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Familia Forever se întinde în peste 160 de țări din întreaga lume. Aruncă o privire la 
felul în care clienții și Forever Business Ownerii noștri trăiesc în stilul Forever și sunt 
mai sănătoși în fiecare clipă. Vrei să ne împărtășești experiența ta? Nu uita să folosești 
hashtag-urile #ForeverProud sau #LookBetterFeelBetter în postările tale.

Stare de bine_și_frumusețe_by_nuala
Rotherham

cristina_caprasecca
Roma, Italia

heal.th.beauty.life

bori__sophie_shantal_aidarini

agataszumowska

scarlett_rouzet

Stare de bine_și_frumusețe_by_nuala Fă cunoștință 
cu două game extraordinare de îngrijire a pielii, cu produse 
100% compatibile. Combină și potrivește, și astfel pielea 
ta va beneficia de toate ingredientele de care are nevoie. 
Care este mixul tău preferat?

cristina_caprasecca E timpul pentru micul dejun!  
😋 😋

heal.th.beauty.life Știai că?
Există peste 400 de specii de aloe, însă doar una singură 
este considerată ca fiind cea mai bună, Aloe vera. Aloe 
vera a fost folosită de-a lungul timpului pentru proprietățile 
sale de calmare, revigorare și hidratare..

bori__sophie_aidarini Îl iubesc, nu pot merge 
nicăieri fără Aloe Vera Gelly, e ca și când aș rupe o 
frunză de Aloe vera și aș folosi gelul pur, plin de viață 
din interior! 💦 Revigorează și calmează imediat, 
ajutând la calmarea micilor iritații ale pielii. 

agataszumowska Acesta este gel de aloe!  🌱 -> 

🧃Și  aici sunt eu!🌻
Dap! Noi suntem!  🤩 🤩

scarlett_rouzet  🐠 NOU 🐠  Vă voi povesti totul 
despre cea mai nouă achiziție: Marine Collagen, un 
ingredient cheie pentru starea de bine, o piele 
frumoasă, articulații sănătoase, păr și unghii grozave!... 
O să mă distrez de minune cu prietenii mei.
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De prin lume Suntem online 
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savoare tro
picală Mango,

Forever Aloe Mango combină beneficiile sănătoase ale gelului 
de Aloe vera cu aroma suculentă a unui mango perfect copt. 
Resetează-ți imunitatea la început de an cu această băutură 
energizantă, bogată în vitamina C.

Forever Aloe Mango | 736

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

FOREVERLIVING.RO



UN AN NOU,  
O LUME NOUĂ
Întâmpină 2022 cu adevărate lecții de 
perseverență

A TREBUIT SĂ IES DIN ZONA MEA DE 
CONFORT MAI MULT CA NICIODATĂ.
Dar am învățat că, în schimb, putem cu adevărat să evoluăm, 
să trecem prin situații complexe și să dezvoltăm abilități pe care 
nici nu știam că le avem. Am înțeles că a fi parte dintr-o echipă 
atât de grozavă înseamnă că mă pot baza pe acești oameni 
alături de care lucrez, deoarece, în situații dificile, puterea de a 
rămâne uniți este esențială.

AM ÎNVĂȚAT CĂ ÎMPREUNĂ PUTEM FACE 
LUCRURI EXTRAORDINARE, FĂRĂ SĂ FIE 
NEVOIE SĂ FIM FIZIC UNII LÂNGĂ CEILALȚI.
De asemenea, mi-am dat seama cât de important e să fii în 
contact permanent cu ceilalți. Acum, vorbim mult mai des decât 
înainte.

SUNT PROFUND RECUNOSCĂTOARE PENTRU 
ACEASTĂ OPORTUNITATE, DEOARECE M-A 
AJUTAT SĂ-MI RESETEZ SISTEMUL IMUNITAR 
ȘI SĂ-MI ÎMBUNĂTĂȚESC ABILITĂȚILE DE 
LEADERSHIP ȘI COMUNICARE. 
Am crescut în afacere, de la Asistent Supervizor la Supervizor. 
Învățându-i și pe alții cum să fie sănătoși, independenți din punct 
de vedere financiar, stabili, am reușit să mă simt bine, făcând 
ceva ce-mi place, și să-mi recapăt încrederea în forțele proprii.

CAUT PARTEA POZITIVĂ ÎN FIECARE SITUAȚIE 
DIFICILĂ CU CARE MĂ CONFRUNT.
Continuu să împărtășesc veștile bune cu cei din jurul meu, în 
special întâmplările extraordinare pe care le trăiesc alături de 
produsele Forever. Viața trebuie să meargă mai departe – 
trebuie doar să accepți cu tot sufletul schimbarea.

