
Țintind înălțimile
O privire în profunzimea parteneriatului 
Forever cu surorile gemene care au 
cucerit cei mai înalți munți de pe glob și 
care inspiră generația viitoare de femei să 
își urmeze visurile.
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Puterea din 

Aloe vera  pură 
Băutura noastră nutritivă cu Aloe vera conține 99.7% gel pur din interiorul frunzei de aloe, fără 
conservanți, pentru ca tu să te simți cât mai aproape de natură! Forever Aloe Vera Gel® susține 
digestia sănătoasă, funcționarea sistemului imunitar și ajută la o mai bună absorbție a nutrienților.  

Forever Aloe Vera Gel® 

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Momentul ideal să petreci 
timp în aer liber 
Suntem nerăbdători să stăm cât mai mult afară. 
Ai avut vreodată senzația că timpul petrecut în 
natură te face să te simți mai bine, atât fizic, cât și 
psihic? Asta se întâmplă pentru că, de fapt, te 
face mai sănătos. Există dovezi științifice că 
petrecerea unui timp mai îndelungat în aer liber 
este un element esențial care contribuie la o viață 
sănătoasă și împlinită. 

În acest număr al broșurii Aloe Life, sărbătorim timpul 
petrecut în natură și toate acele modalități prin care 
ne face să ne simțim mai împliniți. Le veți cunoaște 
pe Nungshi și Tashi Malik, gemenele din India care au 
scris istorie când au urcat pe vârful Muntelui Everest. 
Și acesta este doar începutul aventurii lor. Citește la 
pagina 24 care sunt planurile lor de viitor!  

Desigur, nu este nevoie să te aventurezi peste limite 
pentru a beneficia de ceea ce are natura de oferit. La 
pagina 9, vei regăsi o parte dintre motivele cheie 
pentru care petrecerea timpului în natură este 
importantă pentru sănătatea ta, împreună cu câteva 
idei despre cum să faci asta mai des. Pentru a fi sigur 
că ești pregătit, la pagina 6 am creat pentru tine un 
ghid prin care să pregătești o geantă de plajă în 
ultimele tendințe.

Poate ai planuri mărețe pentru lunile care urmează, 
poate vrei să faci o călătorie pentru a-ți urma o nouă 
pasiune, cum este fotografia de natură. Nu lăsa 
obiectivele să îți scape printre degete doar pentru că 
nu ai suficienți bani. La pagina 14, vei afla modalități 
flexibile prin care să obții venituri suplimentare 
lucrând în ritmul tău propriu. 

Desigur, nu poți să stai tot timpul afară (deși uneori 
eu mi-aș dori să pot!), dar poți să te asiguri că ai o 
stare de sănătate bună acasă, pentru a fi sigur că 
organismul tău este mereu în formă pentru 
următoarea aventură. La pagina 21, vei găsi un ghid 
de produse cu Aloe vera perfecte pentru utilizare 
cotidiană, care te vor ajuta să arăți și să te simți în 
cea mai bună formă. De asemenea, am inclus la 
pagina 30 un ghid cu acele suplimente alimentare pe 
care ar trebui să le iei pentru a-ți echilibra dieta și a 
acoperi carențele din alimentație.  

Sper că acest număr te va inspira să ieși din casă și 
să te bucuri cât mai mult de tot ceea ce natura are de 
oferit, în același timp în care îți prezentăm și câteva 
modalități prin care să fii mai fericit și sănătos acasă. 

Director Executiv Marketing 
Forever Living Products 
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06    PREGĂTEȘTE-ȚI GEANTA 
PERFECTĂ PENTRU PLAJĂ   
Nu uita câteva lucruri esențiale 
când urmează să stai la soare.

14    FINANȚEAZĂ-ȚI LISTA 
VISURILOR PENTRU VARĂ  
Asigură-ți un venit suplimentar 
pentru a-ți pune în aplicare 
planurile de călătorie.

21   ALOE ACASĂ
Un ghid al produselor Aloe 
vera pe care ar trebui să le ai 
oricând la îndemână acasă.

24 PE ACOPERIȘUL LUMII   
Fă cunoștință cu cele mai noi 
ambasadoare Forever, Tashi și 
Nungshi Malik, gemenele care 
au dus alpinismul pe cele mai 
înalte culmi pentru femeile de 
pretutindeni.

30    SUPLIMENTELE CARE 
SIMPLIFICĂ TOTUL  
Un ghid care îți arată când 
trebuie să iei suplimente 
alimentare și de ce.

32    ADEVĂRUL DESPRE STRES   
Cum îți poate afecta stresul 
viața în moduri la care nu te 
aștepți.

35   INTEGRAREA VERTICALĂ 
Cum controlul costurilor și al 
calității reprezintă un câștig 
pentru clienți.
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Noul Aloe Body Lotion de la Forever combină gelul pur din 
interiorul frunzei de aloe cu ingrediente care catifelează pielea, 
precum uleiul de argan, pentru o hidratare în profunzime. Formula 
noastră ușoară se absoarbe rapid, lăsând pielea moale, netedă și 
revigorată. Un ultim pas perfect al rutinei tale zilnice.

Atingerea
perfectă

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

În 
curând 

FOREVERLIVING.RO



Să pregătești geanta perfectă pentru plajă este 
o artă. Secretul constă în a păstra echilibrul între 
lucrurile care sporesc distracția, fără a îngreuna 
însă geanta.

Pentru a avea geanta de plajă perfectă, pune în ea acele 
lucruri de care nu te poți lipsi, câteva produse de top ca să te 
bucuri din plin de experiență și renunță la cele care ocupă 
spațiu inutil. 

Pregătește-ți 

geanta perfect
ă 

pentru plajă 

PĂTURA ȘI 
CORTUL DE PLAJĂ 

S-au dus vremurile în care luai mereu cu 
tine o umbrelă grea și voluminoasă pentru 
a te proteja de soare. Alege în schimb un 

cort pliabil pentru plajă. O simplă căutare în 
magazinele de profil îți va genera opțiuni 
care ocupă puțin spațiu și cântăresc mai 

puțin de două kilograme, dar care se 
instalează ușor si oferă protecția solară 

a unui baldachin. O pătură de plajă 
subțire se întinde ușor și nu va 

cântări foarte mult în 
bagaj.

6

OCHELARII DE SOARE ȘI 
PĂLĂRIA  

Ochelarii de soare și o pălărie de plajă îți 
vor proteja ochii, umerii, gâtul și tenul de 
efectele nocive ale soarelui. Nu ai de ce 
să-ți strici buna dispoziție și să te expui 

riscurilor, când o simplă pereche de 
ochelari de soare și o pălărie te pot 
face să te simți și să arăți minunat.
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geanta perfect
ă 
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ȘERVEȚELE 
UMEDE

După câteva ore de transpirație, 
nisip și apă sărată, te vei bucura să 

ai la îndemână șervețele umede 
biodegradabile. Acestea te vor face 

să te simți curat și reîmprospătat 
înainte de a merge înapoi în oraș 

sau de a te opri să iei masa în 
drum spre casă.

APĂ 
ȘI GUSTĂRI  

Este foarte important să te hidratezi 
atunci când stai la soare. Asigură-te că 
ai cu tine suficientă apă și bea din ea 

constant pe parcursul zilei. O idee grozavă 
este să pui o sticlă de apă la congelator, cu 
o seară înainte, pentru a te bucura de apă 

rece mai mult timp cât stai la plajă. O 
combinație de alune și batoane proteice, 

cum este Forever Fast Break, 
reprezintă gustări excelente care te 

vor energiza și nici nu îți vor 
ocupa mult spațiu în 

geantă.  

LOȚIUNE DE 
PROTECȚIE SOLARĂ 
REZISTENTĂ LA APĂ   

Nu este un secret că ai nevoie de o loțiune 
solară rezistentă la apă pentru a te proteja de 
arsuri, dar nu orice astfel de cremă își va face 

treaba. Aloe Sunscreen de la Forever conține oxid 
de zinc și Aloe vera pentru a oferi o protecție solară 

superioară, menținând în același timp pielea 
catifelată și hidratată. Formula noastră cu SPF30 
protejează împotriva razelor UVA și UVB și este 

rezistentă la apă timp de 80 de minute. 
Ingredientele Aloe Sunscreen nu afectează 

ecosistemul mărilor și oceanelor, așa că 
poți petrece mai mult timp în apă 

fără a afecta mediul 
înconjurător. foreverliving.ro

CREMĂ 
HIDRATANTĂ DE CORP   
Se știe că expunerea la soare 

deshidratează pielea. Nu e nevoie să 
aștepți până te întorci acasă pentru a evita 

acest efect neplăcut. Asigură-te că ai 
mereu cu tine Aloe Moisturizing Lotion 

pentru a rehidrata și a catifela pielea și nu 
uita să iei și Aloe Vera Gelly, pentru 

situația în care apar arsuri solare 
după prea multă distracție pe 

plajă.
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Pregătit de 

Bucură-te din plin de soare cu Aloe Sunscreen de la Forever. 
Formula noastră îți protejează pielea de razele UVA și UVB 

prin puterea oferită de combinația de aloe cu oxid de zinc și 
o păstrează catifelată și hidratată.

aventură?
SPF 30 -  

 protecție împotriva 
UVA și UVB

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Cum ne poate face mai sănătoși și 
mai fericiți timpul petrecut în aer liber

Ieși afară și 
simte-te minunat!

Oamenii sunt atrași de timpul petrecut în 
natură. În timpul zilelor lungi și însorite de vară, 
abia așteptăm să ieșim afară și să ne bucurăm 
de o zi în parc, de mersul cu bicicleta prin 
pădure și de o excursie la plajă. 

Dar bucuria pe care timpul petrecut în aer liber o 
aduce în viețile noastre oferă mai mult decât 
fericirea temporară care vine din aroma acelor de 
brad sau de la senzația pe care o ai când simți 
firele proaspete ale ierbii între degete. Dacă faci loc 
naturii în viața ta, vei simți o îmbunătățire din toate 
punctele de vedere, fizic și emoțional – există 
multe dovezi științifice care arată cât de mari pot fi 
aceste beneficii. 

