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Anul se apropie de sfârșit și cred că putem fi de acord cu toții
- a fost un an ca niciun altul. Ne-am confruntat cu circumstanțe
neașteptate și a trebuit să ne adaptăm la un nou mod de viață.
Dar, ca orice mare provocare, ne-a ajutat pe mulți dintre noi să
ne întărim.

Pe măsură ce ne apropiem de 2021, văd
foarte multă forță în mulți dintre voi. Am
auzit atâtea povești despre FBO din
întreaga lume care au rămas fideli viziunii
lor despre Forever și și-au întărit afacerile,
relațiile și pe ei înșiși. Vă încurajez pe
fiecare dintre voi să vă acordați un răgaz
pentru a vă gândi la toate modurile în
care v-ați schimbat în bine.

echipați să treceți prin virajele
neașteptate ale vieții. Este o abilitate
uimitoare să poți vedea speranța și să
recunoști că luptele de astăzi deschid
calea pentru oportunitățile de mâine.

AM VĂZUT MODUL ÎN CARE
FOARTE MULȚI DINTRE VOI
AȚI ÎMBRĂȚIȘAT CU
ADEVĂRAT RECUNOȘTINȚA
PENTRU BINECUVÂNTĂRILE
PE CARE VIAȚA LE POATE
ADUCE, CHIAR ȘI ÎN CELE
MAI ÎNTUNECATE
MOMENTE.

Dacă provocările neașteptate pe care
le-am experimentat în 2020 ne-au învățat
ceva, este că lucrurile pe care le prețuim
atât de mult - libertatea, flexibilitatea,
prietenii, familia și sănătatea - sunt mai
importante ca oricând. De aceea, cu toții
trebuie să intrăm în anul viitor cu o
hotărâre și mai mare.

Sunteți unii dintre acei mulți FBO care
s-au bucurat de un an record în afacerea
lor, adaptându-se la provocări? Ați
îmbrățișat tehnologia pentru a păstra
legătura cu membrii echipei și a aduce
mai mulți oameni în afacere?
Poate că ați devenit mai puternici din
punct de vedere emoțional și mai

Nimeni nu poate ști exact ce ne așteaptă
anul următor. Dar, indiferent de ce se va
întâmpla, este ușor să vedem potențialul
pe care îl avem cu toții de a crește
împreună și de a crea o viață mai bună.

Am văzut felul în care mulți dintre voi ați
îmbrățișat cu adevărat recunoștința
pentru binecuvântările pe care viața le
poate aduce, chiar și în cele mai
întunecate momente. Vă mulțumesc
tuturor celor care ați găsit noi modalități
de a vă menține afacerea puternică.
Le sunt recunoscător celor care au
contactat pe cineva care se lupta sau nu
era sigur de viitorul lui și i-au oferit o nouă
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cale de urmat. Oamenii, acum mai mult
ca oricând, caută tipul de oportunitate
pe care o oferă Forever.
Abia am început să deblocăm
posibilitățile a ceea ce putem face
împreună ca fiind parte din Forever.
Există atât de mulți oameni care încă nu
au testat produsele noastre sau nu au
auzit de modul în care oportunitatea
noastră îi poate ajuta să-și transforme
viața.
Acum este rândul vostru să fiți acea
lumină pentru oamenii care se confruntă
cu același tip de provocări. Ajutați-i pe
alții să găsească acea sursă de forță și
recunoștință care v-a făcut mai puternici.
Când mergem cu toții înainte având o
inimă deschisă și un spirit generos, nu
există nicio limită pentru câte vieți putem
schimba în bine.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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PUTEREA LUI “MULŢUMESC”
MULTIPLICĂ PUTEREA LUI “REUŞIM”
Ne gândeam zilele trecute ce a însemnat anul
acesta pentru echipa României, pentru familiile
noastre, pentru fiecare FBO. Şi am simţit că un
singur cuvânt poate să răspundă complet la tot
ce s-a petrecut – cu reuşite şi cu mari încercări:
„Mulţumesc.”
Aţi observat ce efect are asupra celorlalţi când îl rostim?
Apare unul dintre cele mai calde, emoţionate şi frumoase
zâmbete din câte există. Pentru că „Mulţumesc” este o
îmbrăţişare. Aduce siguranţă, bucurie, dorinţa şi energia
să facem mai mult.
Când privim bilanţul lui 2020 avem toate motivele să
spunem “Mulţumesc” pentru situaţiile prin care am
trecut. Cu cât au fost mai dificile, cu atât am crescut
mai spectaculos. Cu cât au fost mai presante şi
provocatoare, cu atât victoria asupra temerilor şi limitelor
noastre este mai preţioasă şi o temelie mai solidă pentru
următoarele succese.
Reflectaţi la tot ce v-au adus situaţiile prin care aţi trecut
anul acesta şi mulţumiţi din adâncul sufletului. Priviţi cu
atenţie la ceea ce aţi deschis în voi înşivă, ceea ce aţi
depăşit, la hotărârile şi acțiunile care v-au transformat în
oameni mai puternici decât am fi visat.
Pentru unii dintre voi reuşitele au fost pe măsură. Alţii
poate că n-aţi obţinut încă rezultatele pe care vi le-aţi
dorit. Dar noi ştim munca voastră uriașă, ştim cu câtă
încredere şi energie v-aţi dăruit şi celor care iubesc
produsele Forever, şi echipelor voastre.
Pentru toate acestea, pentru toate strădaniile voastre,
pentru prospețimea voastră, pentru spiritul de întrajutorare
şi iubire, pentru pasiunea cu care aţi acţionat zi de zi şi
v-aţi păstrat încrederea şi optimismul - vă mulţumim.
Fiţi siguri că cei care v-aţi străduit să vă reinventaţi, să
vă remodelaţi afacerea şi relaţia cu FBO din reţeaua
voastră aţi pus seminţe care vor da roade foarte bogate.
Mulţumiţi şi conjuncturilor pe care le-aţi depăşit, şi vouă
înşivă pentru tot ce aţi reuşit în 2020 şi rămâneți în
continuare perseverenţi.

Desigur, mai este un “mulţumesc” care contează foarte
mult. Acela care arată oamenilor din jurul nostru că-i
vedem şi îi auzim cu adevărat. Îi înţelegem şi empatizăm
cu lupta pe care o dau în fiecare zi pentru a fi mai buni.
Şi nu considerăm că ni se cuvine tot ceea ce primim
în relaţia cu ei – fie sponsorii noştri, fie cei cărora noi le
suntem sponsori, fie lideri care ne inspiră şi ne susţin cu
fapte în munca noastră.
Trăim şi rostim cu toată inima un asemenea “mulţumesc”
pentru că admirăm şi onorăm ce este unic în fiecare om de
lângă noi. Pentru că apreciem la reala lor valoare gesturile
lui de generozitate, bunăvoinţă, căldură sufletească,
solidaritate, loialitate faţă de valorile noastre comune.
Forever ne oferă tuturor acest fel de apreciere. Este unul
din motivele pentru care aici înflorim. Ce poate fi mai
frumos decât să sporim şi noi zi de zi această forţă a lui
“mulţumesc” spunându-l cât mai des persoanelor din
echipele noastre?
În felul acesta legătura dintre noi toţi devine indestructibilă
şi ne conectează permanent la viziunea şi misiunea
companiei.
Avem un trecut impresionant în Forever, ne-am
îmbogăţit şi cu experienţa saltului pe care l-am făcut cu
toţii anul acesta! Suntem convinşi că în 2021 puterea lui
“mulţumesc” va multiplica puterea lui “reuşim”.
Pentru că, ştim, succesul acestui an n-ar fi fost posibil
cu nicio altă echipă, iar împreună este posibil să atingem
orice ţel ne propunem.
Vă mulţumim şi vă urăm un 2021 extraordinar ca tot
ceea ce faceţi şi sunteţi,

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

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei
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Ai avut vreodată genul acela de zi în care te convingi singur
să renunți la treburile pe care știi că ar trebui să le faci?
Poate că ți-ai spus: „O voi face în câteva ore, când sunt mai
motivat”. Apoi, cele câteva ore se transformă în mâine și,
înainte să-ți dai seama, trec câteva zile și tu încă mai ai
acele mici lucruri de bifat în agenda ta.

Un lucru pe care l-am învățat despre
această afacere este că pentru fiecare
minut, oră sau zi în care amâni ceva,
ieși din momentum - iar momentumul
este un ingredient cheie al succesului
în calitate de Forever Business Owner.
Fiecare acțiune pe care o întreprinzi în
afacerea ta te propulsează în
următoarea, dar timpul pe care îl
petreci așteptând să faci ceva îți va
întârzia realizările și te va îndepărta de
obiectivele tale. De fapt, cercetările
arată că amânarea este consumatoare
de energie și dă naștere stresului și
anxietății. Poate deveni un ciclu. Nu
faci nimic. Te simți vinovat. Te îndoiești
de tine. Simți că nu mai poți recupera.
Una dintre cele mai importante lecții pe
care le poți învăța ca Forever Business
Owner este să faci ca fiecare moment
să fie important. Nu vei avea
întotdeauna dispoziția necesară să
urmărești unele e-mailuri sau să dai
acele 10 apeluri telefonice zilnic.
Dar te pot asigura că odată ce vei
începe, te vei simți mai bine și mai
energic în fiecare minut. Această lipsă
de motivație se va topi.
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul
anului și așteptăm cu nerăbdare 2021,

