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Akwasi
Frimpong
Cum a reușit primul sportiv
din Ghana participant la
Jocurile Olimpice de iarnă să
parcurgă dificilul drum către
succes și să facă istorie
pentru țara sa.

Plus...

Uleiuri esențiale pentru utilizare zilnică
Împreună facem diferența!
Cum ne obișnuim cu noua normalitate?
Ghid despre cum să oferi un cadou
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05 ULEIURI ESENȚIALE
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
Lasă puterea uleiurilor esențiale
să readucă echilibrul în viața ta.

08	IMPULSUL DE A MERGE MAI
DEPARTE
Cum a reușit Akwasi Frimpong
să devină primul participant
originar din Ghana la Jocurile
Olimpice de iarnă?

17 BĂUTURILE SEZONULUI
Încearcă varianta nouă
a băuturii tale preferate,
Hot Toddy.

18 CUM NE OBIȘNUIM CU
NOUA NORMALITATE?
Lumea s-a schimbat extrem de
mult în ultima perioadă, dar, de
fiecare dată, marile provocări
aduc cu sine și cele mai mari
oportunități.

23 O OPORTUNITATE
PENTRU FIECARE
Află cum vânzările directe fac posibil
visul de a avea propria afacere.
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31 SPRIJIN PENTRU
COMUNITATE
Străduiește-te să faci cu adevărat
diferența, concentrându-te pe
nevoile comunității.

34 GHID DESPRE CUM OFERI
UN CADOU
Atunci când faci un cadou, nu
te limita la unul banal. Oferă în
dar o experiență cu adevărat
unică, optând pentru una
dintre extraordinarele idei de
vacanțe de o zi.

Acceptă noua normalitate
din lumea aflată într-o
permanentă schimbare
Lumea s-a schimbat extrem de mult în
ultimele luni. Acest lucru a adus cu sine
provocări și surse de inspirație neașteptate.
Pare că ne îndreptăm către o nouă
normalitate, ceea ce, din multe puncte de
vedere, trebuie sărbătorit. Ceea ce am
experimentat pe parcursul acestui an ne-a
ajutat să evoluăm și să devenim mai
puternici și mai rezistenți.
În această ediție Aloe Life, privim către viitor,
analizăm schimbările prin care am trecut și care
ne-au ajutat să creștem și vedem cum putem
continua să construim o lume mai bună pentru noi
și cei din jurul nostru.
Povestea centrală a ediției se scrie în jurul lui
Akwasi Frimpong, primul atlet ghanez care a
participat la Jocurile Olimpice de iarnă, în ciuda
faptului că provine dintr-o țară în care nu ninge
niciodată. Povestea lui vorbește despre
perseverență, despre refuzul de a renunța și este
una din care cu toții avem ce să învățăm.

Sper că vă veți delecta cu acest număr al revistei,
iar la final să vă simțiți liberi pentru a vă bucura de
tot ceea ce ați realizat, având mereu în minte și în
suflet viitorul. Cea mai mare schimbare aduce cu
sine oportunitatea de inovare, de evoluție, de a
construi un viitor mai bun.

La pagina 18, veți găsi un articol în care sunt analizate
în profunzime schimbările din întreaga lume și modul în
care ne pot ajuta să evoluăm. De-a lungul acestui an
plin de provocări, mulți au ales să se axeze pe
introspecție sau și-au dezvoltat noi abilități și s-au
concentrat pe lucrurile care contează cu adevărat.
Se prea poate ca stilul de muncă să se fi schimbat
radical în ultima perioadă, iar acest lucru te-a ajutat, cu
siguranță, să fii mai deschis în a accepta noi
oportunități. La pagina 25 analizăm în detaliu domeniul
vânzărilor directe și felul în care oamenii încep să își
dezvolte propriile afaceri, dovedind, astfel, o dată în
plus, că a avea un business al tău nu este ceva
intangibil.
Pentru că suntem în plin sezon pentru a dărui, această
ediție explorează, de asemenea, noi posibilități de a da
înapoi din ceea ce noi înșine primim. La pagina 35 vei
găsi câteva idei extraordinare despre cum poți să te
revanșezi față de comunitate, în așa fel încât
schimbările să fie făcute în echipă. Am alcătuit, de
asemenea, o listă de idei de cadouri la pagina 38,
variante pentru ca tu să oferi experiențe și amintiri unice
persoanelor dragi, în locul cadourilor materiale.

Director Executiv de Marketing
Forever Living Products
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Deschide, energizează-te și
revigorează-te cu uleiurile
noastre esențiale pure.

Forever™ Essential Oils iau tot ce e mai
bun din natură, pentru a-ți trezi simțurile
cu ingrediente pure, puternice.

În curând
și în
România!

Forever™ Essential Oils Lemon | 507
Forever™ Essential Oils Peppermint | 508
Forever™ Essential Oils Lavender | 506
Forever™ Essential Oils Defense | 510

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

Uleiuri esențiale
pentru

utilizare zilnică
Bucură-te de puterea deplină a simțurilor
tale cu Forever™ Essential Oils
Te-ai gândit vreodată cum pot unele arome să te
facă să călătorești în timp și spațiu? Mirosul e
conectat cu memoria noastră, ceea ce face ca o
simplă adulmecare a ceva familiar să te ducă înapoi
în timp.

Mirosul stimulează anumite părți ale creierului
asociate, printre altele, cu memoria, emoțiile sau
starea de spirit. ForeverTM Essential Oils apasă acest
buton imaginar pentru a-ți ghida mintea și corpul
într-o călătorie spre conectarea cu tine însuți și spre
o stare de prezență conștientă.

Puterea mirosului și a aromaterapiei
Unul dintre cele mai puternice simțuri umane
este mirosul. Nu este, deci, nicio surpriză că
beneficiile terapeutice ale aromaterapiei sunt
recunoscute la nivel mondial. Rădăcinile acestei
practici se pierd în timp, în vremuri când nimeni
nu înțelegea, din punct de vedere științific, ce se
ascunde în profunzimea simțurilor noastre. De
fapt, se pare că uleiurile esențiale erau folosite
încă din perioada Antichității, iar modalitățile de
utilizare au fost descrise încă din secolul 1, cu
accent pe funcția de apărare a organismului,
stimulare a simțurilor și ca instrument de a-i face
pe oameni să se simtă și să arate mai bine.
Mirosul creează o reacție emoțională imediată,
trimițând un impuls rapid către o anumită zonă a
creierului. Fiecare aromă este compusă din particule

chimice care parcurg un traseu bine definit de la nas
la bulbii olfactivi. De aici, informația ajunge la o zonă
foarte mică a creierului, numită amigdală cerebrală,
responsabilă cu procesarea emoțiilor. Următoarea
oprire este la hipocamp, o componentă majoră a
creierului, responsabilă cu memoria și învățarea.
Cercetările realizate de Universitatea Rutgers au
demonstrat că mirosul este singurul simț uman care
parcurge un drum atât de direct către memorie și
centrii nervoși responsabili cu emoțiile. Această linie
directă este explicația faptului că anumite mirosuri te
pot face să simți că faci o călătorie în timp și spațiu
sau pot crea legături emoționale imediate. De
exemplu, mirosul prăjiturilor din cuptor îți amintește
de casa bunicilor sau parfumul de pin te face să te
gândești la o excursie cu cortul din copilărie.
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Fiecare ulei esențial are beneficii diferite, în funcție de efectul pe
care mirosul îl are asupra creierului. Aromele uleiurilor esențiale
sunt, de multe ori, combinate, în așa fel încât să se creeze parfumuri
complexe, pentru un maximum de beneficii.
FOREVER™ ESSENTIAL OILS LEMON

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER

Este creat din lămâi din Argentina și California.
Lămâile folosite sunt culese manual și atent îngrijite
până când ating gradul perfect de coacere. Astfel, ne
asigurăm că fructul este mult mai zemos și mai
parfumat, pentru un plus de energie și vitalitate în
produsul final, uleiul esențial.

Este creat din lavandă cultivată și culeasă în
Bulgaria, unde condițiile de climă și sol favorizează
fabricarea unui ulei cu conținut ridicat de linalil
acetat, substanța care dă aroma fructată, dulce,
calmantă și relaxantă a lavandei.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT

Este un mix din 7 dintre uleiurile esențiale de cea mai
bună calitate din 6 țări din întreaga lume. Reprezintă
echilibrul perfect dintre cuișoarele din Madagascar,
portocalele din Statele Unite, uleiul din coajă de
scorțișoară din Madagascar, tămâia din Somalia,
rozmarinul din Ungaria, uleiul de eucalipt din Australia și
ienupărul din Nepal. Pe lângă aroma îmbietoare,
Defense sprijină și buna funcționare a sistemului
imunitar.

Este creat din frunze de mentă culese de la poalele
munților Himalaya, unde clima și solul favorizează
creșterea unei plante de cea mai bună calitate.
Rezultatul este un ulei esențial cu efect răcoritor și
liniștitor.
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS DEFENSE

Cum se folosesc
uleiurile esențiale?
Datorită versatilității lor, te poți bucura de
beneficiile uleiurilor esențiale acasă sau pe drum.
Există, de asemenea, câteva uleiuri care pot fi
administrate și pe cale orală, pentru întărirea
organismului. Și întrucât există numeroase arome
sau amestecuri menite să potențeze starea de
bine, tot așa există mai multe feluri de a te bucura
de experiența aromaterapiei. Iată 3 posibilități de
a începe să folosești Forever™ Essential Oils.
În difuzor/ Olfactoterapie: Vaporii de
uleiuri esențiale se eliberează în aer.
Difuzoarele care utilizează căldura și
ultrasunetele funcționează pe baza unei
combinații de apă și uleiuri esențiale și
sunt cele mai accesibile. Difuzoarele cu nebulizator
nu au nevoie de apă, vaporii eliberându-se doar din
uleiuri esențiale. Tocmai de aceea, acestea sunt mai
scumpe și folosesc o cantitate mai mare de uleiuri
esențiale.
Aplicare topică: Uleiurile esențiale pot fi
aplicate direct pe piele doar dacă sunt
combinate cu un ulei purtător, după cum
urmează: 2 până la 4 picături de ulei
esențial la o linguriță de ulei purtător.
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Experiența utilizării uleiurilor esențiale poate fi
și mai plăcută dacă alegi să le aplici pe anumite
zone ale corpului?
Încearcă să folosești menta pe frunte, tâmple și
umeri pentru o senzație de prospețime, liniște și
relaxare. Proprietățile calmante ale lavandei sunt
potențate la maxim dacă aplici uleiul pe încheieturi
sau în spatele urechilor. Aceste zone ale corpului
sunt aproape de anumiți centri nervoși care
creează, în combinație cu beneficiile aromaterapiei,
o experiență senzorială unică.