Petrecerea timpului în aer liber, în special în 
spațiile verzi, are un impact pozitiv asupra 
stresului, tensiunii arteriale și stării generale de 
sănătate. Un studiu publicat de International 
Journal of Environmental Health arată că 20 de 
minute pe zi petrecute într-un parc sau în alt loc 
cu verdeață îți pot îmbunătăți semnificativ 
calitatea vieții.

În fiecare zi, oamenii de știință descoperă 
dovezi noi despre cum influențează natura 
calitatea vieții, în timp ce multe alte studii sunt 
încă în desfășurare, dar un lucru este cert: 
natura îți poate îmbunătăți semnificativ viața. 
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FERICIREA ESTE O GURĂ DE AER PROASPĂT 
Când ieși afară, ești mai energic. Este senzația pe care 
o ai când briza îți alintă pielea sau când simți parfumul 
naturii care te înconjoară. Dar cercetătorii de la 
Harvard cred că există o strânsă legătură între lumina 
solară și fericirea pe care o resimțim când pășim afară. 
S-a demonstrat că lumina îmbunătățește starea de 
spirit, iar cea provenită de la soare oferă cele mai 
multe beneficii. Soarele nu doar te energizează, ci 
poate chiar să ajute în procesul vindecării fizice. Există 
un studiu care dovedește că, atunci când sunt expuși 
luminii solare, pacienții aflați în convalescență după 
operații chirurgicale prezintă niveluri diminuate de stres 
și durere, iar cantitatea de medicamente de care 
aceștia au nevoie este, de asemenea, redusă.

CORPUL NOSTRU ESTE HRĂNIT DE NATURĂ
Atunci când soarele ne atinge pielea, se declanșează 
un proces care determină producerea și activarea 
vitaminei D în organism. Acest nutrient esențial ajută la 
îmbunătățirea sănătății osoase, a funcției 
cardiovasculare, a sistemului imunitar și, nu în ultimul 
rând, a stării de spirit. Dar nu exagera. Chiar dacă 
soarele atrage multe beneficii, supraexpunerea poate 
dăuna pielii, așa că asigură-te că folosești loțiune cu 
protecție împotriva razelor UVA și UVB, porți ochelari 
de soare, haine lejere, pălărie și petreci suficient timp 
la umbră, mai ales la orele după-amiezii.

MAI MULT TIMP PETRECUT AFARĂ 
TE AJUTĂ SĂ OBȚII ECHILIBRU ȘI 
O STARE DE BINE...”

O ZI PETRECUTĂ AFARĂ ÎNSEAMNĂ UN SOMN 
MAI BUN NOAPTEA
Studiile arată că persoanele care petrec mult timp 
afară, în special în spații verzi, dorm mai bine.  
Cercetătorii de la Universitatea din Illinois susțin că 
explicația constă în faptul că, fiind în aer liber, 
corpul se sincronizează cu ciclul natural noapte-zi, 
ceea ce sporește producția de melatonină, care 
induce starea de somnolență. Petrecerea timpului 
în spații închise ne expune la lumina artificială, 
inclusiv la lumina albastră, care afectează 
producția de melatonină și, implicit, somnul.

MINTEA TA ARE NEVOIE DE NATURĂ PENTRU A 
SE MENȚINE ALERTĂ
Potrivit mai multor studii, copiii care suferă de 
ADHD și-au îmbunătățit concentrarea după ce au 
petrecut timp afară, iar experții consideră că 
activitatea în aer liber îi poate ajuta și pe adulți să se 
concentreze mai bine. S-a demonstrat, de 
asemenea, că activitatea fizică desfășurată afară îi 
ajută pe adulți să se relaxeze și să se simtă mai 
bine, așa că o ieșire poate fi exact ceea ce îți trebuie 
după o zi solicitantă. Petrecerea timpului în aer liber 
poate atenua simptomele Tulburării Afective 
Sezoniere, o formă a depresiei de sezon care se 
manifestă prin anxietate, tristețe și epuizare. Chiar 
dacă mulți sunt afectați de această tulburare pe 
timpul iernii, ea se poate instala în orice anotimp. 
Vestea bună este că, indiferent de vreme, impactul 
pozitiv al ieșirii în natură ajută la combaterea 
acesteia.

TIMPUL PETRECUT ÎN NATURĂ TE FACE SĂ TE 
MIȘTI MAI MULT 
Când sunt în aer liber, oamenii devin mai activi. 
Indiferent că asta înseamnă o simplă plimbare, o 
drumeție pe munte sau o tură cu bicicleta, creșterea 
timpului petrecut afară îl limitează pe cel petrecut în 
fața televizorului sau a laptopului. Un studiu publicat 
de Universitatea din San Diego, California arată că 
cei care se antrenează în aer liber se implică în 
exerciții fizice de dificultate moderată sau intensă de 
cel puțin 30 de minute comparativ cu cei care se 
antrenează în spații închise.
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Experimentează beneficiile pe care natura le 
poate oferi găsind acele modalități simple prin 
care poți include mai mult timp în aer liber în 
programul tău zilnic. Iată câteva modalități prin 
care poți începe imediat.

SCHIMBĂ-ȚI OBICEIURILE PRIVIND 
MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Chiar ai nevoie să folosești transportul în comun 
atât de des pe cât o faci? Există anumite 
drumuri zilnice pe care le-ai putea face pe jos 
sau cu bicicleta? Dacă ești suficient de norocos 
încât să lucrezi undeva unde poți ajunge cu 
bicicleta în locul mașinii, încearcă să pedalezi 
până acolo de minimum două ori pe săptămână. 
S-ar putea să existe și alte comisioane pe care 
le ai de făcut în timpul săptămânii, fără să fie 
nevoie să te urci în mașină sau să chemi un taxi. 

MUTĂ-ȚI ANTRENAMENTELE AFARĂ 
Dacă vremea e frumoasă, poți oricând să îți 
întrerupi abonamentul la sală pentru câteva luni 
și să mergi să te antrenezi afară. Vei economisi 
niște bani vei avea multe activități din care să 
alegi. Poți opta pentru clasica alergare sau 
mersul cu bicicleta, dar acesta e doar începutul. 

Poți să faci o plimbare în pauza de prânz sau să 
mergi la înot un weekend. Indiferent ce alegi, 
sunt șanse destul de mari să te bucuri că ai luat 
decizia de a lăsa aglomerația de la sală pentru a 
te bucura de natură.

Cum să te apropii mai mult 
de natură în fiecare zi 

STIMULEAZĂ-ȚI CREATIVITATEA 
Încearcă să-ți stimulezi energia creativă în afara 
casei. Implicarea în activități creative nu e doar 
relaxantă, ci și grozavă pentru a-ți exersa abilitățile 
de gândire critică. În plus, timpul petrecut în aer 
liber perfecționându-ți abilitățile creative te va ajuta 
să reduci stresul și să îți crești nivelul de energie. 
Poate te gândeai la fotografii în natură sau poate 
dintotdeauna ai vrut să înveți să pictezi. Indiferent 
care îți este pasiunea, există modalități de a o 
exersa în natură și de a lăsa spațiile verzi să te 
inspire.    

Chiar dacă nu te consideri un iubitor al naturii, 
caută modalități de a introduce în viața ta timpul 
petrecut în aer liber. Dovezile arată că astfel vei fi 
mai fericit, mai sănătos și mai energic.
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MĂNÂNCĂ AFARĂ 
De la grătarele din weekend la picnicuri și 
chiar la prânzul servit pe terasa 
restaurantului preferat, să mănânci în aer 
liber este o schimbare de ritm binevenită 
în viața ta. Să stai la masă în aer liber cu 
cei dragi este o bună modalitate de a 
petrece timp în natură și de a te bucura 
totodată de mâncarea preferată.

PREGĂTEȘTE O EXCURSIE CU 
CORTUL 
Există oare o cale mai bună pentru ca 
mintea și corpul tău să beneficieze de 
avantajele naturii decât aceea de a te 
”scufunda” în ea? Vei simți cum 
întinerești în timp ce vei vedea, mirosi, 
asculta natura alături de cei dragi, în 
jurul unui foc de tabără. Este un 
moment perfect pentru a-ți încuraja 
membrii familiei să lase telefoanele și 
tabletele deoparte și să se bucure de 
o conversație plăcută. Mersul cu cortul 
este o modalitate extraordinară de a te 
elibera de agitația de zi cu zi și de a te 
bucura de ceea ce are natura de oferit. 

VIZIONEAZĂ FILMELE ȘI 
SPECTACOLELE PREFERATE ÎN AER 
LIBER 
Nu există nicio regulă care spune că 
trebuie să faci maratonul filmelor tale 
preferate stând pe canapea. Scoate-ți 
proiectorul, laptopul sau televizorul afară 
și urmărește filmele și spectacolele 
preferate sub cerul liber. Să stai afară va 
fi o schimbare de ritm binevenită față de 
timpul petrecut pe canapea. În plus, vei 
respira și niște aer proaspăt.

DESCOPERĂ TRASEELE DIN 
APROPIERE 
Caută traseele ascunse și zonele de 
explorat din apropierea casei tale. Sunt 
șanse mari să descoperi noi rute pe care 
să mergi pe jos sau cu bicicleta ori pe 
care să alergi. Întreabă-ți vecinii sau 
cercetează online ce trasee sau drumuri 
despre care nu știai există în apropiere 
de tine.
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Distracția de
 vară

Câștigă venituri suplimentare care să îți permită următoarea aventură 
prin recomandarea produselor Forever. Te poți alătura clienților din 
întreaga lume care au transformat dragostea lor pentru produsele 
Forever într-o afacere înfloritoare. Contactează persoana care ți-a 
recomandat această broșură pentru a afla cum să începi.

are nevoie d
e finanțare

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Când vremea frumoasă se instalează, 
simțim chemarea naturii, iar atenția noastră 
se îndreaptă către zilele lungi petrecute în 
drumeții, la plajă sau în explorarea unui nou 
colț de lume.

Finanțează-ți 
lista de dorințe 
pentru vară

14 I  Mai 2021



Acum este momentul perfect să faci planuri, dar 
nu e întotdeauna ușor să transformi în realitate 
călătoriile pe care le visezi pentru vară. Câte 
dintre dorințele din lista ta de visuri a fost 
necesar să amâni în fiecare an și ce anume te-a 
reținut să le duci la îndeplinire? 

