine de 
21 de ani, într-o zi pe care pot 
s-o numesc una dintre cele mai 
frumoase din viața mea. Era 
primul meu contact cu oameni de 
o calitate de necontestat, într-un 
mediu civilizat și lipsit de presiune. 
Un mediu cald, sănătos și modern 
oferit de către Forever Living 
Products și Country Managerii 
Dora și Gabor Szőcs, care m-au 
făcut să mă simt mereu motivat și 
să mă dezvolt constant, pentru a fi 
la înălțimea unei asemenea firme. 
Pe atunci, tirurile cu produse 
soseau din SUA în portul 
Constanța, apoi la sediul firmei. 
Le descărcam după program, 
de cele mai multe ori după ora 
21:00, împreună cu Gabor, Dora, 
Oana Ioan, Alex Vasilescu și Vasile 
Coman. 
În prima perioadă din bulevardul 
Primăverii, până ne-am mutat 
în sediul din Aviatorilor și am 
deschis centrul de distribuție din 
Cluj, programul ținea deseori de 
la 9:00 la 21:00, iar distribuitorii 
stăteau la o coadă de 40-50 de 
metri pentru a primi produsele. 
Dar ne plăcea tare mult, pentru 
că eram entuziasmați și pasionați 
să facem tot ce putem pentru ca 
oamenii din România să se bucure 
de produsele și oferta acestei 
companii mărețe.
Treptat, am deschis și celelalte 
depozite. Pe rând, sau împreună 
cu Alex, am fost în Arad, Iași, 
Brașov, Constanța, Craiova, 
Republica Moldova și am avut grijă 
ca ”bebelușul” Forever să aibă cele 
mai bune condiții să crească și să 
se dezvolte. Şi totul a mers din mai 
bine în mai bine. Suntem printre 
puținele țări Forever care au atât 
de multe centre de distribuție la 
dispoziția FBO.

Datorită investiției masive 
făcute de Rex (FLP) în depozitul 
european din Olanda (Forever 
Direct), în tehnologie și nu numai, 
produsele sosesc acum mult mai 
repede decât în anii de început (o 
lună în loc de trei-patru) și astăzi 
ne bucurăm să le putem pune la 
dispoziția FBO mult mai repede și 
mai ușor.

Iată-ne astăzi aici. În ce 
constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Mă ocup de toată partea de 
logistică - asigurarea continuității 
stocurilor tuturor produselor, atât 
în România, cât și în Republica 
Moldova, informații referitoare 
la evoluția și disponibilitatea 
produselor noi, prețuri, punctaje, 
termene de valabilitate. 
Țin permanent legătură cu Forever 
Direct și am grijă, împreună cu 
Dora și Gabor, să adăugăm în 
tirurile care vin spre România 
produsele pe care și le doresc 
FBO. Mulți nu știu, dar se fac 
eforturi imense pentru a asigura 
lunar întreaga gamă de produse 
de care dispunem, iar actuala 
pandemie și lipsa ingredientelor 
pentru produsele care au o 
căutare foarte mare fac dificil 
acest proces. 
Lucrez singur pe partea de 
logistică, dar nu mă simt niciodată 
singur. Țin permanent legătura cu 
toate departamentele companiei 
(marketing, comenzi, contabilitate, 
centre de distribuție) și colaborez 
cu toți colegii mei pentru a putea 
face statistici de vânzări, raportări 
externe și interne, predicții despre 
vânzări și tot ce mai putem face 
pentru ca totul să se desfășoare 
cât mai bine posibil, indiferent de 
context. 

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Ownerii care ne citesc?

