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Cred că există ceva uimitor în fiecare dintre noi. Cu toții avem
sentimente de iubire, grijă și compasiune pentru ceilalți, dar nu
suntem definiți doar de ceea ce este în inimile noastre.
Moștenirea noastră este reprezentată de ceea ce facem modul în care punem în practică cele mai bune calități ale
noastre și le folosim pentru a ne atinge ţelurile și pentru a-i
ajuta pe ceilalți să și le atingă pe ale lor.

O intenție în sine servește doar pentru a
ne face să ne simțim bine în legătură cu
credințele proprii. Fără acțiune, doar îți
dorești ce e mai bun. Intențiile tale au
puterea de a schimba lumea numai dacă
le pui la treabă.

ORIUNDE PRIVEŞTI ÎN JUR
EXISTĂ O OPORTUNITATE
PENTRU A-ȚI PUNE CELE MAI
BUNE CALITĂȚI ÎN PRACTICĂ.
Partea frumoasă este că nu există o
cerință minimă. Seria de mici momente pe
care le dedici acțiunii și ajutorării celorlalţi
contribuie la procesul prin care devii o
persoană mai bună și mai împlinită.
Acestea pot fi lucruri simple – să ajuți pe
cineva să pună în portbagajul maşinii
alimentele cumpărate, să ții ușa liftului
pentru cineva sau să faci comisioane
pentru un vecin în vârstă. Poate că la locul
de muncă este o persoană care pare
copleșită sau stresată. De ce să nu dai o
mână de ajutor?
Iată, oriunde te uiți în jur există o
oportunitate pentru a-ți pune în practică

cele mai bune calități. Poate că faci pe
cineva să zâmbească. Sau gestul tău
reuşeşte să lumineze cuiva întreaga zi sau
are puterea să-i facă toată săptămâna mai
bună! Uneori, poți avea un impact care
durează o viață.
Există cineva în viața ta care se simte
copleșit sau stresat? Recomandă-i câteva
dintre produsele tale preferate și
încurajează-l să-și facă puţin timp pentru
el însuși. Savurarea ceaiului Aloe Blossom
Herbal Tea cu Forever Bee Honey într-o
cameră liniștită ar putea fi exact ceea ce
are nevoie pentru a se simți bine și pentru
a recâștiga un sentiment de echilibru.
Sau imaginează-ți că primești un mesaj
de la un prieten cu care n-ai vorbit de
ceva vreme. Îți spune că se confruntă cu
o problemă majoră la locul de muncă sau
că este nemulțumit de direcția pe care o
ia viața lui. Este simplu să-l încurajezi, să-i
spui că te gândești la el și că ești sigur că
totul va fi bine.
Acum, dacă ai lua empatia pe care o simți
față de acel prieten și ai pune-o să
acţionez? Poate mergi cu o cină caldă la
ușa lui și te oferi să-l sprijini în vreun fel.
Ce-ar fi dacă i-ai prezenta acelui prieten
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oportunitatea Forever și i-ai fi ghid în
primele zile cruciale ale afacerii?
Poate există chiar și cineva din linia
inferioară care are nevoie de un pic de
instruire și atenție suplimentară. Dacă
acorzi timp acelei persoane pentru a o
ajuta să-i crească încrederea, acțiunile
tale vor avea puterea de a schimba viețile
amândurora în bine – și ale multor altor
persoane.
Amintește-ți, doar compasiunea nu va
ajuta la schimbarea situaţiei concrete a
nimănui. Intenţiile tale bune nu-i vor
asigura hrana zilnică sau banii în buzunar,
dar acțiunile tale pot conta pentru mulţi
oameni. Nu există un loc mai bun decât
Forever când vine vorba de a-ți
transforma cele mai valoroase calități în
ceva palpabil - ceva care va îmbunătăți
viața celor din jur și va alcătui o moștenire
cu care te poți mândri.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products
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LUNEA ESTE O ZI PERFECTĂ
Mulţi oameni se bucură când se face vineri.
Vine weekendul, munca e lăsată deoparte şi îşi
petrec două zile făcând doar ce-şi doresc.
În Forever, ziua de luni începe cu starea de
weekend de care mulți sunt atât de îndrăgostiți.
Iubim începuturile şi orice nouă şansă de a
face mai bine ceea ce ne pasionează. Pentru
noi călătoria e la fel de incitantă ca sosirea la
destinaţie, anticiparea la fel de palpitantă ca
acţiunea, iar planificarea la fel de plăcută ca
punerea ei în practică.
Ne încântă să trăim starea de sărbători cu mult
înainte de sfârşitul lui decembrie şi presimţim bucuria
zilelor de vacanţă înainte să urcăm în maşină cu
toate bagajele. De aceea, iubim lunea şi suntem
recunoscători că ne dă săptămână de săptămână
ocazia să punem seminţele reuşitelor viitoare.
Pentru noi, care suntem Forever, luni este ziua
perfectă să ne facem planuri şi să ne reîmprospătăm
încrederea şi entuziasmul. Nu este nevoie să
aşteptăm întâi ianuarie pentru a ne seta ţelurile cele
mai curajoase în afacerea noastră – anul poate începe
lunea, săptămână de săptămână.
Mai avem puţin şi încheiem 2020, vă felicităm din
inimă pentru bilanţul uimitor al afacerii voastre. Aţi dat
dovadă de un spirit de echipă exemplar, aţi muncit
mai mult ca niciodată şi v-aţi urmărit visurile cu
perseverenţă. Multe dintre ţelurile voastre au devenit
realitate, iar noi suntem cum nu se poate mai mândri
de eforturile şi succesele voastre fantastice.
Păstraţi-vă această energie. Ba chiar faceţi tot ce
este posibil să o amplificaţi. Sunteţi într-o formă de
zile mari, planificaţi-vă cu atenţie fiecare zi. Fiecare
săptămână care urmează.

Stabiliţi-vă priorităţile cu aceeaşi hotărâre şi
îndrăzneală pe care le-aţi arătat de la începutul lui
2020 până azi. Alegeţi ce contează mai mult dintr-o
mulţime de acţiuni care pot părea necesare. Decideţi
care merită să fie pe primele locuri şi care pot fi chiar
abandonate.
Gândiţi-vă la cea mai bună versiune a voastră ca
Forever Business Owneri, pentru că atunci vă simţiţi
liberi să setaţi cele mai impresionante scopuri şi să
activați calitățile minunate care se regăsesc în fiecare
dintre voi.
Gândiţi-vă ce calificări vreţi să atingeţi, ce stimulente
Forever sunteţi hotărâţi să cuceriţi, pentru că acestea
sunt saltul măreț către cele mai mari dorințe pe care
le aveți. Și le veți împlini. Aveți încredere.
Fiecare zi e preţioasă. Fiecare zi este un mare dar,
pentru că putem pune o nouă fundaţie pentru visurile
noastre colosale. Lunea este una dintre aceste zile.
Iar pentru noi, vine mereu cu energia și nerăbdarea
de a continua nobila noastră muncă de a fi de ajutor
altora. O iubim la fel de mult ca pe celelalte zile ale
săptămânii. Iubim Forever şi să creștem în continuare
oferind oamenilor șansa la o viață mai bună.
Transformați lunea în weekendul în care sărbătoriți
victoriile voastre și munciți pentru ceea ce merită cu
adevărat: pentru voi înșivă și pentru cei dragi vouă.
Noi ne alăturăm cu toată susținerea călătoriei voastre
și ne bucurăm deja de succesele voastre viitoare.

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

foreverliving.ro
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Mulți dintre voi știți că sunt dintotdeauna pasionat de cai.
De fapt, o zi perfectă pentru mine înseamnă să călăresc pe
traseele din Munții Arizona.
Când eram la plimbare acum câteva săptămâni, mă
gândeam la un documentar văzut recent despre patru
cowboy care au decis să străbată aceşti munţi din Mexic
până în Utah și să meargă mai departe apoi, până la granița
cu Canada. Este un angajament destul de serios.

Te poți imagina călărind atât de mult?
Probabil că ai vrea să te asiguri că ai calul
cel mai ascultător posibil şi mai bine
antrenat. Acești cowboy au făcut ceva
ieşit din comun însă. Au decis să prindă
cai sălbatici și să-i antreneze pentru
călătorie.
În tot sud-vestul, mustangii umblă liberi,
dar adesea calitățile lor uimitoare nu sunt
văzute imediat. Cu mult antrenament,
dragoste și atenție, însă și cu implicare
totală în atingerea obiectivului lor, călăreții
și-au dat seama că acești cai erau chiar
mai buni decât nişte animale scumpe,
experimentate.
Aventura lor a început pentru că au văzut
ceva incredibil la acești cai de care atât de
mulți oameni uitaseră. Au văzut potențialul
pe care îl aveau pentru a-i transporta pe
teren accidentat și a-i ajuta să treacă linia
de sosire. La urma urmei, acești cai îşi
petrecuseră întreaga viață explorând
peisajul sălbatic de pe traseul în care
porniseră cei patru bărbaţi.
S-ar putea să te întrebi de ce spun asta.
În anumite privințe, toți suntem ca acei
mustangi. Cu toții avem ceva special în
noi, poate ceva ce nu am văzut

întotdeauna, până când altcineva ne-a
ajutat să deschidem ochii spre ceea ce
suntem capabili.
Cu pregătirea, îndrumarea și sprijinul
adecvate, putem învăța să ne desfășurăm
afacerea pe un teren cu obstacole și în
momente grele.
Nu uita niciodată acest lucru atunci când
cauți oameni să se alăture drumului și
echipei tale. Succesul în Forever nu
înseamnă cea mai bună educație, cel mai
impresionant CV, cele mai frumoase haine
sau orice altceva care ar putea fi un
indicator tradițional de realizare.
Este vorba în primul rând să găseşti
persoane care împărtășesc viziunea ta,
sunt motivate, muncitoare și au ceva
special.
Nu va fi întotdeauna ușor, dar nimic din
ceea ce merită nu este. Gândește-te la
rezistența acelor cowboy. S-au confruntat
cu provocări uriașe. N-au fost întotdeauna
de acord în legătură cu ce au de făcut pe
drum și, cu siguranță, au existat momente
în care au crezut că traseul ar putea să
scoată ce e mai rău din ei.
Dar au mers înainte având încredere unul
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în celălalt și în mustangii pe care au
muncit atât de mult să-i îmblânzească.
Vor exista situaţii în care unele persoane
ar putea să părăsească echipa sau să
decidă că această călătorie nu li se
potriveşte și este în regulă. Când dorința
ta este intensă, găseşti puterea de a
continua. Nu lăsa hotărârile altora să te
influențeze.
Traseul tău îți va aduce o mulțime de
provocări. Cu toate acestea, nu te va testa
niciodată cu un obstacol pe care nu-l poți
depăși. Rămâi vigilent și mergi înainte,
având încredere în toată munca pe care tu
și echipa ta ați depus-o și în potențialul
nelimitat pe care trebuie să-l împliniţi
împreună.
Oportunitatea Forever te poate purta în
călătoria vieții tale, plină de aventuri și noi
orizonturi de explorat. Dar nu vei vedea
niciodată ce se află de cealaltă parte a
versantului, dacă nu te ţii mereu bine în șa.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Sărbători Forever
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Campania noastră de sărbători din acest an este construită în jurul
darurilor care contează cu adevărat și lasă în urma lor amintiri pentru
totdeauna.
Împreună cu produsele Forever, care oferă experiența unui stil de viață
sănătos pe termen lung, am pregătit pentru tine mai multe sugestii
și informații care te vor convinge că anul acesta cele mai frumoase
cadouri sunt momentele create cu suflet pentru cei dragi.