Dacă ești ca majoritatea oamenilor, probabil că 
timpul și banii sunt principalele motive pentru care 
renunți la multe dintre planurile de vară. Dar nu 
trebuie să se întâmple așa. Indiferent dacă 
economisești pentru benzina necesară acelei 
excursii, pentru placa și lecțiile de surf mult dorite 
sau pentru a merge la parcul de distracții preferat, 
există o cale de a-ți acoperi cheltuielile pentru 
planurile pe care le-ai făcut pentru vacanța de 
vară. 

Unii se gândesc să își mai ia încă un loc de muncă, 
dar responsbilitățile în plus și lipsa timpului liber nu 
doar că duc la epuizare, ci înseamnă și mai puțin 
timp liber. Sacrificarea acelor ore importante pe 
care le petrecem cu prietenii, familia sau în care 
pur și simplu ne relaxăm s-ar putea să ne facă să 
concluzionăm că nu merită efortul.   

Asta face ca vânzările directe să devină o opțiune 
atractivă când vine vorba de venituri suplimentare. 
Modelul afacerii este conceput astfel încât să ofere 
flexibilitate și nu vei găsi un moment mai potrivit ca 
acum să te implici. Vânzările directe sunt despre 
acele produse exclusiviste, care nu sunt accesibile 
clienților direct pe rafturile magazinelor. Sunt despre 
a construi relații și despre prezentarea produselor 
preferate altor oameni într-un mod flexibil, potrivit 
pentru tine - online, fizic sau în ambele variante.  

Există câteva companii de top care s-au dezvoltat 
spectaculos în ultimele patru decade utilizând acest 
model de afacere, iar Forever Living este una dintre 
ele. Compania operează în peste 160 de țări, oferind 
o gamă largă de produse pe bază de Aloe vera și un 
plan de vânzări directe care reprezintă combinația 
perfectă dintre libertate și oportunitate. 

AȘADAR, CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Forever îi numește pe profesioniștii implicați în 
vânzarea directă a produselor sale Forever Business 
Owneri, pentru că aceștia își dezvoltă o afacere 
proprie. Ei decid singuri când lucrează, ce produse 
doresc să vândă și își stabilesc singuri obiectivele de 
vânzări. Pentru unii, asta poate să însemne doar ceva 
bani în plus pentru o seară în oraș. Pentru alții, 
afacerea lunară poate acoperi costurile pentru zbor și 
hotel pentru călătoria de vară mult visată sau chiar 
mai mult.  

Dacă folosești și îți plac produsele Forever, ești 
candidatul perfect pentru a deveni Forever Business 
Owner. Face parte din natura noastră să vorbim 
despre produsele pe care le iubim. Vânzarea directă 
se bazează pe puterea recomandării. Gândește-te de 
câte ori ai vizionat un film, ai cumpărat o carte sau ai 
încercat un nou restaurant pe baza recomandării 
cuiva în care ai încredere. Acea promovare prin 
recomandare este motorul acestei industrii, iar 
tehnologia de astăzi permite mai multă libertate ca 
oricând. Poți promova produsele prin interacțiunea 
față în față, prezentări de produse și social media.

Tot ce trebuie să faci este să vorbești cu persoana 
care ți-a recomandat această broșură sau care ți-a 
vorbit despre produse, pentru a afla mai multe 
despre oportunitatea Forever și Planul de Marketing 
și poți începe atunci când te simți pregătit. 

FOREVER ÎI NUMEȘTE PE PROFESIONIȘTII IMPLICAȚI ÎN VÂNZAREA 
DIRECTĂ A PRODUSELOR SALE FOREVER BUSINESS OWNERI, 
PENTRU CĂ ACEȘTIA ÎȘI DEZVOLTĂ PROPRIA LOR AFACERE.”
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Am început Forever în calitate de client, 
pentru că iubesc produsele cu Aloe vera.  
Oportunitatea de afacere a fost perfectă 
pentru mine. Mi-a oferit cadrul ideal pentru 
a crește și a mă dezvolta. În plus, era ceva 
ce puteam face cu mai multă placere decât 
jobul pe care îl aveam.

Pe măsură ce am înțeles afacerea, am 
început să îi aloc mai mult timp și să câștig 
mai mulți bani. Îmi place să-i ajut pe alții să 
își atingă obiectivele prin Forever, după cum 
îmi place la fel de mult să călătoresc în 
lume. Sfatul pe care l-aș da tuturor este 
să-și creeze un plan care să se potrivească 
stilului de viață și situației lor actuale. 
Începeți prin a vinde produsele pe care le 
iubiți! 

DE CE SĂ TE IMPLICI ÎN FOREVER? 
Dacă citești aceste pagini, cunoști deja produsele Forever și probabil le și folosești constant. Dar știi 
că Forever Living Products este lider în vânzările directe de peste 43 de ani? Compania s-a extins în 
peste 160 de țări oferind produse de calitate superioară pe bază de Aloe vera și dându-le oamenilor 
șansa de a obține venituri suplimentare prin recomandarea produselor. 

Fiind cel mai mare furnizor de produse pe bază de Aloe vera din lume, Forever oferă o gamă largă de 
produse, de la Aloe Vera Gel, produsul de referință al companiei, până la produsele de îngrijire personală 
sau îngrijirea pielii, suplimente alimentare sau produse pentru controlul greutății.
 
Forever îmbină armonios știința și natura pentru a oferi produse de cea mai înaltă calitate, care sunt 
vândute prin rețeaua globală de parteneri.
 
Cea mai bună parte din construirea afacerii tale Forever este că tu deții controlul și poți alege cât de mult 
timp vrei să aloci și cât de mult vrei să te implici. Poate câteva ore pe săptămână vor fi suficiente pentru a 
te ajuta să-ți duci la îndeplinire lista de dorințe pentru vară. Sau poate vrei să îți stabilești obiective mai 
mari – să zbori cu avionul la clasa I sau să te cazezi la un hotel cu mai multe stele față de cum obișnuiai. 
Cu Forever, ai libertatea de a decide și de a lucra pentru împlinirea visurilor tale, în ritm propriu.

Ia-ți avânt!  
Dacă gândul de a intra într-o afacere proprie pare 
intimidant pentru tine, acest lucru se întâmplă 
pentru că nu ai mai întâlnit un model de afacere 
ca Forever. Nu îți ia mult timp să începi și nici nu 
implică investiții financiare, iar stimulentele 
extraordinare și bonusurile financiare de neegalat 
în această industrie te vor ajuta să îți păstrezi 
motivația.

lorCu cuvintele

Cum este să-ți începi 
propria afacerea 
Forever? Am vorbit cu 
câțiva Forever Business 
Owneri pentru a afla mai 
bine ce anume iubesc ei 
la această afacere. 

16

Oliver Lepki  
Canada

Se spune în Forever că ești în afacere pe cont 
propriu, dar niciodată singur. De aceea, persoana 
care te ajută să devii Forever Business Owner va 
deveni Sponsorul tău și te va ghida atunci când 
începi să lucrezi și să câștigi bani în plus pentru 
vara care vine. Iată cum funcționează de obicei. 
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De origine sunt din Polonia, dar am locuit 
în Chicago timp de 17 ani înainte de a mă 
muta în casa visurilor mele din Florida.
Am aflat despre Forever în 2007, când am 
început să folosesc produsele Sonya pentru 
îngrijirea pielii. Lucram cu normă întreagă, 
dar voiam niște bani în plus și îmi plăcea să 
întâlnesc oameni noi, așa că m-am înscris 
ca Forever Business Owner. 

Mă distram atât de tare cunoscând oameni 
noi și recomandând produsele Forever și îl 
aveam alături și pe Sponsorul meu, care mă 
ghida în acest proces. Era minunat să fiu 
capabilă să câștig bani în plus în timpul meu 
liber. Câțiva ani mai târziu, am reușit chiar să 
renunț la serviciul pe care îl aveam și să mă 
concentrez exclusiv pe afacerea mea Forever.

Crescând în Suedia, întotdeauna am visat 
să navighez, chiar dacă toți cei din jurul 
meu erau înnebuniți după schi. Am crescut 
înconjurată de schiuri, dar întotdeauna 
așteptam vara, când familia mea mergea să 
navigheze în arhipelagul Stockholm. 

În 2007 am avut oportunitatea să navighez 
din Suedia până în Scoția pe un yacht. Acea 
călătorie a trezit în mine visul ca, într-o bună 
zi, să navighez pe mare în jurul lumii. L-am 
cunoscut pe partenerul meu, Jorgen, cu care 
împărtășeam același vis. Să fim parteneri 
Forever ne-a permis să navigăm în jurul lumii 
și să ne păstrăm și sursa de venit, pentru că 
afacerea nu ne solicită să stăm într-un anume 
loc. A fost afacerea perfectă pentru noi.
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Marta Omachel 
SUA

Louise Wennberg 
Suedia 

CAUTĂ UN FOREVER BUSINESS 
OWNER 
De la cine îți cumperi produsele? 
Du-te către acea persoană și spune-i 
că ești interesat de un venit în plus 
pentru a-ți finanța lista de dorințe 
pentru vară. Va stabili o întâlnire cu 
tine și te va ajuta să te înscrii și să 
începi! 
 
PLASEAZĂ PRIMA COMANDĂ ÎN 
CALITATE DE FBO  
Plasează comanda pentru pachetul 
“Start Your Journey”. Acesta include tot 
ce ai nevoie pentru a demara afacerea în 
forță și pentru a începe să-ți construiești 
echipa. 
 
ÎNCEPE SĂ RECOMANZI PRODUSE
Odată ce te-ai înscris și ai plasat 
prima comandă, vei fi pregătit să 
recomanzi produse și să faci profit din 
vânzări.

Vara este doar începutul.  
Chiar și după ce ai bifat câteva dintre lucrurile din lista 
de dorințe pentru vară cu ajutorul Forever, poți să 
continui afacerea. Există întotdeauna o oportunitate de 
a câștiga venituri în plus ca Forever Business Owner 
sau poți pur și simplu să te bucuri de reducerile pe 
care le obții pentru produsele preferate. 