vreau să-ți iei un angajament față de
tine însuți și să-ți promiți că vei profita
din plin de timpul tău. Începe prin a-ți
nota viziunea personală.
Dacă ar fi să profiți la maximum de
fiecare zi, ce ai putea realiza în doar
câteva săptămâni, luni sau pe
parcursul anului următor? Te vei califica
la programul Eagle? Îți vei extinde linia
inferioară? Poate că, în sfârșit, îți vei
aloca timpul necesar pentru vacanța la
care visezi.
Folosește-ți viziunea personală pentru
a-ți modela activitățile de zi cu zi.
Încearcă să realizezi ceva în fiecare zi și
vei vedea că elanul se dezvoltă atât
timp cât continui să te miști. Un succes
deschide calea pentru următorul. Asta
este ceea ce face călătoria noastră
Forever atât de specială.
Să profiți la maximum de fiecare
moment nu înseamnă că trebuie să te
împovărezi cu așteptări nerealiste.
Stabilește-ți obiective pe termen scurt,
pe care știi că le poți îndeplini într-o zi
sau într-o săptămână. Păstrează
aceste obiective specifice.
În loc să spui ”voi petrece 4 ore pentru
afacerea mea astăzi”, ia-ţi angajamentul
să faci follow-up clienţilor tăi și să
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răspunzi la tot ce se află în căsuța de
e-mail. Angajează-te să dai doar 5 sau
10 apeluri pe zi. Toate aceste obiective
mici și ușor de gestionat se adună în
timp și te ajută să te menții în mișcare
atât pe tine, cât și afacerea ta.
Mai presus de toate, nu uita niciodată
de ce faci parte din familia Forever. Ești
în afacerea care se ocupă cu
îmbunătățirea vieții și ajută oamenii
să-și găsească libertatea și echilibrul
de care au nevoie. Elanul tău nu ține
doar de creșterea personală, ci de a-i
ajuta pe ceilalți să crească și să
descopere cum îi pot ajuta la rândul lor
pe alții.
Succesul lor alimentează atât viitorul
lor, cât și pe al tău. Este un sentiment
incredibil să te trezești în fiecare
dimineață cu sentimentul de utilitate,
să știi că poți realiza atât de mult dacă
profiți de fiecare moment și îl faci să
conteze.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Produsele lunii
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Parfumurile rămân unele dintre cele mai populare și apreciate daruri în perioada
sărbătorilor. Pentru că oferă acele experiențe care durează Forever și o amintire
care-și pune amprenta asupra oricui.

Vă propunem două parfumuri Forever exclusiviste, create de
parfumieri de nișă, care vă scot din anonimat și vă oferă o atingere
unică. Sunt create special pentru Forever și sunt ideale de pus sub
brad pentru orice femeie sau bărbat special din viața voastră.
Iubim parfumurile, poveștile și amintirile cu care ne învăluie ori de
câte ori ne îmbrăcăm cu ele. Iar în Forever, avem două parfumuri –
25th Edition for Men & Women – care oferă privilegiul unor esențe
unice și exclusiviste, de arome special alese pentru femeile și
bărbații Forever. Și le descoperim cel mai bine prin cuvintele celor
care le-au creat.

foreverliving.ro
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Produsele lunii

25th Edition for Women – poveste cu
parfum de femeie

Forever 25th Edition for Women are o putere și
o valență deosebite pentru iubitoarele aromelor
unice și exclusiviste. Cunoaștem mai bine parfumul
care poartă amprenta unică Forever direct de la
creatorul lui – Claude Dir.

Pentru parfumul 25th Edition for Women al
companiei Forever mi-a venit în minte floarea pe
care o descoperisem cutreierând Camel Back
Mountain, cu ocazia unei călătorii în Phoenix.
Mi-am dat seama că floricica aceasta - cu un
colorit și un miros minunat - are un potențial
uriaș, precum Forever Living!

I-am destăinuit lui Rex ideea mea și cred că el
a considerat-o excelentă - a fost fermecat de
“Am creat numeroase parfumuri pentru designeri,
cum ar fi Oleg Casinni - designer pentru Jaqueline micuța plantă, a fost surprins de pasiunea mea,
s-a interesat de planurile legate de această
Kennedy; am creat parfumuri pentru Perry Ellis,
Liz Claiborne și pentru mulți alții. Conceperea unui floare. Floarea are un miros extrem de plăcut un buchet floral de o prospețime luxuriantă - o
parfum reprezintă un proces ce se înfiripă din ideea
apariție surprinzătoare în mediul dur în care
unui parfumier.
trăim.

Parfumierul vinde, de fapt, o idee - un vis, ceva
ce nu poate fi atins, ceva ce nu este palpabil.
Cele mai multe dintre parfumurile create de
mine s-au născut pornind de la idei întâlnite
în natură, iar când creezi un minunat parfum
floral nu te poți înșela, deoarece parfumurile
florale vor fi considerate întotdeauna clasice.

Și am început să îmi creez parfumul în jurul
bobocilor florali de cactus, am adăugat
iederă verde pentru notele proaspete de vârf,
combinate cu note de magnolie, iasomie
și trandafir, ce conferă puritate, feminitate,
frumusețe suavă, naturală.
Apoi am căutat pentru fundalul compoziției
nota de mijloc (a inimii): o esență lemnoasă
rară - curată, pură - lemnul de cireș. Pentru a
sublinia feminitatea și pentru a conferi diafanei
compoziții un plus de persistență, am adăugat
la notele de bază note finale de mosc.
Bucurați-vă de acest minunat buchet
feminin, extrem de pur, unic, o
compoziție olfactivă excepțională
bazată pe ingrediente rare,
neobișnuite, high quality, ce va
cuceri - cu siguranță - femeile
de pretutindeni!

25th Edition for Women
- apă de parfum - este
unic, este minunat, este
foarte feminin și foarte
prețios, fiind creat din
ingrediente naturale;
de aceea, îl
consider
perfect
pentru
Forever
Living."
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Produsele lunii

25th Edition for Men –

masculinitate la puterea
Forever
Parfumul Forever 25th Edition
for Men are o poveste aparte.
Creat la aniversarea a 25 de
ani a companiei, parfumul
are o identitate proprie,
remarcându-se prin unicitate,
senzualitate și echilibru. Aflăm
mai multe despre această
esență ispititoare de la creatorul
parfumului, Jacques Huclier.
„În viziunea mea, un parfum
remarcabil posedă un echilibru
al tuturor ingredientelor și
materiilor prime din care este
alcătuit. Cred că un parfum
bun are nevoie de ingrediente
de cea mai bună calitate
și cred, de asemenea, că
trebuie să existe un element
unic, inedit, care să atragă
interesul, asigurându-i poziția identitatea.

7

Parfumul este precum o piramidă:
•
Nota de vârf este dată de lavanda din regiunea Mediteranei,
bergamota din Italia și ananasul proaspăt (Iced Pineapple).
Combinația scânteietoare emană prospețime, energie, vigoare.
•
Nota de mijloc (a inimii) aduce acorduri profunde, note de
frunze de violetă, frunze de ceai, armonizate cu măr Granny Smith.
•
Nota de bază este dată de prețiosul lemn de santal din
India, boabele de fasole Tonka și senzualul mosc.
Ori de câte ori îl simt sau ori de câte ori îl port îmi dă o stare
extraordinară. Și de fiecare dată, femeile mă întreabă: Cu ce te-ai
parfumat? Miroși atât de bine!

Nu am nicio îndoială că 25th Edition for Men de
la Forever Living va fi un parfum foarte apreciat,
pentru că este un parfum plăcut, reconfortant și
foarte senzual.”

25th Edition for Men reprezintă
- în primul rând - o compoziție
perfect echilibrată, pe care
o consider foarte plăcută și
reconfortantă.
Pentru mine, lavanda din
regiunea mediteraneană
rămâne un ingredient
revigorant, extrem de proaspăt
și curat, ce ameliorează starea
de sănătate, fapt foarte
sugestiv pentru Forever
Living.
Astfel, lavanda a fost materia
primă perfectă pentru nota
de vârf a acestei compoziții,
la care am decis să adaug
frunze de violetă (în loc de florile
propriu-zise), deoarece frunzele
violetei conferă prospețime,
masculinitate, vibrație.

foreverliving.ro
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Afacere Forever
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Observ în ultimii ani o tendință accentuată a companiilor de a-şi adapta cât
mai bine produsele și serviciile la nevoile individuale ale clienților.
Mă uit, de exemplu, la automobilul meu: știe să ajusteze singur scaunul și
oglinzile, astfel încât să-mi fie cât mai comod; direcția o adaptează în funcție
de liniile albe de pe drum, mă atenționează dacă le depășesc nepermis și
frânează atunci când consideră că există un pericol iminent de coliziune.
Telefonul mobil își
adaptează strălucirea
ecranului la intensitatea
luminii înconjurătoare și se
deblochează atunci când
îmi recunoaște chipul sau
amprenta. Centrala termică
face economie adaptându-și
consumul la programul familiei,

la temperatura de afară sau
la intervalul de timp în care
sesizează un geam lăsat
deschis.
Pe de altă parte, mediul online
știe ce mă interesează și-mi
oferă informații și promoții
adaptate acestor nevoi (sigur,

este un fapt controversat,
dar compensat de accesul
la atâtea servicii online utile).
Iar platformele care pun la
dispoziție muzică sau filme își
adaptează recomandările la
profilul meu, construit pe baza
intereselor sesizate.