100% puritate,
Uleiuri esențiale de
calitate superioară
Calitatea superioară a uleiurilor esențiale vine din
faptul că la producerea lor se folosesc cele mai bune
plante. Forever Essential Oils sunt extrase doar din
plante cultivate și culese în condiții ideale. Forever
procură aceste uleiuri pure din întreaga lume,
asigurându-se că sunt produse în condiții optime,
pentru a garanta cele mai pure esențe aromatice.
Forever folosește cele mai bune uleiuri esențiale
naturale, păstrând, astfel, calitatea și puritatea
produselor. Pentru ca tu să beneficiezi de tot ce are
natura mai bun de oferit, Forever Essential Oils nu
sunt niciodată diluate sau amestecate cu uleiuri
sintetice. Pentru a extrage uleiurile din plante fără a
pierde din esența aromatică, folosim distilarea sau
presarea la rece.
Distilarea presupune extragerea uleiurilor din plante
cu ajutorul aburilor. Pe măsură ce aburul se
transformă în lichid, uleiul se ridică la suprafață, de
unde este separat de apă și apoi îmbuteliat.
Presarea la rece presupune stoarcerea plantelor
crude, astfel încât uleiurile să se elibereze din pulpa
sau coaja acestora. Uleiurile sunt extrase și băgate,
apoi, la centrifugă, pentru a separa ingredientele
solide de ulei, acesta din urmă fiind, ulterior, ambalat
în recipiente speciale.

Bucură-te de beneficiile
aromaterapiei cu
Forever™ Essential Oils
Cu Forever™ Essential Oils te poți bucura de
beneficiile aromaterapiei oriunde și oricum dorești.
Folosește-le pe fiecare în parte sau creează-ți
propriul mix. Readu armonia în viața ta cu ajutorul
celor mai pure uleiuri esențiale.

Forever™ Essential Oils Lemon | 507
Forever™ Essential Oils Peppermint | 508
Forever™ Essential Oils Lavender | 506
Forever™ Essential Oils Defense | 510
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IMPULSUL
DE A MERGE
mai departe
O altfel de călătorie. Drumul lui Akwasi
Frimpong de la un simplu sportiv la
Regele african al scheletonului.
Ghana, țară de pe continentul african, nu este cunoscută la nivel
mondial pentru performanță în sporturile de iarnă. Într-o țară în
care nu ninge deloc pe parcursul întregului an, nu e de mirare că
mulți sportivi aleg alte sporturi – unele care nu implică deplasare
pe drumuri înghețate la o viteză de peste 120 de km pe oră. De
fapt, pentru a număra atleții ghanezi specializați în sporturi de
iarnă nu ai nevoie de degetele de la o mână. Un singur deget îți
este suficient.

8
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În copilărie, Akwasi Frimpong visa să devină
sportiv de performanță, însă nu avea de unde să
știe, atunci, că își va cunoaște succesul pe gheață.
A fost crescut de bunica lui, într-o gospodărie mică
din Ghana, alături de cei 8 verișori. Nu a fost deloc
o viață ușoară, însă au știut întotdeauna să
suplinească lipsurile materiale cu dragoste și
sprijin reciproc.

ERAM ATÂT DE SĂRACI, ÎNCÂT BUNICA
MEA, MINKA, ERA NEVOITĂ SĂ ÎȘI
VÂNDĂ VEȘMINTELE TRADIȚIONALE
CA SĂ SUPRAVIEȚUIM....”
Akwasi își aduce aminte. “De Crăciun, aveam
șansa să bem o sticlă întreagă de Coca-Cola și să
mâncăm un carton plin de ouă.”
În ciuda greutăților, Minka nu i-a lăsat niciodată pe
Akwasi sau pe verișorii lui să se îndoiască de
capacitatea lor de a-și împlini orice vis.

10
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“Când aveam 8 ani, bunica m-a luat la ea în brațe
și mi-a spus ceva ce nu am uitat niciodată, ceva ce
mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieții,
spune Akwasi. Mi-a spus că toate lucrurile de care
am nevoie pentru a avea succes în viață sunt deja
în mine. Tot ce trebuie să fac eu este să muncesc
mult și să nu renunț niciodată.”

TOTUL ÎNCEPE CU HAINELE DE PE TINE ȘI UN VIS
În timp ce în Ghana viața devenea din ce în ce mai
grea, Akwasi a reușit, în adolescență, să se
stabilească în Olanda. Își propusese să muncească
din răsputeri, să învețe bine, să devină un sportiv
bun și să-și ajute familia rămasă în Ghana.
Dar era, totuși, un imigrant ilegal, fără acte, iar asta
l-a obligat să traiască în umbră, fără posibilitatea de
a participa la antrenamentele internaționale și de a
se perfecționa ca sportiv. În plus, multe școli au
refuzat să îl primească fără documentele necesare.
De fiecare dată, însă, când i se trântea o ușă în față,
Akwasi se gândea la cuvintele bunicii sale. A
început antrenamentele pe cont propriu, alerga și

făcea zilnic exerciții, mereu concentrat pe
obiectivele sale. În timp, a reușit să obțină statutul
de imigrant legal. Eforturile lui începeau să dea
roade.
Akwasi nu își propusese neapărat să ajungă să
participe la Jocurile Olimpice. Totuși, a fost remarcat
de un antrenor care l-a recrutat în echipa de atletism.
După luni de zile de antrenamente fără încetare,
Akwasi și-a dat seama că avea o șansă să participe
la Olimpiada din 2012 de la Londra. Speranța i-a fost,
însă, rapid spulberată de o accidentare care l-a ținut
pe margine și l-a dezamăgit profund.
După ce s-a vindecat, Akwasi a continuat să se
antreneze și să-și depășească permanent limitele. Și,
dintr-o dată, ceva extraordinar s-a întâmplat. A fost
cooptat de Echipa Națională a Olandei în Lotul
Național de Bob. Akwasi a simțit din nou că avea o
șansă reală să ajungă la Olimpiadă. Dar nici această
a doua oportunitate nu avea să-i aducă
recunoașterea la care spera. A ajuns în echipă, însă
doar ca rezervă, ceea ce însemna că singura
posibilitate de a ajunge să concureze era dacă

titularul suferea o accidentare. Akwasi era din nou
atât de aproape de visul lui, și din nou avea să
privească totul de pe margine. Și, cum mulți sportivi
nu ajung nici măcar o dată atât de aproape de șansa
de a participa la Jocurile Olimpice, cu atât mai puțin
de 2 ori, Akwasi era pe punctul de a renunța la visul
său.

O SCHIMBARE DE DECOR, O NOUĂ ȘANSĂ
Akwasi simțea că are o conexiune specială cu
bobul, cu fiorii pe care îi simțea când aluneca pe
gheață. Își dorea să revină. Dar știa că de data
asta el era cel care trebuia să-și controleze
destinul. Voia să concureze pe cont propriu, să își
ia singur deciziile. Astfel că a plecat spre Park City,
Utah, să învețe mai multe despre cursele de
scheleton.
“Deși iubesc adrenalina, prima oară când am
alunecat pe pistă întins pe burtă și cu capul înainte
mi-a fost extrem de frică, spune Akwasi. Viteza
este amețitoare și ești extrem de aproape de
gheață. Nu ai voie să faci nicio greșeală.”
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După doar câteva curse, Akwasi și antrenorul său
s-au convins că își găsise locul lui în sporturile de
iarnă. Erau încrezători că antrenamentele susținute,
alimentația corectă și un stil de viață echilibrat îi
vor asigura lui Akwasi calificarea la Jocurile
Olimpice din 2018 de la PyeongChang. Însă de
data asta nu avea să mai concureze pentru Echipa
Națională a Olandei. Mai mult decât orice, Akwasi
își dorea să concureze din partea Ghanei, țara în
care s-a născut și care i-a dat valorile după care se
ghidează în viață.

AM VRUT SĂ MĂ REVANȘEZ FAȚĂ
DE ȚARA MEA ȘI SĂ LE ARĂT
TINERILOR CĂ POT SĂ-ȘI
DEPĂȘEASCĂ LIMITELE ȘI SĂ
ÎNDRĂZNEASCĂ SĂ VISEZE...”
Akwasi își amintește. “Am mers mai departe și
m-am calificat pentru PyeongChang, un vis devenit
realitate.”
În 2018, cu toți ochii ațintiți asupra lui, Akwasi
Frimpong a luat startul într-o cursă amețitoare la
Jocurile Olimpice de Iarnă. Și, chiar dacă nu a
reușit să urce pe podium și să câștige o medalie,
imaginile cu mișcările lui de dans de la linia de
sosire au devenit virale și l-au transformat rapid
într-un adevărat simbol al optimismului. Dar
Akwasi știa că, în ciuda faptului că își văzuse visul
cu ochii, participând la Olimpiada de Iarnă, mai
avea încă multe de făcut.

12
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PRIVIREA ÎNAINTE SPRE 2022
Akwasi nu a renunțat. După jocurile de iarnă din
2018, a continuat să participe la competiții din
întreaga lume și să colaboreze cu Forever Living
în calitate de Ambasador de Brand.
“Parteneriatul cu Forever mă face să mă simt
binecuvântat și recunoscător, spune Akwasi. Forever
m-a ajutat să călătoresc în întreaga lume și să pot,
astfel, să particip la toate competițiile internaționale.
Am avut rezultate foarte bune în 2019 și 2020.”
În februarie, Akwasi a făcut din nou istorie,
devenind primul sportiv de pe continentul african
care a câștigat o competiție de scheleton. Spune
că suplimentele de la Forever au jucat un rol
important în menținerea unui regim nutrițional
echilibrat și l-au ajutat să se antreneze eficient.
Acum, că Akwasi s-a calificat pentru Jocurile
Olimpice de la Beijing din 2022, se antrenează mai
mult ca oricând pentru a reuși să devină primul
atlet originar din Ghana laureat al Jocurilor
Olimpice de Iarnă.
“Să fii ambițios înseamnă să muncești foarte mult
pentru performanță și pentru a-i ajuta pe ceilalți să
fie la fel de buni, spune Akwasi. E în regulă să
greșești, atât timp cât înveți din această experiență
și cu condiția să îți revii rapid și să continui să
încerci. Cei care nu renunță sunt, de fapt, cei care
până la urmă ajung să și câștige.”
Și, ca și cum antrenamentele nu i-ar fi ocupat lui
Akwasi o mare parte din timp, acum a devenit și
Ambasador pentru sporturi de iarnă din partea
Ghanei și luptă pentru a-i ajuta pe copiii din țara sa
natală să își urmeze visul. În calitate de unic sportiv
ghanez care a participat la Olimpiada de iarnă,
Akwasi știe că, de cele mai multe ori, e nevoie doar
de un om care să deschidă o cale pentru ca și alții să
se lase inspirați și să aleagă același drum.