17Echipa Forever România

Ştiu că fluctuația stocurilor de 
produse din ultima perioadă este 
un subiect sensibil (și pentru noi la 
fel), le înțelegem nemulțumirile. Şi 
îi asigurăm că facem întotdeauna 
tot ce ține de noi în acest sens, 
dar sunt situații și vremuri (cum 
este această pandemie) care ne 
depășesc eforturile. 
Este o perioadă în care învățăm 
împreună să ne adaptăm, să 
avem mai multă răbdare și să 
găsim mereu alternative atunci 
când soluția imediată nu este 
disponibilă. Avem foarte multe 
produse minunate pe care le 
aducem lunar în România, care au 
continuitate în oferta companiei și 
cu care credem că FBO pot lucra 
și pot avea succes. 
Totul depinde de fiecare dintre 
noi. O facem de peste 21 de ani 
în România și, fiind în companie 
de la începuturi, știu că împreună 
am reușit să trecem peste toate 
testele la care ne-au supus 
timpurile.
Avem o echipă minunată de 
angajați în Forever România, 
oameni care muncesc cu pasiune 
și devotament. De aceea pot 
să le transmit, ca persoană 
care are contact direct cu 
toate departamentele firmei, să 
muncească în continuare, să fie 
mândri de ceea ce fac și să aibă 
încredere în produse și în noi, 
căci facem uneori imposibilul 
posibil pentru ca ei să-și ducă mai 
departe planurile și visurile Forever.
Suntem aici pentru voi. 

Adrian Preda, 
Manager de Logistică
Forever Living Products România & 
Republica Moldova



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

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

CLUB100

CLUB60

Liliana Berdan
Vajda Katalin

Marian & Dr. Monica Costiță 

Niculina & Viorel Ciuchea

Marius & Milentina Marcus

Ionuț & Georgiana Stroe

Valentina Chelu

Elena Moraru

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Gizella & Marius Botiş

Nagy Ernő & Irma 

Violeta Loredana Gânbuțan

Silviu Ursu

Vasilica Crăciun

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Monica & Cristian Lepădatu

Rafael-Valer Loghin

Marilena Culişir

Viorica & Ștefan Roşu

Pethő Roland Tiberiu

Csoma Josif & Melinda

Valentin & Adriana Nițu 

Daniela Biro

Maria Pop

Viorica & Viorel Moca

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

18 Club Forever
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STIMULENTUL 1 
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
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 Éva

Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro
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TOP 20 P.C.

Liliana Berdan 
Vajda Katalin 
Marian & Dr. Monica Costiță
Marius & Milentina Marcus 
Niculina & Viorel Ciuchea 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Elena Moraru 
Valentina Chelu 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Gizella & Marius Botiș 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Nagy Ernő & Irma 
Silviu Ursu
Vasilica Crăciun
Monica & Cristian Lepădatu 
Rafael-Valer Loghin 
Pethő Roland Tiberiu 
Valentin & Adriana Nițu
Viorica & Ştefan Roșu
Marilena Culișir

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna august

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 
acumulat cele mai multe 
puncte non-manageriale și au 
fost Activi în luna august.

Liliana Berdan 

20 Top Forever
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non-manageriale
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TOP 20 P.C.

TOP 20 în funcţie de pc totale 
realizate în luna august

Primii 20 FBO (Forever Business 
Owneri) care au acumulat cele 

mai multe pc totale și au fost 
Activi în luna august.

Vajda Katalin

totale

Vajda Katalin
Ionuț & Georgiana Stroe 
Aurel & Veronica Meșter 
Marius & Milentina Marcus 
Gizella & Marius Botiș 
Maria Pop 
Camelia Dincuţă 
Nagy Ernő & Irma
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Romina Doran 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Daniel & Maria Parascan 
Liliana Berdan
Derzsi Etelka & Sámuel 
Kele Mónika 
Valentin & Adriana Nițu 
Iuliana Mirela Popescu 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Ramona Vingan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori
Simona Albu Alba Iulia Mihaela Hudea