DE CE EXPERIENȚELE SUNT
CADOURI MAI POTRIVITE
DECÂT OBIECTELE?
Majoritatea oamenilor deţine deja toate
bunurile materiale de care are nevoie și
există numeroase studii care indică faptul
că darurile în obiecte sau lucruri materiale
oferă doar un sentiment trecător de
bucurie. Atunci când dăruiești o experiență,
oferi un sentiment de fericire și o amintire
care rezistă pe termen lung, chiar toată
viața.
Cercetări de la Universitatea Cornell arată
că satisfacția din cumpărăturile materiale
se diminuează mult mai rapid decât bucuria
unei experiențe satisfăcătoare. Experiențele
oferite cadou ne apropie mai mult unii de
alţii şi ne ajută să ne simţim mai conectaţi.

TU CE TIP DE EXPERIENȚĂ PLĂNUIEȘTI SĂ
DĂRUIEȘTI?
Secretul este să te gândești ce tip ce experiență ar îmbogăți
viața persoanelor din lista ta, le-ar lărgi orizonturile și le-ar oferi
un sentiment de împlinire, dar ar aduce și puțină distracție în
programul lor și-așa încărcat.
Încearcă să faci cadoul și mai memorabil adăugând câteva
produse Forever cheie și împachetând totul frumos.
Prezentarea contează, iar modul în care ambalezi cadoul arată
grija și bucuria de a pregăti o experiența perfectă pentru cineva.

Simte-te aproape de oamenii dragi
dăruindu-le o experiență de neuitat.

Și un studiu realizat printre tineri a arătat
că aceștia preferă mai degrabă să facă
lucruri decât să primească lucruri. Oferă-le
cadoul unei experiențe pe care n-o vor uita
ușor, stimulându-le spiritul de aventură și
curiozitatea.
În plus, știai că doar în Statele Unite,
cadouri materiale în valoare de peste 16
MILIARDE DE DOLARI sfârșesc la coșul de
gunoi, iar cantitatea de deșeuri care ajung
în zonele de depozitare a acestora și în
oceane crește cu 25% în perioada dintre
Ziua Recunoștinței și Anul Nou? Dăruirea
unei experiențe creează o amintire pe viață
și nu ajunge la coșul de gunoi.
foreverliving.ro
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Sărbători Forever

FOREVER | România & Republica Moldova | Noiembrie 2020 | 259

Sărbători Forever

7

foreverliving.ro

8
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Se apropie cu paşi repezi sezonul cadourilor și, pe lângă persoanele dragi de pe
lista ta, merită să-ţi aminteşti de tine și de propriul corp. Îți propunem o experiență
unică, un cadou zilnic ale cărui efecte vor rezista pe termen lung.
Este un răsfăț total pentru piele, este darul
ideal pentru trup și este și produsul acestei luni:
Aloe Moisturizing Lotion transformă cadourile
în experiențe care devin bucurii zilnice pentru
sănătate.

Uneori, se vede cu ochiul liber - senzație de piele
care strânge sau aspră la atingere, prurit, roșeață,
crăpături și aspect solzos, riduri fine etc.

Este greu să nu observi că tenul nu mai are
strălucirea de altădată și că, foarte probabil, crema
Știm deja! Odată cu toamna, pielea noastră este
pe care ai folosit-o până acum nu mai are același
expusă zi de zi capriciilor vremii, vântului, frigului și efect. Alteori, semnele degradării sunt ascunse în
poluării și are de suferit. Pe măsură ce ne apropiem straturile adânci şi devin vizibile în timp.
de iarnă, tot mai multe straturi de haine și tipuri
Cert este că nevoile pielii tale se schimbă în fiecare
de materiale ne acoperă pielea, agresând-o și
anotimp, iar dacă există un produs care îi poate
împiedicând-o să respire corect.
reda suplețea, luminozitatea și poate pătrunde în
profunzime pentru a o hrăni și hidrata corect, acela
este Aloe Moisturizing Lotion.
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De ce Aloe Moisturizing Lotion?

"

ALOE MOISTURIZING
LOTION REDĂ PIELII
ASPECTUL MOALE, MĂTĂSOS
ŞI ESTE EXCELENTĂ PENTRU
ÎNGRIJIREA ÎNTREGULUI
TRUP.

"

Cea mai mare provocare a sezonului rece pentru
piele rămâne menținerea unui nivel optim de
hidratare pe tot parcursul zilei. Iar Aloe Moisturizing
Lotion ține pasul cu nevoile pielii tale în această
perioadă! Oferă o hidratare profundă și avansată,
datorită conținutului crescut de gel pur de Aloe vera.
Sunt de remarcat proprietățile sale de umectare,
prin care menține și blochează emolienții în piele,
împiedicând astfel procesul de deshidratare la care
suntem expuși cotidian.
Însă beneficiile sunt mult mai numeroase. Datorită
colagenului și elastinei din compoziție, contribuie
la menținerea elasticității și supleţii pielii, dar și la
menținerea unui echilibru natural al pH-ului, pentru
ca în final tu să te bucuri de senzația netedă, moale
și catifelată pe care o meriți.
Ingredientele naturale, cum ar fi uleiul din sâmburi
de caise, uleiul de jojoba și vitamina E acționeaza
sinergic și hrănesc pielea pentru a-i oferi strălucirea
ravisantă pe care vrei s-o afișezi zilnic, oriunde te-ai
afla.
Cu o consistenţă mai densă decât Aloe Lotion, Aloe
Moisturizing Lotion este ideală pentru refacerea
hidratării cutanate. Redă pielii aspectul moale,
mătăsos şi este excelentă pentru îngrijirea întregului
trup.

foreverliving.ro
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Aloe Moisturizing
Lotion, ideală
pentru întregul
corp
Sute de mii de femei din
întreaga lume mărturisesc
că au descoperit în Aloe
Moisturizing Lotion o cremă
excelentă nu doar pentru
corp, ci și pentru ten. Poți citi
o mică parte dintre părerile
lor chiar pe foreverliving.ro,
la recenziile acestui produs,
unde te invităm și pe tine să
ne povestești experiența ta cu
această cremă abundentă în
aloe și ingrediente de top.
Un lucru important de știut:
dacă folosești crema pentru
ten, ca bază de machiaj,
înainte de aplicarea fardurilor,
să te asiguri că emulsia este
complet absorbită în piele,
pentru a evita efectul de
supraîncărcare și aspectul de
ten lucios.
Alți consumatori Forever au
descoperit beneficiile loţiunii
pentru mâini, mai ales în
sezonul rece, când acestea
sunt cele mai expuse frigului
și vremii neprielnice. Într-o
perioadă în care ne spălăm pe
mâini mult mai des decât de
obicei sau folosim tot felul de
produse pentru igienizarea lor,
Aloe Moisturizing Lotion, cu
puterea crescută de hidratare
și refacere a ţesuturilor, este
ideală pentru îngrijirea corectă
a pielii.
Loțiunea hidratantă complexă
cu Aloe are tot ce trebuie
pentru a regenera și revitaliza
pielea. Iar faptul că poate
înlocui cu succes crema de
față sau de mâini, o face să fie
multifuncțională, complexă și
extrem de practică în ritualul
tău cotidian de îngrijire.

Beneficii cheie:
Excelentă pentru față, mâini și corp
Conține gel pur de Aloe vera
Conține colagen și elastină
Conține ulei de sâmburi de caise,
de jojoba și vitamina E
Are o textură netedă, mătăsoasă
Reface pielea uscată
Iubită de vegetarieni

Mai mult decât un ritual, îngrijirea pielii cu Aloe
Moisturizing Lotion devine o experiență pe
care merită s-o oferi cadou nu doar corpului
tău, ci și celor dragi, mai ales acum, în prag de
sărbători.
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Locuiesc într-o zonă de case și sunt prieten cu mulți dintre vecini. Ne vizităm
des (ok ... mult mai rar în această perioadă), și de fiecare dată când mă aflu în
aceste locuințe sunt frapat de luxul băilor pentru oaspeți.
Pare că investițiile făcute în acest scop sunt serioase, oricum mai mari
decât cele pentru restul casei (fapt confirmat atunci când, dintr-un motiv sau
altul, intru în baia uzuală a familiei respective). Îmi aduc aminte, totodată, de
impulsul energic de a ”face curat” pe care oamenii îl au înainte de a primi
o vizită. Sau acela de a-și spăla automobilul înainte de participarea la un
eveniment social în care acesta poate fi remarcat.
Motorul care face să se
întâmple toate aceste lucruri
se numește statut social.
Pe scurt, status. Este vorba
despre locul pe care un
individ îl ocupă într-un sistem
- în cazul de față în cel alcătuit
din semenii săi. Fenomenul
este la fel de răspândit și în
lumea necuvântătoarelor –

spre exemplu, pinguinii din
Galapagos dedică zilnic doar
două ore pentru hrană, dar mult
mai mult timp interacțiunii și
”poziţionării” sociale.
Statusul unui individ este cel
care dictează multe dintre
deciziile pe care acesta le ia în
cursul vieții. Este cel care-l face

să acționeze într-o direcție sau
alta, îl determină să depună
efort pentru a atinge un anumit
obiectiv și îl face să treacă
peste bariere și provocări.
Cunoscând mecanismele care
determină aceste acțiuni, vei
avea un avantaj în munca ta
de FBO. Iată câteva idei pe
această temă:
foreverliving.ro
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Planul de marketing este
un instrument strâns legat de
status. Fiecare FBO dorește să
ocupe o poziție cât mai înaltă în
această ierarhie, iar pentru asta
este dispus să investească timp
și energie.
Oamenii văd în poziția ocupată
în Planul de Marketing atât
avantajele financiare, cât și cele
legate de status – apartenența
la un nivel superior, participarea
la anumite evenimente
deosebite, posibilitatea de a
socializa alături de oameni de
valoare din familia Forever.
Dacă știi să pui în lumină astfel
de avantaje, în funcție de ceea
ce apreciază cel căruia te
adresezi, vei avea un argument
suplimentar în discursul tău de
vânzări.
Produsele Forever
semnalează, la rândul lor, un
anumit status. Calitatea lor
superioară, caracteristicile
speciale, proveniența și
poziționarea lor de top îi
situează pe consumatori pe un
anumit palier, ca statut social.
Produsele de îngrijire Forever
regăsite în baia pentru oaspeți
pomenită mai sus contribuie,
prin calitatea și caracterul lor
aparte, la susținerea statusului.
”De ce?”-ul fiecăruia este
un element ce poate fi de
asemenea valorificat, întrucât
majoritatea oamenilor
acționează fie pentru o
schimbare în status, fie pentru
a-și menține statusul actual.
Atunci când faci o prezentare
de produse sau de oportunitate,