În propriii

termeni
IATĂ CUM ÎȘI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE AKWASI
ANTRENAMENTELE
Sunt recunoscător pentru parteneriatul meu
cu Forever. În felul acesta, 2019/ 2020 a fost
cel mai bun sezon al meu la scheleton.
Datorită Forever, am beneficiat de produsele
de care aveam nevoie pentru a mă
impulsiona în timpul antrenamentelor și
pentru a mă ajuta să mă pregătesc pentru
competiții. Printre ele Forever Aloe Vera gel®,
ARGI+®, Forever Move® și Forever FastBreak®.
După antrenamente, pentru o refacere rapidă
și o mai bună funcționare a sistemului
imunitar, folosesc Aloe Heat Lotion și Forever
ImmuBlend®.
*Aveți mai jos lista cu produsele Forever care
fac parte din rutina zilnică a lui Akwasi:

DIMINEAȚA
Forever Aloe Vera Gel® sau Forever Aloe
Peaches® combinat cu un pliculeț de Forever
ARGI+®
O tabletă sau capsulă din următoarele:
Forever Absorbent C®
Forever Arctic Sea®
Forever Move®
Forever Bee Pollen®
Forever Immublend®
Forever Royal Jelly®
Forever Garlic Thyme®

ÎNAINTEA/ ÎN TIMPUL ANTRENAMENTELOR
Forever ARGI+® - înainte de antrenament
FastBreak® între sesiunile de antrenament

DUPĂ ANTRENAMENT
Forever Lite Ultra®
Forever Supergreens™
Aloe Heat Lotion în zilele extrem de solicitante
Forever Aloe Vera Gel® | 715 Forever Aloe Peaches®| 734
Forever ARGI+® | 473 Forever Move® | 551
Forever FastBreak® | 520 Aloe Heat Lotion | 064
Forever Immublend® | 355 Forever Absorbent C® | 048
Forever Arctic Sea® | 376 Forever Bee Pollen® | 026
Forever Royal Jelly® | 036 Forever Garlic Thyme® | 065

SEARA, ÎN TIMPUL SAU DUPĂ CINĂ
Forever Aloe Vera Gel®
Forever Arctic Sea®
Forever Move®

Forever Lite Ultra® vanilie | 470 ciocolată | 471
Forever Supergreens™ | 621
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Cum să menții starea
de bine și imunitatea în
parametri optimi având
grijă de sistemul digestiv.

Mănâncă CORECT
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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. Iată câteva variante prin
care poți face acest lucru.

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.

Cerealele integrale
asigură organismului
fibrele de care are
nevoie pentru o
funcționare optimă a
colonului și
stimulează bacteriile
bune din intestine.

14

Alimentele verzi asigură
organismului fibre și
vitamine importante,
ajutând sistemul digestiv
să ajungă la microbiomul
optim cu trilioane de
microorganisme care
susțin sistemul imunitar.
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Bananele sunt fructe
cu un conținut
scăzut de fructoză
și conțin 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.

IA MAI MULTE suplimente
alimentare în fiecare zi
Luând zilnic suplimente alimentare, așa cum o faci cu probioticele, de
exemplu, îți ajuți organismul la menținerea unui nivel optim de bacterii
bune. Forever Active Pro-B™ conține 6 tulpini diferite de bacterii
benefice, pentru o digestie sănătoasă și un sistem imunitar puternic.
Această formulă conține FloraActiv®—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® ajută
digestia și 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 probioticele au nevoie pentru a menține
nivelul de bacterii bune în parametri optimi.

Alege să faci mișcare
ÎN MOD CORECT
Antrenamentele intensive sunt extraordinare,
dar pentru echilibrul sistemului digestiv, experții
recomandă alternarea exercițiilor dificile 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
meditații sau yoga. Cercetările arată că un
impact pozitiv profund asupra stării de bine
fizice și emoționale îl au și ieșirile în natură.

Nu uita să te HIDRATEZI CORECT pe parcursul
zilei. Consumul unei cantități suficiente de apă
AJUTĂ LA REFACEREA mucoasei și a florei
intestinale.

Forever Active Pro-B™ | 610
Forever Aloe Vera Gel® | 715
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Forever Aloe Vera Gel®
Băutura noastră pe bază de gel de Aloe vera, cu 99,7% gel din interiorul frunzei și fără
conservanți, te aduce mai aproape de natură ca niciodată. Forever Aloe Vera Gel® susține
buna funcționare a sistemului digestiv, stimulează sistemul imunitar și ajută la o mai bună
absorbție a nutrienților.
Forever Aloe Vera Gel® Mini | 71612
Forever Aloe Peaches® Mini | 77812
Forever Aloe Aloe Berry Nectar® Mini | 73512

FOREVERLIVING.RO
Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă
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Încălzește-te cu extraordinarul
gust al noului Hot Toddy.
Rețeta din această ediție Aloe Life a fost creată de Pam
Meadows, un FBO din Carolina de Nord, SUA. Este o
rețetă originală, un mix delicios perfect de vitamine și
minerale, care te face imediat să te simți mai bine.

Ingrediente
1 ceașcă de Aloe Blossom Herbal Tea fierbinte
1măsură de Forever Lite Ultra Vanilie
1măr roșu mic, feliat
Pune toate ingredientele în
blender și mixează bine.

Vrei să-l

îmbunătățești?
Adaugă un pliculeț de Forever
ARGI+® care combină L-arginina cu
vitamine și extracte din fructe, pentru
ca tu să-ți menții energia la cote
maxime, mai ales în timpul și după
antrenamentele fizice.

Fă-l și mai bun
adăugând ceva

verde!

Adaugă un pliculeț de Forever
Supergreens™, un mix de peste
20 de fructe, legume,
superalimente și aloe.
Aloe Blossom Herbal Tea | 200
Forever Lite Ultra® vanilie | 470
Forever Supergreens™ | 621
Forever ARGI+ | 473
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Cum ne obișnuim cu

noua normalitate?
Lumea s-a schimbat extrem de
mult în ultima perioadă și pe întreg
mapamondul oamenii se obișnuiesc,
treptat, cu această nouă normalitate.
18
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Pentru mulți dintre noi, asta înseamnă că trebuie să
stăm departe unii de alții la restaurant sau să păstrăm
distanța socială atunci când stăm la coadă la
magazin. Felul în care interacționăm s-a schimbat
radical – la fel cum s-au schimbat și perspectiva
noastră asupra vieții și ceea ce considerăm că este cu
adevărat important în lumea post-pandemie.
Fondatorul Apple, Steve Jobs, spunea că cele mai
importante inovații sunt rezultatul unor schimbări
majore și că aceste schimbări ajută omenirea să
evolueze mai rapid.
Ruben Bravo este unul dintre milioanele de oameni din
lume care au ales să caute noi oportunități în
schimbările care se produceau în jurul lui și să le
valorifice atât pe plan profesional, cât și în plan
personal. Începuse propria sa afacere Forever chiar
înainte de Anul Nou, fără să știe, evident, cât de diferită
avea să fie lumea în viitorul foarte apropiat. Ruben avea
un prieten care se ocupa cu vânzările directe, vedea
cât de bine îi mergea acestuia, astfel că a vrut să-și
încerce și el norocul.
A muncit mult și a reușit să dezvolte rapid o afacere
puternică. Și-a dat seama că a crescut într-o lună mai
mult decât reușesc alții într-un an întreg. Ruben se
întâlnea în mod regulat cu oameni, recomanda produse
și se convingea pe zi ce trecea că avea un talent
înnăscut pentru acest tip de job.
Și, dintr-o dată, a apărut COVID-19, iar întreaga Spanie
a intrat în carantină. La început, Ruben era sceptic
privind șansele de supraviețuire ale business-ului său.
Interacțiunile directe cu oamenii erau nu doar punctul
central al afacerii, ci și unul dintre lucrurile pe care le
iubea cel mai mult la noua sa meserie. Se confrunta cu
perspectiva sumbră ca mare parte din business-ul lui
să dispară, practic, peste noapte.
Și, ca și cum incertitudinea care plana asupra muncii
sale nu era suficientă, într-o zi Ruben a început să se
simtă rău și a descoperit că era infectat cu coronavirus.
Din fericire, simptomele bolii nu au fost, în cazul lui, atât
de severe.

CRED CĂ M-A AJUTAT EXTREM
DE MULT SĂ MĂ REFAC RAPID
FAPTUL CĂ ATÂT ÎNAINTE, CÂT
ȘI ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ ACEST
EPISOD AM AVUT MEREU GRIJĂ
DE MINE...”
Ruben spune: “Am avut câteva simptome, mi-am
revenit, acum mă simt mai puternic ca niciodată.”
După o scurtă perioadă în care s-a concentrat doar pe
vindecarea de COVID-19, Ruben a hotărât să nu-și
abandoneze visul de a avea propriul lui business și de
a face totul ca să meargă înainte, indiferent de
condițiile în care va trebui să-și desfășoare activitatea.
A folosit timpul în care a fost obligat să stea acasă
pentru a se perfecționa în lucrul cu social media și și-a
construit o rețea. A început să țină workshop-uri online
cu clienții, pe care îi învăța despre importanța nutriției
corecte și a regimului alimentar sănătos.
“Cu workshop-urile am dat lovitura,” spune Ruben.
“Făceam câte 2 pe săptămână și de fiecare dată
participau cel puțin 50 de persoane.”
Faptul că a fost obligat să facă față acestor provocări și
a reușit să găsească noi modalități de a-și desfășura
activitatea l-a ajutat pe Ruben nu doar să rămână pe
linia de plutire, ci și să evolueze rapid. La doar trei luni
de la startul afacerii sale, și-a dat seama că ajunsese
să facă lucruri care păreau imposibil de dus la bun
sfârșit în pandemie. Și asta pentru că a știut să-și
adapteze stilul de muncă și să folosească tehnologia
pentru a prospera.
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Schimbarea, punctul de
pornire pentru evoluție
Oamenii se raportează la ideea de izolare în mod
diferit. Pentru unii, carantina a declanșat stări de
anxietate sau însingurare. Cei care au fost nevoiți să
ia o pauză de la locul de muncă în această perioadă
au fost mult mai stresați, mai retrași, mai reținuți. Cu
toate acestea, cercetătorii de la University of
Minnesota, SUA, afirmă că, de cele mai multe ori, o
experiență negativă poate declanșa ceva mai bun în
viitor.
Potrivit studiilor, atunci când se confruntă cu o
experiență negativă, oamenii devin mai conștienți de
propriile vieți, și asta pentru că sunt, cumva, forțați să
înțeleagă felul în care această experiență afectează
imaginea de sine în ansamblul ei, relațiile cu cei din
jur sau lumea, în general.
În prezent, când toată lumea se străduiește să reintre
în ritm, unii reușesc să facă acest lucru mai ușor,
pentru că au dobândit capacitatea de auto-analiză.
Iată câteva lucruri la care poți reflecta în timp ce
încerci să te obișnuiești cu noua normalitate.