Dacă ești gata să mergi mai departe cu afacerea, ai la 
dispoziție numeroase stimulente care ți s-ar putea 
părea interesante – de la bonusuri care îți cresc 
veniturile și chiar posibilitatea de a călători global 
pentru a lua parte la evenimentele Forever. 

1

2

3

DACĂ GÂNDUL DE A INTRA ÎNTR-O 
AFACERE PROPRIE ÎȚI PARE 
INTIMIDANT, ACEST LUCRU SE 
ÎNTÂMPLĂ PENTRU CĂ NU AI MAI 
ÎNTÂLNIT O AFACERE CA FOREVER.”
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Nimic nu face un cocktail mai delicios ca savoarea unică și 
revigorantă a Forever Aloe Vera Gel. Următoarele rețete sunt 
perfecte pentru a fi savurate pe marginea piscinei sau la un grătar.

18

cești de pepene roșu tăiat cuburi

ceașcă Forever Bee Honey®

ceașcă suc de lime 

ceașcă Forever Aloe Vera Gel®

Sare de mare (pentru decorarea 
marginii paharului)

½
8

Pepenele dulce și revigorant, 
împreună cu aroma proaspătă 
a lime-ului și gelul de Aloe vera 
creează gustul perfect la care te 
vei întoarce iar și iar.

Aloe Margarita 
cu pepene roșu

Pune toate ingredientele, cu excepția 
sării, într-un blender și mixează timp 

de 30 de secunde sau până când 
amestecul devine omogen și spuma se 

ridică deasupra. Toarnă gheață 
într-un pahar a cărui margine e 
decorată cu sare. Ornează cu o 

felie de lime. Vei obține 
șase porții.

Ingrediente

Mod de 
preparare:

Băuturasezonului
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Acest cocktail acidulat și revigorant 
este gata în cateva secunde. E ușor să 
mulțumești pe toată lumea cu aroma 
delicioasă a Forever Aloe Berry Nectar.  
 
Pentru fiecare pahar vei avea nevoie de:

Aloe Berry 
Star Cocktail

Ingrediente 

15
2

ml Forever Aloe Berry Nectar®

ml suc de lămâie  

g Forever Bee Honey 

fructe de zmeură 

Apă minerală 

Gheață

Agită timp de 30 de secunde 
amestecul de Aloe Berry Nectar, suc de 

lămâie și miere într-un shaker plin cu 
gheață. Pune conținutul într-un pahar cu 
două fructe de zmeură și completează 
cu apă minerală. Decorează cu un alt 
fruct de zmeură, pe care îl așezi pe 

un bețișor special de cocktail, 
în partea de sus a 

paharului.

Mod de 
preparare:
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O pereche 
puternică

Hrănește-ți părul cu Aloe-Jojoba Shampoo și Aloe-Jojoba Conditioner 
de la Forever. Cu gel pur din interiorul frunzelor de Aloe vera și ulei 
de jojoba, care întărește firul de păr, această pereche puternică de 

ingrediente este perfectă pentru utilizare zilnică, pentru a obține un păr 
moale, ușor de pieptănat, cu o strălucire uimitoare.

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO

În 
curând 



Aloe acasă
Tu când folosești Aloe vera? Nu mai este niciun 
secret că gelul din interiorul frunzei de aloe este 
recunoscut de mii de ani pentru capacitatea de 
a calma pielea după arsurile solare. Încă există 
oameni care cultivă planta acasă pentru a o avea 
la îndemână și a tăia o frunză la nevoie, ca ajutor 
în cazul arsurilor minore. Utilizările și beneficiile 
plantei sunt mult mai numeroase și depășesc 
modul în care o folosim acasă. 

Aloe devine din ce în ce mai mult ingredientul 
cheie în produsele pe care le folosim zilnic. Cu 
cât aflăm mai multe despre beneficiile pe care le 
oferă Aloe vera pură, cu atât mai mult îi facem 
loc în viețile noastre. De fapt, există multe 
produse pe bază de aloe pe care le poți avea 
în casa ta acum ca să arăți si să te simți în cea 
mai bună formă. 

21

Un ghid al celor mai bune produse cu aloe pentru utilizare zilnică

I  Mai 2021



Un început de zi revigorant 
De la obținerea unui păr moale, sănătos și ușor de 
coafat și până la curățarea fiecărui centimetru de 
piele, lasă puterea aloe să-ți ducă rutina zilnică de 
îngrijire la un nou nivel, pentru ca tu să te simți 
revigorat și pregătit pentru ziua care ți se așterne în 
față. 

COMBINĂM ALOE ȘI JOJOBA PENTRU A OFERI 
PĂRULUI TĂU TOT CEEA CE ARE MAI BUN NATURA 
Aloe-Jojoba Shampoo este realizat dintr-o combinație 
de Aloe vera pură și agenți de curățare naturali. 
Beneficiezi astfel de un șampon care curăță în 
profunzime și lasă părul moale și ușor de aranjat. 
Parfumul răcoritor al amestecului de fructe tropicale 
cu accente de frișcă dulce creează o aromă unică și 
captivantă. Potențează puterea șamponului tău cu 
Aloe-Jojoba Conditioner imediat după spălare. 
Formula ușoară menține hidratarea părului, nu îl 
încarcă și îl lasă strălucitor și plăcut la atingere. 
Rezultatul este un păr moale, ușor de pieptănat, care 
arată și se simte minunat. 

RĂSFAȚĂ-ȚI CORPUL CU ALOE BODY WASH
Aloe Body Wash de la Forever este cel mai recent 
produs din gama de îngrijire personală. Este 
conceput pentru a curăța în mod delicat pielea, fără a 
o priva de hidratarea atât de importantă. Rezultatul - 
o piele catifelată, sănătoasă și radioasă. Agenții de 
curățare obținuți din surse naturale și ingredientele 
special selectate pentru îngrijirea pielii, precum Aloe 
vera, uleiul de argan și microsferele de jojoba fac din 
Aloe Body Wash un produs de îngrijire eficient și 
delicat pentru întreaga familie. Culoarea verde 
vibrantă provine din clorofilă naturală și completează 
parfumul bogat de iarbă, lemn și ambră. 

HIDRATEAZĂ-ȚI 
ȘI CATIFELEAZĂ-ȚI 
PIELEA CU ALOE 
BODY LOTION 
Noul Aloe Body Lotion de la 
Forever este o sursă perfectă de 
hidratare pentru pielea normală sau 
uscată. Formula cu textură ușoară are o concentrație 
ridicată de aloe și se absoarbe rapid, pentru a hidrata 
și a catifela pielea. Uleiul de jojoba, uleiul din semințe 
de macadamia și alte tipuri de uleiuri ajută la hrănirea 
pielii, îi mențin hidratarea și aspectul catifelat.

Îngrijire avansată pentru 
orice vârstă și tip de piele 
Dacă nu asociezi încă Aloe vera cu cea mai bună 
metodă de îngrijire a pielii, ar trebui să o faci. Atunci 
când Aloe vera acționează împreună cu ingrediente 
care combină tot ceea ce este mai bun din natură și 
știință, rezultatul este o gamă largă de produse și 
sisteme de îngrijire potrivite pentru orice tip de piele. 

ÎNGRIJEȘTE TENUL MIXT CU ALOE ȘI ALTE 
EXTRACTE VEGETALE PUTERNICE
Sonya daily skincare system de la Forever conține 
patru produse cu formulă pe bază de gel care face ca 
gelul de aloe, agenții de hidratare și substanțele 
vegetale să pătrundă în straturile profunde ale pielii 
pentru a o curăța, a-i reda strălucirea și a o hidrata. 
Acest sistem avansat a fost creat pentru a restabili 
echilibrul tenului mixt, care poate fluctua în funcție de 
anotimp și de factorii de mediu. Cu un gel demachiant 
cu efect de reîmprospătare, un gel pentru redarea 
strălucirii naturale a pielii, o mască pentru redefinire și 
un gel hidratant și calmant, Sonya daily skincare 
system demonstrează că planta de aloe este esența 
celor mai avansate rutine de îngrijire zilnică a pielii din 
zilele noastre.

ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE DIN INTERIOR ÎN EXTERIOR 
Oferă-i tenului tău o îngrijire de top anti-îmbătrânire, cu 
puterea Aloe vera, prin gama Infinite by Forever. Cele 
patru produse funcționează armonios împreună pentru 
a reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor, a îmbunătăți 
textura pielii și a susține un ten luminos și întinerit, care 
se simte minunat întreaga zi. Cu un produs de curățare 
hidratant, un serum care redă fermitatea tenului, o 
cremă pentru regenerare și un supliment alimentar 
destinat special pielii, Infinite by Forever combate 
semnele îmbătrânirii și furnizează nutrienți-cheie pentru 
a susține sănătatea pielii.
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Aloe MPD® 2X: Se pare că există câte un 
produs de curățare pentru orice în zilele noastre 
și nu este întotdeauna ușor să știi care dintre ele 
este sigur și sănătos. De aceea, Forever a 
dezvoltat Aloe MPD 2X, un produs de curățare 
multifuncțional, versatil și sigur pentru utilizare 
zilnică. Aloe MPD poate fi folosit ca un produs 
de curățare ideal pentru podele și blaturi, gresie, 
baie, covor și chiar haine. Spre deosebire de 
mulți detergenți, agenții tensioactivi folosiți în 
detergentul Forever bogat în aloe sunt 
biodegradabili și prietenoși cu mediul. Produsul 
este super concentrat, astfel încât adăugarea 
unei cantități mici în apă asigură o soluție 
puternică de curățare, delicată cu pielea, dar 
gata să facă față murdăriei. 

Din bucătărie până la baie și chiar la mașina de 
spălat, există o mulțime de produse pe bază de 
aloe la care te vei întoarce iar și iar.  
 
Aloe Liquid Soap: Îl poți păstra lângă chiuvetă sau în 
cabina de duș. Aloe Liquid Soap de la Forever este 
un produs de curățare versatil potrivit pentru întreaga 
familie. Bogat în aloe, ulei de argan și vitamina E, 
Aloe Liquid Soap nu doar curăță pielea, ci o lasă și  
netedă și catifelată, din cap până-n picioare. 
 