încearcă să înțelegi care este
nevoia de status a celor cu care
vorbești.
Ai grijă apoi să pui în lumină
acele caracteristici care susțin
dorința lor. Spre exemplu, dacă
ai de-a face cu o persoană
care este deja bine situată din
punct de vedere material, pune
accent pe apartenența viitoare
la familia Forever, pe accesul pe
care aceasta l-ar putea avea în
locații exclusiviste sau, poate, la
generozitatea de care poate da
dovadă, ajutându-i pe alții.
În schimb, dacă persoana cu
care vorbești se angajează cu
plăcere într-o discuție despre
caracteristicile speciale ale
automobilul tău, spune-i ce
trebuie să facă pentru a putea
beneficia, la rândul său, de
un astfel de vehicul, prin efort
depus ca FBO. Și nu uita că
automobilul nu este doar un
mijloc de a te transporta din
locul A în B. El este, în multe
cazuri, un simbol al statutului
social pe care îl ocupi.
Poziția asumată în cadrul
unui grup poate fi un puternic
motivator. Fiecare individ își
cultivă, de obicei, un anumit
rol printre cei alături de care
trăiește – poate fi acela al
înțeleptului, al simpaticului,
al săritorului la nevoie, al
cunoscătorului în domeniul
tehnic, al terapeutului sau al
celui care aduce noutățile.
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Acest rol asumat este, de fapt,
parte a statusului. Atunci când
îți propui influențarea deciziilor
pe care o persoană le va lua,
ia în calcul rolul pe care ea
îl ocupă în cadrul grupurilor
din care face parte. Dacă vei
sublinia acele aspecte din
universul Forever care pot
contribui la întărirea acestui rol,
vei avea un argument puternic
în discuție.
De exemplu, un personaj
care este privit drept sportivul
grupului, cel care duce o viață
sănătoasă - el poate deveni
mai ușor un adept Forever
dacă îi scoți în evidență
influența pozitivă pe care o
au produsele asupra modului
de trai. Adoptând produsele
Forever, acesta își va întări
imaginea creată în grup și va
putea influența în bine pe ceilalți
membri.

Afacere Forever 13

Locul pe care un individ îl
ocupă în cadrul unui grup,
sau al societății, nu este dat
doar de performanțele sale
sportive, de mărimea contului în
bancă, numărul de camere din
casă sau cel de urmăritori pe
Facebook.
O persoană poate fi respectată
(sau invidiată) atunci când își
dedică majoritatea timpului
ajutându-i pe ceilalți, când
muncește pentru un scop nobil,
când are cele mai utile informații
și recomandări, când spune
cele mai simpatice glume sau
când ... joacă cel mai bine șah.
Asta pentru că statusul depinde
de circumstanțele în care el
este măsurat și de rolul ocupat
în cadrul grupului.
Ierarhie sau grup. Statusul
se poate manifesta fie prin
dorința de a domina, fie prin
aceea de a aparține. Poți afla,
din discuțiile purtate, ce tip de
status își dorește o persoană.
Dacă regăsești printre cele
spuse exprimări de tip ”Am
făcut singur asta”, ”Cine
conduce grupul?”, ”Am o
mașină de 300 de cai putere”,
atunci ea face parte din prima
categorie. Dacă însă pune
întrebări sau face afirmații de
tip ”Îl cunosc pe Popescu”,
”Îmi place să fac oamenii să
râdă”, ”Care e atmosfera la un
Success Day?”, atunci ea face
parte din a doua categorie. E

bine să cunoști cum își măsoară
respectiva persoană statusul,
pentru a ști pe ce direcție să-ți
construiești argumentele.
Pârghiile care acționează
asupra statusului au
aplicabilitate în multe situații.
Spre exemplu, în valorificarea
recentelor modificări ale
Politicilor Companiei. Poți utiliza
recomandările de mai sus
pentru a stimula activitatea unui
Preferred Customer să ajungă
la nivelul de Asistent Supervizor,
pentru a beneficia de toate
avantajele unui FBO și a face
parte cu adevărat din familia
Forever.

EXERCIȚIU
Analizează-ți propriul status.
Ce rol joci în cadrul grupului
de care aparții? Pe ce poziție
ierarhică te vezi? Dar ceilalți
ce părere au despre tine? Îți
dorești schimbarea statusului
sau te lupți pentru a ți-l păstra?
Este el un dar sau o povară?
Răspunsurile pe care ți le vei
da te vor ajuta să înțelegi mai
bine care sunt factorii care
te influențează, care te fac
să acționezi, să treci peste
provocări și să ajungi acolo
unde dorești.

Același lucru este valabil atunci
când promovezi pachetul Start
Your Journey, punând accent
pe consumul produselor de top
din gama companiei. Indiferent
de situația în care acționezi ca
FBO, nu uita că statusul unui
individ este, probabil, cea mai
puternică forță cu care poate fi
influențat.

foreverliving.ro
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Start Your Journey Pack –

Nou
in
Romania

2 P.C.
PREȚ: PRV - 335.97 EUR (fără TVA) / Preferred
Customer – 319.17 EUR (fără TVA)

Începând cu această lună și odată cu noile schimbări din Politicile Companiei,
am lansat și Start Your Journey Pack – un pachet nou, dedicat Preferred
Customerilor și celor care vor să se înscrie în companie pentru a-și începe
afacerea Forever și pentru a descoperi beneficiile unice, uimitoare ale celui
mai bun Plan de Marketing din industrie.
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DE CE START YOUR
JOURNEY PACK?
Noul pachet Start Your Journey Pack
este mai mult decât un pachet cu
produse Forever.
Forever Business Ownerii au în acest
pachet nou un instrument super
avantajos pentru recrutare și consolidare
a echipei. Cele mai multe beneficii le
au însă persoanele care se înscriu în
companie sau care sunt la nivel de
Preferred Customer și decid că acum
este momentul să preia controlul asupra
viitorului lor și să-și construiască o
carieră în cea mai frumoasă afacere din
lume, cu succes dovedit în peste 160 de
țări.
 Reunește produse de top din oferta
companiei, inclusiv pachetul C9
din programul F.I.T., care se bucură
de un succes extraordinar la nivel
global.
 Îți oferă posibilitatea să testezi și
promovezi produsele care îți deschid
calea către un stil de viață sănătos și
către o afacere de succes.
 Este cel mai simplu, rapid și
avantajos mod de a deveni Forever
Business Owner și de a porni cu
încredere în călătoria succesului.
 Pachetul conține produse în valoare
de aproximativ 1.5 p.c. (la înscriere
sau la nivel de Preferred Customer
îl cumperi la preț de 1.5 p.c., cu
reducere față de Prețul Recomandat
de Vânzare, dar îți vor fi alocate
automat 2 p.c.).
 Prin achiziția lui te califici direct la
nivel de Asistent Supervizor, nivel de
la care poți începe să-ți construiești
afacerea, sponsorizând oameni și
formându-ți astfel echipa.
 În plus, începând cu următoarea
comandă după cumpărarea lui,
beneficiezi de un discount de 30%
față de Prețul Recomandat de
Vânzare la toate produsele din gama
Forever, reducere care crește pe
măsură ce avansezi în Planul de
Marketing.
foreverliving.ro
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Cod: 634A – Start Your Journey Pack
cu Forever Lite Ultra de Vanilie

CE CONȚINE START YOUR JOURNEY PACK?
• C9 cu Forever Aloe Vera Gel
(Forever Lite Ultra Vanilie sau Ciocolată) – 1 cutie
• Forever Active Pro-B – 1 buc
• Forever ARGI+ - 1 buc
• Aloe Propolis Creme – 1 buc
• Aloe Vera Gelly – 2 buc

•
•
•
•
•
•

Aloe Heat Lotion – 2 buc
Aloe Lips – 3 buc
Forever Bright Toothgel – 2 buc
Aloe Ever-Shield Deo Stick – 2 buc
Aloe Peaches mini – 3 cutii x 330 ml
Broșura Primii Pași spre Manager - 1 buc

Cod: 634B – Start Your Journey Pack
cu Forever Lite Ultra de Ciocolată

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE START YOUR JOURNEY PACK?
poate fi cumpărat exclusiv de persoanele
care se înscriu în Forever sau de Preferred
Customeri, doar o singură dată;

este disponibil și în Republica Moldova, cu
aceeași componență și respectând aceleași reguli
de achiziţionare ca în România;

poate fi cumpărat și de cei care devin
Preferred Customeri după 1 noiembrie 2020;

este disponibil doar cu C9 Aloe Vera Gel și
în două variante de Forever Lite Ultra: vanilie sau
ciocolată.
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Loredana Gânbuțan, Manager calificat Eagle, îmbrățișează succesul Forever
și se bucură de tot ce oferă el. N-a găsit vreun mod inovator de a crește și
totuși o face de la o lună la alta și nici nu are ceva în plus față de voi sau de
oricare alt FBO. Totul stă în consecvența de a pune în practică cele mai simple
lucruri care stau la baza reușitei în afacerea Forever. Însă o face cu pasiune,
disciplinat și cu o dragoste imensă pentru oameni și tot ce înseamnă echipa
ei. Dacă se iau toate cuvintele acestui interviu și se transformă în acțiuni
astăzi, acum, în orice afacere Forever, indiferent de nivelul ei, succesul este
garantat, iar satisfacția binemeritată.
Interviul cu Loredana răstoarnă multe dintre percepțiile care țin oamenii pe loc astăzi,
când mediul digital trebuie să se transforme din intrus în prieten și, mai nou, în stil de
viață. Spiritul de echipă, dezvoltarea, sprijinul, succesul, puterea, inspirația, prieteniile –
toate pot fi cultivate și regăsite cu ușurință și în mediul online și pot duce la experiențe
și rezultate incredibile. Vă lăsăm să descoperiți un interviu energic și savuros, cu gust
amplu de motivație și putere de a merge mai departe în orice vă propuneți.
foreverliving.ro
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1.