20
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CELE MAI PUTERNICE RELAȚII SUPRAVIEȚUIESC
ȘI MERG MAI DEPARTE
Te-ai gândit vreodată de ce unele relații par mai
puternice azi, față de cum erau în urmă cu un an?
Potrivit studiilor publicate de Poynter Institute,
provocările cu un impact major asupra societății îi
încurajează pe oameni să fie mai puțin egoiști.
Oamenii de știință consideră că relațiile care au
evoluat în această perioadă vor rămâne și în viitor
la fel de puternice. Pe de altă parte, atunci când
sunt puși în fața unor provocări, oamenii sunt mai
atenți la persoanele cu care interacționează și de
multe ori renunță la relațiile nesănătoase. Cu alte
cuvinte, alege calitatea, și nu cantitatea, și optează
să ai lângă tine mai puțini oameni, dar să fie dintre
cei cu care să ai o conexiune puternică, decât
mulți și cu interacțiuni de suprafață.

PROVOCĂRILE ADUC CU SINE REZISTENȚA

îndeplinirea obiectivelor.

Toată lumea a resimțit, cu siguranță, provocările
vieții în carantină. Cercetările au demonstrat clar
că aceste schimbări au avut un impact real asupra
sănătății mentale. Un studiu realizat de
MarketWatch a evidențiat faptul că, în perioada de
vârf a pandemiei, 70% dintre adulții cu un loc de
muncă au descris carantina drept cea mai
stresantă etapă din întreaga lor carieră. Pe de altă
parte, 91% dintre cei care lucrau de acasă au
raportat un nivel de stres de la mediu spre ridicat.

Sau, de ce nu, asemeni lui Ruben, e posibil să fi
învățat lucruri noi, să fi dobândit noi abilități care te
vor ajuta să evoluezi din punct de vedere
profesional în condițiile impuse de noua
normalitate. Gândește-te dacă și cum ai reușit tu
să te schimbi în această perioadă și dacă ceea ce
ai dobândit acum te poate ajuta să construiești
viitorul așa cum ți-l dorești.

Dintr-o dată, părinții care lucrează au fost nevoiți să
jongleze cu viața profesională și cea personală, ba de
multe ori și-au asumat și rolul de profesori pentru
copiii lor. Alții s-au confruntat cu întreruperi
temporare ale contractului de muncă sau au simțit că
nu sunt suficient de bine protejați la locul de muncă.

E aproape imposibil să mergi înainte fără să te
gândești serios la cum poți să profiți la maximum de
timpul tău. De obicei, crizele ajută la dezvoltarea
atenției și a concentrării și la punerea în perspectivă a
lucrurilor pe care le dorim cu adevărat.

Însă perioadele în care trebuie să facem față
multor încercări îi fac pe oameni mai rezistenți și
mai deschiși la ideea de a se adapta la nou. De
exemplu, e foarte posibil ca toate aceste provocări
să te fi ajutat să îți îmbunătățești abilitățile de a
face mai multe lucruri în același timp sau să te
ajute să fii mai eficient în stabilirea priorităților și

SCHIMBĂ PERSPECTIVA ȘI FII RECUNOSCĂTOR
PENTRU CEEA CE AI!

Ce ai reușit să faci în această perioadă? Ai renunțat
la vreun obiectiv sau la vreun vis pe care le aveai
înainte? Poate ți-ai reevaluat cariera, viața
profesională și ceea ce speri să obții din acest
segment al vieții tale. Sau poate ți-ai dat seama că,
pentru a te simți pe deplin realizat, ai nevoie de mai
mult echilibru în viață.

Acceptă noua
normalitate și privește
către viitor
Fără îndoială, lumea în care trăim azi este
complet diferită. E adevărat, multe persoane
au avut de înfruntat numeroase greutăți.
Totuși, lumea a reușit să evolueze în feluri pe
care nu ni le-am imaginat niciodată. Multe
companii au realizat că angajații pot fi la fel de
eficienți și dacă lucrează de acasă, iar acest
lucru nu le afectează productivitatea.
Dar schimbările nu au afectat doar câmpul
muncii. Ne-au făcut pe noi, ca indivizi, mai
rezistenți, mai empatici, mai buni și ne-au
ajutat să dobândim o viziune mai clară asupra
lucrurilor care contează cu adevărat. Într-un
cuvânt, am devenit, în această perioadă, cea
mai bună versiune a noastră.
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Fă din dragostea pentru
produsele Forever o
afacere pe care o poți
construi așa cum îți
dorești.

FOREVERLIVING.RO

Fie că îți propui să câștigi niște bani în plus, să te
bucuri de reduceri la produsele tale preferate sau
să te califici pentru bonusuri și stimulente – cu
siguranță în Forever îți poți găsi un loc al tău. Pentru
a începe, ia legătura cu persoana care ți-a oferit
această revistă.

O lume a

oportunităților
Vânzările directe sau cum oricine
poate să parcurgă cu succes drumul
de la un vis la propria afacere.
Te-ai gândit vreodată să îți construiești propria
afacere? Senzația de libertate și flexibilitate
stimulează spiritul antreprenorial. Nu e de
mirare că acum, mai mult ca niciodată, din ce în
ce mai mulți oameni caută noi posibilități de
a-și clădi viața așa cum și-o doresc.
Potrivit unei cercetări realizate de Ipsos, 77% dintre
cei chestionați au spus că sunt interesați de
oportunități de a obține venituri din business-uri
flexibile. Printre mileniali, procentul ajunge la 88%, iar
pentru Generația Z, succesorii Milenialilor, s-a
evidențiat că 91% dintre respondenți și-ar dori să
aibă propria afacere.

Paradoxal, însă, deși interesul pentru
antreprenoriat este extrem de mare, nu mulți sunt
cei care ajung să își urmeze visul. Oamenii nu duc
lipsă de idei, însă, de multe ori, finanțarea unui vis
este aproape imposibilă. Să începi o afacere
clasică atunci când există o barieră din punct de
vedere financiar este aproape imposibil. Cu atât
mai mult atunci când nu ai niște bani puși deoparte
pentru asta și nici nu vrei să faci un credit. Există
costuri pentru lansarea business-ului, cheltuieli
generale de zi cu zi, costuri pentru echipamente,
asta ca să numim doar câteva dintre ele.
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Acesta este unul dintre motivele principale pentru care
mulți oameni văd în vânzările directe alternativa
perfectă. Este o oportunitate care le permite oamenilor
să aibă o afacere proprie, fără să fie nevoiți să suporte
costurile mari de lansare, cheltuilelile generale și de
întreținere. Poți să faci lucrurile așa cum îți dorești, nu
te pune nimeni să reinventezi roata, pentru că atât
modelul de business, cât și planul de compensare
funcționează deja foarte bine.
Propunem în continuare o analiză a motivelor pentru
care vânzările directe sunt o oportunitate unică pentru
toți cei care vor să înceapă un business pe cont
propriu.

VÂNZAREA PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR
SOCIALE ȘI CONSTRUIREA UNOR RELAȚII
SOLIDE
Cheia succesului pentru o afacere în marketing
direct e dată de interacțiunile directe cu oamenii și
de felul în care reușești să crești și să păstrezi
relațiile. Recomanzi produse în care crezi și
totodată îi ajuți pe ceilalți să găsească soluții care
să se potrivească stilului lor de viață.
Până la urmă, nu e cu mult diferit față de ce faci în
prezent. Atunci când te uiți la un film bun, citești o

24
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carte extraordinară sau mănânci la un restaurant
bun, ești nerăbdător să povestești totul prietenilor
și colegilor. Într-o lume în care oamenii sunt
bombardați de reclame pe internet, la televizor,
radio sau în reviste, o recomandare venită din
partea unei persoane pe care o cunoști are, cu
siguranță, un impact mult mai mare.
Față de vânzările clasice, cele directe au avantajul
de a oferi potențialilor clienți produse exclusiviste,
care nu se regăsesc, în mod normal, în magazine.
Printr-o abordare directă a clienților și
distribuitorilor, companiile de vânzări directe pot să
țină mai bine pasul cu ceea ce își doresc oamenii,
cu produsele pe care aceștia le caută.
Dincolo de calitatea produselor, vânzătorii direcți
mai au încă un beneficiu. Neexistând intermediari
în procesul de vânzare, aceștia au posibilitatea de
a achiziționa produsele la preț redus sau en-gros
direct de la companii, ceea ce, la sfârșit, le poate
aduce un profit mai mare.

VÂNZAREA DIRECTĂ OFERĂ LIBERTATE ȘI
FLEXIBILITATE
Pentru a începe o carieră în vânzări directe nu ești
condiționat să renunți la job-ul pe care îl ai sau la
alte lucruri pe care îți place să le faci. De fapt, mulți
dintre cei care acum au un job full-time în domeniul
vânzărilor directe nu au început așa. Poți să începi
un business chiar și dacă nu ai decât câteva ore pe
săptămână disponibile pentru asta. Mulți oameni
încep cu puțin și cresc treptat, în funcție de cât de
mult timp pot să aloce acestei afaceri sau de ceea
ce vor să obțină la final.
Alt avantaj al vânzărilor directe este că poți ajunge
să ai anumite venituri nu doar din vânzarea de
produse. Mai exact, atunci când prezinți și
recomanzi anumite produse altor oameni, îi poți
convinge și pe ei să facă la fel, iar astfel tu te
califici pentru bonusuri și stimulente.