Aloe First® : Este perfect pentru trusa de prim-ajutor. 
Aloe First® vine într-un recipient cu pulverizare ușor 
de utilizat, pentru calmarea iritațiilor minore ale pielii. 
Acest spray combină Aloe vera pură cu propolisul și 
un amestec puternic de extracte din plante cu 
proprietăți calmante, pentru o senzație de răcorire 
pe care o vei simți imediat după aplicare. 
 
Aloe Ever-Shield®: Dacă deodorantul tău conține 
ingrediente care îți irită pielea, ia în considerare să 
treci la Aloe Ever-Shield pentru a te proteja 
împotriva mirosului de transpirație fără agenți 
antiperspiranți sau săruri de aluminiu. Este minunat 
pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru cea 
sensibilă, și nu pătează hainele.  

GELUL PUR DE ALOE VERA DE LA 
FOREVER ARE PROPRIETĂȚI 
CALMANTE ȘI ESTE RECOLTAT 
PROASPĂT DE PE PROPRIILE 
NOASTRE PLANTAȚII...”

Forever Bright® Toothgel: Această pastă de dinți 
eficientă și delicată are aromă naturală de mentă, care 
conferă un gust plăcut și o senzație de prospețime. 
Gelul de aloe și ingredientele naturale funcționează 
sinergic, pentru o senzație de revigorare și o dantură 
sănătoasă.
 
Aruncă o privire prin casa ta. Cum poți adăuga mai 
multă aloe în viața de zi cu zi? Gelul pur de Aloe vera 
de la Forever are proprietăți calmante și este recoltat 
proaspăt de pe propriile noastre plantații. Ne asigurăm 
astfel că în produsele noastre se folosește doar cel mai 
bun gel din interiorul fiecărei frunze. Ca lider mondial în 
domeniul produselor pe bază de Aloe vera, Forever 
Living a dedicat peste 43 de ani fabricării și inovării 
modului în care este folosită Aloe vera pentru a te ajuta 
pe tine să-ți transformi casa într-un loc mai fericit și mai 
sănătos.

Produsele pe care te poți baza vor deveni rapid preferatele tale
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“Cei mai mari 
sunt munți 

Cele mai noi 
ambasadoare 
Forever scriu istoria 
și pregătesc drumul 
pentru noi generații 
de femei lideri.

24

în mintea noastr
ă” 
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Pentru unii oameni, calea spre realizarea 
visurilor este la fel cu găsirea unui nou drum pe 
versantul abrupt al unui munte. De la sol, pare 
imposibil. Dar este nevoie ca o singură 
persoană să își croiască drum prin gheață și să 
meargă spre vârful ascuțit al crestei înșelătoare, 
pentru a arăta lumii că există mai multe căi de 
acces către vârf. Ei bine, uneori este nevoie de 
două.  

Surorile gemene Tashi și Nungshi Malik au visat să 
urce pe munți încă din copilărie. Știau că într-o zi 
vor urca pe Everest și aveau doar 21 de ani când au 
devenit primele gemene care au ajuns pe vârful de 
8848 de metri al celui mai înalt munte de pe 
pământ. Ca femei originare din India, drumul lor 
către vârf a fost mai greu decât pentru majoritatea. 
Nu din cauza obstacolelor muntelui, ci din cauza 
concepțiilor învechite despre ceea ce ar putea 
realiza femeile.

Pe măsură ce creșteau, Nungshi și Tashi au devenit 
tot mai curajoase în ceea ce privește ambițiile lor, 
dar au fost nevoite să înfrunte preconcepții ale 
societății în care trăiau, conform cărora munții nu 
erau deloc un loc potrivit pentru femei. Uneori, 
descurajările au venit tocmai de la cei care le erau 
cel mai aproape. 

“Cred că adevărata provocare a venit de acasă și 
din familie”, își amintește Tashi. „Multe dintre rudele 
noastre erau foarte îngrijorate, inclusiv mama 
noastră. Când ai două fiice care vor să urmeze un 
sport care este evident riscant, oamenii vor încerca 
să te descurajeze.” 

Surorilor li s-a spus că nu vor putea căra greutatea 
echipamentului lor pe munte și că vor sfârși prin a-și 
pierde membrele din cauza degerăturilor. Chiar dacă 
oamenii nu au spus-o în mod direct, a existat un alt 
motiv pentru pentru toate acele conversații - fetele 
nu au ce căuta pe Everest. 

VIAȚA SE CONTRACTĂ SAU SE EXTINDE ÎN FUNCȚIE DE CURAJUL 
FIECĂRUIA”, SPUNE NUNGSHI. “CURAJUL DE A DEPĂȘI BARIERELE 
MINȚII NOASTRE, DE A TRAVERSA MUNȚII DIN SUFLETELE NOASTRE.” 
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Dar, așa cum îi place lui Tashi să spună, munții nu 
discriminează în funcție de gen. Singura forță care le 
putea împiedica să-și atingă scopul era muntele 
însuși. 

Fără prea mare susținere din partea prietenilor și a 
familiei, Nungshi și Tashi au fost nevoite să se 
ocupe de propria lor pregătire și să găsească o 
modalitate de a strânge suficienți bani pentru a face 
posibilă expediția mult visată. Iar asta înseamnă 
mult pentru două tinere care caută sprijin într-un 
sport considerat de prea mult timp potrivit doar 
bărbaților – dar ele au reușit. 

Pe 19 mai 2013, Nungshi și Tashi au atins vârful 
Muntelui Everest. Momentul acela avea să schimbe 
totul pentru ele. 

“Într-o țară ca a noastră, bărbații se îndoiesc de tine 
și te provoacă constant”, spune Nungshi. 

Să ajungă pe vârful Everestului a fost doar începutul 
pentru Nungshi și Tashi. De îndată ce s-au întors 
acasă, surorile au început să-și planifice următoarea 
expediție, apoi următoarea și așa mai departe. Fiecare 
vârf atins a fost un alt pas în istorie și în doar trei ani au 
devenit cele mai tinere și singurele surori care au 
finalizat Adventurer’s Grand Slam - escaladând cel mai 
înalt munte de pe fiecare continent. 

O CHEMARE ȘI MAI MARE 
Aventurile lor au adus multă atenție surorilor 
Nungshi și Tashi, care au devenit cunoscute în toată 
India. Și-au amintit de acele nopți petrecute pe 
munte, unde au învățat să adoarmă în timp ce 
vânturile puternice băteau cu forță în pânzele 
cortului, scuturându-l ore întregi. Fiecare zi a adus 
cu sine un nou test de curaj și rezistență, împreună 
cu încă o mie de motive pentru a renunța. Dar nu au 
făcut-o. 

Muntele le-a întărit hotărârea de a deveni o forță a 
binelui pentru cei de acasă și le-a determinat pe 
Nungshi și pe Tashi să-și folosească platforma 
pentru a inspira fetele din India să-și urmărească 
propriile visuri și să nu accepte compromisul. Nu au 
vrut să escaladeze munți pentru faimă sau glorie, ci 
pentru a deschide mai multe drumuri pentru alte 
femei. Astfel, Nungshi și Tashi au găsit o chemare 
mai înaltă decât vârfurile munților - mentoratul. 

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU CELE MAI NOI 
AMBASADOARE FOREVER 

Ne bucurăm să le primim pe Nungshi și pe Tashi în 
familia globală Forever. Eforturile lor de a promova 
sănătatea corpului și a minții,  în timp ce dărâmă 
barierele pentru a-i inspira pe ceilalți să-și urmeze 
visurile reprezintă tot ceea ce este Forever. 

Noi, în Forever, ne mândrim să colaborăm cu Nungshi 
și Tashi în timp ce continuă să scrie istorie și să inspire 
următoarea generație de lideri. Știm că aceste femei 
incredibile vor continua să atingă noi culmi și să 
stabilească și mai multe recorduri mondiale și abia 
așteptăm să le susținem în călătoria lor. Aruncați o 
privire asupra câtorva lucruri pe care le-au realizat 
până acum!

Nungshi și
Tashi Malik 

AȘA CĂ, ATUNCI CÂND O FATĂ 
REALIZEAZĂ CEVA, ÎNTREAGA 
NAȚIUNE SĂRBĂTOREȘTE. 
FEMEILE SE SIMT ÎNCURAJATE ȘI 
SUNT INTERESATE DE POVEȘTILE 
NOASTRE.”
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Au pus bazele Fundației NungshiTashi pornind de la 
ideea că petrecerea timpului în natură va avea un rol 
cheie în îndrumarea femeilor tinere. „Au fost atât de 
multe lucruri pe care le-am învățat stând afară, în 
natură”, spune Tashi. 
 
 
AM ÎNVĂȚAT ATÂT DE MULT PRIN 
ANTRENAMENT ȘI ALPINISM DESPRE 
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CONȘTIENT DE 
CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN JURUL 
TĂU, DESPRE AMPRENTA PE CARE O 
LĂSĂM PE PĂMÂNT. SĂ PETRECI 
TIMP ÎN NATURĂ TE AJUTĂ SĂ ÎȚI 
ÎNȚELEGI VIZIUNEA ASUPRA VIEȚII ȘI 
MULTE DINTRE ÎNTREBĂRILE PE 
CARE NI LE ADRESĂM NOUĂ ÎNȘINE 
DEVIN MAI CLARE.” 
Nungshi și Tashi spun că misiunea lor în cadrul 
fundației nu se referă doar la îndrumarea fetelor, ci și 
la formarea următoarei generații de femei lideri care 
vor inspira și vor îndruma, la rândul lor. „A avea 
mentori în India este o mare provocare”, spune 
Nungshi. 

“Când întrebi pe cineva cine este mentorul lui, de 
obicei îți spune un nume de bărbat. Foarte rar 
întâlnești oameni care numesc alte femei”. Datorită 
fundației, această tendință începe deja să se 
estompeze. Atât Nungshi, cât și Tashi sunt active, 
nu stau doar și urmăresc de pe margine ceea ce se 
întâmplă. Au o abordare foarte practică, oferă 
îndrumare constantă și colaborează cu oamenii 
pentru a-i ajuta să-și descopere potențialul. 