Afacere Forever

Marketingul în ansamblu
a înregistrat în ultimii ani o
transformare importantă. Dacă
la începuturi era instrumentul
angajat de companie pentru
a ajuta la comercializarea
produselor deja fabricate, acum
marketingul este utilizat pentru
feedback: este trimis în piață
să observe care sunt nevoile
specifice ale clienților, pentru ca
apoi compania să-și adapteze
produsele în consecință.
Toate aceste transformări s-au
petrecut deoarece oameni și
companii au înțeles că, pentru
a reuși în afaceri, este important
să menții un echilibru între
propriul interes și interesul
celorlalți, între ego și empatie.
Caracteristicile produselor și
serviciilor de succes sunt puse
în slujba nevoilor specifice ale
fiecărui client. Iar companiile de
top sunt cele care analizează
cu atenție aceste nevoi și se
adaptează lor. Observația

este la fel de valabilă și pentru
oamenii de vânzări. Empatia
este o trăsătură necesară
pentru a simți corect trăirile și
reacțiile clienților și a le putea
vinde ceea ce au nevoie. Dar
prea multă empatie poate
împiedica procesul vânzării.
Un întreprinzător care pune
accent exclusiv pe interesele
celorlalți și are prea puțină
hotărâre este un om bun, dar
fără rezultate remarcabile. De
multe ori el nu reușește să
încheie vânzarea, pentru că nu
e suficient de convingător. I se
pare că forțează prea mult sau
crede că nu oferă suficiente
avantaje, precum reduceri de
cost sau beneficii suplimentare.
De aceea este important ca în
joc să intre și ego-ul, ambiția de
a finaliza vânzarea, hotărârea
de a câștiga mai mult. Echilibrul
între cele două este, de fapt,
cheia succesului. Un om de
vânzări cu rezultate remarcabile
are și empatie, dar și fermitate.
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Cum ar trebui să se manifeste,
în viața ta de FBO, acest
echilibru? Iată câteva sugestii:
Nu lăsa refuzurile să te
afecteze. Ai primit, probabil,
de-a lungul timpului, suficient
de multe răspunsuri negative la
propunerile tale de sponsorizare
sau de vânzare de produse
Forever. Dacă le-ai luat
personal, înseamnă că le-ai
tradus drept ofense.
Nu este cazul. Un refuz are
cauze complexe, iar ceea ce
merită să faci este să înveți
din fiecare astfel de situație.
Păstrează un echilibru între
hotărârea de a merge mai
departe și empatia care te ajută
să înțelegi punctul de vedere al
celuilalt. Ce l-a făcut să spună
nu? Cum îți poți îmbunătăți
discursul de vânzări astfel încât
data viitoare să ai câștig de
cauză?

foreverliving.ro
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Valorifică ego-ul clientului
potențial. De exemplu, în
argumentele tale, pune accent
pe apartenența la grup, odată
cu intrarea în Forever.
Această nevoie este una
ancestrală – oamenii preistorici
aveau șanse reduse de
supraviețuire dacă nu făceau
parte dintr-o comunitate de
indivizi care să lupte împreună
cu primejdiile vremurilor.
Lucrurile nu s-au schimbat
prea mult din acest punct de
vedere...
Și tot despre ego vorbim și
atunci când luăm în calcul
nevoia de câștig financiar, de
siguranță a familiei, de a face
bine celorlalți. Toate aceste
impulsuri pot fi valorificate în
discursul tău de vânzări.
Ai grijă de ego-ul clientului
potențial. O greșeală capitală a
omului de vânzări este intrarea
în dezacord cu clientul. Este un
atac la ego, iar rezultatul poate
fi ratarea vânzării.
Nu încerca să-ți impui punctul
de vedere, încearcă în schimb
să-l aduci pe client în poziția în
care va concluziona singur ceea
ce dorești. Și niciodată nu-l privi
de sus. Controlează-ți propriul
ego și păstrează-l în echilibru
cu presiunea exercitată asupra
finalizării vânzării.
Compară-te cu alții, dar
cu înțelepciune. De multe
ori ego-ul te poate face să-i
invidiezi pe cei care au rezultate
mai bune decât tine. Și îți
dorești să-i întreci.
Acesta este un motor lăuntric
care poate fi valorificat în sens
pozitiv, cu condiția să-l păstrezi
în echilibru. Transformă-ți invidia

în admirație sinceră, în empatie,
intră în dialog cu cei care
reușesc să facă lucrurile mai
bine și află cum procedează.
Împărtășește, la rândul tău,
din propria-ți experiență.
Iar impulsul competitiv
direcționează-l către tine: fii azi
o persoană mai bună decât ieri,
iar mâine mai bună decât azi.
Ferește-te de autosuficiență.
Păstrează și aici un echilibru
între încrederea în sine și
nevoia de dezvoltare personală.
Omul care le știe pe toate este
decuplat de realitate și de
oamenii din jur.
Caută să vezi un învățător
în fiecare persoană care
intră în viața ta. Îmbrățișează
schimbările și valorifică-le în
propria dezvoltare. Anul care
a trecut a fost cu adevărat
generos din acest punct de
vedere. Echilibrul aceasta
între propriul interes și
aplecarea către nevoile celor
din jur se manifestă și la nivel

de companii. Un exemplu
semnificativ este chiar Forever.
Cu toate provocările întâlnite
pe parcurs, încheiem un an
foarte bun din punct de vedere
al rezultatelor și ne pregătim de
următorul, care trebuie să fie
excepțional.
Este dovada faptului că marea
echipă Forever a știut să se
mobilizeze, să fie activă și
generoasă, să muncească plină
de încredere și hotărâre pentru
a putea trece împreună peste
greutăți.
A fost - și este încă - o
încercare, dar și o demonstrație
a valorilor companiei. Iar toți
cei care fac parte din ea au
simțit aceste valori în acțiune:
pasiunea pentru produse și
pentru afacere, curajul de a
merge înainte, echilibrul și
empatia, bucuria de a trăi
Forever.
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Anul acesta vom avea parte de sărbători altfel și, cu siguranță, printre
bucuriile cu care ne vom delecta vor fi mesele îmbelșugate în casele noastre,
alături de cei apropiați.
Însă tocmai lipsa de mișcare
și interacțiune cu ceilalți ne
poate face să cădem ușor în
capcana de a mânca mai mult
și mai des. Și cum știm că

preparatele de sărbători nu sunt
tocmai ușoare, riscăm să ne
supunem sistemul digestiv la
grele încercări, într-o perioadă
deloc potrivită pentru astfel de
probleme.
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Noi te ajutăm să-ți
menții starea de bine și
imunitatea în parametri
optimi, având grijă de
sistemul digestiv, mai ales
de sărbători.

Forever Sănătate 13

Știai că...?
Sistemul digestiv joacă un
rol important în menținerea
imunității?
Cercetările arată că în sistemul
digestiv trăiesc 60-70% dintre
celulele sistemului imunitar,
transformând, practic,
intestinele într-un punct
de start pentru stimularea
sistemului natural de apărare al
organismului.
Tocmai de aceea, pentru a te
simți cât mai bine în pielea ta,
este extrem de important să
stimulezi creșterea numărului
de bacterii bune și să menții
sănătatea sistemului digestiv.

Mănâncă echilibrat
Îmbunătățește-ți sistemul imunitar cu un regim alimentar echilibrat
și corect. Combină alimentele bogate în vitamine cu unele care
contribuie la o digestie mai bună. Asigură-te că introduci în meniul
tău de sărbători și următoarele alimente:
Cerealele integrale asigură organismului fibrele
de care are nevoie pentru o funcționare optimă a
colonului și stimulează bacteriile bune din intestine.

Alimentele verzi asigură organismului fibre și vitamine
importante, ajutând sistemul digestiv să ajungă la
microbiomul optim cu trilioane de microorganisme care
susțin sistemul imunitar.
Bananele sunt fructe cu un conținut scăzut
de fructoză și au în componenţă atât fibre, cât
și inulină, pentru a stimula înmulțirea bacteriilor
bune din intestine.

Avocado este o altă sursă
extraordinară de nutrienți esențiali,
fibre și grăsimi sănătoase, și
ajută la creșterea imunității prin
intermediul sistemului digestiv.

foreverliving.ro
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Hidratează-te
corespunzător
Nu uita să te hidratezi corect pe tot
parcursul zilei. Consumul unei cantități
suficiente de apă ajută la refacerea
mucoasei și a florei intestinale.
Și, pentru că până la urmă vorbim de
perioada sărbătorilor și vrem să ne
delectăm mereu cu ceva bun de băut,
poți încerca cocktail-uri speciale
și băuturi calde, combinând
produsele Forever: gelurile de aloe,
Pomesteen Power, Forever Lite
Ultra, FAB & FAB X.
Pe lângă hidratare, te bucuri și de o
sumedenie de beneficii extraordinare
pentru sănătate.
Nu uita de Argi+, care poate ține locul
cu brio oricărei băuturi răcoritoare din
comerț, sau de minunatul nostru ceai
Aloe Blossom Herbal Tea, care
prin bogăția ingredientelor naturale,
contribuie din plin la susținerea unei
digestii corecte.

Ia suplimente alimentare în fiecare zi
Luând zilnic suplimente alimentare, ca de exemplu așa
numitele bacterii bune, îți ajuți organismul să funcționeze
mai bine. Forever Active Pro-B conține 6 tulpini diferite de
bacterii benefice, pentru o digestie sănătoasă și un sistem
imunitar puternic. Această formulă conține FlorActiv – o
gamă de tulpini benefice studiate la Copenhagen University
Hospital.
Efectele benefice ale bacteriilor bune pot fi potențate cu
ajutorului gelului de Aloe vera. Forever Aloe Vera Gel
stimulează absorbția nutrienților de care sistemul digestiv
are nevoie pentru o funcționare corectă.
Aloe vera acționează, de asemenea, și ca prebiotic, adică
un fel de hrană de care bacteriile benefice au nevoie pentru
se menține în parametri optimi.
Dacă ești o persoană care nu are o alimentație bogată în
fibre (și știm că preparatele tradiționale nu sunt chiar cele
mai bogate în ele!), atunci Forever Fiber nu trebuie să-ți
lipsească din rutina zilnică, mai ales de sărbători.
FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2020 | 260
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Alege să faci mișcare în mod corect
În această perioadă, antrenamentele la sală sau în aer liber nu mai sunt la
îndemână. Însă nu înseamnă că nu te poți bucura de mișcare chiar la tine
acasă. Antrenamentele intense sunt extraordinare, dar pentru echilibrul
sistemului digestiv, experții recomandă alternarea exercițiilor cu grad ridicat
de dificultate cu sesiuni mai ușoare.
Dacă alegi să faci o plimbare lungă sau să ridici greutăți în ritmul tău, vei
ajuta la restabilirea fluxului sangvin și la o mai bună funcționare a tractului
gastrointestinal.