Orsi Bózvári-Holtai
Liderul echipei de Marketing, 
Ungaria

Maximilian Freund
Manager Producție Video
Germania

Vivian Ezeani
FBO, Nigeria

Jane Bacyano
FBO, Hong Kong
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În ultimii doi ani, pandemia de COVID-19 a produs efecte la nivel 
mondial, schimbând felul în care trăim, muncim și interacționăm. 
Ia cu adevărat naștere o lume nouă, în care lucrurile nu vor mai fi 
niciodată ca înainte. Aici, oameni din familia Forever împărtășesc 
din experiența câștigată de-a lungul timpului, arătând cum 
reușesc să trăiască în stilul Forever.

PANDEMIA NE-A PUS LA GREA ÎNCERCARE, 
DAR NE-A ȘI REAMINTIT CĂ FORȚA 
OAMENILOR ESTE MAI MARE DECÂT 
PROBLEMELE CU CARE NE CONFRUNTĂM.
În aceste timpuri grele, nesigure, ne reafirmăm devotamentul 
față de valorile și misiunea Forever de a contribui, prin tot ce 
facem și spunem, la creșterea afacerii pentru toți FBO.

SUNT LINIȘTITĂ PENTRU CĂ ȘTIU CĂ 
SISTEMUL MEU IMUNITAR ESTE SUSȚINUT, ÎN 
SPECIAL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ ,ȘI PENTRU 
CĂ POT CONTINUA SĂ LUCREZ DE ACASĂ.
Forever ne-a oferit tot ajutorul de care aveam nevoie, 
învățându-ne cum să continuăm să lucrăm online, iar asta a fost 
ceva cu totul nou pentru mine.

AM ÎNCEPUT SĂ FOLOSESC MAI MULT 
REȚELELE SOCIALE, AM EFICIENTIZAT UNELE 
ACTIVITĂȚI, AM CÂȘTIGAT MAI MULT TIMP ȘI 
AM URMAT CURSURI ONLINE, CARE M-AU 
AJUTAT SĂ-MI ÎMBUNĂTĂȚESC ÎN 
PERMANENȚĂ FIECARE ASPECT AL VIEȚII.
Simt că lumea online are un potențial uriaș și îmi place să o 
folosesc, cu toate că întâlnirile față în față și energia pe care o 
aduc acestea nu vor putea fi înlocuite.

ÎNAINTE DE ACESTE VREMURI GREU 
ÎNCERCATE, NU ERAM UN FAN AL SOCIAL 
MEDIA SAU AL TEHNOLOGIEI, DAR ÎN ULTIMUL 
TIMP M-AM ÎMPRIETENIT CU SOCIAL MEDIA.
Pentru mine face minuni, mai ales pentru dezvoltarea mea 
personală. Am întâlnit oameni extraordinari, generoși, de la care 
am învățat lecții valoroase care m-au ajutat să fiu stăpână pe 
situație și implicată  în business-ul meu.

Jeffrey Chang
Manager de Operațiuni
Singapore 

Brigid Stapleton
FBO, Irlanda

Miroslava Vrábeľ Čabrádiová
FBO, Slovacia

Onkagetse Motlatshiping
FBO, Botswana
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8 modalități pentru a 
avea un cămin liniștit
Redu stresul și recapătă-ți echilibrul, 
prin lucruri care creează un spațiu plin 
de armonie.  
Energia casei tale este în strânsă legătură cu sănătatea ta emoțională, 
cu energia și exteriorul tău. Acest lucru este, acum, mai important ca 
niciodată, având în vedere creșterea numărului celor care lucrează de 
acasă, făcând ca, în ultima vreme, casele să aibă și rolul de birouri, săli 
de fitness sau studiouri de yoga. Crearea unei case care să arate și să 
te facă să te simți bine nu înseamnă să ai grijă doar de curățenie (deși 
e de la sine înțeles și acest aspect!). În drumul tău spre 2022, iată opt 
lucruri simple pe care le poți face pentru a crea un mediu calm, 
liniștitor.
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Acordă un rol 
fiecărei camere

Puterea plantelor

Scapă de dezordine
Cu din ce în ce mai mulți oameni lucrând de acasă, 
devine tot mai important să acordăm fiecărei camere un 
rol precis. Prin a desemna activități specifice pentru 
fiecare încăpere – cum ar să lucrezi din birou și să 
citești în dormitor – reușești, la nivelul subconștientului, 
să te concentrezi mai bine (în biroul tău) sau să te simți 
mai relaxat (în dormitor). În plus, vei avea parte de mai 
multă liniște și ordine în căminul tău. Chiar dacă nu 
lucrezi de acasă, un spațiu dedicat pentru activități 
precum plata facturilor, verificarea email-urilor, 
întocmirea listei de cumpărături te va ajuta să te 
concentrezi mai bine la ce ai de făcut. Ai putea să faci 
asta de la un birou mic, amplasat în dormitor; nu e 
musai să fie ceva extravagant. Atunci când vorbim 
despre dormitor, e nevoie să fii foarte atent. Dormitorul 
ar trebui să fie sanctuarul tău, evadarea ta din rutina 
sarcinilor zilnice. Oricât de tentantă ar fi ideea unui 
televizor în dormitor, lumina albastră poate să afecteze 
serios somnul. Alege, în schimb, plante, culori 
liniștitoare, cărțile preferate și fotografii cu cele mai 
dragi amintiri.