VERSATILITATEA, CHEIA SUCCESULUI ÎN
DOMENIUL MEREU ÎN SCHIMBARE AL
VÂNZĂRILOR CU AMĂNUNTUL
Afacerile de vânzări directe tradiționale se bazau
pe interacțiunile față în față. Prezentările sau
demonstrațiile de produse făcute acasă au fost

mereu alegerea preferată a celor care voiau să își
dezvolte business-ul.
Lucrurile nu s-au schimbat cu totul. Totuși, în
mediul online au apărut noi și noi posibilități de a
te conecta cu potențialii clienți. Datorită rețelelor
de socializare, cei care se ocupă cu vânzările
directe pot să ajungă la mult mai mulți oameni
decât în mod clasic, față în față. Rețeaua de bază
poate să înceapă în comunitate și să se extindă
rapid în toată lumea.
În plus, faptul că tehnologia le permite celor care
au astfel de business-uri să își creeze propriile
website-uri, să lanseze pagini sau să amenajeze,
practic, un fel de vitrine online, este un avantaj
imens oferit de era digitală în încercarea de a
atrage cât mai mulți clienți. Pentru a putea să faci
aceste lucruri nu ai nevoie de o experiență foarte
mare sau de un buget consistent, și asta pentru
că, de obicei, companiile sunt cele care fac
investițiile și se asigură că distribuitorii au la
dispoziție toate instrumentele de care au nevoie.
În prezent, acest domeniu combină în mod
echilibrat metoda clasică a conexiunilor directe,
față în față, cu abilitatea de a dezvolta și a
manageria o afacere online.
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De ce ai nevoie pentru a avea succes în
marketing-ul direct?
Vânzările directe pot fi o oportunitate reală pentru
oricine. Pentru a putea să faci asta, nu ai nevoie de
cine știe ce abilități speciale sau de un anumit nivel
de pregătire. Oamenii ajung să aibă succes în acest
domeniu atunci când sunt cu adevărat pasionați de
produsele pe care le promovează. Bineînțeles că e
nevoie de multă muncă și de disciplină, dar ce
trebuie să știi este că toată lumea pornește cu
șanse egale, indiferent de ce scrie în CV-ul fiecăruia.

CONSECVENȚA ESTE CHEIA!
Vânzările directe îți oferă libertatea de a alege când
și cât timp vrei să aloci afacerii tale. Dar oamenii
care ajung să facă o carieră din asta și să aibă cu
adevărat succes știu că să fii consecvent în ceea
ce faci este vital. Fie că alegi să muncești o oră
sau șase zilnic, o preocupare constantă zi de zi îți
va da impulsul de a merge mai departe, de a
crește, de a evolua.

STABILEȘTE-ȚI OBIECTIVE CLARE!
Pentru început, stabilește-ți obiective pe care le
poți atinge. Astfel vei reuși să rămâi motivat și să
mergi mai departe. De exemplu, poți să îți propui
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să reduci numărul de ore pe care le petreci la job,
pentru a petrece mai mult timp cu familia. Sau
poate vrei să oferi familiei o vacanță și să plătești
totul cu bani câștigați doar de la noul tău loc de
muncă. Fie că îți dorești să câștigi o sumă
suplimentară de bani sau să iei o pauză de la jobul
tău cu normă întreagă, asigură-te că știi cu
exactitate pentru ce muncești.
Odată stabilite clar obiectivele, poți să îți faci un
plan de acțiune zilnic, săptămânal sau lunar pentru
a le îndeplini.

FĂ-ȚI O ECHIPĂ!
Cei care au cu adevărat succes în domeniul
vânzărilor directe nu se concentrează doar pe
vânzarea de produse. Ei își dezvoltă afacerea și
formează o echipă cu oameni care au aceleași
interese și care își doresc, la rândul lor, să înceapă
o afacere. Practic, clienții cei mai fideli pot să
ajungă, astfel, să fie membrii echipei tale și să
contribuie la succesul afacerii tale.

Ia startul în călătoria vânzărilor
directe cu Forever
Forever Living Products este lider în industria
vânzărilor directe de peste 42 de ani. În prezent,
Forever este prezentă în peste 160 de țări și asta
datorită forței pe care o au vânzările directe. În tot
acest timp, multe alte companii au apărut, apoi au
dispărut, însă produsele de calitate ale companiei
noastre și planul generos de compensare au trecut
cu brio proba timpului.
Cu o istorie de peste 42 de ani, Forever este cel mai
mare producător de produse pe bază de Aloe vera.
Avem plantații proprii de aloe. Acolo, fiecare frunză
este culeasă manual și procesată în doar câteva ore,
pentru a păstra intacte prospețimea și proprietățile
acestei plante. În prezent, compania are o gamă
variată de produse, de la produsul-vedetă, Aloe Vera
Gel®, la cele pentru îngrijirea pielii, suplimente
alimentare și altele. Forever este mixul perfect între
știință și natură, oferind, astfel, produse de cea mai
bună calitate, în posesia cărora poți intra doar prin
intermediul rețelei globale de vânzări directe Forever.

CA ȘI COMPANIE INTEGRATĂ
VERTICAL, PENTRU A ASIGURA
ACEEAȘI CALITATE A PRODUSELOR
ȘI UN RAPORT ECHILIBRAT AL
COSTURILOR, FOREVER
CONTROLEAZĂ FIECARE ETAPĂ A
PROCESULUI DE PRODUCȚIE ȘI
DISTRIBUȚIE.
PLAN DE COMPENSARE DE TOP ÎN INDUSTRIE
Ca o garanție a faptului că de fiecare dată vei
câștiga înapoi ceea ce investești, planul Forever de
compensare și sistemul de bonusuri generoase
sunt mult peste media din industrie. Stimulentele
Forever merg de la sesiuni de training până la
călătorii în întreaga lume. În fiecare an, Forever
organizează Raliul Global într-o altă zonă a lumii.
Cei care se califică primesc bilete de avion, cazare,
mâncare, bani de buzunar, acces la sesiunile de
training și multe alte lucruri.
Alte stimulente, cum ar fi Forever2Drive, Eagle
Managers’ Retreat, Bonusul Nestemată sau
Chairman’s Bonus recompensează Forever

Business Owner-ii pentru munca depusă cu sume
extra de bani pentru achiziția unei mașini noi, de
exemplu, cu posibilitatea de a călători sau cu
oportunități de training.

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR CU INSTRUMENTELE
POTRIVITE
Cu planul de compensare Forever, toată lumea ia
startul din același punct și beneficiază de șanse
egale pentru a evolua. Tu decizi cât de mult vrei să
investești și ce ți-ai dori să obții din afacerea ta.
Sponsorul tău te va ajuta să cunoști și să înveți să
aplici planul de compensare, îndeplinind pașii
necesari pentru a-ți atinge obiectivele. Odată ce te
înscrii ca FBO, ai acces la instrumente valoroase
de marketing digital, de la pagini ușor de creat
până la panouri digitale care să te ajute la
monitorizarea și dezvoltarea afacerii tale. Vei
putea, de asemenea, să accesezi, o imensă
bibliotecă online, în care vei găsi materialele de
marketing necesare pentru a-ți crește vizibilitatea
în social media și pentru a învăța cum să ajungi la
cât mai mulți potențiali clienți.

CONSTRUIEȘTE-ȚI AFACEREA ÎN FUNCȚIE DE
OBIECTIVELE STABILITE
Oamenii se alătură companiei Forever dintr-o
multitudine de motive. Unii aleg să se înscrie ca FBO
pentru a se bucura de reduceri la produsele
preferate. Alții luptă pentru a se califica pentru
stimulente și pentru șansa de a călători în jurul lumii.
În orice caz, cei mai mulți FBO își doresc să aibă un
venit suplimentar și să-i ajute pe cei din jur să se
simtă și să arate mai bine cu ajutorul produselor
Forever.
Indiferent de motivele care te determină să profiți de
oportunitate, Forever este, cu siguranță, genul de
companie care te poate ajuta să îți atingi obiectivele.
În calitate de FBO, îți desfășori afacerea pe cont
propriu, dar nu ești niciodată singur. Aici vei găsi o
comunitate puternică de oameni care gândesc la fel
ca tine, te vei simți ca într-o familie, în care toți
lucrează pentru ca un număr cât mai mare de
persoane să arate mai bine, să se simtă mai bine și
să descopere puterea produselor Forever.
Forever Aloe Vera Gel® | 715

| TOAMNĂ - IARNĂ 2020

27

Forever

în prima linie
Forever are o linie de producție de suplimente alimentare și băuturi
care ne mențin în topul calității și al inovațiilor. Am stat de vorbă cu
Adam Wade, Manager General al Forever Nutraceutical, Arizona,
despre cum reușește să își convingă clienții să adopte un regim
alimentar echilibrat cu ajutorul ingredientelor care combină natura cu
cercetările științifice avansate.
1: De cât timp lucrați în Forever și ce
anume faceți?
Sunt parte a familiei Forever de puțin mai mult de
10 ani. În prezent, sunt Manager General al Forever
Nutraceutical, divizia responsabilă de suplimentele
alimentare. Expertiza mea vizează Controlul
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Calității, în special în ceea ce se produce în
laborator. De-a lungul anilor am colaborat în tot ce
înseamnă acest business și asta a contribuit enorm
la dezvoltarea abilităților mele de manager.

2: Enumerați-ne câteva dintre produsele
preferate ale clienților, fabricate la Forever
Nutraceutical?
Sunt câteva produse extraordinare care îmi vin în
minte, cum ar fi Argi+®, Forever Absorbent-C® sau
Forever Arctic Sea®. Gama de produse este extrem de
variată, dar uneori am senzația că preferatele clienților
rămân cele cu care a început divizia Forever
Nutraceutical – produsele apicole. Forever Bee
Pollen®, Forever Bee Propolis® și Forever Royal Jelly®
sunt produse extraordinare, iar oamenii pur și simplu
le iubesc. Granulația mierii din produsele noastre
Pollen și Absorbent-C este, cu siguranță, unică!

3: Cum estimați că se va dezvolta
industria?
De ceva vreme, toată lumea este în căutarea
etichetelor curate, ceea ce înseamnă că toate
acele ingrediente care par desprinse dintr-un
manual de chimie trebuie să fie eliminate de pe
etichetă. Totuși, nu toate aceste ingrediente sunt
rele pentru sănătatea omului. E vorba, mai
degrabă, despre faptul că ele erau folosite, în
trecut, pe post de „ajutoare la procesare”, pentru a
menține consistența pulberilor sau pentru a facilita
comprimarea sub formă de tablete.
Echipamentele sunt constant perfecționate, astfel
că scopul nostru este să reușim să facem acest
lucru fără a mai folosi aceste ingrediente.
Granulația este varianta ideală de a îndeplini
ambele obiective: renunțarea la aceste ingrediente
și menținerea etichetelor curate. Căutăm în
permanență noi modalități de a ne dezvolta și de a
ne menține în top.