Practică mindfulness
Stresul își spune cuvântul și atunci când vorbim despre sistemul digestiv.
Găsește o modalitate prin care să introduci în rutina ta zilnică exerciții de
mindfulness, precum meditația sau yoga. Începe-ți întotdeauna ziua cu
recunoștință pentru lucrurile pe care le ai și oamenii care te înconjoară.
Cercetările arată că un impact pozitiv accentuat asupra stării de bine fizice
și emoționale îl au și ieșirile în natură, chiar dacă pentru câteva plimbări
scurte în jurul casei sau o aventură în parc, în zăpadă. Asigură-te că ești
întotdeauna protejat purtând mască și stând la distanță ”regulamentară” de
alte persoane.
foreverliving.ro
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Continuăm seria poveștilor de succes scrise în mediul online cu Valentina
Chelu, Senior Manager, care împreună cu soțul ei, Marius, și cei doi copii se
bucură din plin de viața de familie, în timp ce business-ul lor crește de la o
lună la alta. Cu toții sunt implicați trup și suflet în ceea ce Valentina numește
„cel mai bun produs Forever” – afacerea extraordinară cu care ajută din ce în
ce mai mulți oameni să-și construiască o plasă de siguranță.
Au o poveste specială, afacerea lor a
început online și continuă și astăzi în
același mod, dar cu mai mult aplomb ca
niciodată. Care sunt acțiunile care stau
la baza creșterii lor, ce au făcut diferit în
aceste luni față de perioada de început și

cum reușesc să împace viața de familie
cu succesul în afaceri, ne povestește
chiar Valentina, într-un interviu care
suntem convinși că va deveni bulgărele de
inspirație care se va rostogoli în 2021 în
succesul afacerilor multora dintre voi.
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1

. Valentina, povestește-ne câte ceva

despre tine și despre cum a început
povestea ta Forever.

Sunt Valentina Chelu, am 32 de ani și sunt mamă
a doi copii minunați, Răzvan (7 ani și jumătate)
și Dragoș (5 ani). De 14 ani formez o familie
împreună cu Marius, cel mai bun prieten al meu
- omul care mă susține în tot ceea ce fac și care
de 2 ani este și partenerul meu în business - și
sunt liderul unei echipe extraordinare. Îmi place
să cred despre mine că de 3 ani și jumătate sunt
networker profesionist. De meserie sunt jurist,
însă nu am profesat niciodată în domeniul juridic.
Provenim atât eu, cât și soțul meu, din familii
modeste de la țară, așa că după facultate am
crezut că o soluție pentru a ne construi un viitor
mai bun este să plecăm în străinătate. Doar că
lucrurile nu au stat exact cum ne doream în UK și
ne-am întors rapid, dezamăgiți și cu datorii.

eram mame și lucram de acasă, viețile noastre
erau total diferite. Și chiar dacă nu cunoșteam
produsele, nu eram prea activă în mediul online,
nu aveam bani de investiții și nici prieteni pe care
să mă pot baza că mă vor susține, am decis că
și copiii mei merită o viață mai bună și am dat
startul afacerii, promițându-mi că voi da 101% ca
s-o fac să funcționeze și pentru mine. Am aplicat
pas cu pas ceea ce m-a învățat Georgi, am cerut
ajutorul de fiecare dată când am avut nevoie și îi
mulțumesc din suflet că a avut încredere în mine
în momentele în care eu nu aveam.
După 8 luni de business eram Manager,
independentă financiar, după alte câteva luni
ne-am mutat în Sibiu și imediat după aceea a
renunțat și soțul meu la jobul lui. Acum suntem
100% Forever.

După câteva luni în care ne străduiam să ne
revenim financiar, a apărut băiețelul nostru,
Răzvan. Acela a fost momentul în care totul s-a
schimbat în viața mea. Pe de o parte, am simțit
că mi-am găsit vocația, că m-am născut ca să fiu
mamă. A început o călătorie transformațională în
care mi-am dat seama că cel mai mult îmi doresc
să pot petrece timp cu bebelușul meu (mai ales
că eu am fost un copil crescut de bunici, pentru
că părinții mei au avut mereu joburi full-time).
Pe de altă parte, tot atunci am luat decizia să
mergem să locuim câteva luni la țară, la părinții
mei. A fost o perioadă “interesantă”. Nu neapărat
în sensul bun. O perioadă plină de provocări de
tot felul, în special de ordin financiar, care n-a
durat doar două luni, cum credeam noi, ci 5 ani
și 2 luni. Eu nu am lucrat înainte de a deveni
mamă și nu aveam indemnizație de creștere a
copilului, iar salariul soțului meu era de multe
ori insuficient, mai ales după ce s-a născut și
Dragoș.
La un moment dat, m-am văzut nevoită să-mi
caut ceva de lucru, doar că n-am reușit să
găsesc ceva potrivit în zona în care locuiam, așa
că am început să caut prin grupurile de mame
de pe Facebook. Acela a fost momentul în care
am primit pentru prima dată propunerea de a mă
alătura companiei, din partea Sponsorei mele,
Georgiana Stroe. Am refuzat-o la început, pentru
că nu credeam că este o activitate potrivită
pentru mine.
Am ales să fac lucruri handmade timp de 1 an
și 8 luni, până când m-am reîntâlnit cu Georgi
și am văzut că, deși locuiam amândouă la țară,

2

. Minunat. Sunteți amândoi implicați

în afacere. Așadar ați început online și
continuați în același mod, cu creșteri de la o
lună la altă, într-o perioadă plină de încercări
pentru mulți. Cum reușiți, mai ales acum?
Da, afacerea noastră a fost online de la început.
Deși inițial m-am temut de asta, m-am văzut
nevoită să mă folosesc de această unealtă
(internetul) pentru că, locuind la țară, nu aveam
alte oportunități de a vorbi despre produsele sau
afacerea mea.
foreverliving.ro
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Am avut de construit inițial o imagine în online, a
trebuit să învăț să mă integrez în peisaj, și îmi dau
seama cât de complicat poate fi acum pentru
cineva care n-a folosit rețelele de socializare
înainte. Dar eu sunt dovada că este posibil, oricât
de puține lucruri cunoști despre mediul digital. De
ce ar fi diferit în cazul altora?
Lucrurile nu s-au schimbat pentru noi în perioada
pandemiei, ci au continuat, mai cu spor aș
spune. Încă din martie am înțeles că avem
produse de care oamenii au nevoie și, mai ales,
avem ceea ce eu numesc ”cel mai bun produs
Forever”: afacerea extraordinară cu care putem
ajuta milioane de oameni să-și construiască o
plasă de siguranță.
Principalul avantaj la lucrul online este, de
departe, faptul că te poți conecta cu un simplu
click cu absolut oricine, indiferent dacă locuiește
în România sau peste hotare. Drept dovadă,
mare parte din echipa mea este formată din
români care locuiesc în prezent în alte țări. Un
alt avantaj este că, nemaiputând să plecăm
niciunde, avem mai mult timp pentru acțiune.
Îmi este dor de evenimentele la sală pe care
le organizam împreună cu ceilalți Manageri din
echipă, dar am ales să mă focalizez pe partea
pozitivă și să folosesc timpul, pe care înainte îl
acordam pregătirii evenimentelor, pentru a mă
conecta cu oamenii în mediul online.

3

. Cum lucrați cu echipa non-managerială?

Aveți anumite activități speciale pe care le
întreprindeți online pentru a fi mai aproape unii
de alții?
Avem săptămânal două sesiuni de training ținute
de Managerii echipei SupereaglesTeam și una de
conectare cu echipa non-managerială. Lunar, o
întâlnire de sărbătorit reușitele din echipă, una de
împărtășit idei care funcționează pentru fiecare
dintre noi și zilnic 1-2 sesiuni de lucru în care
Managerii oferă sprijin pentru vânzare și recrutare.
Folosim intens chat-urile de messenger pentru
conectare și pentru a ne ajuta între noi cu sfaturi și
idei. Personal, fac cel puțin o dată pe lună sesiuni
1 la 1 cu oamenii care au nevoie de sprijin pentru
calificări.

Am profitat de lunile de vară și am mers să
întâlnim o parte din membrii echipei din țară și
sperăm ca în 2021 să-i întâlnim și pe cei din
afara României. Ceva s-a schimbat, într-adevăr.
Oamenii petrec mai mult timp online. Avantaj
pentru noi!
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4

. Cum recrutați acum, dar mai ales

cum îi învățați și pe alții să procedeze
în aceste zile, când aproape toată viața
noastră s-a mutat online?
Majoritatea oamenilor din echipa mea (cam 98%)
sunt oameni pe care nu-i cunoșteam înainte de
Forever. Oameni pe care i-am recrutat online. Am
încercat întotdeauna să aplic ceea ce m-a învățat
mentora mea, Georgiana Stroe: să păstrez
lucrurile simple.
Mizez mult pe empatie, pentru că sunt conștientă
de faptul că, dacă afacerea mea a crescut în
acest an, nu s-a întâmplat neapărat la fel și
pentru prospecții noștri. De aceea îmi concentrez
eforturile asupra conectării cu ei, pentru a-i ajuta
să înțeleagă cum le poate schimba viața această
afacere. Deoarece nouă chiar ne-a schimbat-o
și nu știu dacă altceva ne putea aduce atât de
multe realizări într-un timp atât de scurt și cu atât
de multă flexibilitate.
Mă folosesc de fiecare ocazie ca să dau
telefoane de business, folosesc înregistrarea
prezentării de oportunitate și prezentările online
pe care le facem împreună cu echipa. Iar asta
este strategia de acţiune pe care am oferit-o şi
echipei mele - simplitate, consecvență și răbdare.
Știu că unii cred că e un secret în ceea ce facem
noi, așa că o să-l divulg acum: suntem faine,
suntem naturale, suntem sincere și ne dorim din
tot sufletul ca ai noștri (viitori) copii să trăiască o
viață mai bună, fără griji și în care să se bucure
de lucrurile mărunte (după-amieze cu familia,
plimbări în parc, prieteni adevărați) și mă bucur
că fetele din echipa mea au înțeles acest lucru și
îl dau mai departe.

număr fix, dar dacă îmi rămâne timp la sfârșitul
zilei și vreau să-l investesc în business, aici îl
folosesc), am descoperit dezvoltarea personală
și citesc mai mult decât înainte (cam o carte
pe săptămână), mă fac vizibilă în online, sunt
prezentă la toate training-urile și prezentările
echipei și neapărat mă conectez cu liderii și cu
oamenii care sunt în creștere și au nevoie de
ajutor.