Natura are proprietăți vindecătoare, prin atragerea 
calmului, așa că încearcă să readuci în casă beneficiile 
plantelor verzi de afară. Plantele adaugă un plus de 
culoare și, în același timp, dau mai multă viață 
căminului tău (până la urmă, și ele sunt vii!) Ai o 
mulțime de plante de interior din care poți alege – 
adaugă o Aloe vera la fereastra din bucătărie (iubește 
soarele) sau răspândește plante suculente prin toată 
casa, dacă vrei să obții efecte maxime, cu un minim 
de îngrijire. Limba-soacrei sau iedera sunt variante la 
fel de frumoase. Desigur, cei cu animale de companie 
ar trebui să se informeze înainte de a aduce în casă 
orice fel de plantă nouă, întrucât unele sunt toxice 
pentru anumite animale.

Fără îndoială, dezordinea creează haos – opusul 
absolut al calmului. Dacă ai prea multe lucruri, vei fi 
hiperstimulat în mediul tău și vei pierde mult timp 
mutând lucrurile de colo-colo. O soluție mai simplă ar 
putea fi să renunți complet la tot. Studiile au demonstrat 
că dezordinea duce la diminuarea puterii de 
concentrare, crescând nivelul de stres, lucru extrem de 
important dacă lucrezi de acasă. Dar cum să înțelegi ce 
înseamnă, de fapt, dezordinea? Asta poate fi o decizie 
personală, dar o modalitate potrivită de a începe este 
prin a scăpa de tot ce nu folosești, nu-ți trebuie sau nu 
iubești. Aici putem include mobilier, decorațiuni, 
cadouri, haine, cărți, reviste vechi și maculatură 
(scrisori, email-uri, rețete, etc.). Începe prin a clasifica 
lucrurile în patru categorii: de donat, de aruncat, de 
păstrat, de depozitat. Scopul e să găsești un loc, în 
casa ta, pentru tot ce pui în categoria de păstrat. Și nu 
uita să fii atent la dezordinea care se poate reinstala 
foarte ușor. Fie menții suprafețele curate, fie limitezi 
numărul de obiecte lăsate la vedere. Asta va crea 
deschidere și va aduce un calm specific minimalismului 
în căminul tău. 

#2

#3

#1
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Valorifică lumina 
naturală

Creează spații 
pentru wellness

Lumina naturală contribuie la crearea senzației de 
spațiu larg, deschis, aerisit, aducând liniște, relaxare 
casei tale. În plus, o încăpere cu sursă naturală de 
lumină, spre deosebire de cele iluminate artificial, crește 
productivitatea, buna dispoziție și creează  o ambianță 
generală de calm. Din fericire, e foarte ușor să aduci 
lumina naturală în casă – trebuie doar să deschizi 
jaluzele sau draperiile. Îndrăznește mai mult și alege 
perdele din texturi ușoare, aerate, care pot aduce un 
plus de mișcare, creând senzația de spațiu mult mai 
aerisit. Dacă o încăpere duce lipsa luminii (probabil din 
cauza poziției sau a numărului mic de ferestre) sau dacă 
pur și simplu vrei mai multă lumină, poți folosi 
suprafețele reflectorizante. Oglinzile plasate strategic 
sau obiectele lucioase vor reflecta lumina soarelui, 
dublând astfel intensitatea luminii naturale din casa ta.

În timpul pandemiei, casele oamenilor s-au transformat 
în spații de lucru. Casa nu mai e destinată exclusiv 
relaxării de la final de zi. Pentru  o mai bună separare a 
timpului de odihnă versus cel de muncă, ar fi bine să 
faci chiar și mai mult decât doar să acorzi fiecărei 
încăperi un rol precis. Pentru asta, creează un loc 
special unde poți scrie în jurnal, poți medita, citi sau 
care să fie, pur și simplu, evadarea ta. Acest loc nu 
trebuie să fie ceva ieșit din comun. Secretul e să 
reușești să conturezi un spațiu liniștit, în care binele tău 
emoțional să fie prioritatea absolută. De exemplu, ai 
putea să transformi un colțișor al unei camere într-un 
mic spațiu, cu ajutorul unui scaun și al unei măsuțe. 
Astfel, vei avea un loc al tău pentru relaxare și 
deconectare. Bonus: nu lăsa loc pentru tehnologie în 
aceste spații!