Bună, Loredana.
Spune-ne cine ești și
cum a început povestea ta
Forever.
Am 34 de ani, sunt mamă
singură a unui băiețel minunat
pe nume Rareș, în vârstă de 6
ani, și îmi place să spun că sunt
o femeie de succes. Vin din
domeniul marketing-ului - am
lucrat 10 ani într-o agenție de
publicitate, în departamentul
de BTL, ca Regional Manager,
și 2 ani într-o corporație, în
Trade Marketing, ca Specialist
Marketing.
Am întâlnit oportunitatea
Forever exact când aveam
cea mai mare nevoie de ea,
în momentul în care Rareș
a început grădinița și mi-am
dat seama cu adevărat ce
înseamnă viața. Și, bineînțeles,
exact în momentul când eram
pe punctul de a spune ”nu
am timp”, mi-am dat seama
că dacă nu fac ceva cât mai
repede, viața mea o să fie tare
tumultoasă.
Am întâlnit-o pe sponsora mea,
Georgiana Stroe, în mediul
online, pe un grup de mame,
și chiar dacă nu o cunoșteam
înainte de Forever, mi-a plăcut
enorm de ea, m-au convins
energia ei și felul cum exprima pasiunea pentru
ceea ce făcea. M-a cucerit de la început și m-a
inspirat total (și pentru asta îi mulțumesc enorm).
Eram foarte asemănătoare, amândouă aveam
băieței cu vârstă foarte apropiată, amândouă
eram de vârste apropiate, amândouă iubeam
ceea ce făceam. Însă ea era veselă, pozitivă,
acasă, lângă Robi, pe când eu eram frustrată,
obosită, neîmplinită și mereu plecată de lângă
copilul meu. Și asta a contribuit la decizia mea de
a începe afacerea Forever, pentru că am văzut
imediat diferențele.
De ce-ul meu e MARE. Inițial, mi-am dorit doar
un venit suplimentar, însă Georgi m-a inspirat
prin rezultatele ei și, pentru mine, a fost important
să văd cum reușește persoana care m-a adus
aici. Mi s-a schimbat instantaneu percepția
asupra business-ului, am văzut că aici pot să am

o carieră de succes, să stau într-un mediu de
continuă dezvoltare, să am parteneri de business
pe care îi pot numi familie și să-i ofer lui Rareș cel
mai bun exemplu, prin practică și prin expunere.

2.

Știm că lucrai foarte mult în mediul
virtual și înainte de luna martie, când
viața noastră s-a schimbat total și ne-am
mutat 100% online. Cum ai resimțit perioada
aceasta? Care sunt avantajele lucrului
online, din punctul tău de vedere?
Pentru mine, pandemia a venit ca o lecție,
pentru că am început s-o privesc așa.
Recunosc, prima săptămână din martie, în
care am fost doar eu cu Rareș, am avut multe
gânduri și frici. E normal, toți le avem, însă am
transformat asta în avantajul meu. M-am uitat la
ce putem să facem mai mult online și cum pot
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să-mi gestionez și mai bine timpul în așa fel încât
să reușesc.

de important este să învățăm de la oamenii
care au reușit.

AM CRESCUT ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUTUL
PANDEMIEI, M-AM CALIFICAT EAGLE MANAGER,
DIN MARTIE PÂNĂ ÎN MAI AM DUBLAT
PUNCTELE ÎMPREUNĂ CU ECHIPA MEA. ECHIPA
MEA A CRESCUT, MULŢI AU ATINS NOI NIVELURI
ÎN PLANUL DE MARKETING.

Cu echipa mea non-managerială, o dată pe
săptămână fac o întâlnire dimineaţa la cafea,
aloe, shake, în care încercăm să legăm prietenii
și să ne cunoaștem mai bine. Pentru că eu
cred foarte mult că o echipă înseamnă oameni
diferiți, cu aceleași valori, dar în același timp, știu
sigur că în echipa mea a contat ca fetele să se
cunoască și să relaționeze între ele.

Avantajele în online sunt că poți să fii tot timpul
aproape de oameni, împreună cu ei, ai mai multe
întâlniri (nu mai pierzi timpul pe drum), poți să
transmiți mesajul tău către mai multe persoane și
să-ţi creezi o comunitate doar a ta pe Facebook.
Dacă în offline reușești într-o zi să ai poate 2-3
întâlniri de 1 la 1, în online lejer poți să le dublezi
sau chiar să le triplezi.

3

. Ce activități faci cu echipa ta pentru a
o menține motivată?

Cu echipa mea am întâlniri în fiecare zi.
Lucrăm împreună de 2 ori pe zi, avem
sesiuni de lucru în care ne conectăm și
facem împreună abordări și follow-up, avem
seminariile echipei Super Eagles, de start în
business, Primii Pași spre Manager și sprijin
de la Manageri în situațiile care apar cu
prospecții. Bineînțeles că suntem prezenți
mereu la webinarul doamnei doctor Corina
Bălan, de lunea, și la toate webinariile
organizate de companie, pentru că știm cât

Sunt recunoscătoare că am o echipă care
merge pe principiul de contribuție, fiecare
membru își oferă sprijinul în liniile paralele,
deoarece fetele au înțeles că doar împreună
putem construi ceva măreț și sunt tare mândră
de ele, le iubesc tare mult. Rămânem în online,
chiar dacă ne este dor una de cealaltă și am
persoane pe care nu le-am îmbrățișat niciodată
(chiar dacă poate locuim la 1 km sau 5 km
distanță) pentru că acum aşa este cel mai sigur
pentru noi.

4

. Cum reușești să recrutezi și cum

îi înveți și pe alții să o facă în mediul
online?
Încă de anul trecut, din mai, de când sunt fulltime în afacerea Forever, am înțeles cât de
important este să fii vizibil și prezent în mediul
online. Eu folosesc foarte mult Facebook ca
platformă de social media, în care mă expun ca
persoană, pur și simplu le arăt oamenilor cine
sunt, cum am crescut și care este povestea mea
în Forever.

foreverliving.ro
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Cred că e foarte important să inspiri. Mi-am dorit
să-mi dau demisia mai mult pentru a-mi convinge
echipa că se poate și atunci câteva persoane ni
s-au alăturat, pentru că au văzut evoluția mea.
Chiar dacă încă nu ai foarte multe rezultate în
Forever și ești abia la început, poți să vorbești
oamenilor despre visurile tale sau să aduci într-un
interviu live sau la întâlnire 1 la 1 pe cineva din
echipa ta care să-și împărtășească povestea,
poate chiar Sponsorul sau Managerul tău.

Îmi inspir echipa cel mai mult prin rezultate,
cred că sunt responsabilă să le arăt că eu
recrutez, pentru că oamenii urmează pași, nu
vorbe și încă de la început, când am avut un
singur om în echipă, nu mi-am mai permis să
ratez Activul, voiam ca el să vadă că sunt acolo,
pe panou, și să aibă încredere în ceea ce zic.

Faptul că am avut rezultate a convins
echipa să aibă încredere că se poate și să
duplice ceea ce fac eu, iar asta mi-a adus
acum în afacere pe cel mai iubit om, pe
sora mea, pe care o prospectez încă de
la începutul călătoriei mele, dar care cred
că a avut nevoie de momentul potrivit și
clar să vadă rezultatele mele. Chiar dacă
eram acasă și deja dublasem salariul din
corporație, momentul în care s-a decis
să înceapă afacerea a fost atunci când a
văzut bonusul meu de 6 ori mai mare decât
salariul pe care îl aveam.
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5

. Care este stilul tău de lucru? Ce ai

descoperit că funcționează în această
perioadă?
Noi ne focalizăm foarte mult pe acțiune și
măsurăm ceea ce facem. Am înțeles că
rezultatele vin în urma unor acțiuni și la finalul
zilei trebuie să fii recunoscător pentru ceea ce ai
făcut.

pentru joacă, am totul programat acolo, chiar și
când să fac cumpărăturile sau când să gătesc.
Țin foarte mult ca în agenda zilnică să folosesc
cei 4 pași în construirea afacerii - dacă dimineața
consum produsele, pe parcursul zilei introduc
ceilalți pași, vorbesc despre produse, despre
afacere și învăț echipa să facă același lucru.

Experiența mea anterioară este tot în marketing
și sunt un om al cifrelor, de aceea îmi place să
am claritate în ceea ce fac și să transmit viziunea
asta celorlalţi. În echipa mea, mergem mult pe
a descoperi fiecare dintre noi ce ne dorim să
obținem ca să putem concepe un plan pentru
fiecare membru.
Pornim de la cât ești dispus să aloci ca timp:
1/2 part-time, part-time sau full-time și, de aici,
stabilim câte acțiuni facem: x abordări/follow up
pe zi, cât și cum să ne împărțim timpul.
Eu am înțeles puterea acțiunilor împărțite pe 15
minute, mai ales atunci când ai copilul non-stop
cu tine și vrei să lucrezi o oră legată. Nu poți, așa
că măsor câte intervale de 15 minute aloc pe zi
pentru abordări și follow-up ca la finalul zilei să
pot să măsor.

6.

Cum arată o zi de lucru pentru tine?

Ziua mea de lucru începe la 5 a.m. Am nevoie
de timp pentru mine - pentru setare mentală,
recunoștință, exercițiu de imaginație și pentru
citit, energizare și sport. Am învățat de la
mentorul meu pe partea de dezvoltare personală
că este important să începi prin a-ți hrăni
mintea și să-i dai ceea ce vrei, ca şi ea să-ți
dea de la viață, așa că asta fac primul lucru.
Și încep prin cei 4 pași - beau Aloe Berry Nectar
cu Pomesteen Power (băutura mea preferată
dimineața), asta îmi dă energie la prima oră,
apoi continui cu pasta de dinți, îngrijirea tenului,
suplimente - eu sunt cel mai bun consumator al
meu.
Și apoi continui prin a-mi stabili To Do-ul, iar
pentru a intra în starea potrivită, mă schimb în
haine de birou, mă machiez, deoarece asta îi
transmite minții mele că lucrez, îmi pun insigna
de Manager în piept, pentru că îmi dă o energie
aparte.
Mă ghidez mult după agendă (care este
făcută de duminică), am întâlniri de suport
în echipă, dedic special o oră băiețelului meu

7

. Ce crezi că ar trebui să facă cel mai
mult un lider în această perioadă?

Un lider cred că trebuie să fie cel mai aproape
de oameni și să-i inspire. Cred mult în puterea
exemplului și în spiritul de echipă. Cred mult în
ideea că oamenii urmează pași, nu vorbe
și că liderul trebuie să lucreze împreună cu
echipa.
Perioada asta trebuie privită mereu în ideea ”ce
pot să fac mai mult pentru oameni și cum să
învățăm împreună?” Cred că este important să
fii aproape de oameni, să-i susții, să le recunoști
meritele, să ai răbdare cu ei, să înțelegi că fiecare
are drumul lui și momentul lui de glorie, însă tu să
fii mereu acolo pentru el când are nevoie.
foreverliving.ro
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Este o perioadă încărcată din punct de vedere
emoțional, iar oamenii au multe frici, însă lucrurile
oricum se întâmplă și este important cum
reacționezi. Liderul trebuie să fie pozitiv, să
dea mai departe doar inspirație, să creeze
un mediu sigur pentru coechipierii lui,
pentru că oricum ei primesc din exterior
multă energie negativă, așa că fii tu omul
pozitiv pentru oameni.

8.