6.

Aveți doi copii minunați și formați
o familie tare frumoasă. Cum vă
descurcați să munciți cu ei pe lângă
voi zilnic, mai ales că acum școala este
online? Cum împăcați viața de familie cu
antreprenoriatul?
Mulțumesc! Mă străduiesc în fiecare zi să fiu
prezentă şi în viața copiilor (mai ales pentru că
am simțit lipsa părinților din copilăria mea), și în
afacere.
Copiii deja sunt măricei și înțeleg când mami
sau tati trebuie să lucreze. Școala online nu a
reprezentat o dificultate pentru noi. În plus, sunt
și ei destul de implicați în business. Ne ajută să
pregătim colete, mergem împreună să livrăm
produse, îi luăm cu noi mereu la evenimente și
le place mult să fie și ei Forever. Dragoș mereu
spune că el se va face “Foreverist”, iar Răzvan
este fanul călătoriilor oferite de companie. Ei sunt
motivația noastră și cei mai drăgălași colegi de
birou.

5.

Ce anume, din toate activitățile
obișnuite din afacerea ta, îți place cel
mai mult să faci?
Cel mai mult îmi plac sesiunile de Primii Pași
spre Manager, în care mă conectez cu oamenii
noi care vin cu energie proaspătă, setăm
obiective și dăm startul afacerii. La fel de mult
mă energizează sesiunile de training în care am
ocazia să transmit celorlalţi ce am învățat eu în
această călătorie.
Am câteva activități pe care le prioritizez și pe
care mă străduiesc să le fac în fiecare zi, fără
excepție. Mă responsabilizează și Marius, soțul
meu, la capitolul acesta. Caut să vorbesc în
fiecare zi cu oameni noi (nu am neapărat un
foreverliving.ro
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7.

Cum arată o zi de lucru pentru tine?

Prima parte a zilei o dedic copiilor, pregătim
împreună micul-dejun, apoi Răzvan intră la școală
online, iar noi ne jucăm cu Dragoș. Îi place să
joace șah sau Monopoly, așa că profită aproape
în fiecare zi de faptul că suntem acasă și,
vrând-nevrând, începem ziua jucându-ne.
Apoi am 1-2 întâlniri cu FBO din echipă, iar după
prânz de regulă ne jucăm. Dacă este posibil,
mergem la plimbare sau facem temele împreună.
În zilele în care aloc mai multe ore afacerii şi eu
mai am câteva sesiuni, ei petrec timp cu Marius.
Ne place să fim mereu împreună.
Nu am un ritual pe care să-l respect zilnic, în
afară de faptul că-mi place să încep ziua cu un
pahar mare de Aloe Berry Nectar cu Pomesteen
Power și să scriu într-o agendă lucrurile pentru
care sunt recunoscătoare.
În unele zile îmi place să mă aranjez ca și cum aș
merge la birou, în altele, mă bucur pur și simplu
că am biroul acasă și că pot lucra în tricou.
Simplitate și flexibilitate din nou

😊

8.

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

Să inspire! Cu siguranță, acesta este cel mai bun
lucru pe care îl poate face un lider pentru reţeaua
lui. Să fie cel mai bun FBO din echipa sa, să fie
primul care acceptă provocările, să nu se plângă,
să fie atent la mesajul pe care îl transmite, să fie
cel mai bun consumator al său, să fie un produs
al produselor, să fie acolo când oamenii au
nevoie de el.
Să le ghideze pașii, să-și dorească mai
mult pentru ei și să-i îndrume către reușite.
Întotdeauna am considerat că oamenii din echipa
mea sunt mai întâi de toate prietenii mei, apoi
parteneri de afacere și am încercat mereu să
dau afacerea persoanelor cu care rezonez, care
să aibă aceleași valori, cu care să pot vorbi și
dincolo de business. Oamenii simt când îți pasă
cu adevărat de ei. Iar asta îl ajută și pe lider să
crească. De aici vin toate acțiunile pe care știe că
le are de făcut ca să-și ajute echipa.

9

. Încheiați un an cu rezultate foarte

bune în afacere. Ce obiective urmează
pentru voi în 2021?
Pentru mine, 2020 a fost anul în care mi-am
dovedit că pot mai mult. Mi-am schimbat
setarea mentală și am decis să-mi asum
responsabilitatea pentru viața mea; 2020 cu
siguranță m-a deblocat.
A fost an de creștere atât în afacere, cât și pe
plan personal. Doi noi Manageri direcți, Raliul
Global bifat din septembrie, Eagle-ul aproape
gata. Urmează stimulentul de mașină curând,
așa că tot ce avem de făcut este să ne asigurăm
că 2021 va fi anul în care oamenii din echipa
noastră vor crește ca să se bucure și ei de toată
măreția Forever. Deja avem câteva persoane în
ascensiune și cu siguranță vor mai urma și altele.
Global Leadership Team este obiectivul
meu. Am spus cu teamă asta, pentru că mă
responsabilizează față de întreaga comunitate,
dar știu că este realizabil, deoarece am cea mai
frumoasă echipă din lume, împreună cu care
construiesc cea mai frumoasă afacere din lume.
Și mai știu ceva: că Forever România este lângă
mine, iar asta mă face să mă simt puternică,
pentru că sunt sigură că orice provocare
ar apărea, am în spate o echipă întreagă
de profesioniști dedicați, iar pentru asta vă
mulțumesc din tot sufletul!

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2020 | 260

Echipa Forever România 21

Vali Huțan,

Șef Birou Contabilitate
Forever Living Products România

Vali, ești una dintre persoanele
care se află de la începuturi în
Forever și ai crescut odată cu
compania. Povestește-ne puțin
despre cum a început povestea ta.
Călătoria mea în Forever începe odată
cu înființarea companiei în România, în
1999. Mai întâi a fost o colaborare la
distanță, când firma la care lucram pe
atunci preluase contabilitatea Forever.
Așa i-am cunoscut pe Gabor, Alex
(Vasilescu) și Adi (Preda), cu care am
colaborat timp de un an și jumătate.
Ulterior, pe măsură ce compania
începuse să prindă rădăcini în
România și s-a decis crearea
propriului departament de contabilitate
în cadrul firmei, am luat decizia,
împreună cu doamna Gabi Dumitru
(care era colega mea pe atunci și
care astăzi este Directorul Financiar al
Forever România) să lucrăm în Forever
și să punem împreună bazele acestui
departament. Și a fost cea mai bună
decizie pe care am luat-o.
Am simțit din prima că Dora, Gabor și
toți ceilalți colegi care erau de atunci
în firmă (și sunt și astăzi!) sunt oamenii
de care și printre care am nevoie să
cresc și să mă dezvolt. Și intuiția nu
m-a înșelat.
Pe parcursul celor 20 de ani de când
sunt Forever am învățat foarte multe
lucruri nu doar în meseria mea,
sprijinită întotdeauna de companie,
ci și ca om – spiritul de echipă,
importanța de a fi mereu aproape de
ceilalţi și de nevoile lor, chiar dacă noi
ne desfășurăm activitatea mai mult în
jurul cifrelor.
Eu am tendința de a fi o persoană
extrem de categorică în meseria mea,
dar totodată sunt o fire orientată spre
oameni și dornică să ajut ori de câte
ori e nevoie de mine. Am descoperit
în Forever un colectiv extrem de cald
și onest, care a crescut în timp și care
și astăzi își pune sufletul în tot ceea ce
face pentru voi.
Acesta este și meritul Dorei și al lui
Gabor, care au reușit de la început să
ne insufle cele mai frumoase valori,

să ne inspire întotdeauna prin ceea
ce fac și să ne aducă mereu mai
aproape unii de alții. Nu degeaba se
spune că cine se aseamănă se adună.
Le mulțumesc pentru încrederea și
experiențele frumoase pe care le-am
trăit și știu că le vom trăi și de acum
înainte.

În ce constă activitatea ta în
cadrul companiei?
Lucrez în departamentul de
contabilitate al companiei, unde
mă ocup de partea de contracte și
salarizare, de bancă, analiza conturilor,
constituirea și distribuirea Chairman’s
Bonus, operații legate de evenimente,
gestiune și rapoarte vânzări marfă,
inventarieri anuale, declarații, plăți,
analiza bonusurilor externe, raportări
statistice și tot ce mai este nevoie și
unde pot să ajut.
Știu că sună totul foarte tehnic, însă
îmi place mult ceea ce fac și faptul
că întotdeauna activitatea mea se
completează cu oamenii din spatele
acestor activități este un atu care mă
împlinește.
Comunic frecvent cu Forever Business
Ownerii, încercând să răspund cât mai
prompt solicitărilor lor, și colaborez
îndeaproape cu colegii din toate
departamentele, ceea ce îmi oferă
o perspectivă mereu proaspătă și
actuală asupra nevoilor companiei,
oamenilor și-mi permite să iau pulsul
și altfel decât din cifre și dosare.
Forever este locul în care activitatea
contabilă a fost adusă la nivelul de
înțelegere al oamenilor simpli, dar cu
visuri mari și o hotărâre și mai mare. Și
asta mă motivează.

Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri la final de an?
Știm că toate aspectele contabile ale
unei afaceri pot fi anevoioase pentru
mulți parteneri, mai ales dacă sunt la
început de drum și nu au mai avut de-a
face cu astfel de lucruri până acum.

Însă în Forever, procedurile și
birocrația sunt mult simplificate față
de ceea ce presupune deschiderea
unei afaceri clasice. Iar noi vă suntem
mereu alături în tot acest proces,
la fiecare pas după semnarea
formularului de înscriere, după ce
luați decizia de a dezvolta afacerea.
Vă purtăm prin toate demersurile
necesare pentru ca bonusurile să
ajungă la voi și să vă desfășurați
activitatea în cele mai bune condiții.
Niciun om nu se naște învățat. Iar
Forever este cunoscută drept locul
în care oamenii obișnuiți realizează
lucruri extraordinare. Pentru că nu
există piedici, atât timp cât au o
comunitate întreagă aproape de ei (de
la Sponsor la linia superioară), și pe
noi, angajații companiei, care îi însoţim
în tot procesul de învățare.
Atât eu, cât și colegii mei din
departamentul financiar contabil
suntem deschiși către oricine vine
spre noi cu întrebări legate de
aspectele contabile ale afacerii.
Așadar, atunci când simțiți că
sunteți în impas, nu ezitați să ne
scrieți întrebările voastre pe adresa

suport_contabilitate@foreverliving.ro
și să ne cereți sprijinul. Veți găsi mereu
un coleg dornic să vă fie de folos. Și
nu doar noi. Toate departamentele
companiei funcționează zilnic pentru
voi. Și sunt oameni frumoși și cu suflet
mare care așteaptă să vă ajute în
planurile pe care le aveți în Forever.
Vă doresc să fiți aproape unii de alții,
să fiți sănătoși, generoși și să aveți
încredere în viitorul vostru alături de
Forever.
Sărbători frumoase, pline de iubire
și un an nou minunat!
foreverliving.ro

22 Club Forever

CLUB100

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

Gál Irén

Nagy Ernő & Irma

Marinela Tuțuleasa

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Marian & Dr. Monica Costiță

Cristiana & Eugen Dincuță

Liliana Berdan

Liliana Tivadar

Violeta Loredana Gânbuțan

Alexandra Badea

CLUB60

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

Niculina Ștefana
Marilena Culișir
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Tatiana & Florin Gonț
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin
Valentina Chelu
Silviu Ursu
Derzsi Etelka & Sámuel
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Daniel & Maria Parascan
Marius & Milentina Marcus
Viorica & Viorel Moca
Niculina & Viorel Ciuchea
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Angela & Valentin Gherghe
Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță
Vasilica Crăciun
Viorica & Ștefan Roșu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Camelia Dincuță
Monica & Cristian Lepădatu
Aurel & Veronica Meșter
Carina & Sebastian Iacătă
Pethő Roland Tiberiu & Agnes
Valentin & Adriana Nițu
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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
Cristiana & Eugen Dincuță
Romina Doran
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
Niculina Ștefana
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel
Gál Irén
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
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro

24 Top Forever

TOP 20 FBO

e
l
a
i
r
e
g
a
n
a
m
n
o
n
.
P.C
1
2
3
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9
10
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13
14
15
16
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18
19
20

Gál Irén
Gál Irén
Marian & Dr. Monica Costiță
Violeta Loredana Gânbuțan
Marinela Tuțuleasa
Nagy Ernő & Irma
Cristiana & Eugen Dincuță
Marilena Culișir
Liliana Berdan
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin
Valentina Chelu
Tatiana & Florin Gonț
Ionuț & Georgiana Stroe
Derzsi Etelka & Sámuel
TOP 20 în funcţie de pc
Liliana Tivadar
non-manageriale realizate
în luna noiembrie
Alexandra Badea
Primii 20 FBO (Forever
Niculina Ștefana
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe
Silviu Ursu
puncte non-manageriale şi au
fost Activi în luna noiembrie.
Marius & Milentina Marcus
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TOP 20 FBO
P.C. totale

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

Gizella & Marius Botiş
Gizella & Marius Botiş
Vajda Katalin
Camelia Dincuță
Aurel & Veronica Meşter
Ionuț & Georgiana Stroe
Gál Irén
Maria Pop
Nagy Ernő & Irma
Marius & Milentina Marcus
Daniel & Maria Parascan
Romina Doran
Derzsi Etelka & Sámuel
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Tatiana & Florin Gonț
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
TOP 20 în funcţie de pc totale
Marian & Dr. Monica Costiță
realizate în luna noiembrie
Primii 20 FBO (Forever Business
Marinela Tuțuleasa
Owneri) care au acumulat cele
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
mai multe pc totale și au fost
Activi în luna noiembrie.
Niculina Ștefana
foreverliving.ro

26 Calificările lunii noiembrie

Calificările lunii noiembrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Lucian Adam
Bogdan Belciug
Adrian Belciug
Maria Berdan
Florentina-Dorina Bodea
Florina Buturugă
Andreea Coman
Dumitra Cosoi
Mihai Dolhascu
Ioana Frumușelu
Mariana Ghineraru
Ana Estera Gîrnet
Larisa Diana Gîrnet
Maria Ignat
Ivaszuk Judit
Robert Mărieș
Claudia Creola Neamțu
Luminița Nicoleta Neamțu
Lucica Felicia Nicolae
Viorica Opriș
Ileana Marilena Pătru
Denisa Mihaela Radu
Camelia Răduică
Tarpai Ildikó
Natalia Crețu-Babanuța
Didina Dănescu
Feodora Petrușca
Natalia Vătavu

Chitila, IF

Sponsori

Cristiana & Eugen Dincuță
Ploiești
Constantin & Manuela Belciug
Lutu-Roșu, PH
Lidia Belciug
Iași
Liliana Berdan
Aleșd, BH
Luminița Codilă
Băicoi, PH
Adrian Belciug
Lăpuș, MM
Lavinia Duma
Botoroaga, TR
Victoria Diana Nedelea
Vlădeni-Deal, BT
Liliana Berdan
București
Violeta Loredana Gânbuțan
București
Mirela Lucia Isoveanu
Botoșani
Emanoil & Lăcrămioara Crețu
Botoșani
Ana Estera Gîrnet
București
Tatiana & Florin Gonț
Sighetu-Marmației, MM Maria Rozalia Codrea
Baia-Mare, MM
Rafael-Valer Loghin
Timișoara
Marinela Tuțuleasa
Ivănești, VS
Niculina Ștefana
Chitila, IF
Elena Nicolae
Oradea
Florentina-Dorina Bodea
Craiova
Marinela Tuțuleasa
Brașov
Niculina Ștefana
București
Felicia Voicu
Buduslău, BH
Tarpai Marta
Cahul, Rep. Moldova
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Chișinău, Rep. Moldova
Adina Halmaghe
Hîncești, Rep. Moldova Alexandra Badea
Rișcani, Rep. Moldova Ana Teruș
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Calificările lunii noiembrie
Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Maria Rozalia Codrea
Ana Maria Tudosie

Sighetu-Marmației, MM

Alexandra Codrea
Marinela Tuțuleasa

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

Slatina, OT

Codlea, BV
Daniela Elena Crețu
László-Kajcsa Helga & Barna Târgu-Mureș

Tatiana & Florin Gonț
Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță

Senior Manageri
Nume

Sponsori

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

Localitate

Violeta Loredana Gânbuțan Bragadiru, IF

Sponsori
Ionuț & Georgiana Stroe

Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți
sponsorizați în prima generație.

Soaring Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Derzsi Etelka & Sámuel
Gál Irén
Tatiana & Florin Gonț

Baraolt, CV

Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiș
Camelia Dincuță

Zalău
Sinaia

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizor

Localitate

Sponsori

Oxana Ostap

Mihalasa, Rep. Moldova

Alexandra Ostafi

Eugenia Suciu

Câmpia Turzii, CJ

Mircea & Dana Olariu

Nemes Timea

Odoreu, SM

Galli Timea

Săndica Velisa

Medgidia, CT

Aurelia Gabi Palanga

Rodica Achim

Oradea

Elena Enache

Alina Maria Craiovan

Comlosu Mare, TM

Ana & Gabriel Piparcă

Elena Nicoleta Gherman

Brașov

Ionela Gabriela Beschiu

Anca Monica Molnar

Baia-Mare

Maria Rob

Adelina Antonela Ciuraru

Faraoani, BC

Alexandra Dănilă

Maria Savu

Mioveni, AG

Teodora Elena Ciolan

Crina Hamza

Satu-Mare

Ramona Diana Dragon

Mariana Coman

Slobozia, IL

Mădălina Georgiana Năstase

Cornelia-Ionel Negru

Stănișești, BC

Isabela Burlacu

Alina Paraschiv

Bilciurești, DB

Carina & Sebastian Iacătă

Manageri

Localitate

Sponsori

Florica & Vasile Mastan

Zalău

Gál Irén

Sorinela Liliana Teodor

Cumpăna, CT

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Carol Platon

Gura Văii, BC

Mihaela & Iulian Vîță

Nicoleta Petcu

București

Ionuț & Georgiana Stroe

Constanța Ianula Bădulescu

București

Violeta Loredana Gânbuțan

Mariana Prinose

București

Valentina Chelu

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna noiembrie
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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;

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vă informăm că în zilele de 25 decembrie 2020 și 1 & 4 ianuarie 2021,
Centrele de Distribuție Forever din întreaga țară sunt închise. Acestea se
redeschid pe 5 ianuarie, ora 09:00, cu program normal.
Vă așteptăm însă 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.