#4 #5



Transformă dragostea pentru produsele Forever într-o afacere care 
poate fi dezvoltată exact așa cum îți dorești. Fie că vrei să câștigi 
niște bani în plus, să te bucuri de reduceri la produsele preferate 
sau să te califici pentru bonusuri și stimulente – ai locul tău la 
Forever. 
Pentru a începe, vorbește cu persoana care ți-a dat această 
revistă.

Redefinește-ți 
stilul de

muncă

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

FOREVERLIVING.RO



Nu uita de 
aromaterapie!

Aprovizionează-ți 
bucătăria

Știai că mirosul este un declanșator puternic pentru 
amintiri? Receptorii olfactivi din creier sunt legați direct 
de sistemul limbic, care controlează emoțiile și 
memoria. Așa că, dacă în casa ta sunt mirosuri care îți 
amintesc de ceva drag ție (poate lavandă proaspătă 
sau lămâie), ai mai multe șanse să te simți relaxat și în 
armonie. Uleiurile esențiale creează o atmosferă 
primitoare, dând senzația de calm și bine. Forever are 
patru tipuri de uleiuri esențiale, provenite din plante ce 
cresc în diferite zone de pe Glob și testate pentru 
garanția calității. Aromele sunt de lavandă, care creează 
senzația de relaxare, mentă, care revigorează și 
reîmprospătează, lămâie, care conferă senzația de 
limpezime, claritate, prospețime, și Defense, o aromă 
intensă, care susține sistemul imunitar și starea de bine.

Să știi că ai de toate în bucătărie te face să te simți 
confortabil. Proviziile aflate la îndemână te vor ajuta nu 
doar să eviți consumul de fast-food sau pizza 
congelată, ci și să fii mai liniștit, într-o oarecare măsură. 
Până la urmă, bucătăria e inima oricărei case și, dacă 
există variante pentru o alimentație echilibrată, e un 
lucru bun pentru starea ta de sănătate, pentru că vei 
reuși să îți menții concentrarea, să dormi bine și multe 
altele.
În completarea alimentelor sănătoase, integrale, Forever 
are produse esențiale pentru a asigura echilibrul perfect 
între senzația de sațietate și energia de care ai nevoie. 
Câteva dintre alimentele de bază Forever sunt: Aloe 
Blossom Herbal Tea și Forever Bee Honey care, 
consumate împreună, conferă senzația de calm, liniște, 
relaxare (ceaiul nu are cafeină), Forever Aloe Mango 
pentru vitalitate și stimularea digestiei, batoanele 
Forever FastBreak  pentru o gustare rapidă și ca 
înlocuitor al unei mese și Forever Focus, pentru o mai 
mare claritate mentală și o mai bună concentrare.

#7#6

Creează un spațiu 
intim, confortabil
Dacă ai scăpat de dezordine și ai creat o zonă de 
relaxare, acum e timpul să te ocupi de partea estetică. 
Pune accent pe ceea ce îți poate crește confortul, 
împreună cu liniștea, prin suprapunerea texturilor. Acest 
lucru poate fi făcut în mai multe feluri. Materialele 
delicate, moi aduc un plus de liniște unei case. Pentru o 
senzație de profunzime, folosește covoare pentru a 
acoperi suprafețele dure; pune cuverturi moi pe 
canapele, scaune și pat; și aruncă, ici-colo, câte o 
pernă. Secretul unui spațiu intim, confortabil este ca 
acesta să fie delicat și primitor.

#8

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

Forever Aloe Blossom Herbal Tea |  200
Forever Bee Honey |  207
Forever Aloe Mango | 736
Forever FastBreak | 520
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Forever Essential Oils sunt obținute din ingrediente provenite din 
plante ce cresc în diferite zone de pe Glob și testate pentru garanția 
calității. Readu armonia în casa ta, cu oricare dintre cele patru uleiuri 
esențiale Forever și relaxează-te, deconectează-te, recapătă-ți energia 
și prospețimea.

Forever Essential Oils Defense |  510 
Forever Essential Oils Lemon |  507    

Forever Essential Oils Lavender |  506 
Forever Essential Oils Peppermint |  508    

calmCreează

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

FOREVERLIVING.RO
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Adăugarea gelului de Aloe vera în sucurile tale sporește aceste efecte, prin stimularea 
imunității, a sănătății pielii, reducerea inflamațiilor și multe altele. Ia un storcător și dă 
un imbold sănătății tale cu aceste sucuri verzi, vibrante, bogate și în Aloe vera!

Aloe Green  
Juice

5 tulpini de țelină
1 ceașcă de kale
2 morcovi
1 măr
1 bucată mică de ghimbir
1 lămâie fără coajă
120 ml Forever Aloe Vera Gel

Consumul de sucuri naturale, proaspăt stoarse are 
o mulțime de beneficii, printre care detoxifierea 
organismului și creșterea nivelului de energie.