4: Ce ar trebui să caute clienții într-un
supliment de calitate?
Acesta este un proces în 2 etape. Prima, să știi câte
ceva despre producător. Cei mai mulți oameni cred
că notorietatea producătorului garantează, automat,
calitatea produsului. Lucrez de mult în domeniu și am
văzut multe, așa că vă pot spune că acest lucru este
departe de a fi adevărat.
Pentru a putea să mențină prețurile mici, mare
parte dintre acești furnizori și producători fac multe
compromisuri. Ori de câte ori este posibil, interesați-vă

ce atestate și certificări are producătorul. Ca fapt
divers, noi avem certificarea NSF, laboratorul nostru
pe cea A2LA ISO 17025 și suntem constant supuși
procedurilor de audit de servicii din întreaga lume.
Etapa a doua poate părea mai ușoară. Gândește-te
la ce vrei să obții de la un anumit produs, cercetează
puțin piața și hotărăște ce produs se potrivește mai
bine nevoilor tale.

5: Ce avantaje are o companie dacă alege
să dezvolte propria linia de producție de
suplimente alimentare, în loc să apeleze la
un intermediar?
Avantajul principal este clar: controlul. Deții
controlul și eviți să rămâi fără marfă. Deții controlul,
crești eficiența și astfel menții costurile la un nivel
scăzut. Și, cel mai important, deții controlul asupra
calității produsului. De la materia primă la produsul
final, avem garanția că totul se face exact așa cum
trebuie.

6: Cum reușeșete Forever să iasă în
evidență cu ajutorul tehnologiei și al
echipamentelor avansate?
Încă de la început, am observat că, la Forever,
atunci când erau în joc calitatea și menținerea în
fruntea clasamentului, banii erau ultima problemă.
Laboratoarele noastre au dotări de ultimă
generație, cu mult peste tot ce am văzut la alte
companii. Toate presele pentru făcut tablete au
fost înlocuite, am achiziționat utilaje care
ambalează produsele în pungi sau cutii de mari
dimensiuni cu ajutorul razelor X și al benzilor
transportoare multistrat. Folosim, de asemenea, un
blender special pentru produsele noastre, iar
sistemele de ambalare și livrare sunt complet
robotizate.

7: Care sunt acele lucruri care vă fac să
veniți cu mândrie la muncă zi de zi?
Simplul fapt de a ști că pot contribui să le ofer
oamenilor ceva de care au nevoie pentru a duce o
viață mai bună mă face să mă simt mândru. În
plus, mă copleșesc sentimentele de mândrie
profundă atunci când văd ce echipă grozavă au
reușit să formeze oamenii de aici, de la Forever
Nutraceutical. Se bucură unii de alții și împreună
depășesc orice obstacol. Pur și simplu nu mă
imaginez lucrând în altă parte.
Forever ARGI+® | 473 Forever Absorbent C® | 048
Forever Arctic Sea® | 376 Forever Bee Pollen® | 026
Forever Bee Propolis® | 027 Forever Royal Jelly® | 036
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Atunci când faci o donație pentru
Forever Giving, ajuți în mod real și
direct copii și familii din întreaga lume.
Fă diferența! Fii alături de noi în crearea
unui fond de ajutor în caz de catastrofe
naturale, prin care să susținem continuitatea
serviciilor medicale și a sistemului de
educație și să garantăm tuturor șansa la
o alimentație sănătoasă. Află mai multe
despre cum poți sprijini cauzele noastre
accesând forever-giving.org.

FOREVERLIVING.RO
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Comunitatea interconectează oamenii și le
dă acestora sentimentul plăcut de a aparține
unui loc, unui grup.
Dezvoltarea unei comunități
presupune ca toți cei implicați să
înțeleagă că sunt parte a unui proces
mai amplu și să fie dispuși să
investească timp și energie pentru a
îmbunătăți viața tuturor celor din jur.

persoanele care se află chiar în fața noastră.
Provocările la care ne-a forțat anul 2020 să facem
față ne-au arătat cât de important este să fim atenți
la membrii comunității noastre, fie prin a le da o
mână de ajutor, fie prin a le dedica, pur și simplu, o
parte din timpul nostru.

Studiile arată că relațiile interpersonale solide și
spiritul comunitar au un impact pozitiv major asupra
sănătății fizice și psihice și pot să prelungească
speranța de viață cu până la 15 ani.

În plus, am fost nevoiți să fim mai atenți la
problemele cu care se confruntă comunitățile din
toată lumea, probleme care nu se vor rezolva decât
dacă găsesc soluții împreună. Sărăcia, singurătatea
sau starea de sănătate sunt probleme care pot fi
împărtășite și, mai ales, îmbunătățite atunci când
apelezi la vecini sau organizații caritabile locale.

Trăim vremuri în care e mai ușor ca niciodată să
interacționezi cu oameni din întreaga lume. Tocmai
de aceea, este extrem de important să nu uităm de
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Cum să-ți întărești și să-ți
spriijini comunitatea
Orice acțiune, oricât de mică sau de mare este, are un
impact major în crearea unui simț al comunității extrem
de puternic. Posibilitățile de a te implica sunt
nelimitate. Totul, pentru a satisface nevoia noastră
profundă de conectare și pentru a da naștere unor
legături durabile cu cei din jur.

CONECTEAZĂ-TE CU VECINII
În agitația de zi cu zi, e foarte ușor să nu cunoaștem
aproape pe nimeni dintre cei care sunt lângă noi. Vecinii
sunt, de fapt, primii cu care ni se întâmplă acest lucru.
Atunci când relaționăm cu ei, putem contribui la dezvoltarea
comunității și putem crea prietenii de durată. Numeroase
studii arată că, din păcate, singurătatea este o problemă
extrem de gravă care ține de sănătatea publică și care, de
cele mai multe ori, este complet ignorată. Interacțiunile cu
cei de lângă noi, faptul că le dăm o mână de ajutor atunci
când au nevoie, toate pot avea un impact pozitiv enorm în
viața cuiva. Vorbim de gesturi aparent banale, cum ar fi să
facem cumpărăturile pentru cineva mai în vârstă sau să ne
bucurăm împreună la o ceașcă de ceai și o conversație
plăcută.

DEDICĂ TIMP VOLUNTARIATULUI
Atunci când dedici o parte importantă din timpul tău unei
cauze care merită, contribui în mod direct la îmbunătățirea
vieții celor din comunitatea ta. Poți ajuta la servirea mesei la
o cantină socială sau poți organiza acțiuni de curățenie în
parcuri. Cauzele umanitare și posibilitățile de voluntariat
sunt nelimitate, ele există în toată lumea și întotdeauna în
acest domeniu e nevoie de ajutor. Interesează-te unde poți
da și tu o mână de ajutor în comunitatea ta și fă diferența!
32
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SPRIJINĂ AFACERILE LOCALE
Ajută la menținerea banilor în comunitate sprijinind
afacerile locale. Micile restaurante sau magazine
s-au luptat să se mențină pe linia de plutire în
perioada de carantină, astfel că nu le-ar strica o
mână de ajutor. Pune deoparte ceva din bugetul
tău pentru cumpărături sau pentru ieșiri în oraș
pentru aceste business-uri locale și vei vedea cum
banii tăi contribuie cu adevărat la dezvoltarea unui
puternic simț al comunității.

PUNE DEOPARTE 10 LEI
Economisește, din când în când, câte 10 lei și donează
banii strânși la banca locală de alimente, la centrele
pentru oamenii străzii sau la adăposturile pentru
animale. Poți să cheltuiești cu 10 lei mai puțin într-o zi la
magazin sau să nu te mai oprești la cafeneaua din colț
ziua următoare. Rutina ta zilnică nu va avea de suferit,
dar, în timp, aceste mici gesturi de bunătate vor face
diferența în feluri la care nici nu te gândești. Pentru tine,
cei 10 lei nu reprezintă o investiție în sine, însă ei pot
reprezenta ajutorul mult dorit pentru cineva care trece
printr-o perioadă grea a vieții.

FĂ CURAT ÎN CASĂ ȘI DONEAZĂ DIN LUCRURILE
TALE!
Nu-i așa că de-a lungul anilor ai strâns în casă tot felul
de lucruri de care nu ai nevoie? Haine, prea multe căni
de cafea (sau orice alt obiect de uz casnic care-ți vine în
minte), la tine sunt în exces, dar în altă casă pot fi de un
real ajutor. Data viitoare când intenționezi să
reorganizezi lucrurile prin casă, fă un inventar al
obiectelor care ocupă mult spațiu și gândește-te ce poți
să donezi. Organizațiile caritabile locale sunt mereu în
căutare de obiecte de care unii oameni nu mai au
nevoie, dar care ar fi de mare ajutor în altă casă.

FII O SURSĂ DE INSPIRAȚIE!
Pasiunea sau hobby-urile tale pot fi impulsul de care o
altă persoană are nevoie pentru a-și manifesta
creativitatea. Dacă îți place să pictezi, ține un
workshop la un club local pentru seniori. Dacă ești
pasionat de teatru, poți să faci un spectacol după o
piesă de Shakespeare în parc. Sau poate ești pianist și
ai putea să oferi câteva lecții cuiva care nu-și permite.
Indiferent care e talentul tău, îl poți folosi pentru a
dezvolta și a întreține pasiunea în comunitatea ta.

CUM POȚI SĂ DAI MAI MULTĂ FORȚĂ
COMUNITĂȚII TALE?
Privește în jurul tău. Poți găsi lucruri la care poți
contribui? Un efort, fie el cât de mic, vă poate ajuta,
pe tine și pe cei din jurul tău, să simțiți că sunteți mult
mai aproape de îndeplinirea unui obiectiv mai mare.

Forever:

dedicați dezvoltării comunităților
din întreaga lume
Oportunitățile de business pe care le creează și
acțiunile umanitare permanente sunt cele două
valori prin care, încă de la fondare, acum 42 de
ani, Forever și-a luat angajamentul de a întări
comunitățile din întreaga lume.