Achim, Maria

Buciumi

Ballo, Gabor

Brasov

Adam, Andreea

Apa Asau

Balogh, Istvan Zoltan

Salonta

Adam, Iuliana

Valu Lui Traian

Bara, Csilla Maria

Tomesti

Adina, Giura

Bucuresti

Baraian, Eugen

Targu Mures

Adrian, Eduard, Popescu

Bucuresti

Barascu, Ioana Cosmina

Sacelu

Afronie, Doina

Ramnicu Valcea

Barbu, Madalina Laura

Titu

Agache, Aura

Botosani

Barna, Mihaly Kocsis

Camar

Aldea, Florentina

Brasov

Batinas, Ionela

Bacau

Alexa, Ecaterina

Pascani

Batori, Edit

Santimreu

Almasan, Orsolya Kincso

Arcus

Benes, Elod

Ciumani

Alupului, Adina Andreea

Piatra Neamt

Berbecariu, Mariana

Roman

Alves Da Silva, Florentina Alina

Bucuresti

Berbeneciuc, Elena Adriana

Borca

Ambrus, Aranka

Miercurea Ciuc

Berbente, Rodica

Zalau

Andrea, Marius

Arad

Beres, Csaba

Targu Mures

Andriciuc, Costel

Scorteni

Berescu, Mara

Braila

Anghel, Lucica

Braila

Birdac, Adela

Binis

Anghel, Monica

Craiova

Birlan, Madalina Daniela

Mosnita Noua

Antal, Noemi

Targu Mures

Biro, Reka Beata

Targu Mures

Ardelianu, Veronica

Constanta

Bivol, Lilia

Ialoveni, R. Moldova

Arghir, Maria

Peris

Blaga, Mircea

Oradea

Atanasiu, Ioana-Lucia

Bucuresti

Blidariu, Daniel

Timisoara

Baba, Gheorghe-Cosmin

Socodor

Blindu, Gratiela Teodora

Bucuresti

Baciu, Florica

Stracos

Boboc, Ludmila

Chisinau, R. Moldova

Bagosi, Anita Bettina

Surplacu De Barcau

Bocanet, Lacramioara

Vaslui

Balan, Daniela

Medgidia

Bocra, Violeta

Haieu

Balasoiu, Mariana

Ramnicu Valcea

Bod, Szerena Noemi

Targu Mures

Balint, Edit

Miercurea Ciuc

Bodea, Maria

Sighetu Marmatiei
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Bohan, Maria

Tepes Voda

Ceornohuz, Dumitru

Rasnov

Boldan, Andrada Georgiana

Baia Mare

Cetean, Daniela Valeria

Alba Iulia

Bongyan, Beata

Sf. Gheorghe

Cevei, Mariana

Oradea

Borbely, Aniko

Apa

Chelsoi, Carmen Cristina

Baltati

Borsi, Akos

Buduslau

Chilimbar, Nicoleta Mirela

Focsani

Botez, Aliona

Ialoveni, R. Moldova

Chira, Marian

Bucuresti

Bradea, Ioana Elena

Bratca

Chireata, Lavinia-Carmen

Targu Carbunesti

Brailescu, Corina

Umbraresti-Deal

Chirion, Lorena

Ploiesti

Brescan, Clementina

Codlea

Chirita, Andreea

Pitesti

Brezsa, Orsolya Melinda

Targu Mures

Cimpoies, Paula Olivia

Nasaud

Bucur, Loredana

Valea Iasului

Ciobanu, Diana

Balti, R. Moldova

Buda, Lucretia

Slobozia Noua

Cioi, Adelina Magdalena

Bucuresti

Bujdei, Teodora Catalina

Craiova

Ciotau, Lacrimioara

Radauti

Bulea, Laura

Sibiu

Ciubotaru, Mihaela Nela

Bacau

Bulgaru, Oana Monica

Galati

Ciutacu, Maria Stefania

Vladesti

Bumbar, Vasilena

Ruscova

Coclici, Mihaela Loredana

Mitocu Dragomirnei

Burca, Andreea Eva

Mandruloc

Cocris, Miahela Elena

Hantesti

Burdet, Rebeca

Beregsau Mare

Codrea, Ilisca

Ocna Sugatag

Burlacu, Iulia

N. Balcescu

Coman, Adina Crina Lenuta

Moisei

Busuioc, Domnica

Bucuresti

Coman, Florin Emanuel

Bucuresti

Buzuleac, Angela

Glodeni, R. Moldova

Constantin, Simona Nicoleta

Ploiesti

Camilar, Lacramioara

Udesti

Coresciuc, Andreea

Suceava

Candale, Varvara Palagia

Maieru

Cornea, Madalina

Fantanele

Candulet, Marius-Adrian

Cartisoara

Costache, Mihaela

Bucuresti

Canpean, Daniel Valentin

Reteag

Costache, Paul

Braila

Capmare, Andreea

Onesti

Costescu, Amalia

Barlad

Carabat, Maria

Letcani

Costin, Ioana

Baia Mare

Cengheri, Roxana

Gilau

Cotic, Corina

Pascani
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Covaliuc, Cristina Elena

Dangeni

Dragos, Simona Laura

Cluj-Napoca

Cozma, Mariana

Iasi

Dumitrache, Roxana Iustiniana

Vladeni

Craciun, Anamaria

Carandeni

Dumitru, Adrian

Calarasi

Craciun, Emilia

Dorohoi

Elekes, Maria

Toplita

Cretu, Cristina

Moreni

Enache, Ramona Petronela

Arad

Cristea, Mirabela

Santana

Erli, Gabriela

Arad

Cristinoiu, Rebeca Beatrice

Strejnicu

Fechete, Ioan

Sarmasag

Csatary, Erzsebet Gabriella

Oradea

Fekete, Rozalia

Finis

Csatho, Klara

Targu Mures

Ferent, Dana Cristina

Lapus

Curjos, Lilia

Raionul Cahul, R. Moldova

Ferent, Ramona

Lapus

Cuza, Sergiu

Cluj-Napoca

Filimon, Livia Ioana

Oradea

Dajbukat, Levente

Ernei

Filip, Raluca

Bengesti-Ciocadia

Dali, Szidonia

Chichis

Finta, Rebeca

Uivar

Danculea, Magdalena

Bacau

Florentina, Voinea

Berceni

David, Anca Nicoleta

Marghita

Floricel, Loredana

Codlea

Deac, Iulia Roxana

Marghita

Focze, Iren

Hunedoara

Deak, Gyorgy Imre

Santimreu

Fodor, Lorand

Satu Mare

Demeter, Boglar

Baciu

Fofica, Mioara

Craiova

Derecichei, Roxana Dana

Oradea

Formagiu, Luisa

Arad

Dinescu, Melinda

Baia Mare

Fratila, Magda

Fagaras

Dobrea, Loredana Casiana

Cermei

Fuioaga, Daniela

Bacau

Dobrin, Anca

Vaslui

Gabai, Falvia

Cintei

Dolama, Bogdana Anca

Beliu

Gaidau, Lilia

Raionul Straseni, R. Moldova

Dolghier, Rodica

Drochia, R. Moldova

Gal, Krisztina

Zalau

Donosa, Mihaela Daniela

Botosani

Galis, Ana

Trusesti

Dorina, Rosu

Bucuresti

Gergely, Nicoleta

Deva

Draghici, Monika

Miercurea Ciuc

Gherghe, Violeta

Buftea

Dragoi, Cristina

Timisoara

Gherghel, Georgian Monel

Iasi
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Gherghin, Olga

Bucuresti

Ion, Sorin Alexandru

Stubeiu

Ghiletchi, Valeriu

Chisinau, R. Moldova

Ionutas, Calin Ciprian

Baia Mare

Girtan, Elena

Ulmeni

Irimus, Georgiana Diana

Baia Mare

Gont, Lidia

Sinaia

Ivan, Larisa Cipriana

Bistra

Gradinaru, Lucia

Botosani

Jurau, Mihail Gabriel

Oradea

Graur, Victoria

Falesti, R. Moldova

Kenyeres, Gyongyver

Sintioana De Mures

Greavu, Maria Nicoleta

Lisa

Kertesz, Nandor

Sf. Gheorghe

Grigore, Mirabela

Pecica

Kis, Csenge

Targu Mures

Gromov, Natalia

Brasov

Kollo, Monika

Ciumani

Gubavu, Selena Mirabela

Bragadiru

Kopacz, Katalin

Harghita

Gui, Catalin-Florentin

Resita

Kormoczi, Noemi Reka

Targu Mures

Gyorfi, Erika

Tg. Mures

Kosina, Anca Daniela

Bucuresti

Hanganu, Elena

Raionul Hincesti, R. Moldova

Kotusov, Felicia

Chisinau, R. Moldova

Harlav, Ioana Maria

Cluj-Napoca

Kovacs, Edina Hortenzia

Valeni

Herman, Larisa

Mihai Bravu

Kozma, Reka Katalin

Timisoara

Huidan, Gabriela

Targu Mures

Kozma, Timea

Lopadea Noua

Hutanu, Bianca Gabriela

Iasi

Lackovics, Ildiko

Odorheiu Secuiesc

Iacob, Andreea Georgiana

Bod

Lascu, Catalin

Munteni

Ianco, Cristina-Elvira

Balj

Laza, Elia Crina

Arad

Iconaru, Andreea

Tulcea

Lebada, Madalina

Vlasinesti

Ienci, Eugen

Arad

Lenga, Remus

Resita

Ifrim, Simona

Iasi

Leonte, Dan

Slanic-Moldova

Ignat, Aurelia Cerasela

Slobozia

Lezeu, Diana Madalina

Simand

Ilas, Emilia

Botosani

Livia, Diana, Costea

Bucuresti

Ilie, Nicoleta Ramona

Bacu

Lorincz, Tamara

Baraolt

Ilieni, Ioan

Ilva Mica

Lozovan, Corina

Telenesti, R. Moldova

Ilisoi, Mariana

Constanta

Lucaciu, Rodica, Dorel

Cluj-Napoca

Ilyes, Zsolt

Odorheiu Secuiesc

Lukacs, Naomi

Oradea
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Lupulescu Caruntu, Roxana