Forever Aloe Vera Gel |  715

Stoarce toate fructele și legumele.
Adaugă gelul de Aloe vera și 

amestecă până la omogenizare. 
Servește-l ca atare sau cu gheață, 

pentru un efect răcoritor.

sezonuluiBăuturile

Preparare

Ingrediente



GreenGo

Cu ajutorul Forever Supergreens ne asigurăm un 
consum echilibrat de fructe și legume. Fiecare pliculeț 
conține un mix de nutrienți esențiali din aloe și peste 
20 de fructe și legume! Aroma este senzațională!” 

Aceste afirmații au fost făcute de ambasadori globali plătiți de Forever Living Products. 

– Nungshi și Tashi Malik

Forever Supergreens |  621

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
FOREVERLIVING.RO
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Povești de succes ale unor oameni 
din întreaga lume

E nevoie de multă putere pentru a răzbate prin aceste vremuri dificile. 
În ultimii 2 ani, pandemia de COVID-19 a lăsat urme în toată lumea, 
forțându-ne să luptăm mai mult. Vă prezentăm poveștile a 2 oameni 
care nu s-au dat bătuți în timpul pandemiei și au găsit noi oportunități 
de dezvoltare personală și profesională, fără să facă rabat de la 
sănătatea și fericirea proprii. Inspirați-vă pentru a merge mai departe, 
indiferent de ce se întâmplă în jurul vostru, din poveștile acestor 
oameni care trăiesc în stilul Forever.

ca stil de viață 
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BUCURĂ-TE DE CĂLĂTORIE
Construirea unei comunități de 
susținere și orientarea către 
partea pozitivă

În mod evident, își dorea să fie implicată în fiecare 
moment important din viața celor două fiice ale sale. 
Această dorință creștea pe măsură ce vedea cum, 
pentru mamele din jurul ei, care se întorceau la muncă, 
totul se transforma într-o luptă pentru supraviețuire.
“Multe dintre mamele pe care le cunoșteam spun că 
atât în timpul săptămânii, cât și în weekend nu fac 
decât să supraviețuiască și că încercarea de a mulțumi 
pe toată lumea le epuiza,” spune Kubinyi. “Simțeam că 
nu era ce-mi doream. Așa că mai întâi a luat naștere 
nevoia de a avea o viață diferită.”
Această perspectivă pentru o viață diferită, una care să 
îi permită să fie o mamă prezentă, a făcut-o, într-un 
final, în 2016, pe Ida să descopere Forever, în social 
media, prin intermediul unei femei asemenea ei (Klaj 
Ágnes, Safir Manager, care este acum mentorul Idei). 
“Povestea că misiunea ei era să le ajute pe femei să 
răzbată mai ușor,” spune Kubinyi. “Simțeam că parcă ar 
vorbi cu mine, așa că i-am trimis un mesaj.”
În acel moment, fiicele Idei aveau un an, respectiv 3 ani. 
Spune că, pentru găsirea echilibrului, în paralel cu 
dezvoltarea unei afaceri, a avut nevoie de mult timp, 
perseverență și multă răbdare – dar a meritat pe deplin.

“Viața mea s-a schimbat la 180 de grade, în cel mai bun 
mod posibil,” spune Ida, care este în prezent Senior 
Manager în Forever. “Când am început să caut o soluție 
pentru a putea avea o viață peste medie, nici nu visam 
că soluția perfectă va veni la pachet cu o familie globală 
cu mii de membri.”
Pentru Ida, această “comunitate de sprijin, unită”, a fost 
elementul cheie, la fel ca și promisiunea ei pentru o stare 
de bine, în special în timpul pandemiei de COVID-19. 
“Această perioadă mi-a demonstrat că atât oportunitățile, 
cât și piedicile vor face mereu parte din viața noastră,” 
spune Ida. “Noi suntem cei care hotărâm dacă rămânem 
blocați în probleme sau continuăm lupta de zi cu zi, 
concentrându-ne pe lucrurile bune care ni se întâmplă.”
Cu ajutorul Forever, Ida a descoperit că, pentru a fi un 
lider extraordinar, care face diferența pentru cei din jur, 
trebuie întâi de toate să fii bine cu tine însuți. A început 
să acorde mai multă importanță mișcării, în special 
alergatului, și să se bazeze pe produsele Forever pentru 
binele ei și al familiei, chiar și în perioade mai dificile.
De fapt, în ultimii 2 ani, dominați de îngrijorare și 
necunoscut, atenția îndreptată spre Forever i-a dat Idei 
liniștea și recunoștința de care avea nevoie. 
“Forever m-a învățat că nimic nu e veșnic – totul se 
transformă,” spune Ida. “Lumea din jurul nostru se 
schimbă în permanență, mediul online se schimbă, 
oamenii se schimbă și, bineînțeles, cu toții ne străduim 
să fim cea mai bună versiune a noastră. Eu am învățat 
să mă bucur de această călătorie.”