Ai avut un an bogat în reușite. Ești
Eagle Manager și în fiecare lună ai
rezultate din ce în ce mai bune. Crești
văzând cu ochii. Ce urmează pentru tine în
palmaresul reușitelor Forever?
La un moment dat am luat decizia să fac din
business-ul acesta unul de succes și cred că
asta a contat foarte mult. Mi-am dorit foarte tare
pentru Rareș să crească într-un mediu sigur,
într-un mediu de dezvoltare, să fie înconjurat
de oameni care îl susțin, să fie pozitiv, luptător,
ambițios și să cresc astfel un lider extraordinar.
Îmi văd business-ul ca pe copilul meu. Pentru
fiecare om din echipa mea îmi doresc libertate
financiară. Eu am ajuns exact acolo unde
visam, am tot ce îmi este necesar, însă mereu
îmi pun întrebarea…. oare asta înseamnă să
am? Oamenii mei unde sunt? Echipa mea cât
câștigă? Ei unde sunt acum, în ce punct? Şi
asta nu mă lasă să dorm, mă ridică din pat la 5
dimineață, pentru că eu cred că toți membrii din
echipă, dacă sunt aici, merită să aibă viața pe
care eu mi-o doresc pentru Rareș.
Mă văd departe, dar asta doar prin faptul
că nu-mi doresc să reușesc eu, ci mai ales
cei pe care îi am în echipă. Am oameni
extraordinari, care merită mai mult și știu că
o să reușească aici. Și asta o să mă crească
și pe mine, pentru că aici crești sprijinind
oamenii să crească.
Mă văd în viitor cu “masa mea rotundă” - așa
cum zice Georgi, înconjurată de partenerii mei
care au reușit și cu care voi trăi multe momente
memorabile.
Nu mă pot opri, deoarece știu că aici oricine
poate să reușească nelimitat și îmi doresc
tare mult ca toți membri din echipa mea să fie cel
puțin Eagle Manageri, pentru că am ajuns să-i
cunosc personal, îmi pasă de ei și știu că sunt
oameni minunați.
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Mihaela Anghelache,

Secretară
Forever Living Products România

Bună, Mihaela. Spune-ne câteva
cuvinte despre tine și despre cum
a început călătoria ta în Forever
România.
Povestea mea în Forever
începe sub aura lunii octombrie
2016. Experienţa era pe deplin
nouă pentru mine, dar mi-a
completat pasiunea pentru
oameni şi comunicare şi a
descătuşat rapid entuziasmul
şi implicarea mea totală în
companie. Le mulțumesc Dorei
și lui Gabor Szocs, Country
Managerii noștri, pentru
această oportunitate și pentru
încrederea pe care mi-au
acordat-o încă de la primii paşi.
Mi-am dorit mereu să creez
frumos în jur, iar speranța mea
este că, îmbrăţişaţi fiind de
ceva ce ne inspiră, realizăm
câtă valoare se află în propria
noastră existența.
Cel mai frecvent compliment
pe care îl primesc este că
sunt perfecționistă şi îmi
doresc să-l onorez, căci fără
lucruri impecabile nu există
profesionalism. În companie,
am cunoscut oameni minunați
și poveștile lor, în fața cărora îți
freamătă sufletul de emoție și te
înclini respectuos.

fiecărui Forever Business
Owner.
Activitatea mea se orientează
către nevoile voastre potrivim împreună informații și
parcurgem cu răbdare treptele
progresului. Îmi conferă împlinire
fiecare reușită, fiecare detaliu
care contează cu adevărat și
construiește povestea unui
drum ambițios către excelență.
Fiecare întrebare pe care
mi-o adresați își caută un
răspuns argumentat, cu suport
concret și modalitate facilă
de implementare. Colaborez
îndeaproape cu toți colegii
mei din companie, pentru a
mă asigura că sunt la curent
cu toate informațiile corecte,
actualizate și că reușesc astfel
să vă ofer ajutorul pe care îl
așteptați de fiecare dată când
mă contactați.
Vă stăm cu toții la dispoziție
cu explicații utile despre
tot ceea ce poate cuprinde
afacerea, fie că vorbim despre
valoroasele noastre produse,
fie că parcurgem paragrafe din
Politicile Companiei și încercăm
să vă oferim claritate în toate
aspectele legate de afacerea
Forever.

În ce constă activitatea ta în
cadrul companiei?

Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri în această
perioadă?

Sunt mândră să reprezint
secretariatul general al
companiei, în care avem
ocazia să perfectam împreună
coordonatele necesare activității

Traversăm cu toții o perioadă
pe care nu am anticipat-o, nu
am estimat-o, ale cărei repere
sunt atipice și ne pun mereu
în poziția de a găsi soluții noi,

de a fi creativi. Zilnic apar
perspective pe care această
situație fără precedent le
deschide și pe care trebuie să le
îmbrățișăm cu inima deschisă.
Astăzi, toată lumea face față
mijloacelor noi și moderne de
business și, cu inventivitate și
perseverență, le folosește și le
transformă în avantaje pentru
oameni.
„Oamenii de succes își
încep succesul acolo unde
majoritatea ar renunța”. Voi,
Forever Business Ownerii,
ați valorificat fiecare nouă
caracteristică și ați bifat
astfel pagini de succes în
istoria modernă a companiei.
Continuați să o faceți cu
aceeași pasiune și încredere,
căci aveţi în noi un sprijin total
pentru toate obiectivele voastre.
Vă aștept cu drag întrebările și
mesajele pe adresa de e-mail
suport_secretariat@foreverliving.ro,
iar pentru urgențe mă puteți
contacta la numărul de telefon
0723.603.556.
Vă prețuiesc nespus pentru
încrederea acordată, vă
mulțumesc pentru gândurile
bune pe care le primesc
constant de la voi și pentru că
împreună construim cea mai
fructuoasă afacere.
Te iubesc, Forever!
Cu drag, a voastră Mihaela.
foreverliving.ro
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CLUB100

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

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Gál Irén

Marian & Dr. Monica Costiță

Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță

Liliana Berdan

Nagy Ernő & Irma

Vajda Katalin

Derzsi Etelka & Sámuel

Violeta Loredana Gânbuțan

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Marius & Milentina Marcus

Marinela Tuțuleasa

CLUB60

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

Elena Moraru
Cristiana & Eugen Dincuță
Andreia Deac
Silviu Ursu
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe
Niculina Ștefana
Marilena Culișir
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Vasilica Crăciun
Viorica & Viorel Moca
Niculina & Viorel Ciuchea
Ramona Diana Dragon
Valentina Chelu
Carina & Sebastian Iacătă
Angela & Valentin Gherghe
Florentina Mirela Pârvan
Maria Pop
Pethő Roland Tiberiu
Mihaela Hudea
Valer Ioan Pop
Alexandra Badea

Tatiana & Florin Gonț
Gizella & Marius Botiș
Monica & Cristian Lepădatu
Rodica & Ghiță Codoban
Csoma Josif & Melinda
Ulbrecht Susana & Gavril
Valentin & Adriana Nițu
Liliana Berescu & Constantin Petcu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Deák Mihály & Katalin
Bucurel & Gyögyike Ghirdă
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CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina,
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Romina Doran
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel
Camelia Dincuţă
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

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

foreverliving.ro
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TOP 20 FBO
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Dr. Monica & Marian Costiță
Marian & Dr. Monica Costiță
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin
Liliana Berdan
Violeta Loredana Gânbuțan
Marius & Milentina Marcus
Gál Irén
Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță
Derzsi Etelka & Sámuel
Nagy Ernő & Irma
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Marinela Tuțuleasa
Elena Moraru
Cristiana & Eugen Dincuță
Andreia Deac
TOP 20 în funcţie de pc
Silviu Ursu
non-manageriale realizate
în luna octombrie
Daniel & Maria Parascan
Primii 20 FBO (Forever
Ionuț & Georgiana Stroe
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe
Georgiana Iulia Todoran
puncte non-manageriale şi au
fost Activi în luna octombrie.
Marilena Culișir
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TOP 20 FBO
P.C. totale
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Vajda Katalin
Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Gizella & Marius Botiş
Ionuț & Georgiana Stroe
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus
Maria Pop
Derzsi Etelka & Sámuel
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Romina Doran
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Ramona Vingan
TOP 20 în funcţie de pc totale
Carina & Sebastian Iacătă
realizate în luna octombrie
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele
Ulbrecht Susana & Gavril
mai multe pc totale și au fost
Activi în luna octombrie..
Tatiana & Florin Gonț
foreverliving.ro
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Calificările lunii octombrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Anca Marina Andrei
Bardócz Edit
Lavinia Alina Butaru
Claudia-Oana Butnaru
Sultana Costea
Zina Dobrean
Luiza Alina Ghețu
Alexandra Smaranda Guran
Sanda Stănica Hoffman
Imreh Mónika
Petruța Loredana Ivanciu
Mihail Lupu
Mirela Teodora Manea
Apollonia Mocanu
Teodora Moga
Nagy Monica
Sorina Oros Bancea
Monica Pleșu
Portik Hunor
Roth Enikő Ana
Mariana Sandu
Adina Carmen Surduc
Vajda Beata
Szekely Zsuzsa
Natalia Cojocaru
Svetlana Sîrbu
Tatiana Tirsina

Tulcea

Sponsori

Coca Mocanu
Batanii Mici, CV
Bardócz Lehel Huba
Năvodari, CT
Dudas Attila Csaba
Giroc, TM
Rita Simon
Constanța
Constanța Ianula Bădulescu
Miercurea-Ciuc
Barabas Leticia Anna
București
Cristiana & Eugen Dincuță
Drobeta Turnu Severin
Liliana Berdan
Oradea
Viorica & Viorel Moca
Crăciunești, MS
László Kajcsa Helga & Barna
Ploieștiori, PH
Niculina Ștefana
Buhuși, BC
Carol Platon
Eforie Sud, CT
Iuliana Mirela Popescu
Chichiș, CV
Vajda Beata
Oradea
Mădălina Corpaș
Apahida, CJ
Valentina Chelu
Zalău
Gál Irén
Brașov
Marina Carmen & Vasile Gândulescu
Gheorgheni, HR
Benedek Bernadette Katalin
Baia-Mare
Ulbrecht Susana & Gavril
Iași
Constantin & Tania Popa
Buciumi, MM
Georgiana Iulia Todoran
Chichiș, CV
Szots István Csaba & Lili
Odorheiu Secuiesc, HR
Derzsi Etelka & Sámuel
Chișinău, Rep. Moldova
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Chișinău, Rep. Moldova
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Stăuceni, Rep. Moldova Svetlana Sîrbu
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Calificările lunii octombrie
Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Daniela Elena Crețu