Cu o prezență activă în peste 160 de țări, Forever a
contribuit semnificativ la îmbunătățirea calității vieții și
la dezvoltarea comunităților, prin intermediul
oportunității date de vânzările directe. Astfel, toți
oamenii, indiferent de pregătirea pe care o au, pot
începe propria afacere și pot distribui produse Forever,
contribuind, în acest mod, la dezvoltarea economiei
locale și la promovarea unui stil de viață sănătos.
Nucleul caritabil al companiei, Forever Giving, se
implică 100% în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
copii și familii din întreaga lume, oferindu-le resursele
necesare pentru a scăpa de sărăcie.
Anul trecut, Forever a atins un prag important: 5
milioane de porții de mâncare oferite pentru Rise
Against Hunger, o organizație caritabilă care are ca
scop să asigure mâncare sănătoasă familiilor aflate în
nevoie. Dar sunt multe alte lucruri de făcut, iar Forever
Giving acceptă de fiecare dată donațiile care vin de la
cei care își doresc cu adevărat să facă diferența.
Anul acesta, Giving Tuesday e pe 1 decembrie. Luați
în calcul o donație pentru Forever Giving și veți
contribui la crearea unor familii și comunități cu
adevărat puternice. Atunci când faci o donație, poți fi
sigur că fiecare bănuț este cheltuit fie pentru mâncare,
servicii medicale sau educație, fie ajunge în fondul
special de ajutor în caz de dezastre naturale.
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Cum să planifici o vacanță de o zi cu
cineva special din lista ta.
Transformă vacanța aceasta în ceva
memorabil, creând o experiență pentru
cineva din lista ta. O vacanță de o zi poate fi
soluția perfectă și poate avea un impact
mult mai mare decât bucuria trecătoare
adusă de darurile materiale.
Indiferent dacă alegi o zi la plajă sau o
escapadă de lux în curtea casei, efectul
cadoului e același: amintiri la care te vei
gândi cu drag mulți ani de acum încolo.

34
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Împărtășește experiența
Să oferi în dar o experiență de care tu și o persoană
apropiată vă puteți bucura împreună înseamnă mult mai mult
decât poate însemna un cadou material. Așa se creează
amintirile care întăresc relațiile și durează pentru toată viața.

O călătorie într-o
rezervație naturală sau
într-un parc național
Ariile naturale protejate oferă o experiență uimitoare.
Oamenii merg în natură atunci când vor să-și
reînnoiască spiritul, să respire aer curat și să admire
peisajele amețitoare pe care natura le are de oferit.
Atunci când dăruiești o astfel de experiență lași,
cumva, în spate agitația vieții de zi cu zi.

Planifică o zi
la plajă
Este cel mai bun prieten al tău sau o persoană
dragă ție fanul zilelor pline de distracție de la plajă?
Planifică o călătorie care să creeze amintirile
perfecte. Vă puteți plimba cu barca, puteți porni
într-o aventură cu caiacul sau puteți doar să înotați.

Pornește la drum
Prelungește escapada de o zi, pornește la drum și
bucură-te de un week-end plin. Călătoriile cu
mașina sunt deja o modalitate tradițională de a
petrece timpul liber. Nimic nu se compară cu ceea
ce poți vedea din viteza mașinii, așa că de ce să
nu alegi să oferi acest cadou unei persoane
speciale din viața ta? Petreceți noaptea în cort,
sub cerul liber, sau într-un hotel cochet dintr-un
orășel oarecare. Posibilitățile sunt nelimitate.
| TOAMNĂ - IARNĂ 2020

35

O experiență cadou
pentru altcineva
Nu poți împărtăși experiența cu toată lumea din lista ta, dar cu
siguranță poți oferi un dar numai bun de apreciat și de ținut minte.
Ce persoană din lista ta ar avea nevoie de această escapadă de o
zi pentru a sparge rutina și a-și condimenta viața?

Oferă o evadare în oraș
Oferă cuiva o escapadă nu mai departe de curtea propriei case. În
plus, multe resorturi și hoteluri de lux oferă pachete de o zi, în care
clienții se pot bucura de liniște la piscină, de un masaj relaxant sau
de o masă rafinată. O ieșire revigorantă în propriul oraș poate fi
exact lucrul de care acea persoană are nevoie pentru a-și încărca
bateriile.

O zi de
spa la tine acasă
Vrei să aduci aerul proaspăt de vacanță în casa unei persoane
dragi? Oferă-i acesteia toate lucrurile de care are nevoie pentru
o zi în care să se simtă răsfățată, întocmai ca în timpul
ritualurilor de spa. Umple un coș cu Forever Aloe Bio-Cellulose
Mask și produse de îngrijire a pielii, cum ar fi cele pentru zi din
gama Sonya™ și Aloe Heat Lotion®, perfectă pentru un masaj
relaxant. Uleiurile esențiale sunt tușa finală, iar efectul liniștitor
al aromaterapiei este, astfel, garantat.

O ședință la sala de sport

Pentru mulți oameni, mișcarea fizică reprezintă evadarea perfectă.
Endorfinele eliberate și sentimentul de împlinire pe care îl au sunt
exact lucrurile de care au nevoie pentru a scăpa de presiunea și
stresul de zi cu zi. Pentru acea persoană din viața ta care iubește
fitness-ul și încearcă lucruri noi, poți cumpăra un abonament la o sală
unde să poate face toate tipurile de exerciții fizice la care ar putea
visa. De la bicicletă la yoga sau Pilates, poți face orice și vei avea
garantată senzația de nou și prospețime. Poți lua, de asemenea, în
considerare să cumperi pentru cineva un card de membru, ceea ce
va oferi persoanei respective posibilitatea de a alege dintre mai multe
tipuri de antrenamente fizice la diferite săli locale.
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Ce tip de
experiență
intenționezi să oferi în
dar?
Acestea sunt doar câteva dintre
multele și grozavele idei de
cadouri-experiență. Poți oferi
cuiva calitatea de membru la
un muzeu, centru științific sau
teatru.
Ideea e să te gândești ce fel de experiență ar fi pe
gustul unei anumite persoane, ce ar putea să-i
îmbunătățească viața, să-i lărgească perspectivele
și, cel mai important, să aducă un plus de liniște și
distracție într-o viață atât de ocupată.
Găsește modalități prin care să faci ca darul să fie și
mai deosebit, adăugând mici accente personale,
menite să potențeze experiența sau, de ce nu,
încearcă să fii creativ în ceea ce privește prezentarea
cadoului. Felul în care ambalezi un cadou arată cât
de mult te-ai preocupat pentru a oferi în dar
experiența perfectă.

De ce
experiențele
sunt mai bune
decât cadourile
materiale?
În ziua de azi, cei mai mulți oameni au
toate bunurile materiale de care au
nevoie. În plus, cercetările au
demonstrat că, atunci când primește
un cadou fizic, material, palpabil,
sentimentul pe care îl are o persoană
este doar unul de bucurie trecătoare.
Potrivit unui studiu publicat in Journal
of Psychological Science, experiențele
primite cadou asigură un sentiment
mult mai îndelungat de fericire.
Numai în Statele Unite, mai mult de 16
miliarde de dolari cheltuiți pe cadouri
ajung la gunoi. Imaginați-vă care ar fi
cifrele la nivel global.
Cercetarea făcută de Cornell University
arată că satisfacția resimțită atunci când
cumpărăm un bun material dispare mult
mai repede decât bucuria pe care o
trăim într-o experiență reconfortantă.
Darurile-experiență îi fac pe cel care oferă
și pe cel care primește să se simtă mai
apropiați, mai conectați unul cu celălalt.
Printre Mileniali s-a demonstrat clar că
balanța înclină covârșitor înspre bucuria
de a face lucruri, în detrimentul acțiunii
de a primi.
Cantitatea imensă de gunoi care ajunge
la depozitele de deșeuri și în Oceanul
Planetar crește cu 25% între Ziua
Recunoștinței și Anul Nou, arată o
cercetare făcută de Stanford.
Aloe Sunscreen | 617
Aloe bio-cellulose mask | 616
Sonya™ daily skincare system | 609
Aloe Heat Lotion | 064
Forever ARGI+® | 473
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Părintele parcurilor naționale, apărător înfocat al vieții în sălbăticie
și alpinist John Muir spunea: atunci când încercăm să separăm un
lucru de altele, de multe ori realizăm că acest lucru este legat de toate
celelalte lucruri din Univers. El vorbea, de fapt, despre cum totul este
interconectat. Mediul înconjurător și tot ce ține de el nu pot exista dacă
gândim și acționăm fiecare pentru sine. Protejarea lumii din jurul nostru
este o responsabilitate colectivă.
Au trecut mai bine de 100 de ani de la moartea
lui, dar mesajul pe care l-a transmis este mai
actual ca niciodată. Lumea se confruntă cu
provocări legate de mediu, dar dacă înțelegem
că oamenii și companiile trebuie să lucreze
împreună, putem cu adevărat să facem
diferența.
Până acum, anul 2020 ne-a pus față în față cu
provocări și oportunități unice deopotrivă. În timp
ce lumea întreagă a stat luni de zile în carantină,
s-a întâmplat ceva cu totul surprinzător. În unele
dintre cele mai mari orașe ale lumii, smogul s-a
ridicat pentru prima oară după mult timp, iar
oamenii au putut să vadă, în sfârșit, albastrul curat
al cerului, fără fum, ceață și poluare.
În Italia, apa din canalele Veneției s-a limpezit
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pentru prima oară în istoria recentă. Peste tot în
lume, scăderea gradului de poluare din activitățile
de zi cu zi ale oamenilor a avut un impact pozitiv
major asupra mediului. Oamenii de știință din
întreaga lume, inclusiv de la National Oceanic and
Atmospheric Administration din Statele Unite,
studiază intens efectele reducerii traficului de
mașini, avioane, transport în comun și impactul
reducerii schimburilor comerciale la nivel mondial.
Pentru prima dată în ultimele decenii, oamenii au
văzut cu ochii lor că acțiunile noastre sunt complet
interdependente. Acum, când lumea se trezește,
încet, încet, la viață, lucrurile nu mai trebuie să se
desfășoare la fel. Atunci când oamenii lucrează
împreună și afacerile se fac după modelul
sustenabilității, al durabilității, se întâmplă lucruri
uimitoare.

Puterea stă în cifre –
cum poți contribui
Atunci când din ce în ce mai mulți oameni reușesc
să facă pași mici, dar valoroși zi de zi, impactul
pozitiv pe care acțiunile lor îl pot avea asupra
mediului înconjurător este imens.
Potrivit Forumului Economic Mondial, schimbările
majore făcute de un grup de oameni nu vor avea
niciodată același impact pe care l-ar putea avea
acțiunile mici făcute zi de zi de toată lumea.
Puterea cifrelor este cea care ne ajută să creăm o
lume mai curată, mai frumoasă. Iar atunci când mai
mulți oameni se unesc pentru a face diferența,
nimeni nu mai are nevoie să facă schimbări majore
în stilul de viață. Nu e nevoie decât ca un număr cât
mai mare de oameni să înțeleagă care este rolul lor
în comunitatea globală.