Ida Kubinyi știe prea bine ce înseamă grijile de zi cu 
zi. Îi plăcea vechiul ei job de contabil al unei 
companii din Cegléd, Ungaria, dar atunci când a 
devenit mamă prioritățile s-au schimbat, așa cum se 
întâmplă în multe familii. 

PENTRU IDA, ACEASTĂ ‘COMUNITATE DE 
SPRIJIN UNITĂ’ A FOST ELEMENTUL CHEIE, 
LA FEL CA ȘI PROMISIUNEA EI PENTRU O 
STARE DE BINE, ÎN SPECIAL ÎN TIMPUL 
PANDEMIEI DE COVID-19.

Ida Kubinyi
Cegléd, Hungary

ca stil de viață 



AFACEREA TA, 
STILUL TĂU
Cu FLP360, business-ul tău Forever 
e la un click distanță.

Pentru toate acestea, descarcă aplicația FLP360 Reports de pe 
site-ul flp360mobile.foreverliving.com și instalează FLP360 
din Apple AppStore sau Google PlayStore.

Ocupă-te de business-ul tău de oriunde. 
Folosește FLP360 pentru a distribui link-uri 
personalizate, pentru a accesa rapoarte, pentru 
a crea link-uri de social media personalizate, 
pentru a ține legătura cu partenerii, etc.
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Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.



Navigând prin necunoscut
Cum să înveți noi modalități de a te 
conecta cu alții și de a dezvolta noi 
business-uri

“Fratele meu mai mare este Manager, iar mama, care 
are peste 90 de ani, este și ea Manager,” spune Chan.
Mai mult, soția lui, Meiji, este FBO, iar fratele ei este și el 
FBO în Statele Unite. Ronnie a devenit FBO în 1993, în 
timp ce lucra ca inginer mecanic într-o fabrică din Hong 
Kong.
“La început, am văzut Forever ca pe o afacere part-time, 
o oportunitate de a câștiga niște bani în plus,” spune 
Ronnie. “Totuși, după ce am participat la câteva întâlniri 
de afaceri și la un Raliu Global, am realizat care este 
potențialul afacerii Forever.”
Pe lângă asta, Ronnie a observat că multe fabrici își 
mutau liniile de producție, ceea ce ducea la o scădere a 
oportunităților de avansare în carieră. Toți acești factori, 
împreună cu un program extrem de aglomerat la locul 
de muncă, din cauza căruia nu mai petrecea suficient 
timp cu familia, l-au condus pe Ronnie spre schimbarea 
carierei. 
“Când am devenit Manager, la doar 7 luni după ce 
m-am alăturat familiei Forever, am decis să mă dedic 
100% afacerii mele Forever,” spune Ronnie. “Până la 
urmă, eu sunt singurul stăpân al celor 24 de ore dintr-o 
zi și știam că pot să fiu cu familia mea oricând.”
Ronnie a continuat să-și dezvolte afacerea – el și soția 
sunt acum Safir Manageri – și a început să se simtă din 
ce în ce mai bine. Desigur, în 2020 totul s-a schimbat, 
mai ales pentru Ronnie, care trăia în primul oraș din 
afara Chinei continentale în care și-a făcut simțită 
prezența pandemia de COVID-19. 
La începutul pandemiei erau multe necunoscute și în aer 
pluteau incertitudinile. 

“Din cauza nesiguranței, ne-am străduit să găsim cele 
mai bune variante pentru a susține moralul echipei 
noastre,” spune Ronnie. “Am început primul nostru 
program Facebook Live în februarie 2020. Apoi, am 
continuat tradiția întâlnirilor Facebook live de 2 ori pe 
săptămână pentru aproape 2 ani.”
Ronnie spune că pandemia i-a obligat pe cei din echipa 
lui să învețe rapid noile tehnologii, pentru a putea 
continua să evolueze. Training-urile online au devenit un 
lucru obișnuit, iar Ronnie spune că echipa lui a rămas 
conectată, reușind să se mențină în parametri optimi, 
chiar și în această perioadă dificilă. 
“Sănătatea și starea de bine sunt cele mai importante 
aspecte pentru noi și pentru liniile inferioare,” spune 
Ronnie. “Înaine de a ne gândi la dezvoltarea afacerii, 
ne-am luat toate măsurile de precauție pentru a ne 
proteja.”
Pentru Ronnie și echipa lui, asta a însemnat și să ia 
suplimente pentru imunitate, cum ar fi Forever Active 
Pro-B, Forever Bee Propolis, Forever Arctic Sea și 
Forever Aloe Vera Gel.
În ciuda provocărilor din ultimii doi ani, Ronnie e hotărât 
să facă tot posibilul pentru a-i ajuta pe alții și crede că 
viața înseamnă bucurie, în special viața în Forever.
“La Forever, am șansa să fac lucrurile în stilul meu și 
să-mi urmez calea,” spune Ronnie. “Pot să aleg ce cred 
eu că este corect să fac pentru dezvoltarea afacerii  
mele. Prin urmare, voi lupta și mai mult pentru acest 
business.”