Codlea, BV

Tatiana & Florin Gonț

László Kajcsa Helga & Barna Târgu-Mureș

Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță

Dinu Adrian Todoran

Șomcuta Mare, MM

Georgiana Iulia Todoran

Adina Halmaghe

Hîncești, Rep. Moldova

Alexandra Badea

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

Alexandru Duma

Baia-Mare

Valer Ioan Pop

Georgiana Iulia Todoran

Buciumi, MM

Florentina Mirela Pârvan

foreverliving.ro

30 Calificările lunii octombrie

Calificări Globale
Supervizor

Localitate

Sponsori

Carolina Arnăut

Fălești, Rep. Moldova

Natalia Bodrug

Roxana Cimpoiașu

Galați

Valentin & Adriana Nițu

Ramona Ortansa Stoica

Cernavodă

Georgiana-Cosmina Grigore

Mariana Subota

Lugoj, TM

Geanina-Veronica Vitelar

Florentina Ionela Fazakas

Sfântu-Gheorghe

Adina Sumuschi Dănilă

Andreea Simida Porkar

Sântandrei, BH

Debora-Andreea Ștefoi

Isabela Burlacu

Hărman, BV

Marian & Dr. Monica Costiță

Renata Gombos

Livezeni, MS

Armella Xenia Nagy

Alexandra Ciumedeanu

Periam, TM

Ramona Ortansa Stoica

Steluța Grigore

Mihail Kogălniceanu, IL

Alexandra Ciumedeanu

Asistent Manager

Localitate

Sponsori

Sorinela Liliana Teodor

Cumpăna, CT

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Constanța Ianula Bădulescu

București

Violeta Loredana Gânbuțan

Mihaela Popa

Cosâmbești, IL

Marina Constantin

Anita Coste

Petin, SM

Ramona Diana Dragon

Manageri

Localitate

Sponsori

Elena Enache

Iași

Marius & Milentina Marcus

Mihaela & Iulian Vita

Bacău

Liliana Berescu & Constantin Petcu

Mihaela Naum

Constanța

Elena Moraru

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

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
0723.603.556,
0726.332.140,
0726.332.157,
0726.332.178;
aviatorilor@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vă informăm că
luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, Centrele de
Distribuție Forever din întreaga țară sunt închise.
Vă așteptăm însă cu drag pe foreverliving.ro,
unde cadourile pentru cei dragi și produsele voastre
preferate vă stau la dispoziție oricând.

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

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

Abdula, Selma

Constanta

Balan, Claudiu Laurentiu

Bacau

Achim, Andra Maria

Poiana Codrului

Balan, Ioana Eugenia

Murfatlar

Adriana, Repede

Voluntari

Balana, Floreta

Craiova

Albert, Katalin

Odorheiu Secuiesc

Balanescu, Ionela

Brasov

Albert, Maria Csilla

Sindominic

Balazs, Emese

Bentid

Alexa, Claudia Valeria

Baia Mare

Balint-Peter, Monika

Odorheiu Secuiesc

Alexa, Elena

Botosani

Balog, Diana Anamaria

Satu Mare

Alexandru, Aurica

Brasov

Bancos, Ioan Marius

Iadara

Alexe, Ana

Oradea

Barabas, Ildiko

Brasov

Alexuc, Manuela

Sacele

Barbalata, Marius Ionut

Botosani

Alice, Ararau

Cornetu

Barbos, Voichita

Aia Mare

Amanaloie, Alexandra-Elena

Bucuresti

Barbu, Constantina Raluca

Pitesti

Andrei, Oana

Hunedoara

Barbuceanu, Ioana

Tg.Jiu

Andreica, Angelica Roxana

Baia Mare

Bardocz, Renata Zsofia

Alungeni

Anghel, Nicoleta

Constanta

Barzulea, Aurelian

Brasov

Anghius, Rita Erika

Satu-Mare

Bascindura, Andreea-Madalina

Pancesti

Apinzurasoae, Marius-Gabriel

Giroc

Batricel, Teodora

Bacau

Apostol, Angelica

Navodari

Baumann Velicica, Georgiana Andreea Mihail Kogalniceanu

Apostol, Magdalena Oana

Pascani

Becheanu, Rodica

Videle

Ardelean, Nicoleta Lenuta

Oradea

Beches, Fanica

Timisoara

Ariton, Mariana

Bacau

Bejinariu, Raluca Loredana

Iasi

Asztalnok, Mihaela

Satu-Mare

Belovici, Viviana Anca

Resita

Avram, Andreea

Baia Mare

Bencheci, Alexandra

Straseni, Rep. Moldova

Axentii, Elena

Cantemir, Moldova

Benko, Zsolt

Tg.Secuiesc

Bacalov, Sonia

Baia Mare

Berci, Andreea

Ocna Sugatag

Bacea, Maria

Rona De Sus

Beres, Ildiko

Ozun

Baciu, Mariana

Avrig

Berinde, Ioana Aurelia

Sugatag

Badea, Georgiana Mirela

Cuvin

Besnea, Georgiana

Vulcan

Badescu, Alexandru

Oradea

Bibo, Georgeta

Dobroesti

Badoiu, Floarea

Craiova

Birlan, Gabriel Sorin

Mosnita Noua

Baghiu, Nela-Adriana

Hoefen An Der Enz, Germania

Birsan, Doina

Focsani

Bagu, Casandra

Galati

Bite, Loredana

Cermei

Baicu, Cristian

Chitila

Bittermann, Nicoleta Elena

Resita

Baidok, Daniel Iosif

Cuvin

Blaga, Gheorghe

Alexandru Ioan Cuza
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Bleahu, Elena Bianca