Andrei Gheorghe Anegroaie Târgu Neamț Sabin Mocanu

Bartalis Edit Emese Odorheiu Secuiesc, HR Tóásó Zsuzsa

Alexandru Laurențiu Cârstea Pitești Elena & Florea Ivașcu

Daniela Elena Crețu Codlea, BV Tatiana & Florin Gonț

Maria Encuțu București Alexandru Laurențiu Cârstea

Mona Alexandra Hodor Dumbrava Roșie, NT Lucian Pițigoi

Georgiana Iulia Marieș Buciumi, MM Florentina Mirela Pârvan

Laura Fabiola Mureșan Bistrița Daniel & Ligia Cifor

Viorica Neculau Piatra Neamț Mona Alexandra Hodor

Floarea Nicolae București Maria Encuțu

Mihaela Olaru București Valentin & Adriana Nițu

Orbán Gyöngyi Bianca Brașov Alina Coman

Lucian Pițigoi Iași Viorica & Viorel Moca

Sorina Delila Popa Arad Paul Pintean

Mirel Poptamaș Târgu-Mureș Réka Timea Butean

Doina Raboveanu Constanța Florentina Şerban

Camelia Ioana Rachovan Sighetu Marmației Lavinia Duma

Maczkós Szende Filia, CV Derzsi Etelka & Sámuel

Natalia Pilipciuc Chișinău, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Oxana Vîlcu Niederdorfelden, Germania Vitalie & Elena Carabeț

Doina Bejenari Chișinău, Rep. Moldova Oxana Vîlcu

Calificările lunii august

22 Calificările lunii august
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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.

23

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

Calificările lunii august

Calificările lunii august

foreverliving.ro    

Nume Localitate Sponsori
Alexandru Duma Baia-Mare Valer Ioan Pop 
Lavinia Duma Baia-Mare Alexandru Duma

Nume Localitate Sponsori
Melania Lazăr Remetea Chioarului, MM Cristian Costinaș
Sabin Mocanu Iași Liliana Berdan
Valer Ioan Pop Plopis, MM Rafael-Valer Loghin
Crina Gabriela Țifrea Toplița, HR Didina Ahalani

23

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Liliana Berdan Iași Valentin & Adriana Nițu
Mihaela Parlac Brașov Marian & Dr. Monica Costiță

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

Felicitări 
calificaților!



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna august

Asistent Manager Localitate Sponsori

Nicoleta Petcu București Ionuț & Georgiana Stroe

Manageri Localitate Sponsori

Corina Paloși Seini, MM Valentina Chelu

24   Calificările lunii august
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Supervizor Localitate Sponsori
Otilia Amzar București Marian & Dr. Monica Costiță

Alina Monica Blaga Iași Corneliu Curtman

Constantina Ana Bololoi Tismana, GJ Sorinela Liliana Teodor

Czengettyus Mónika Nusfalău, SJ Andreea Pop

Adelina-Maria Mirgoace Buzău Marina Constantin

Alina Daniela Petraș Satu-Mare Daniela Biro

Andreea Pop Sighetu-Marmației, MM Milca Sambor

Tol Éva Carei, SM Alina Tudose

Ana-Maria Scarlat Albeștii Pământeni, AG Nicoleta Negrescu



Calificări Globale

Asistent Manager Localitate Sponsori

Nicoleta Petcu București Ionuț & Georgiana Stroe

www.foreverliving.ro

foreverliving.ro    

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro   
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –  suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –                            
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 25

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;
 aviatorilor@foreverliving.ro

25 

Forever Aloe Peaches - cel mai 
bun prieten al copiilor pentru un 

nou început de an școlar

Supervizor Localitate Sponsori
Otilia Amzar București Marian & Dr. Monica Costiță

Alina Monica Blaga Iași Corneliu Curtman

Constantina Ana Bololoi Tismana, GJ Sorinela Liliana Teodor

Czengettyus Mónika Nusfalău, SJ Andreea Pop

Adelina-Maria Mirgoace Buzău Marina Constantin

Alina Daniela Petraș Satu-Mare Daniela Biro

Andreea Pop Sighetu-Marmației, MM Milca Sambor

Tol Éva Carei, SM Alina Tudose

Ana-Maria Scarlat Albeștii Pământeni, AG Nicoleta Negrescu
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Ababei, Ioana Vaslui