În cazul lui Ronnie Chan, se poate spune că a fi 
Forever Business Owner e o trăsătură de familie.

RONNIE SPUNE CĂ PANDEMIA I-A OBLIGAT 
PE CEI DIN ECHIPA LUI SĂ ÎNVEȚE RAPID 
NOILE TEHNOLOGII, PENTRU A PUTEA 
CONTINUA SĂ EVOLUEZE.

Ronnie Chan
Hong Kong

Forever Active Pro-B | 610 
Forever Bee Propolis | 027

Forever Arctic Sea | 376 
Forever Aloe Vera Gel | 715
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Ai grijă de pielea ta

Susține-ți sănătatea pielii și simte-te bine în pielea ta cu Forever™ 
Marine Collagen, o formulă științifică avansată, care ajută la 
îmbunătățirea fermității pielii. Această formulă lichidă extrem de 
concentrată stimulează hidratarea și aspectul sănătos al pielii, din 
interior către exterior. În plus, aroma ca de tartă cu afine îi conferă un 
gust extraordinar!

Forever Marine Collagen | 613

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Iubește-ți 
pielea!
Fii mai puternic, având grijă de cel mai 
mare organ al corpului tău
O multitudine de factori ne afectează pielea. De fapt, pielea 
sănătoasă nu se reduce doar la produsele pe care le folosești. 
Înseamnă și cum le folosești și cum alegi suplimentele alimentare. 
Holly Stout, Vicepreședinte de Cercetare și Dezvoltare Produse 
Forever – care are peste 19 ani de experiență în dezvoltarea de 
produse de îngrijire a pielii și suplimente alimentare – ne detaliază 
5 moduri în care putem avea o piele mai fermă, mai tonifiată.

Ascultă-ți pielea
Pielea îți va spune întotdeauna de ce anume are nevoie, dar 
depinde de tine să ții cont de faptul că sezonalitatea joacă 
un rol important. Potrivit lui Holly, să-ți asculți pielea și să 
înțelegi efectele schimbărilor produse de anotimpuri 
reprezintă cheia de a răspunde nevoilor pielii tale.  

“Când treci de la vară la iarnă sau de la iarnă la primăvară, 
pielea ta are și ea tendința de a se schimba, asta și în 
funcție de unde locuiești”, spune Holly. “Și dacă începi să 
simți că pielea ta nu mai răspunde la produsele de îngrijire 
pe care le folosești, e timpul să le schimbi.”

Pielea vorbește. Dacă ești atent la semne – cum ar fi o zonă 
T mai grasă, lipsa fermității sau uscăciunea – pielea 
încearcă să-ți spună ceva.
Holly recomandă Sonya Daily Skincare System, care 
hrănește tenul mixt cu aloe și alte ingrediente vegetale, sau 
infinite by Forever, care hidratează tenul uscat, deshidratat 
prin conținutul bogat în Aloe vera, un ingredient puternic 
anti-îmbătrânire. Ține cont de faptul că e foarte posibil să 
fie nevoie să schimbi produsele de îngrijire a pielii în funcție 
de diferite perioade din an. Dar sunt șanse ca pielea ta să 
te anunțe… dacă  asculți.
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Fii consecventă 
Odată stabilită o rutină de îngrijire a pielii care funcționează, 
consecvența este cheia obținerii unor rezultate vizibile. 
Multe persoane acordă atenție ritualurilor de îngrijire a pielii 
seara, dar sar peste această etapă importantă dimineața. 
Aici spune Holly că e nevoie de o atenție sporită.
“Dimineața, după o noapte de somn, pentru resetarea pielii, 
e important să urmezi același ritual de îngrijire ca seara,” 
spune Holly. “Asta va crea o bază curată pentru orice alt 
produs pe care vei alege să îl folosești.”
De exemplu, dacă te machiezi sau dacă doar aplici 
protecție solară, pielea curățată va avea șanse mai mari să 
aibă beneficii suplimentare, dacă e pregătită în mod 
corespunzător. Din fericire, produsele de îngrijire a pielii de 
la Forever pot fi folosite atât dimineața, cât și seara (cu 
excepția unor recomandări speciale). Folosindu-le de două 
ori pe zi, vei obține beneficii duble.