Medias

Bumbu, Ana-Maria

Dumbravita

Bleandur, Ecaterina

Chisinau, Rep. Moldova

Bun, Daniel Marius

Sacalaz

Blidar, Bianca

Satu-Mare

Burcea, Eduard Valentin

Cobadin

Bobolan, Nicoleta

Craiova

Butnaru, Simona

Cluj-Napoca

Bocse, Iulia

Oradea

Butucea, Loredana

Bucuresti

Bodea, Georgeta Daniela

Somcuta Mare

Buza, Adriana

Deva

Bodea, Radu Ioan

Suciu De Sus

Buzu, Maria

Orhei, Rep. Moldova

Bodea, Viorica

Ocna Sugatag

Calin, Cristina Gabriela

Bacau

Bodo, Balazs

Sindominic

Calina, Luminita Elena

Bucuresti

Boeriu, Adina Elena

Cluj-Napoca

Calinescu, Georgiana

Iasi

Bogdan, Camelia Mihaiela

Constanta

Campean-Oprea, Alina

Timisoara

Bogdan, Patrick Krisztian

Sovata

Capatina, Andreea Timea

Halchiu

Boiciuc, Adelina

Rona De Sus

Caracusan, Tatiana

Stauceni, Rep. Moldova

Boit, Anda

Meziad

Caraman, Maria

Orhei, Rep. Moldova

Boitor, Mariana

Seini

Casaneanu, Elena Izabela

Bacau

Boldesco, Fedora

Floresti, Rep. Moldova

Cauneac, Diana

Catamaesti Deal

Boldoi, Luminita Lidia

Slatina

Cazacu, Dorina

Resita

Bolea, Elena Nela

Parta

Cazacu, Lucica

Sibiu

Bolos, Anca

Baita

Ceban, Nina

Orhei, Rep. Moldova

Bordei, Violeta

Movileni

Cebanu, Alexandr

Chisinau, Rep. Moldova

Boros, Liliana - Florina

Hunedoara

Cercel, Iuliana

Medgidia

Bors, Corneliu

Giurcani

Cezar, Csanad

Oradea

Botez, Anisoara

Dorohoi

Chindea, Corina

Brasov

Bradea, Dana Sorina

Mizies

Chiriac, Marcela

Tepes Voda

Bradea, Gina

Revarsarea

Chiriaicescu, Simona Andra

Brasov

Bran, Lorena Elena

Baia Mare

Chirita, Maria

Constanta

Branea, Andrei Petru

Arad

Choudary, Elena

Bucuresti

Brateanu, Adrian

Birchis

Ciarnau, Cornelia

Oradea

Breazu, Beatrice

Sascut

Cicioc, Daniela Florica

Cermei

Breazu, Roxana Florina

Talmaciu

Cinca, Nicusor

Bucuresti

Brecea, Monica

Popesti-Leordeni

Cioata, Pavel

Toplita

Brisan, Nicoleta

Cluj-Napoca

Ciobanita, Geta

Simeria Veche

Bucur, Elena

Bucuresti

Cioc, Dorina Elena

Sannicolau Mare

Bucur, Felomena

Sarmasel-Gara

Ciocian, Reka

Zalau

Bud, Andreea Maria

Floresti

Ciofu, Nicoleta

Iasi

Buda, Ana-Maria Roxana

Resita

Cioran, Georgiana

Mangalia
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Ciulin, Alina

Iasi

Damaschin, Diana

Constanta

Ciumas, Andrei Ioan

Targu Mures

Danciu, Petrica

Galati

Ciungara, Emilia Elena

Fagaras

Danciu, Verginia

Ploiesti

Ciuraru, Roxana Teodora

Bucuresti

Danescu, Didina

Chisinau, Rep. Moldova

Ciurciun, Laura

Medgidia

Danila, Irina Lamiita

N. Balcescu

Ciurlica, Ana Maria

Slanic-Moldova

Deac, Maria

Arad

Cocolos, Madalina

Agigea

Deak, Izolda

Baraolt

Codos, Alin Razvan

Arad

Demsa, Raluca

Brasov

Codreanca Zatreanu, Anghel

Ploiesti

Despea, Andrei Codrin

Baia Mare

Coiclea, Natalia

Galati

Despea, Crina

Baia Mare

Cojocaru, Mirela Daniela

Mihail Kogalniceanu

Desrobitu, Amalia

Giroc

Constantin, Viorel Semencov

Pitesti

Devletcea, Seniz

Medgidia

Corbei, Claudia Eunicea

Zadareni

Diaconu, Remus Marian

Baia Mare

Cordineanu, Aurica

Chisinau, Rep. Moldova

Dinu, Catalin

Bucuresti

Cornea, Mirela

Murfatlar

Dinu, Daniela

Ploiesti

Cosor, Nadia

Bucuresti

Dobos, Csilla Piroska

Targu Mures

Costea, Monica

Santana

Dobre, Mihaela

Carpenisu

Costica Filon, Calin

Bucuresti

Dolha Sana, Stefana

Cluj-Napoca

Costin, Diana

Fantanele

Dolha, Iuliana

Miercurea Ciuc

Cotfasa, Dana Maria

Craiova

Dolhascu, Mihai

Vladeni-Deal

Cotiga, Gina

Bucuresti

Dorobat, Gabriela

Tecuci

Cotroceanu, Iulia

Ploiesti

Doti, Melania

Toplita

Cozman, Doina Constanta Mari

Cluj-Napoca

Dragomir, Bianca

Copalnic

Craciun, Tudorel

Braila

Dragos, Adriana Ioana

Bobota

Craciun, Viorica

Chisinau, Rep. Moldova

Dragos, Florica Loredana

Satu-Mare

Cretu, Elena

Hincesti, Rep. Moldova

Dragus, Ioan Dorel

Orasu Nou

Cretu, Georgeta

Bucuresti

Drug, Sanda

Bacau

Cretu-Babanuta, Natalia

Cahul, Rep. Moldova

Dulce-Osoianu, Anastasia

Chisinau, Rep. Moldova

Crisan, Elena

Cluj-Napoca

Duma, Maria Laura

Caranseves

Crisan, Mariana

Alba Iulia

Duman, Demetriss Florian

Bucuresti

Csiki, Emoke

Livezeni

Dumiter, Mariana

Remeti

Csoka, Naomi Beata

Valea Lui Mihai

Dumitrescu, Oana Roxana

Ploiesti

Cucui, Virica-Lavinia

Medias

Dumitru, Iulia

Budeasa Mica

Cucuian, Adrian

Brasov

Dvornic, Maria Mihaela

Bucuresti

Curca-Cercel, Mariana

Craiova

Ecaterina, Voiculescu

Razvad

Dali, Katalin Anna

Satu-Mare

Echim, Emanuela Oana

Bistrita
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Egyed, Katalin

Miercurea Ciuc

Gherghe, Luminita

Craivoa

Elekes, Renata Carmen

Sighetu Marmatiei

Ghiran, Georgeta

Becicherecu Mic

Ene, Adriana Gaviota

Capatanesti

Ghiurutan, Ioana Maria

Ciumarna

Erdos, Annamaria

Gheorgheni

Gianina, Dumitru

Podu Rizii

Esztian, Loredana

Sfantu Gheorghe

Girboan, Alexandra

Sannicoara

Falcus, Emilia

Calarasi

Giura, Maricica

Hateg

Fazacas, Ciprian

Oradea

Giurgiu, Adela

Satu-Mare

Fecioru, Irina Cristina

Magura

Giurgiu, Alina

Deva

Fedorenco-Budnea, Albina

Bubuieci, Rep. Moldova

Glavatchi, Victoria

Baia Mare

Fence, Florica

Santandrei

Glitia, Rebeca Lavinia

Dusesti

Ferenczi, Renata

Miercurea Nirajului

Gocan, Angela

Cluj-Napoca

Filip, Alina

Constanta

Godeanu, Angela Monica

Corabia

Filipszki, Katalin

Miercurea Ciuc

Godorogea, Ludmila

Criuleni, Rep. Moldova

Firfirica, Liliana

Pitesti

Gogu, Otilia

Marasesti

Florea, Cristian Adrian

Sancraiu De Mures

Gologan, Flavia Elena

Brasov

Florea, Lavinia

Brasov

Gombos, Ioana

Oradea

Florea, Maria

Cernavoda

Goncearuc, Galina

Chisinau, Rep. Moldova

Florescu, Magda-Mariana

Bucuresti

Goran, Natalia

Brasov

Focsa, Valentina

Comrat, Moldova

Gorghiu, Rodica

Focsani

Fodor, Erika

Sighetu Marmatiei

Grigoras, Marinela

Bajura

Frasineanu, Alina Florentina

Caracal

Grigore, Dorina

Stefan Cel Mare

Fulop-Pal, Krisztina

Odorheiu Secuiesc

Grijac, Bianca

Rona De Sus

Fulpesi, Apollonia

Targu Mures

Grosu, Mioara

Constanta

Furtuna, Abel Raphael

Sangeorz Bai

Groza, Corina

Timisoara

Gaidos, Claudia Ecaterina

Astileu

Gugulya, Beata

Oradea

Gal, Emo Csilla

Turia

Gunea, Emanuela Crenguta

Filipesti

Galatanu, Cristina

Barlad

Habalic, Andreea Arabela

Arad

Ganea, Aurelia

Ramnicu Sarat

Halas, Ioan

Sighetu Marmatiei

Ganga, Maricica

Fantanele

Handra, Eva Katalin

Tg.Secuiesc

Garea, Elena

Causeni, Rep. Moldova

Haragus, Melania Maria

Arad

Gaspar, Csilla

Corunca

Harmat, Izabella Gereb

Odorheiu Secuiesc

Gavrilescu, Ana Diana

Targu Neamt

Herciu, Antoneta

Bacau

Gavris, Mircea

Oradea

Herman, Roxana Elena

Constanta

Gergely, Amalia

Cluj-Napoca

Herman, Silvia Andreea

Constanta

Gheorghita, Marius

Galati

Hofman, Claudiu

Iasi

Gheorgiu, Emanuela Denisa

Sasar

Hohan, Adina

Iasi
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Hohan, Iulian Daniel

Pascani

Kovacs, Noemi

Baiut

Horhat, Ioana

Arad

Kovacs, Reka

Sangeorgiu De Mures

Hosszu, Antonia

Bretcu

Kubat, Kinga

Sfantu Gheorghe

Iacob, Maria Magdalena

Iasi

Kurczveil, Alina Maria

Beiusele

Iavoriszki, Iulia

Valea Viseului

Kutasi, Erika Emese

Targu Mures

Ifrim, Hristina

Navodari

Lakatos, Maria

Manau

Ignat, Maria

Bucuresti

Laura, Vereschaghin

Rosu

Ilascu, Nicoleta Adina

Iasi

Lemnaru, Teodora Georgiana

Simeria

Ilies, Oana Anca

Arad

Lenuta, Visan

Bucuresti

Iluti, Anca Alexandra

Satu Mare

Lintis, Cristina

Slobozia

Ilyes, Florentina

Catalina

Lipovan, Gabriela

Arad

Ioandrea, Cristina

Macea

Lodar, Adela

Ocna Sugatag

Iolea, Maria

Husi

Loghin, Mihai Octavian

Constanta

Ionescu, Roxana

Ploiesti

Logos, Claudia Mihaela

Arad

Iordache, Andreea

Cerasu

Luca, Nelea

Ialoveni, Rep. Moldova

Iorga, Georgeta

Oradea

Luchian, Liliana

Zagavia

Iorga, Petronela

Bucuresti

Luchian, Sara-Denisa

Miroslava

Iovan, Alina

Dva

Lukacs, Emese

Targu Mures

Irina, Loredana

Savinesti

Luncasu, Liliana

Balti, Moldova

Ispas, Loredana Ioana

Simand

Lungu, Mihaela

Bucuresti

Iusan, Anca Mihaela

Timisoara

Lupsor, Nicoleta

Ortisoara

Jebeleanu, Roxana Alina

Sinicolau Mare

Mada, Laura

Oradea

Jurchita, Adina Mihaela

Banloc

Maftei, Andreea

Valea Popii

Kantor, Ildiko

Targu Mures

Majer, Bianca

Uihei

Kemeny, Abigai Renata

Targu Mures

Man, Paula Silvia Maria

Satu-Mare

Kendi, Imre

Oradea

Mancsak, Magdalena Mariana

Satu-Mare

Keresztes, Erika

Santimbru

Manea, Floarea

Falticeni

Kincses, Alexandru

Bacau

Manyo, Mariana

Gelu

Kis, Brigitta-Agota

Malnas

Marchis, Tania

Cluj-Napoca

Kis, Maria

Valea Lui Mihai

Marcu, Florin

Bucuresti

Kiss, Atila

Birda

Marcu, Ionut

Onesti

Kiss, Ofelia Teodora

Oradea

Margaian, Ema

Arad

Kolcze, Izolda

Sfantu Gheorghe

Marginean, Claudia

Sibiu

Koman, Katerina

Targu Mures

Marginean, Nusi Viorica

Baia Mare

Konczei, Imre Jozsef

Lemnia

Maria, Dinca

Bucuresti

Kovacs, Krisztina Kamilla

Targu Mures

Mariana, Paraschiv

Baleni-Sarbi
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Maries, Robert

Baia Mare

Morariu, Alina Ionela

Targu Mures

Marincas, Maria

Cluj-Napoca

Moraru, Tatiana

Anenii Noi, Rep. Moldova

Marinuc-Adam, Oana Georgiana

Timisoara

Mosoiu, Daniela

Cumpana

Maris, Georgiana

Arad

Mosolea, Tanta

Galati

Matei, Ionela

Baleni-Sarbi

Motisan, Alexandra

Baia Mare

Matei, Veronica

Cintei

Mugur, Nicoleta Florinela

Baia Mare

Mathe, Mihaela

Mangalia

Matyas, Dana

Zalau

Muntean, Adriana

Chisinau, Rep. Moldova

Mesaros Bud, Oana Maria

Ocna Sugatag

Muntean, Petru

Sfantu Gheorghe

Miclaus, Maria Liana

Pitesti