“De fapt, e vorba despre crearea unei culturi în care 
oamenii găsesc un spațiu sigur pentru a discuta 
despre acele lucruri pe care le evită de obicei”, 
spune Tashi. „O mulțime de oameni nu au parte de 
așa ceva acasă, așa că am reușit să umplem acest 
gol pentru mulți oameni din India.” 

Fundația nu are impact doar asupra fetelor care se 
înscriu în program. Din ce în ce mai mulți părinți 
adoptă o ideologie diferită, prin care recunosc cât 
de important este să lăsăm fetele să-și aleagă 
propriul viitor și să-și urmeze propriile ambiții.
 
SĂ NU ÎNCETINEȘTI NICIODATĂ 
Chiar și atunci când o mare parte a lumii s-a oprit în 
loc în ultimul an, Nungshi și Tashi au fost ocupate 
cu planificarea următoarelor aventuri. Și, chiar dacă 
le așteaptă multe alte provocări, Nungshi și Tashi 
lucrează la o carte în care vor trece în revistă 
peripețiile care le-au determinat să-și facă o listă și 
mai lungă de visuri și să inspire tinerele din India și 
din întreaga lume.

La 21 de ani, au devenit primele 
gemene din lume care au ajuns pe 
vârful Everestului. 

Au fost primele surori și cele mai tinere 
persoane care au finalizat vreodată 
Adventure’s Grand Slam, escaladând 
cele mai înalte vârfuri de pe fiecare 
continent, și care au schiat până la 
Polul Nord și Polul Sud. 
 
Surorile au câștigat cel mai mare 
premiu pentru aventură din India, 
Tenzing Norgay Adventure Award

Au primit, de asemenea, premiul Leif 
Erikson Young Explorers înmânat de 
către președintele Islandei 

 Au pus bazele primei academii de 
leadership în aer liber din India, 
Fundația NungshiTashi 

 Anul trecut, Nungshi și Tashi au condus 
echipa Khukuri Warriors în Amazon’s 
World’s Toughest Race, găzduită de 
Bear Grylls
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Aloe
șimango

Bucură-te de 
combinația 
delicioasă dintre 
Aloe Vera Gel și 
mango perfect copt
Ce este mai bun decât aroma suculentă 
a unui mango perfect copt? Dar ce 
zici de combinarea acestui fruct 
delicios și sănătos cu Aloe vera pură 
de pe plantațiile noastre? Noul Forever 
Aloe Mango adaugă o tentă tropicală 
gamei noastre de băuturi delicioase 
și sănătoase cu Aloe vera. Pune tot 
ceea ce are natura mai bun de oferit 
în paharul tău în fiecare zi, pentru a-ți 
susține stilul de viață sănătos și pentru 
a te simți în formă maximă.  

Forever Aloe Mango oferă toate beneficiile 
produsului nostru vedetă, Forever Aloe 
Vera Gel®, cu 86% Aloe vera pură și un 
plus de nutrienți și aromă tropicală din 
piureul de mango. E perfect de savurat 
direct din pahar, adăugat într-un smoothie 
sau într-un delicios cocktail tropical.
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UIMITORUL MANGO   
De ce mango? Pentru cea mai nouă băutură 
din gel de Aloe vera, am vrut să găsim 
echilibrul perfect între aroma suculentă și 
valoarea nutrițională optimă pentru a crea ceva 
unic, sănătos și delicios. Răspunsul a fost cel 
mai popular fruct de pe planetă. Mango este 
vândut peste tot în lume și e apreciat pentru 
aroma sa unică, răcoritoare. Deoarece cresc în 
zone cu climă tropicală, fructele de mango pot 
fi recoltate pe tot parcursul anului și pot fi 
savurate proaspete oricând. 

Dar Forever nu a creat o băutură din aloe și mango 
doar pentru aromă. Fructele de mango sunt bogate 
în nutrienți și conțin vitamine importante precum 
vitamina C, acidul folic și vitaminele A și E. Sunt, de 
asemenea, o sursă de fibre, care susțin digestia 
sănătoasă. Fructele folosite în Forever Aloe Mango 
se recoltează când sunt perfect coapte, pentru a 
ne asigura că aroma bogată și conținutul de 
nutrienți sunt la cel mai înalt nivel.

Gelul de Aloe vera este partenerul perfect, datorită 
compoziției sale, care ajută corpul să beneficieze 
din plin de nutrienții din mango. Gelul nostru 
recoltat manual din interiorul frunzelor de aloe 
susține digestia sănătoasă, sistemul imunitar, 
absorbția nutrienților și te ajută să-ți menții nivelul 
natural de energie. 

Ca și celelalte băuturi din Aloe vera de la Forever, 
și Aloe Mango este procesat în condiții aseptice, 
pentru a maximiza conținutul de nutrienți și 
prospețimea, fără a adăuga conservanți. 
Ambalajul Tetra Pak păstrează gustul proaspăt al 
băuturii mai mult timp și este realizat integral din 
materiale reciclabile.

AI ÎNCERCAT ȘI CELELALTE BĂUTURI 
FOREVER CU ALOE VERA? 
Indiferent dacă vrei să te bucuri de gelul de Aloe 
vera în forma sa cea mai pură sau preferi aroma de 
mere și merișoare, ai la dispoziție un gel care să se 
potrivească perfect rutinei tale zilnice. Nu contează 
pe care îl alegi, vei beneficia de toate proprietățile 
Aloe vera, prin bogăția de nutrienți care te vor ajuta 
să arăți și să te simți în cea mai bună formă. 

FOREVER ALOE VERA GEL®

Cu 99,7% gel pur de Aloe vera extras din 
interiorul frunzelor, băutura noastră emblematică 
este modalitatea perfectă de a experimenta aloe 
așa cum ne-o oferă natura. Acesta a fost primul 
produs din lume care a primit certificarea de 
calitate din partea Consiliului Științific 
Internațional pentru Aloe. Forever Aloe Vera Gel 
susține imunitatea, digestia sănătoasă și 
absorbția nutrienților. 

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

Merișoarele răcoritoare și merele coapte creează 
echilibrul perfect dintre dulce și acrișor, într-o 
băutură pe bază de aloe care susține digestia și 
aduce, în același timp, un plus de vitamine și 
fitonutrienți. Această băutură conține 90,7% gel 
stabilizat de Aloe vera, extras din interiorul 
frunzelor, combinat cu suc natural concentrat  de 
fructe pentru susținerea sistemului imunitar și 
menținerea nivelului natural de energie.

FOREVER ALOE PEACHES®

Gustul dulce al piersicilor coapte la soare se 
combină perfect cu Aloe vera, într-o băutură pe 
care s-o savurezi cu plăcere în fiecare zi, bogată 
în vitamine și antioxidanți și cu toate beneficiile 
aloe. Cu 84,5% gel stabilizat de Aloe vera și 
piure natural de piersică, această băutură te 
ajută să-ți susții sistemul imunitar și să-ți menții 
nivelul natural de energie.
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Top 5 motive pentru care 
ai putea avea nevoie de 
suplimentele alimentare 

Într-o lume perfectă, dormi întotdeauna suficient, te hidratezi și mănânci 
doar mese sănătoase, echilibrate, cu toți nutrienții de care ai nevoie. 
Dar cei mai mulți dintre noi nu trăiesc în acea lume și, chiar dacă ar trăi, 
există întotdeauna câteva motive pentru a lua în considerare suplimentele 
alimentare, indiferent cât de sănătos este stilul tău de viață. 

Nu există două organisme similare și nimeni 
nu absoarbe substanțele nutritive exact la fel. 
Acest lucru este valabil mai ales pe măsură 
ce înaintăm în vârstă, iar capacitatea corpului 
de a descompune și a absorbi nutrienții din 
alimente scade. Alegerea suplimentelor 
potrivite și susținerea digestiei sănătoase cu 
un probiotic bun te poate ajuta să fii sigur că 
organismul tău primește atâtea vitamine și 
minerale cât are nevoie. Forever Active Pro-B 
este un produs avansat, cu peste 8 miliarde 
de bacterii bune, conceput pentru a susține 
un sistem digestiv sănătos.
Știai că Forever Aloe Vera Gel susține digestia 
sănătoasă și absorbția nutrienților? Bea câte un pic 
în fiecare zi pentru a-ți ajuta corpul să beneficieze 
mai mult de suplimentele zilnice!

Chiar dacă  avem acces la alimente bogate din punct de 
vedere nutritiv, carențele de vitamine A, D și B12 sunt încă 
foarte frecvente în întreaga lume. Dacă nu reușești să obții 
din alimente o cantitate suficientă din acești nutritienți 
esențiali, ar putea fi momentul perfect să începi să iei un 
complex de multivitamine cum este Forever Daily.

Nu toate mesele pot fi echilibrate. Dacă te 
trezești mâncând pe fugă sau pregătești mese 
rapide și ușoare atunci când programul tău 
zilnic e foarte încărcat, probabil că va trebui să 
acoperi câteva carențe nutriționale. 
Suplimentele pot fi un ajutor de nădejde pentru 
a te asigura că obții nutrienții de care corpul tău 
are nevoie. De fapt, cercetările arată că până la 
90% dintre oameni nu primesc cantitatea zilnică 
recomandată de nutrienți numai din alimente. 
Forever Supergreens este o băutură delicioasă, 
care îți oferă un amestec ideal de substanțe 
nutritive din peste 20 de fructe și legume. 
Trebuie doar să mixezi un pliculeț cu 240 ml de 
apă sau băutura ta preferată. 
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Cele mai multe produse de pe rafturile magazinelor nu sunt, de obicei, de proveniență locală. De 
fapt, multe dintre ele parcurg sute, dacă nu chiar mii de kilometri înainte să ajungă pe rafturi. 
Potrivit cercetărilor efectuate de Centrul pentru Sisteme Agricole de Mediu, vitaminele din anumite 
tipuri de produse se pot pierde prin depozitare și transport pe distanțe lungi. În plus, gătitul poate 
reduce și mai mult conținutul de nutrienți. Un motiv excelent pentru a încerca să cumperi de la 
producătorii locali și să ai mereu la  îndemână un complex de multivitamine, pentru a te asigura că 
primești nutrienții de care ai nevoie zilnic! 