Abraham, Sorina Nadlac

Acatincai, Gabriela Cluj-Napoca

Adam, Marinela Deva

Albu, Rodica Asau

Aldea, Aretina Caciulati

Alexoae, Mihaela Timisoara

Alzner, Loredana Emilia Targu Mures

Andone, Maricica Bacau

Andreea, Toader Bucuresti

Andronache, Georgiana Mangalia

Androne, Adrian Bebi Barnova

Andronic, Elena Hincesti,  Moldova

Anghelinei, Elena Galati

Antal, Paulina Faget

Antal, Zita Lunca De Sus

Anton, Madalina Voluntari

Apostol, Gabriela Bucuresti

Aron, Sara Eunice Campia Turzii

Arsene, Cristina Mihaela Campulung

Arusoi, Lilia Chisinau, Moldova

Babu Jitaru, Maria Sidonia Cernadia

Babuta, Camelia Iasi

Baciu, Catalina Bragadiru

Baciu, Loredana Roxana Baia Mare

Badea, Codruta Gabriela Mosnita Noua

Bahnareanu, Madalina Husi

Bahnaru, Galina Soldanesti, Moldova

Balaban, Maricica Bacau

Balan, Magdalena Liliana Slanic

Balanici, Roxana-Mihaela Pascani

Bandi-Vasilica, Mariana Cluj-Napoca

Baneas, Maria Catcau

Banu, Georgiana Mariana Lumina

Banyai, Ghizela Bistrita

Banyai, Rodica Marcela Medias

Barbocz, Csilla Lemnia

Barkoczi, Anna Oradea

Bartos, Ildiko Tg. Secuiesc

Becu, Cornelia Plopsor

Beni, Carmen Od.Secuiesc

Bente, Rebeca Oradea

Berbecel, Sorina Mihaela Cermei

Bercean, Marcela Cluj-Napoca

Beres, Anna Sfantu Gheorghe

Berindea, Melania Sighetu Marmatiei

Bertalan, Mihaela Iugani

Bezdedeanu, Daniela Petronela Mioveni

Biro, Annamaria Sangeorgiu De Mures

Biro, Jolan Zetea

Biro, Krisztina Oradea

Birsan, Barnabas Baraolt

Bitca, Lavinia Focsani

Blaga, Maria Pascani

Blagau-Metcan, Raluca Caporal Alexa

Blaj, Monica Butea

Blinda, Ana Bucuresti

Bobei, Ana Matasari

Boboc, Ana Maria Magdalena Gaesti

Boboc, Lilia Rezina, Moldova

Bondaret, Valentina-Tatiana Filipesti De Targ

Bordea, Andreea Rucar
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Bordeianu, Elena Piatra Neamt