REDUCEREA AMBALAJELOR DE UNICĂ
FOLOSINȚĂ
De la pungi de plastic la tacâmuri, pahare și farfurii,
ambalajele de unică folosință sunt omniprezente.
Produsele de unică folosință ne sunt tuturor la
îndemână, sunt convenabile la preț și, de aceea, ne
este extrem de ușor să facem din utilizarea lor o
obișnuință. Dar tot plasticul trebuie să fie aruncat
undeva și așa s-au format în oceane insule de gunoi
de dimensiunea statului Texas. Dacă toată lumea ar
accepta să reducă ambalajele de plastic, milioane
de tone de gunoi ar dispărea din oceanele noastre.

FOLOSEȘTE PRODUSE NATURALE DE CURĂȚENIE
Multe dintre produsele de curățenie folosite zilnic în
gospodării conțin ingrediente toxice care ajung, apoi,
în sistemul de canalizare. Chimicalele pot ajunge să
polueze apele sau se pot infiltra în sol, distrugând,
astfel, ecosistemele delicate. Din fericire, există și
alternative naturale care pot înlocui produsele de
curățenie cu potențial toxic din casa ta. Caută
produse ca Forever Aloe MPD 2XUltra. Acesta
conține ingrediente prietenoase cu mediul și se pliază
perfect pe necesitățile unei gospodării, de la spălatul
rufelor la curățarea podelelor sau a covoarelor.

SPRIJINĂ COMPANIILE CARE OPTEAZĂ PENTRU
SOLUȚII PRIETENOASE CU MEDIUL
Și tu poți contribui la crearea unei lumi mai bune.
Alege să faci afaceri cu acele companii care întreprind
acțiuni concrete de protejare a mediului înconjurător.
De exemplu, o companie care folosește ambalajele
reciclabile sau una care ia măsuri concrete pentru
reducerea amprentei de carbon, conservarea
resurselor naturale și reducerea cantității de deșeuri.
Alege companii ale căror valori și misiune sunt
similare valorilor și principiilor tale!

REDU DRUMURILE CU MAȘINA
Dacă mersul cu mașina e parte din rutina ta zilnică,
atunci cu siguranță în perioada de carantină ți-ai dat
seama cât timp pierdeai zilnic cu drumuri inutile. De
exemplu, te duceai de mai multe ori până la magazin
doar pentru a cumpăra câteva lucruri, în loc să faci o
singură dată cumpărăturile pentru toată săptămâna,
sau făceai mai multe ieșiri doar pentru a rezolva câte
un lucru ici, colo. Forumul Economic Mondial
apreciază că emisiile de gaz cu efect de seră
reprezintă amenințarea numărul 1 pentru mediul
înconjurător, dar sunt, totodată, efecte nocive care ar
putea fi considerabil îmbunătățite dacă toată lumea ar
reduce drumurile inutile cu mașina. Încearcă să
folosești mai des bicicleta sau transportul în comun și
fă o planificare mai riguroasă a drumurilor pe care le
ai de făcut pe parcursul unei săptămâni, în așa fel
încât să nu mai fii nevoit să ieși de atâtea ori pentru
lucruri mărunte.
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Forever – compania care face diferența
În calitate de companie globală, prezentă în peste
160 de țări, Forever crede cu tărie în
responsabilitatea pe care o are, și anume aceea de
a fi un exemplu în ceea ce privește acțiunile care
afectează mediul înconjurător. Fiind o companie
integrată vertical, Forever are capacitatea de a
controla întregul proces de producție și fabricație,
din momentul în care plantațiile noastre de Aloe
vera prind viață și până când produsele noastre
ajung la tine acasă.
Plantațiile Forever din Texas și Republica
Dominicană au reprezentat pași importanți în
inovarea procesului de cultivare și recoltare, în așa
fel încât să fie reduse la maximum efectele
dăunătoare asupra mediului. Cu ajutorul pompelor
solare și al sistemelor de udare prin picurare,
Forever a redus cu 90% consumul de apă. În plus,
apa folosită la spălarea plantelor după ce sunt
culese este refolosită pe plantații, iar ceea ce nu se
folosește din planta de Aloe vera este amestecat cu
pământ și folosit pe post de îngrășământ natural.
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ATUNCI CÂND RECOLTAREA SE
FACE MANUAL, AI AVANTAJUL DE
A CULEGE PLANTELE EXACT LA
MOMENTUL POTRIVIT. ÎN PLUS,
ASTFEL SE OBȚINE ȘI REDUCEREA
AMPRENTEI DE CARBON, PRIN
ELIMINAREA UTILAJELOR
VOLUMINOASE DIN PROCESUL DE
PRODUCȚIE.
DISTRIBUȚIE RESPONSABILĂ
Forever Direct, din Olanda, este un hub global de
distribuție care oferă clienților garanția că își vor
primi produsele rapid și că acest proces se va face
cu costuri minime asupra mediului înconjurător.

Reciclează în

mod corect
la tine acasă

Pentru a te asigura că ambalajele
pe care le reciclezi la tine acasă
pot fi refolosite, e important să știi
ce pași trebuie să urmezi. Regulile
reciclării pot să varieze, în funcție
de unde trăiești, așa că asigură-te
că ești la curent cu reglementările
specifice.
Sticle și alte recipiente din plastic:
Asigură-te că toate sticlele și celelalte
recipiente din plastic sunt curate și că
ai îndepărtat toate etichetele înainte de
a le pune la coș. Multe dintre
ambalajele Forever sunt reciclabile.
Capacele de la suplimentele nutritive,
însă, nu respectă reglementările privind
siguranța copiilor, așa că reciclează
doar recipientul și aruncă la gunoi
capacul.
Toate ambalajele noastre sunt 100% reciclabile și
sunt fabricate, în proporție de 85%, din materiale
reciclate. Foliile cu bule folosite pentru protejarea
produselor în timpul transportului sunt și ele
100% reciclabile și pot fi sparte pentru a ocupa
mai puțin spațiu. Comparativ cu umplutura de
hârtie, aceste folii cu bule sunt neutre din punctul
de vedere al emisiilor de carbon.
Cu un control riguros al procesului de distribuție,
Forever reușește să facă față cererii globale și să
respecte, în același timp, angajamentul față de
mediu.
De la Sediul Central din Arizona, la sediile locale
și facilitățile de fabricație și distribuție din
întreaga lume, toți oamenii de la Forever luptă
pentru un scop comun: păstrarea impactului
pozitiv asupra mediului înconjurător și oferirea
unui exemplu solid despre cum ar trebui să se
desfășoare orice afacere.
Aloe MPD® 2X Ultra | 307

Cutiile de mâncare și băutură:
Toate cutiile de metal – aluminiu, oțel
sau staniu – sunt reciclabile. Asigură-te
că aceste recipiente sunt curate și că
ai îndepărtat etichetele înainte de a le
pune la coș. Capsulele pentru
aparatele de aerosoli sunt, de
asemenea, reciclabile.
Nu pune produsele reciclabile în
pungi:
Lucrurile pe care le pui la reciclat nu
trebuie puse în pungi, ci aruncate în
mod corect, direct la coșul de
colectare selectivă a gunoiului. Fără
pungi sau ambalaje de plastic.
Acestea nu se reciclează. Alege, în
schimb, pungile reutilizabile și optează
pentru alternative reutilizabile pentru
celelalte tipuri de ambalaje din plastic.
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În curând
și în
România!

Un program zilnic încărcat și o
listă lungă cu lucrurile pe care le
ai de făcut te pot suprasolicita la
maximum.
Nu permite ca atenția să-ți fie distrasă! Folosește
Forever FocusTM, combinația ideală de nutrienți
esențiali pentru creier și ingrediente studiate clinic,
un produs care stimulează atenția și concentrarea,
indiferent de provocările la care ești supus.
Forever Focus™| 622

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

De prin lume

Participă la
conversație!

adunate

facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ/
instagram.com/
ForeverRomaniaHQ/
twitter.com/romaniaflp

Chiar dacă 2020 n-a arătat ca un an pe care să ni-l amintim cu plăcere,
familia noastră Forever a trăit la maximum fiecare moment. Ce produse v-au
fost favorite în acest an? Împărtășiți-ne momentele voastre preferate și nu
uitați sa folosiți hashtag-urile #LookBetterFeelBetter sau #ForeverProud!
emma_smith_global

foreveraloeveraby_kristina

Marea Britanie

Irlanda

Emma Smith
EȘTI LIBER DISEARĂ, LA ORA 19.30?
Vino alături de mine pe Facebook, într-o
întâlnire online în care îți voi vorbi despre
produsele mele preferate.
#onlineparty #productparty #aloevera
#foreverlivingproducts #skincare

Foreveraloeveraby_kristina
Bine te-am găsit, zi de Luni!!... Ce păcat că
week-end-urile sunt atât de scurte. Micuța mea
parteneră de antrenamente fizice împărtășește
cu voi vestea primului dințișor căzut, un
eveniment de care este extrem de încântată!
#rigthmindset #f15programme
#healthylifestyle #LookBetterFeelBetter

Forever Living Products
Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ
Ştiaţi că un stup de albine este o adevarată
gospodărie? ... Hrăneşte-te şi tu cu Forever
Royal Jelly, deoarece conţine vitaminele A, B,
C, D şi E care contribuie la susţinerea normală
a metabolismului şi la reducerea oboselii şi
epuizării. Zi de zi pentru a vă simţi ca o regină!
#produseapicole

jindalsonu

akwasifrimpong86

smilefromtheinsideout

India

Salt Lake City, Utah

Noua Zeelandă

jindalsonu
Micul-dejun perfect, sănătate și imunitate
crescută... Totul, datorită Forever… Pentru
totdeauna și în toate felurile posibile...
#travel #music #cute #model
#instamood #smile #f #beauty

akwasifrimpong86
Mai e cineva care se spală în acest
moment pe mâini? La noi acasă, nouă ne
place să folosim Aloe Hand Soap.
#foreverliving #handwash
#aloehandsoap #hygiene #ambassador

smilefromtheinsideout
Și tu ești în plin proces de schimbare? Deși îmi
lipsesc și mie prezentările de la evenimentele
live și interacțiunile față în față, totuși e uimitor
câte lucruri se pot face online și cum ne
conectăm virtual unii cu alții în prezent.
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Forever ImmuBlend® este un
supliment imunostimulator
versatil, destinat îmbunătățirii
funcției de apărare a organismului.
Cu o combinație de extracte vegetale și
ingrediente cu beneficii dovedite, fiecare tabletă
conține proporțiile ideale de nutrienți esențiali
pentru a susține buna funcționare a organismului.
Forever ImmuBlend® | 355

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

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.
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