Dacă faci sport sau te antrenezi frecvent, 
probabil ai nevoie să-i furnizezi corpului mai mulți 
nutrienți decât ai putea crede. Când te antrenezi, 
corpul tău folosește mai multă energie și mai 
mulți nutrienți. Este esențial să refaci necesarul 
de nutrienți după un antrenament intens, pentru 
a susține refacerea după efort și a-ți menține 
corpul pregătit pentru următoarea rundă.
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5 NU BENEFICIEM PE CÂT NE-AM AȘTEPTA DE PRODUSELE CONSUMATE

FACI MULT SPORT4

Calciul și magneziul sunt 
două dintre mineralele cele 
mai expuse carențelor în 
rândul adulților. Ambele joacă 
un rol cheie în sănătatea 
musculară, mențin rezistența 
osoasă și sănătatea inimii. 
Forever Nature-Min este un 
complex de minerale pentru 
uz zilnic care te poate ajuta să 
beneficiezi de cantitatea ideală 
de minerale.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cei mai 
mulți oameni nu mai beneficiază de un aport 
corect de minerale, ca urmare a producției 
moderne de apă. Filtrarea excesivă și alte metode 
utilizate pentru tratarea apei potabile elimină, de 
asemenea, mineralele esențiale necesare pentru 
a menține sănătatea generală și rezistența 
osoasă. Cel mai simplu mod de a te asigura că 
beneficiezi de o cantitate suficientă de minerale 
este să iei un supliment zilnic cu calciu, magneziu 
și alte minerale importante.

NU PRIMEȘTI SUFICIENTE MINERALE 3
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Cum îți poate afecta stresul  
viața de zi cu zi în moduri 
neașteptate 
Toată lumea este supusă stresului. Pentru majoritatea adulților, stresul 
este cauzat de presiunea resimțită la muncă, în familie, la școală și în 
îndeplinirea tuturor responsabilităților zilnice. Fie că treci prin perioade 
lungi de stres sau ai parte de stres pe termen scurt din 
cauza unui anumit eveniment - acesta îți poate 
afecta viața în moduri de care s-ar putea 
să nu fii conștient. 

ACORDĂ-ȚI TIMP ÎN 
FIECARE ZI SĂ TE 
CONCENTREZI 
ASUPRA TA, ASTFEL 
ÎNCÂT PRESIUNILE 
EXTERIOARE SĂ NU 
PREIA CONTROLUL.”
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Cum îți poate afecta stresul  
viața de zi cu zi în moduri 
neașteptate 

STRESUL POATE FI DE AJUTOR, DAR NUMAI ÎN 
DOZE MICI
Stresul nu este întotdeauna un lucru rău. Experții 
spun că, atunci când este vorba doar de o cantitate 
mică de stres, acesta îți dă impulsul și starea de 
alertă necesare pentru a te mobiliza și a te ocupa de 
ceea ce ai de făcut. De fapt, stresul este o reacție 
naturală care activează impulsul „luptă sau fugi” în 
organismul uman. Pe vremuri, viața era mult mai 
periculoasă, iar stresul era cel care făcea pulsul să se 
accelereze și mușchii să se încordeze atunci când 
pericolul era aproape. În zilele noastre, o reacție 
similară are loc atunci când oamenii au mult de lucru 
sau se confruntă cu probleme urgente care le solicită 
atenția. În cantități mici, ne motivează, dar a resimți 
stresul frecvent și pentru perioade lungi de timp 
poate fi extrem de dăunător pentru sănătatea 
mentală și fizică.

Cum remediezi problema: nu lăsa stresul să preia 
controlul asupra ta. Dacă acel sentiment de a fi 
alert și productiv începe să se transforme în 
senzația că ești copleșit sau ai prea multe de făcut, 
fă un pas înapoi. Acordă-ți pauze atunci când ai 
nevoie de ele și rezervă-ți timp pentru a te relaxa.

STRESUL ÎȚI AFECTEAZĂ CONCENTRAREA  
În timp ce un pic de stres poate fi chiar impulsul de 
care aveai nevoie pentru a prelua frâiele și a duce la 
îndeplinire ceea ce ai de făcut, stresul constant te va 
dărâma și va avea exact efectul contrar. Îți poate 
reduce capacitatea de a te concentra și a lua decizii 
importante. Stresul te poate face chiar mai uituc. Cu 
cât adaugi mai mult stres, cu atât performanța mentală 
are mai mult de suferit.  

Cum remediezi problema: recapătă-ți concentrarea 
prin exerciții de respirație, care te pot ajuta să îți 
încetinești ritmul cardiac și să te simți mai în largul 
tău. Dieta poate juca, de asemenea, un rol în 
combaterea stresului. De exemplu, alimentele cu 
frunze verzi pot conține aproape 40% din necesarul 
zilnic de magneziu, care s-a dovedit că ajută la 
îmbunătățirea răspunsului la stres al corpului. 
Alimentele care conțin vitamina B12 ajută la reglarea 
dispoziției, precum și la producerea de dopamină și 
serotonină. Dacă nu ai aport corespunzător din 
alimentație, există suplimente care te pot ajuta să 
reduci stresul și să-ți menții acuitatea mentală.

POȚI RESIMȚI STRESUL ȘI LA NIVELUL 
MUȘCHILOR ȘI AL STOMACULUI 
Mulți resimt impactul emoțional al stresului prin 
îngrijorare, neliniște sau iritabilitate. Dar stresul se poate 
manifesta și prin dureri de cap, tensiune musculară sau 
probleme digestive. Dacă te simți încordat sau 
ineficient, reducerea stresului ar putea fi soluția.

Cum remediezi problema: ameliorează încordarea 
mușchilor prin exerciții fizice. Studiile arată că 
mișcarea reduce nivelul hormonilor de stres și ajută 
la eliberarea endorfinelor pentru a îmbunătăți starea 
de spirit. Alimentele fermentate precum Kimchi, 
boabele de soia fermentate din tempeh-ul 
indonezian și varza murată conțin probiotice, 
vitamine și antioxidanți despre care cercetătorii cred 
că îmbunătățesc starea de spirit și susțin sănătatea 
intestinelor. Când nu ai acces la alimente 
fermentate, un supliment zilnic de multivitamine 
reprezintă un înlocuitor perfect.

STRESUL POATE SĂ DUCĂ LA EPUIZARE ȘI 
INSOMNIE  
Chiar și stresul pe termen scurt te poate face să 
adormi greu și să resimți oboseala pe timpul zilei. Și nu 
e chiar genul de program pe care ți l-ai dori. Iar dacă 
munca îți dă insomnii și te obosește, acest lucru îți 
afectează și productivitatea. 

Cum remediezi problema: stai departe de ecrane cu o 
oră sau mai mult înainte de culcare și încearcă să citești 
o carte pentru a-ți ajuta corpul să se pregătească 
pentru somn. Câteva picături de ulei esențial de 
lavandă puse într-un difuzor te pot ajuta să te relaxezi, 
inducând o stare de pace interioară și de calm. 
Indiferent cum alegi să reduci stresul din viața ta, 
amintește-ți să începi prin a avea grijă de tine. Acordă-ți 
timp în fiecare zi pentru a te concentra asupra ta, astfel 
încât presiunile exterioare să nu preia controlul. Poate 
dura ceva vreme până găsești ceea ce funcționează cel 
mai bine pentru tine, dar merită efortul atunci când este 
vorba despre starea ta generală de bine.
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STRESUL ÎȚI POATE AFECTA ȘI TENUL  
Uneori, stresul îți este întipărit pe chip. Cercetările au 
arătat că stresul prelungit crește nivelul unui hormon 
numit cortizol, care determină apariția acneei. Stresul 
este, de asemenea, asociat și cu alte afecțiuni ale 
pielii, inclusiv uscarea tenului, apariția liniilor fine și a 
ridurilor. 

Cum remediezi problema: pentru a reduce stresul, 
ia în considerare un curs de yoga care combină 
exercițiile fizice cu menținerea atenției și 
conștientizarea respirației. S-a demonstrat că yoga 
ameliorează stresul prin îmbunătățirea stării de spirit 
și reducerea anxietății. Pe lângă diminuarea stresului, 
include o mai bună hidratare în rutina zilnică de 
îngrijire a pielii.
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Mai puțin str
es 

Cu puterea ș
i 

Uleiurile esențiale folosesc ceea ce are natura mai bun de 
oferit pentru a-ți calma simțurile, prin ingrediente pure și 

puternice. Relaxează-te, energizează-te și revigorează-te cu 
Forever Essential Oils. 

puritatea F
orever

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO
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curând 



Cu un pas
Cum menține integrarea verticală compania 
Forever în avangarda calității și a tehnologiei
În 1978, când s-a înființat Forever Living 
Products, fondatorul și CEO-ul Rex Maughan a 
dorit să aducă pe piață produse pe bază de Aloe 
vera de cea mai înaltă calitate și să schimbe 
modul în care oamenii văd și folosesc aloe în 
viața lor de zi cu zi.  

Știa că poate utiliza Aloe vera provenită de la 
cultivatori externi pentru fabricarea produselor, 
dar era conștient că acest lucru ar face dificilă 
menținerea calității. Voia să se asigure că ceea ce 
vor primi clienții este recoltat din interiorul frunzei 
de aloe. Acesta este unul dintre motivele pentru 
care Rex a luat decizia să cumpere terenul și să 
cultive toată Aloe vera pe care urma să o folosească 
Forever în produsele sale. Astfel, s-a asigurat că 
fiecare frunză este recoltată și filetată manual, 

pentru a extrage doar gelul pur din interiorul 
frunzelor de Aloe vera ajunse la maturitate.  

Această decizie a pus Forever pe calea spre 
integrarea verticală. Curând, Forever avea să dețină 
instalațiile de producție, facilitățile de cercetare și 
dezvoltare, laboratoarele de control al calității și 
chiar canalele de distribuție utilizate pentru a furniza 
produse către clienții din întreaga lume. 

A fi integrat vertical înseamnă, în esență, că o 
companie controlează și deține propriul lanț de 
aprovizionare și producție. Acest model de afaceri 
a permis companiei Forever să mențină cele mai 
înalte standarde de control al calității, din momentul 
în care planta este cultivată și până când produsul 
final ajunge la clienți. 