Bostan, Mihaiela Pascani

Botea, Ciprian Targu Mures

Both, Katalin Siculeni

Bran, Ancuta Valea Seaca

Breazu, Mihaela Slobozia

Brezovan, Ramona Sibiu

Brindea, Darian Zalau

Bucur, Oana Andreea Focsani

Budan, Cameluta Cornelia Braila

Budasca, Maria Nicoleta Cetatea De Balta

Bugja, Csilla Vlahita

Bunaciu, Stanica Ineu

Burca, David Arad

Burca, Ovidiu Dumitru Com Vladeni

Burcus, Georgeta Vasilica Braila

Burla, Florentina Falticeni

Burus, Laura-Elena Toplita

Busuioc, Paula Comanesti

Caldararu, Ana-Stefana Bucuresti

Calistru, Violeta Elena Dorohoi

Caragescu, Ioana Florentina Brasov

Carp, Marineta Tecuci

Centea, Alexandrina Marinela Cuzdrioara

Cheteles, Alin Floresti

Chira, Anca Dej

Chiriluta, Simona Iasi

Chitu, Mirela Melania Craiova

Chivu, Laura Constanta

Ciloci, Victoria Chisinau, Moldova

Cimpean, Lucian Baciu

Cimpean, Marika Emese Beclean

Ciobanu, Mihaela Brasov

Ciobu, Adela Boroaia

Ciocan, Romica-Valentin Bucuresti

Ciumedeanu, Alexandra Periam

Clipa, Svetlana Com Grajduri

Codea, Petronela Otelu Rosu

Cojocaru, Ioana-Loredana Iasi

Cojocaru, Lilia Straseni, Moldova

Constantin, Dumitru Botosani

Constantinescu, Luminita Constanta

Constantinescu, Maria Cristiana Craiova

Copil, Silvia Livada De Bihor

Cornegruta, Dina Hincesti, Moldova

Cornoc, Paula Carei

Corogeanu, Corina Simona Iasi

Costas, Raluca Baia Mare

Costea, Sultana Constanta

Costin, Monica Fantanele

Cotlet, Daniela Adjud

Craciun, Alina Onesti

Creciun, Nicoleta Anenii Noi, Moldova

Cretu, Maria Odobesti

Cristescu, Gheorghita Bucuresti

Csiszer, Emese Targu Mures

Culita, Carmen Perieni

Curcan, Camelia Genoveva Corni

Dan, Anamaria Brasov

Daniel, Brigitta Emoke Targu Mures

Demeter, Maria Odorheiu Secuiesc

Didi, Madalina Elena Roman

Dima, Ana-Magdalena Bucuresti

Dinu, Loredana-Nicoleta Cazasu

Dinuica, Adriana Pastita Craiova

Dobra, Taisia Baia Mare
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Dobrescu, Ramona Costina Craiova

Doltu, Mihaela Gabriela Adjud

Domo, Emese Sfantu Gheorghe

Drutau, Mihaela Berechiu

Dulgheriu, Maria Bucuresti

Dumitriu, Evelina Satu-Mare

Dumitru, Andreea Rasnov

Dumitru, Simona Bucuresti

Engelmann, Dana Oradea

Erszeny, Zsuzsanna Suseni

Eva, Buhai Badeni

Farcas, Roxana Anamaria Şiria

Fatulescu, Petronela-Andrada Brasov

Faur, Alina Teodora Haieu

Faur, Andreea Arad

Fenczel, Maria Bucuresti

Ferencz, Beata Miercurea-Ciuc

Filipescu, Maria Seleus

Finta, Laszlo Csaba Tg. Secuiesc

Florea, Maria Cisnadie

Fodorut, Dutu Vasile Sighetu Marmatiei

Fotescu, Natalia Soldanesti, Moldova

Fratila, Daniela Holbav

Fuerea, Ramona Bucuresti

Galai, Mihaela Sacuieu

Gergely Laszlo, Katalin Sancrai

Gheorghiu, Corina-Ioana Bucuresti

Gheorghiu, Daria Tudora Castelu

Ghiulai, Naomi Strombeek-Bever, Belgia

Giura, Mirela Bucuresti

Gligor, Anca Cristian

Grama, Bogdan Adrian Marghita

Gregonovits, Cristina Cecilia Nadlac

Grigore, Maria Catalina Stefan Cel Mare

Grigore, Steluta Mihail Kogalniceanu

Grigore, Viorica Brasov

Grigorescu, Corina Pantelimon

Gurle, Veronica Bucuresti

Gurzun, Iulia Cantemir, Moldova

Gyurka, Andrei Brasov

Halanei, Vladimir-Bogdan Brusturoasa

Hirni, Kinga Tusnad

Hohlan, Tatiana Chisinau, Moldova

Hojda, Angelica Moisei

Horotan, Cristina Nina Ruseni

Iacob, Ghiata Botosana

Ion, Elena Draganesti-Vlasca

Ion, Marcela Cluj-Napoca

Ionita, Florin Baia Mare

Ionita, Iuliana Scornicesti

Iosub, Adriana Naomia Oradea

Iratosy, Kitti Huedin

Isac, Bianca Botosani

Ivasciuc, Adriana Bacau

Ivaszuk, Judit Sighetu Marmatiei

Janosi, Katalin Targu Mures

Jerlaianu, Monica-Margareta Arad

Jurjescu, Gabriela Alina Ghioroc

Kocsis, Klara Sfantu Gheorghe

Kovacs, Monica Chisineu Cris

Lador, Ramona Mirela Dej

Lascu, Bianca Mihaela Oradea

Laszlo, Eniko Targu Mures

Laszlo, Melinda Targu Mures

Lau, Anca Baznoasa

Lazar, Cezara Baia Mare

Lazar, Maria Elisabeta Baia Mare

Leancu, Mihairadu Voivodeni
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Lehaci, Oana-Sinziana Doroteia