Murariu, Liliana

Botosani

Mihai, Victoria

Brasov

Muraru, Liliana

Dorohoi

Mihalache, Ana Maria

Puscasi

Muresan, Claudia

Cluj-Napoca

Mihalache, Oana Valentina

Herasti

Muresan, Gavril Ioan

Cluj-Napoca

Mihali, Gheorghe Daniel

Sacel

Mutiu, Ramona

Sighetu Marmatiei

Mihis, Simida

Baia Mare

Nagy, Maria Larisa

Lugoj

Milesan-Oprinca, Cristina

Cluj-Napoca

Nagy, Nadea

Sighetu Marmatiei

Milincu, Nicoleta

Zabrani

Nagyolah, Ildiko

Targu Secuiesc

Mindrusca, Florin

Cluj-Napoca

Miron, Georgeta

Piatra Neamt

Nan, Ioana Laura

Cluj-Napoca

Mitar, Claudia Diana

Lugoj

Nasaudeanu, Daniela

Suceava

Mitre, Claudia Camelia

Baia Mare

Natarau, Janina

Carcea

Mitroi, Florentina

Pecica

Neagu, Maria

Ghimes-Faget

Miu, Daniela Mioara

Bucuresti

Neagu, Ramona Magdalena

Saveni

Mladin, Cosmina

Denta

Neamtu, Andra Nicoleta

Ivanesti

Mocan, Natalia

Chisinau, Rep. Moldova

Neamtu, Luminita Nicoleta

Ivanesti

Mocanu, Alexandra Cosmina

Arad

Neculai, Georgiana

Braila

Mocanu, Andra Elena

Piatra Neamt

Neculcea, Camelia Sanda

Scornicesti

Mocanu, Antonela

Tulcea

Nedelcu, Mariana Ionica

Malu Spart

Mocanu, Carmen Liana

Constanta

Mociran, Iulia

Baia Mare

Negoescu, Maria

Bezdead

Moga, Corina

Dumbravita

Negreci, Mihaela

Eforie

Moise, Ramona

Pantelimon

Negru, Cosmina

Cintei

Molnar, Andreea

Mosnita Veche

Nenita, Narcisa

Vaslui

Monica, Ganga

Bucuresti

Netoiu, Aura

Ramnicu Sarat

Morar, Diana Patricia

Oradea

Nicolae, Tudorache

Otopeni

Morar, Lia

Campeni

Nicolaescu, Ramona Stefania

Craiova
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Nicolescu, Madalina

Ploiesti

Patrascu, Cristina Irina

Baia Mare

Niczuj, Imola

Cristuru Secuiesc

Patraus, Daniela

Sighetu Marmatiei

Nistor, Calina

Bucuresti

Patru, Ileana Marilena

Craiova

Oancea, Ildico

Gheorghieni

Paul, Anamaria

Cluj-Napoca

Oarcea, Ramona

Arad

Pavel, Georgeta

Constanta

Oita, Alina

Adjud

Pavel, Monica-Florentina

Craiova

Olah, Boglarka Lilla

Tamaseu

Pavel, Oana

Iasi

Olteanu, Angelica

Bucuresti

Pazarli, Nirian

Medgidia

Omer, Narcis

Murfatlar

Pela, Ionela Rozalia

Resita

Onciu, Ioana Cosmina

Oradea

Pelle, Patrik

Dorobanti

Oprea, Amina

Bucuresti

Pescar, Elena

Targu Mures

Opris, Larisa Catalina

Arad

Petcu, Ioana

Bragadiru

Oprita, Marian

Calinesti

Peter, Hajnal

Tarnovita

Oros, Rone

Oradea

Petre, Ana Maria

Arad

Orosz, Ghizela Eniko

Zalau

Petre, Maria

Bacau

Osan, Raluca Livia

Baia Mare

Petre, Teodora-Florentina

Gimbasani

Otel, Corina

Chisinau, Rep. Moldova

Petrica, Adina

Jupanesti

Padurariu, Mihaela

Iasi

Petrovay, Daniela

Sighetu Marmatiei

Pale, Aureliana

Buzau

Petrusca, Feodora

Hincesti, Rep. Moldova

Pantea, Andreea

Sinmihaiu Roman

Petrut, Monica

Giroc

Pantya, Emoke

Diosig

Pieptanar, Lia

Bistrita

Pap, Hajnalka Tunde

Corunca

Pintea, Crina

Bucuresti

Paralescu, Natalia Dorina

Motru

Pirva, Anca-Loredana

Deva

Paraschiv, Alina

Bilciuresti

Pisalita, Sebastian

Brasov

Parici, Elena

Craiova

Pislaru, Mirel Mihaita

Focsani

Parvu, Damaris

Strejnicu

Plamadeala, Lidia

Chisinau, Rep. Moldova

Pascalau, Dana Liliana

Oradea

Plesca, Cristina

Mihai Eminescu

Pascaru, Liliana

Hincesti, Rep. Moldova

Pojoga, Andreea

Vicovu De Sus

Pascu, Cornel

Onesti

Pop, Ana Cornelia

Oradea

Pascut, Ancuta

Sag

Pop, Ana Ioana

Buciumi

Pataki, Gabriela Monica

Deva

Pop, Andreea Iulia

Jibou

Patcas, Ileana

Peceiu

Pop, Bogdan Liviu

Baia Mare
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Pop, Codruta

Reghin

Rimari, Elena

Chisinau, Rep. Moldova

Pop, Elisabeta

Zalau

Ripeanu, Olimpia

Constanta

Pop, Ileana

Sighetu Marmatiei

Rob, Simona Mariana

Baia Mare

Pop, Madalina Mihaela

Sighetu Marmatiei

Robulet, Marina

Ungheni, Rep. Moldova

Popa, Alina Mihaela

Bacau

Rodica, Rucareanu

Bucuresti

Popa, Claudia Mioara

Constanta

Roman, Bogdan Ciprian

Oradea

Popa, Ecaterina

Hincesti, Rep. Moldova

Rosca, Tatiana

Anenii Noi, Rep. Moldova

Popa, Emilia

Iasi

Rosu, Claudia

Craiova

Popa, Zoica

Bucuresti

Rotaru, Corneliu Andrei

Podu Turcului

Pop-Bitis, Simona Claudia

Oradea

Rotaru, Daniela Ionela

Mereni

Popescu, Daniel Cristian

Bucuresti

Rotaru, Florentina-Carmen

Cotoroaia

Popescu, Diana

Bucuresti

Rovelli, Filip Catalin

Iancu Jianu

Popescu, Gabriela

Targoviste

Roxana, Lebada

Bucuresti

Popescu, Luigia Ioana

Constanta

Rusu, Ilie

Slatina

Popescu, Violeta Daniela

Dragoeni

Rusu, Paula

Sabareni

Porcolab, Agnes Sarolta

Targu Mures

Sahlean, Ramona

Berchisesti

Porojan, Ionela Claudia

Bascov

Salajan, Ingeborg

Satu Mare

Portik, Emoke

Palzem, Germania

Sallai, Katalin

Gherla

Porumbiel, Ana Ramona

Vladimirescu

Sandu, Ana Madalina

Blagesti

Prasacu, Geviana Maria

Craiova

Sandu, Ionela

Valea Iasului

Preotu, Mihaela, Mihai

Buzau

Sandu, Madalina

Cumpana

Priala, Alina

Vulcan

Sasarman, Alexandra

Baia Mare

Prisacaru, Tabita

Bogei

Schedan, Doina

Timisoara

Pristavu, Alina Gabriela

Tatarusi

Schipor, Gabriela-Elena

Mosnita Noua

Puca, Aurelia

Simnic Dolj

Scundu, Marioara

Timisoara

Racz, Wilhelm

Targu Mures

Secara, Marioara

Oradea

Radu, Cosmin Ionel

Fagaras

Sendroiu, Alexandru

Bucuresti

Radu, Georgiana

Targoviste

Serban, Iuliana Mihaela

Daeni

Radu, Lorena

Baia Sprie

Serbanescu, Virgil Marian

Slobozia

Rau, Lucian Daniel

Baia Mare

Siko-Barabasi, Emoke

Floresti

Rentea, Lenuta

Gheorghe Doja

Sima, Florica Lica

Satu-Mare

Rifat, Nelida

Medgidia

Simion, Elena Odeta

Vatra Dornei
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Simon, Kinga

Sancreieni

Stoica, Diana

Hunedoara

Simona, Serban

Otopeni

Stratica, Mirela

Brasov

Simonenco, Svetlana

Ialoveni, Rep. Moldova

Stroe, Mirela Elena

Ploiesti

Sincari, Mihaela

Vatra Dornei

Struti, Lavinia Maria

Satu Mare

Sirb, Monica

Cluj-Napoca

Sukosd, Ilona

Odorheiu Secuiesc

Sisestean, Gabriela Maria

Baia Sprie

Sulica, Veronica

Medgidia

Smaranda, Dominte

Bucuresti

Sumedrea, Aurelia

Rasnov

Soanea, Otilia

Oradea

Suto, Beata

Zabala

Soare, Veronica

Surani

Szabo, Tunde

Oradea

Somosdi, Csilla Maria

Turda

Szasz, Anita

Harghita

Stan, Corina

Almaj

Szasz, Judit

Valea Crisului

Stan, Daniela Zorica

Baia Mare

Szocs, Emilia

Turia

Stan, Ramona

Bascov

Szoverfi, Moni

Pasareni

Stanca, Liliana

Craiova

Szucs, Tunde

Corunca

Stanciu, Bianca

Brasov

Tabacaru, Felicia

Tulcea

Stanciu, Ecaterina

Constanta

Talpos, Loredana

Baia Sprie

Stanciu, Ileana

Cristian

Tamas, Endre Otto

Reghin

Stanciu, Irinel Florinel

Varbilau

Tamas, Monika

Sansimion

Stanciu, Marioara

Slobozia

Tamas, Petruta Ionela

Liteni

Stanescu, Cristina Florina

Craiova

Tanasa, Maria Liliana

Brasov

Stangaciu, Ana

Arad

Tancau, Andreea Giorgiana

Racaciuni

Staniloiu, Anca-Violeta

Bucuresti

Tandarica, Anca

Maracineni

Starciuc, Olga

Criuleni, Rep. Moldova

Tapuc, Elena

Piatra Neamt

Stavila, Mariana

Ialoveni, Rep. Moldova

Tara, Adelina

Baia Mare

Stefan, Isabella

Bucuresti

Tarba, Andreea Alexandra

Bucuresti

Stefan, Luminita

Oreavu

Tarcsi, Timea

Cernat

Stefan, Mariana Lucia

Oradea

Tataru, Alina Mihaela

Pascani

Stefan, Sorina

Galati

Tatarusanu, Ana Violeta

Valea Seaca

Stinga, Andrei Ionut

Craiova

Teberneac, Victoria

Briceni, Rep. Moldova

Stir, Sabin

Gherla

Teletin, Catalina

Bucuresti

Stoian Strubert, Carla

Timisoara

Temneanu, Mitica

Iasi

Stoian, Loredana Mihaela

Mesendor

Tentu, Simona

Medgidia
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Teorean, Constanta Sofia

Chisineu-Cris

Ursu, Ileana

Sighetu Marmatiei

Terez, Gyorgy

Vlahita

Vacariu, Nicolae

Rasinari

Tesoi, Oana Adriana

Dobroiesti

Vaduva, Dan

Bistrita

Tilita, Mihaela

Bucuresti

Vaideanu, Anca Elena

Focsani

Timofte, Valentina

Bacau

Varza, Boglarka Andrea

Coseni

Tiru, Catalina Liliana

Capatanesti

Vasilache, Iulia

Tulcea

Titiriga, Marioara

Borlova

Vasiliu, Marcela

Targu Frumos

Toader, Oana-Steliana

Gimbasani

Vatasescu, Maria

Brasov

Toader, Ramona

Calinesti

Vatavu, Natalia

Riscani, Rep. Moldova

Tocaci, Adriana

Arad

Velisa, Narcis Adriana

Medgidia

Tofan, Ludmila

Nisporeni, Rep. Moldova

Veres, Brigitta

Sanisor

Tofei, Ioana

Satu-Mare

Verzescu, Alexandra

Sibiu

Toma, Magdalena

Bucuresti

Vilcu, Luminita

Vadu Stanchii

Tomsa, Mihaiela

Arad

Vizauer, Maria Cristina

Ocna Sugatag

Tonea, Nicoleta

Bilciuresti

Vizitiu, Ionut

Iasi

Topor, Elena Daniela

Bucuresti

Voda, Iulia

Horea

Torosian, Rebeca

Bucuresti

Voinea, Viviana Adriana

Buzau

Tosea, Angela Simona

Cluj-Napoca

Volosciuc, Stefania Meda

Sighetu Marmatiei

Traistaru, Florica

Timisoara

Vonya, Laura Anita

Craciunesti

Trandafir, Liliana

Constanta

Vulpe, Anca

Oradea

Trion, Sandra

Timisoara

Yakubenko, Maryna

Oradea

Tudor, Claudia

Constanta

Zagu, Ciprian

Murfatlar

Tudor, Lucica

Tulcea

Zahan, Nicoleta Zamfire

Baia Mare

Tudose, Gigi

Buzau

Zahan, Teodora

Raciu

Tulbure, Constantin

Baia Mare

Zamfirescu, Alice-Bianca

Bacau

Tundrea, Sefora

Timisoara

Zan, Paula-Elena

Botosani

Turcan, Elena

Criuleni, Rep. Moldova

Zdrobea, Camelia

Beius

Turcanu, Mariana

Chisinau, Rep. Moldova

Zephyr, Crina

Calarasi

Tutelca, Nicolae

Osica De Sus

Zganbau, Elena

Sibiu

Ujvari, Eniko

Huedin

Ursachi, Cristian Laurentiu

Iasi
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Forever Living Products România & Republica Moldova

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

Fax: 021-222 89 24

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