înainte
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CUM SE ÎNTÂMPLĂ LUCRURILE ÎN FOREVER 
Forever deține câmpuri de aloe în Texas și în 
Republica Dominicană. Aici sunt crescute și 
cultivate peste 50 de milioane de plante de Aloe 
vera. Fiecare plantă este îngrijită până ce frunzele 
ating nivelul optim de dezvoltare în privința 
grosimii și a conținutului de nutrienți. Apoi 
frunzele exterioare mature sunt recoltate manual, 
cu grijă, lăsând frunzele interioare să crească. 

Frunzele sunt apoi analizate, filetate manual, iar gelul 
proaspăt din interior este ambalat pentru a fi expediat 
la unitatea de producție Forever, Aloe Vera of 
America din Dallas, Texas. Aici, Aloe vera este 
combinată cu alte ingrediente naturale și deopotrivă 
avansate științific, pentru a crea multe dintre 
produsele Forever. 

Suplimentele alimentare Forever sunt produse la 
Forever Nutraceutical din Tempe, Arizona. Această 
fabrică de ultimă generație utilizează echipamente și 
tehnologii care respectă standardele de calitate din 
industria farmaceutică. Cu investiții constante de 
milioane de dolari în echipamente noi și o certificare 
ISO rezervată în mod obișnuit doar laboratoarelor 
terțe, Forever Nutraceutical se menține în avangarda 
industriei suplimentelor alimentare.

DE CE NU SUNT MAI MULTE COMPANII 
INTEGRATE VERTICAL? 
Integrarea verticală este costisitoare. Necesită 
investiții mari în personal, în instalațiile de 
producție și în rețelele de distribuție și, în 
același timp, totul trebuie să funcționeze cât 
mai eficient posibil. Companiile pot economisi 
mult prin externalizarea unora sau mai multor 
componente ale lanțului de aprovizionare, dar 
asta înseamnă că sacrifică siguranța controlului 
calității și își diminuează implicarea în realizarea 
produsului finit. 

Forever a decis încă de la început că va face toate 
sacrificiile necesare, pentru că tocmai integrarea 
verticală urma să fie cheia dezvoltării și stabilității. 
Chiar dacă investiția inițială era mai mare, 
construirea unei companii pe fundația corectă a 
fost cheia pentru câștigarea încrederii și pentru 
menținerea relațiilor pe termen lung cu clienții din 
întreaga lume. 

Aceste investiții nu se limitează la cele mai 
avansate echipamente științifice și la producția 
sustenabilă. Este vorba despre a investi și în 
oamenii potriviți. Începând de la echipa care 
îngrijește și recoltează manual fiecare plantă de 
Aloe vera și până la mințile strălucite ale oamenilor 
de știință care ajută la crearea și fabricarea 
produselor de îngrijire a pielii, a suplimentelor 
alimentare și a tuturor celorlalte produse, Forever 
se mândrește că are o echipă globală de 
profesioniști pasionați și extrem de bine pregătiți.
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Odată ieșite din fabrică, produsele Forever sunt gata 
să fie distribuite în întreaga lume. Forever Direct, din 
Olanda, este centrul de distribuție pentru multe dintre 
cele 160 de țări în care Forever își desfășoară 
activitatea. 

Integrarea verticală permite companiei să ofere 
clienților tot ce este mai bun, monitorizând cu atenție 
fiecare aspect al producției și asigurându-se că 
produsele ajung în cele peste 160 de țări într-un mod 
cât mai eficient posibil. 

INTEGRAREA VERTICALĂ 
PERMITE COMPANIEI SĂ 
OFERE CLIENȚILOR TOT CE 
ESTE MAI BUN...”
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PĂSTRAREA FLEXIBILITĂȚII ÎN INTEGRAREA 
VERTICALĂ PE PIAȚA MODERNĂ
În timp ce integrarea verticală este inima 
modelului de afaceri al companiei Forever, 
desfășurarea activității într-o economie globală 
în permanentă schimbare necesită în continuare 
parteneriate cheie în anumite domenii. De aceea, 
Forever adoptă o abordare flexibilă, lucrând cu 
parteneri cheie atunci când este nevoie de 
producție specializată sau ambalare. 

De exemplu, când Forever a început să utilizeze 
procesarea în condiții aseptice pentru a crea băuturile 
din gel de Aloe vera cu un conținut mai ridicat de 
nutrienți și fără conservanți adăugați, compania a 
stabilit un parteneriat cu Tetra Pak pentru a se asigura 
că ambalajul va păstra prospețimea, va arăta excelent 
și va fi realizat din materiale 100% reciclabile. Gelul din 
interior este același, pur, recoltat din interiorul frunzelor 
noastre de aloe și procesat prin metoda noastră 
brevetată, inovatoare, dar este ambalat de un partener 
de încredere, care ne permite să avem acces la 
această tehnologie extraordinară și să facem cunoscut 
produsul în întreaga lume. 

Integrarea verticală permite companiei Forever 
să îmbunătățească permanent sustenabilitatea 
la fiecare nivel, de la câmpurile de aloe la 
instalațiile de producție și până la lanțul de 
distribuție. Iată doar câteva dintre modurile în 
care compania Forever are un impact pozitiv 
asupra mediului. 

Integrare vert
icală 

și sustenabil
itate 

Utilizarea pompelor cu energie 
solară și a sistemelor de irigare prin 
picurare au permis Forever să 
reducă cu 90% consumul de apă.   

Apa este recuperată pentru a fi 
folosită pe câmpuri, în timp ce coaja 
frunzelor de aloe se întoarce în sol 
pentru fertilizare.   

Cele 50 de milioane de plante ajută 
la filtrarea a sute de milioane de tone 
de CO2 în fiecare an.   

Băuturile vedetă din gel de Aloe vera 
sunt ambalate folosind recipiente 
100% reciclabile Tetra Pak. Aceste 
cutii sunt livrate întotdeauna pliate, 
ceea ce permite transportul simultan 
al unui număr mai mare de cutii și 
determină reducerea amprentei de 
carbon a companiei.  
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Avantajele integrării verticale permit companiei 
Forever să controleze lanțul de aprovizionare și să 
evite fluctuațiile de stocuri, putând în același timp 
să eficientizeze procesele și să se adapteze rapid. 
Producția poate fi accelerată sau încetinită pentru 
a satisface cererea clienților la un moment dat. 
Acest lucru ajută Forever să controleze costurile și 
să ofere clienților cea mai bună valoare posibilă. 

Rămânând flexibilă, Forever poate stabili 
întotdeauna parteneriate și poate colabora cu 
producătorii pentru a fi mereu cu un pas înainte în 
ceea ce privește ambalajele și tehnologia, dar 
păstrând în același timp nucleul producției și 
distribuției în interior. Acesta este modul în care 
compania pune clienții pe primul loc, 
asigurându-se că fiecare produs respectă cele 
mai înalte standarde de excelență. 
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Tot ce e mai bun

din stup

Aspect nou,
aceleași formule 

puternice din natură 

Albinele au un rol important în echilibrarea ecosistemelor noastre. 
Produsele apicole de la Forever te pot ajuta să aduci echilibru în alimentația 
și starea ta de sănătate. Oferă-i corpului tău tot ceea ce are natura mai bun 
prin produsele apicole Forever, obținute din surse sustenabile.

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO

În 
curând 



Familia noastră Forever este prezentă în întreaga lume. Iată câteva dintre 
lucrurile minunate pe care clienții noștri și Forever Business Ownerii le fac în 
unele dintre cele 160 de țări în care suntem prezenți. Sperăm că ne vei împărtăși 
și tu câteva dintre momentele tale minunate. Nu uita să folosești hashtag-urile 
#LookBetterFeelBetter sau #ForeverProud!  

akwasifrimpong86
Prima dată când finalizez un sezon complet 
de skeleton în Europa. Prea puține zile libere 
duc la oboseală, de aceea am încredere că 
Aloe Heat Lotion mă va ajuta să ameliorez 
durerile musculare.  
#foreverlivingaloevera 
#foreverlivingcompany #foreverliving 
#lookbetterfeelbetter

flpjoanne
Ai încercat Aloe Blossom Herbal Tea cu 
Forever Bee Honey?? Am înlocuit cafeaua 
de dimineață cu acest ceai și îl iubesc atât 
de mult!!! Îmi dă atât de multă energie!
#thealoeveracompany #allnatrual 
#aloeherbaltea #foreverbeehoney

koketsotloboro
O zi grozavă la birou. @awieforum Cursul 
de dimineață  - Programul de Creștere a 
Randamentului prin Comerțul Electronic. 
Mulțumim trainerilor pentru sesiunea 
informativă. Recunoscătoare pentru toți 
oamenii extraordinari pe care i-am cunoscut 
prin afacerea noastră Forever. 
#mindfulness #gratitudeattitude

aloe_love_by_kasia
Nu mi-au plăcut niciodată loțiunile tonice 
pentru față... dar îmi place Aloe Activator, 
aduce ceva în plus în orice rutină de 
îngrijire a pielii.  
#facetonic #liquidmoisturizer 
#healthyskin #glowingskincare

iulianamirelapopescu
#foreverliving #aloevera 
#foreverlivingproducts #forever 
#thealoeveracompany #aloeveragel 
#aloe #foreverlivingproduct #skincare 
#healthylifestyle #networkmarketing

healthyfit.kenya
Apasă butonul de restart. Cine vrea să se simtă 
mai bine? Și noi! 2021 este anul în care să-ți 
asumi angajamentul. Cumpără-ți pachetul C9™ 
și resetează-ți mintea, corpul și obiceiurile! 
#C9 #C9challenge #fit #fitness #aloehealth

Suntem online 
pentru tine!

facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ

instagram.com/
ForeverRomaniaHQ/adunate

De prin lume 

aloe_love_by_kasia
Croydon, Regatul Unit

flpjoanne 
Global

iulianamirelapopescu
România

koketsotloboro
Piza Ē Vino

healthyfit.kenya
Kenya

akwasifrimpong86
Altenberg, Saxony
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Preia 

Forever Focus® conține ingrediente naturale studiate 
clinic pentru a stimula claritatea mentală, atenția și 
gândirea organizată. Susține-ți sănătatea cognitivă și 
rămâi concentrat, indiferent de provocările zilei!

controlul

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO
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