Leon, Veronica Leova, Moldova

Leordean, Adriana Mihaela Stel Cluj-Napoca

Lisnic, Igor Soldanesti, Moldova

Lolu, Claudia Vulcan

Lorincz, Imola Sacele

Lupu, Mihail Buhusi

Malita, Andreia Zadareni

Manea, Ionut Andrei Craiova

Marcu, Ancuta Bucuresti

Mardirosian, Irina Sarichioi

Marias, Anca Daniela Lupeni

Marin, Lelioara Resita

Marin, Monica Carmen Vladeni

Marina, Anistoroae Bucuresti

Marinescu, Adriana Georgiana Urlati

Maritan, Monika Satu-Mare

Mates, Daniela Silvia Satu-Mare

Matis, Carmen Cluj-Napoca

Matveev, Ana Stefan Voda, Moldova

Matyas, Amalia Ancuta Salsig

Matyko, Alexandra Alice Sighetu Marmatiei

Melinte, Adriana Bistrita

Melinte, Ancuta-Petruta Haret

Meszaros, Lavinia Santandrei

Mielu, Irina Gulia

Mihalache, Renate Lugoj

Minea, Ionela Buftea

Mirauta, Daniel Craiova

Miron, Lidia Chisinau, Moldova

Moise, Diana-Gabriela Constanta

Moldovan, Ciprian Bistrita

Molnar, Angela Baia Mare

Muntean Stoica, Anamaria Sibiu

Muntean, Ancuta Dorina Baia Mare

Muntean, Sanda Toplita

Munteanu, Nina Bacau

Munteanu, Rodica Adjud

Muresan, Florina Mihaela Vama

Murg, Marinela Mirela Oradea

Nagy, Emilia Harghita

Nasaudean, Maricica Elvira Oradea

Neacsu, Maria Manuela Targoviste

Neagu, Adriana Slobozia

Neagu, Claudia Brasov

Neagu, Elena Izvoarele

Necula, Sabina Ecaterina Albesti

Nedelcu, Cristina-Ioana Urziceni

Negru, Cornelia-Ionela Stanisesti

Negrutiu, Paula Arad

Nemeth, Cristina Baia Mare

Nes, Roxana Moreni

Niculcea, Miriam Mitocasi

Nut, Anamaria Cluj-Napoca

Oprea, Adriana Constanta

Orhei, Elena Suceava

Oros Bancea, Sorina Zalau

Pacurar, Monica Nina Horia

Panait, Ionela Babadag

Panczel, Zenko Bicfalau

Parasca, Lavinia Ioana Botosani

Parlac, Neculai Focsani

Pasca, Alina Campia Turzii

Pascu, Nicoleta Timisoara

Pata, Elena Vatra-Dornei

Patrinjel, Gheorghe Fagaras

Pavel, Georgeta Ploiesti

Pelle, Paraschiva Dorobanti
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Perdutu, Magdalena Braila