Targu Jiu

Mihincau, Rebeca Sabina

Luncasprie

Macarie, Alin Emil

Sangeorgiu De Mures

Milos, Maria

Tg. Secuiesc

Macarie, Daniela

Vatra Dornei

Mincsor, Zsofia

Gheorgheni

Madar, Daniela

Alesd

Mitrea, Ramona Mariana

Brasov

Magulean, Amalia

Cintei

Mocanu, Fanica

Bucuresti

Manolache, Petru Ioan

Oradea

Mociar, Georgiana

Oradea

Marcean, Adrian Mircea

Somes-Uileac

Modoc, Margareta

Crestur

Marcu, Maria

Letea Veche

Moisin, Patricia

Jebel

Marcus, Mirela

Negresti-Oas

Moldovan, Gabriela Viorica

Colonia Bod

Marian, Cornelia

Criseni

Moldovan, Judit

Gruisor

Marin, Alexandru

Faraoani

Moldvai, Eniko

Leeds, United Kingdom

Marin, Elisabeta

Ploiesti

Moreanu, Bernadeta

Bacau

Marinescu, Elena Camelia

Brabova

Mot, Felicia Cornelia

Oradea

Marosan, Adela

Baia Mare

Muntean, Anamaria Roxana

Nistru

Marton, Rodica

Hlipiceni

Muresan, Nicoleta

Homoroade

Maslinca, Zamfira

Chegea

Nagy Petres, Sarolta

Miclosoara

Mastan, Loredana Viruca

Rastoltii Desert

Nagy, Adrienn

Dorobanti

Mata, Daniela

Bacau

Nagy, Barbara

Madaras

Mata, Liliana

Siretu

Nalbaru, Alexandru-Robert

Timisoara

Matei, Daniela

Ploiesti

Nasta, Mariana

Targoviste

Matyas, Erzsebet

Lemnia

Neagu, Ionela Florentina

Costeiu

Mesaros, Ileana

Sugatag

Necula, Georgiana Laura

Constanta

Miala, Elena

Topoloveni

Neculcea, Georgiana

Galati

Micu, Alina Cristina

Constanta

Nedelcu, Cosmina

Barlad

Micu, Andreea Maria

Craiova

Nela, Ibiceanu

Niculesti

Mihalache, Lidia

Botosani

Nica, Maria Alexandra

Fedelesoiu

Mihalca, Alina

Copalnic-Manastur

Nistor, Andreea

Strejnicu

Mihalcea, Iulia Sabina

Codlea

Nistoroaea, Lacramioara

Bucuresti
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Novac, Elena

Dubasari, R. Moldova

Pelle, Daniela Monica

Oradea

Oancea, Veronica

Bucuresti

Petrache, Aura Georgiana

Ploiesti

Obretin, Tatiana

Scutelnici

Piscoi, Elena Georgiana

Orvisele

Odagiu, Natalia

Edinet, R. Moldova

Pistriuga, Lilia

Briceni, R. Moldova

Odorog, Nicoleta Mariana

Bucuresti

Piu, Simona

Iasi

Olah, Agota

Tg. Secuiesc

Plesea, Adina

Gugesti

Olah, Magda

Tg. Secuiesc

Plesu, Cristina

Cantemir, R. Moldova

Oland, Felicia

Cluj-Napoca

Plugaru, Constantin

Ialoveni, R. Moldova

Onodi, Hajnalka

Barzava

Poiana, Cerasela

Slobozia

Ont, Adina

Baia Mare

Pop, Mihaela

Salonta

Osan, Daniela

Petrila

Popa, Ana Maria Monica

Constanta

Ovanesov, Cristina

Bucuresti

Popa, Dorina

Raionul Stefan Voda, R. Moldova

Pacaleu, Corina

Falesti, R. Moldova

Popa, Eva Maria

Oradea

Palade, Rodica

Galati

Popa, Minodora Mihaela

Satu Mare

Paladi, Maria

Singerei, R. Moldova

Poptean, Liliana

Mogosoaia

Palencsar, Teodora

Baia Mare

Portaresco, Oxana

Dubasari, R. Moldova

Palffy, Anna Maria

Deaj

Posta, Zsuzsanna

Sic

Pantalie, Andreea Daiana

Lipova

Potoceanu, Marinela Adriana

Ciclova Romana

Pante, Florina

Somcuta Mare

Prahuza, Marcela

Crucea

Pap, Ilonka

Cluj-Napoca

Prisecariu, Andreea

Botosani

Paraschiv, Samuel

Bucuresti

Prodan, Ioana

Iasi

Parfene, Elena

Bucuresti

Protopopescu, Crina

Baneasa

Pataky, Ildiko

Finis

Puia, Viorica

Raionul Straseni, R. Moldova

Patka, Anita

Odorheiu Secuiesc

Purdea, Anamaria

Oradea

Patkos, Erika Emese

Satu Mare

Puscas, Matilda Veronica

Oradea

Patru, Laura Elena

Craiova

Puskas, Maria Erzsebet

Campenita

Paun, Mariana

Budeasa Mare

Puskas, Zoltan

Remetea

Pava, Roxana Andrea

Zalau

Putaru, Dana

Niculesti
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Quispe, Mihaela Patricia

Corabia

Soldau, Ina

Straseni, R. Moldova

Radu, Costin

Ploiesti

Solyom, Maria

Suseni

Radulescu, Elena

Brasov

Soporan, Camelia Elena

Valureni

Radutoiu, Gheorghe Ciprian

Covasna

Spatariu, Alexandra Claudia

Botosani

Ragalie, Mariana

Bucuresti

Stagarescu, Ana

Dumbravita

Ranbu, Alina

Brasov

Staicu, Paula Ioana

Alba Iulia

Reghina, Loredana Claudia

Chilieni

Stan, Alexandra Maria Dian

Sighetu Marmatiei

Renta, Larisa Georgiana

Podu Turcului

Stan, Florin

Floresti-Stoenesti

Reutchi, Claudiu

Bucuresti

Stanciu, Laura

Onesti

Romanov, Larisa

Stefan Voda, R. Moldova

Stanciu, Luminita

Urlati

Rosca, Delia

Resita

Stanciu, Theodor-Gabriel

Targoviste

Rosu, Maria

Buzau

Steau, Adriana

Bucuresti

Rotaru, Elena

Roman

Stefan, Carmina

Arad

Rotaru, Liliana

Barlad

Stelian, Marin

Cislau

Rudnitchi, Valentina

Donduseni, R. Moldova

Stoicheciu, Cristina

Codlea

Saharnean, Liuba

Orhei, R. Moldova

Stranatca, Daniela

Fetesti-Gara

Salagean, Beatrice Maria

Sangeorgiu De Mures

Stratulat, Mihaela

Baneasa

Sandu, Alexandra Ioana

Bacau

Stroe, Alina-Maria

Targoviste

Sandu, Radu

Ramnicu Sarat

Stroe, Mihaela

Pascani

Santa, Ioana Anca

Zalau

Strugaru, Ramona

Iasi

Sarlea, Maria-Alexandra

Blaj

Suciu, Cosmina Ioana

Cluj-Napoca

Savianu, Anamaria

Satu Mare

Sula, Maria

Costesti, Ialoveni, R. Moldova

Serb, Victoria Cristina

Targoviste

Szabo, Hajnal

Targu Mures

Sferle, Rodica Mariana

Bulz

Szavuly, Agota

Miercurea Nirajului

Sfirlea, Simona

Odobesti

Szilagyi, Erika-Claudia

Valea Lui Mihai

Sica, Aurelia

Podenii Vechi

Szmecskas, Maria

Craidorolt

Simon, Alina

Huta-Certeze

Szomorai, Stela

Sannicolau Mare

Socol, Cornelia Florentina

Biled

Tabac, Adriana

Cahul, R. Moldova
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Tamas, Kiss

Miercurea Ciuc

Urban, Izabella

Sovata

Tanaselea, Iulian

Targoviste

Ursu, Anca

Covaci

Tangulea, Corina

Bucuresti

Vancea, Reghina

Recea

Taran, Oxana

Tiraspol, R. Moldova

Vancea, Terezia

Bucuresti

Tarbuc, Costica

Galati

Varga, Zita Anna

Odorheiu Secuiesc

Tebec, Lorena Valentina

Targu Carbunesti

Varjan, Corina

Timisoara

Tica, Ada

Balti, R. Moldova

Vasi, Marius Tudorel

Botosani

Ticus, Florentina

Craiova

Vasi, Paula Luisa

Botosani

Timofe, Maria Florina

Baia Mare

Vasile, Alina

Constanta

Tinca, Emilia

Miercurea Ciuc

Vataman, Silvia Narcisa

Viisoara-Mosneni

Tintirescu, Cristina

Brasov

Vela, Ioan Petru

Caransebes

Tiponut, Adriana

Bucuresti

Veres, Maria

Aghires

Tiseanu, Andreea

Arad

Vesa, Calin Madalin

Oradea

Toma, Ioana

Oradea

Vetvitcaia, Liudmila

Raionul Donduseni, R. Moldova

Toma, Ligia

Poienile De Sub Munte

Vierasu, Elena

Brasov

Toma, Mihaela Valentina

Dabuleni

Vilceanu, Teodora

Bragadiru

Tomita, Maria

Bacau

Vitelaru, Andreea Elena

Bucuresti

Tomuta, Anca

Timisoara

Vlad, Ioana Diana

Sighetu Marmatiei

Toni, Ildiko

Tarnaveni

Voicu, Iuliana

Constanta

Topa, Lucia

Chisinau, R. Moldova

Zah, Georgeta Olimpia

Marghita

Totir, Roxana

Resita

Zarioiu, Denisa Valentina

Ghioroiu

Tranciuc, Darcizia

Aman, Iordania

Trifa, Ramona

Oradea

Tudic, Filip, Daria Rebeca

Cluj-Napoca

Tudor, Carmen

Bucuresti

Tudor, Louise

Ploiesti

Tudorica, Rodica

Videle

Tugui, Petrica

I.L. Caragiale
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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.