Peter, Alexandra Georgiana Somcuta Mare

Petre, Elena Constanta

Petri, Marta Maria Cluj-Napoca

Petrov, Radmila Timisoara

Pindaru, Cristina Husi

Pintilei, Simina Botosani

Pirau, Aurelia Ialoveni, Moldova

Pitic, Dana Emanuela Timisoara

Plesa, Gabriela Cluj-Napoca

Pop, Aurelia-Mariana Nojorid

Pop, Iulia Simleu Silvaniei

Pop, Mariana Florentina Oradea

Popa, Catalin Florea Targu Jiu

Popa, Cristina Laura Arad

Popa, Irina Turt

Popa, Madalina Elena Arad

Popescu, Rodica Elena Drobeta Turnu Deverin

Popistan, Nicoleta Targu Mures

Popovici, Maria Laura Gabriela Sag

Preda, Cristiana Mirela Giurgiu

Preda, Liviu Brasov

Pricop, Tabita Rasnov

Puiu, Loredana Iasi

Puricescu, Argentina Bucuresti

Rada, Carmen Constanta

Radu, Ionelia Oana Soars

Radu, Oana Piatra Neamt

Radu, Tiberiu Emil Constanta

Randunica, Daniel Braila

Ristea, Roxana Cristina Bucuresti

Roman, Roxana Oradea

Romocea, Iudita Jibou

Rotari, Diana Telenesti, Moldova

Rotaru, Cristina Maria Cristian

Rotaru, Mihaela Targu Jiu

Roza, Ruxandra Baia Mare

Rusu, Elena Orhei, Moldova

Rusu, Ionela Baltatesti

Sajgo, Crina Miana Gilau

Sandu, Mioara Mariana Falticeni

Sasca, Elena Maria Livada

Savuica, Magdalena Bucuresti

Schitan, Rodica Cantemir, Moldova

Schuller, Madalina Sibiu

Scrobota, Narcisa Cluj-Napoca

Scurtu, Gyorgyi Lazarea

Scutariu, Vlad Andrei Brasov

Sera, Timea Odorheiu Secuiesc

Sesureac, Darius Chisoda

Siklodi, Reka Ditrau

Silye, Monika Sfantu Gheorghe

Simion, Cristina Focsani

Slusarenco, Valentina Calarasi, Moldova

Sofronie, Erika Baia Mare

Staci, Vladimir Chisinau, Moldova

Stefana, Ion-Stelian Razvan Vladeni

Stoica, Alina Mariana Comisani

Stoican, Laura Roxana Craiova

Stoichescu, Roxana Raluca Cladova

Strelciuc, Nina Chisinau, Moldova

Streza, Ioan Targu Mures

Stuparu, Antonia Galati

Sula, Daniela Ialoveni, Moldova

Surduc, Adina Carmen Buciumi

Sved, Amalia Floresti
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Szabo, Katalin Maria Nadisu Hododului

Szasz, Eva-Julia Covasna

Szegedi, Tunde Erzsebet Gherla

Szekely, Zsuzsa Cornesti

Szentes, Bernike Frumoasa

Szilagyi, Erika Fintinele

Szocs, Brigitta Estelnic

Szoke, Hajnal Odorheiu Secuiesc

Tamaian, Silvia Baia Mare 

Tanase, Gabriela Lehliu-Gara

Taran, Angela Laura Ulies

Tarcsi, Attila Ghelinta

Teodor, Diana Iasi

Teusan-Lienerth, Sabine Vurpar

Tiganus, Anamaria Bucuresti

Tihoi, Floarea Arad

Timofte, Simona Deva

Tirla, Madalina Oradea

Titiriga, Dumitru Catalin Fagaras

Todirascu, Emilia Ialoveni, Moldova

Todoran, Dinu Adrian Somcuta Mare

Tofei, Ana Satu-Mare

Toma, Ioana Violeta Oradea

Tomuta, Claudia Nicoleta Santana

Topliceanu, Aurica Bicazu Ardelean

Tot, Claudia Satu-Mare

Toth, Eva Targu Mures

Trasnea, Anca Luminita Hunedoara

Tudor, Alexandra Bucuresti

Tudor, Elena Isabella Buzau

Tudor, Ina-Medonia Farcasu De Jos

Tudor, Izabella Brasov

Tudor, Mirela-Petruta Bucuresti

Tudora, Florentina Com Alunu

Tutila, Mihaela Alina Targu Jiu

Ulea, Veronica Arad

Urcan, Alexandra Targu Mures

Urda, Adriana Lapus

Ursu Andronic, Alina Andreea Valea Luplui

Valceanu, Nicolae Vagiulesti

Valdecir, Custodio Da Silva Bucuresti

Vamesu, Crenguta Elena Falticeni

Varga, Eszter Estelnic

Varga, Francisc Ban

Vasilache, Simona Lisnau

Vasile, Maria Drajna De Jos

Vatamanu, Andreea Falticeni

Vidican, Gheorghe London, Marea Britanie

Vig, Emanuela Chisineu Cris

Vilau, Valentina Bascov

Vilceanu, Felicia Elena Jupinesti

Vizitiu, Andrei Iasi

Vlad, Viorica Florica Targu Mures

Vladau, Cristiana Codlea

Voda, Ancuta Malu Spart

Voidazan, Lavinia Targu Mures

Voloc, Alexandra Iasi

Vornic, Elena Basarabeasca, Moldova

Vulcanean, Mariana Loredana Brasov

Zagrai, Viorica Maria Bistrita

Zancu, Simona Bucuresti

Zifceac, Loredana Oradea

Zlamparet, Alexandru Baia Mare
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Aloe Bio-Cellulose Mask -
premiată cu aur pentru cea mai 
bună mască de față în cadrul Global 
Make-Up Awards SUA!