Ia suplimente 
alimentare 
Am vorbit despre ce să folosești pentru pielea ta, dar îngrijirea 
pielii necesită, de fapt, o abordare complexă, interior-exterior. 
Îți aduci aminte de vorba aceea veche: ești ceea ce mănânci? 
E adevărată. “Pentru a-și menține nivelul de fermitate, pielea 
ta trebuie să fie ajutată din interior spre exterior,” spune Holly. 
“Astfel că o alimentație corectă este esențială.”
Holly propune o alimentație bogată în frunze verzi, pește, 
grăsimi sănătoase, afine și nuci, completate cu Aloe Vera 
Gel, pentru o mai bună absorbție. 
În paralel cu o dietă echilibrată, suplimentele oferă nutrienți 
pe care corpul tău nu îi primește mereu. Tabletele firming 
complex din gama Infinite by Forever ajută în lupta împotriva 
radicalilor liberi. Iar noul supliment lansat, Forever Marine 
Collagen, este o formulă lichidă care ajută corpul să producă 
mai mult colagen, pentru o mai bună fermitate și hidratare a 
pielii. Prin suplimentarea regimului tău alimentar, vei 
îmbunătăți nu doar aspectul și tonusul pielii tale, ci vei 
contribui la procesul prin care aceasta va fi și mai puternică.

Răsfață-te 
Desigur, îngrijirea pielii e un domeniu în care știința joacă un 
rol esențial. Dar e la fel de important să nu uităm că totul se 
reduce, de fapt, la ceva destul de simplu: să-ți oferi timpul 
necesar pentru a avea grijă de tine. 
Mare parte din ceea ce înseamnă o piele puternică 
înseamnă, în esență, să-i oferi pielii tale și să-ți oferi ție atât 
de necesarele ore de odihnă și relaxare. Asta va contribui la 
regenerarea și înfrumusețarea pielii tale.  
Nu trebuie să mergi la spa pentru a experimenta senzații 
asemănătoare. Alege o zi pe săptămână pentru a avea grijă 
de tine, cu Forever Aloe Bio-Cellulose Mask, care 
reîntinerește pielea lipsită de strălucire și combate semnele 
îmbătrânirii, cu ajutorul unui mix puternic de ingrediente cu 
putere mare de hidratare.  
“Această mască este ideală pentru momentele de meditație 
și relaxare,” spune Holly. “Savurează Aloe Blossom Herbal 
Tea, aplică Aloe Bio-Cellulose Mask și oferă-i pielii tale un 
răsfăț de care nu are parte zilnic.”
După îndepărtarea măștii, serul rămas poate fi masat pe 
față și gât, pentru un efect de durată.

Ține sub control 
factorii de stres
Factorii de stres din natură, cum ar fi soarele sau radicalii 
liberi, pot face ravagii asupra pielii și sănătății tale. Pielea 
este singura barieră între organele interne și mediul 
înconjurător, așa că trebuie să o protejezi. 
Holly spune că pielea e puternică, dar stilul de viață îi scade 
rezistența. În timpul activităților tale zilnice din natură, 
atunci când conduci sau chiar și când ești în spații închise, 
pielea trebuie să fie protejată. “Cremele cu protecție solară 
sunt soluția esențială, vitală, pentru a apăra pielea de efectul 
factorilor de stres din mediul înconjurător și a-i menține 
fermitatea,” spune Holly,  care recomandă Forever Aloe 
Sunscreen, care protejează împotriva razelor UVA și UVB.
În privința radicalilor liberi, care pot cauza îmbătrânire 
prematură – Forever Alpha-E Factor ajută la stimularea 
elasticității pielii, restabilește hidratarea și asigură doza 
necesară de vitamine A, E și C și antioxidanți. 
“Forever Alpha-E Factor ajută la menținerea unui nivel 
echilibrat al grăsimilor sănătoase din piele,” spune Holly. “Și 
atunci când ai aceste lipide sănătoase, pielea ta răspunde 
în mod natural în lupta împotriva radicalilor liberi.”
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Infinite by Forever Advanced Skincare | 553 
Forever Sonya Daily Skincare System | 609 
Forever Aloe Sunscreen | 617

Forever Alpha-E Factor | 187
Forever Aloe Vera Gel | 715
Infinite by Forever Firming Complex | 556

Forever Marine Collagen | 613
Forever Aloe Bio-Cellulose Mask | 616
Forever Aloe Blossom Herbal Tea | 200

ÎN TIMP, ACESTE MICI SCHIMBĂRI POT AVEA 
CONSECINȚE IMPORTANTE ASUPRA CORPULUI TĂU.
Holly Stout, Vicepreședinte Forever pentru Cercetare și Dezvoltare Produse 



Stimulează-ți sistemul digestiv cu ajutorul Forever Active Pro-B cu 
Zinc, un mix de 6 tulpini diferite de probiotice, care asigură 8 miliarde 
de CFU de bacterii benefice și prebiotice, care transportă aceste 
tulpini la nivelul intestinelor. Acest supliment zilnic testat clinic susține 
și sistemul imunitar, prin asigurarea unei doze optime de zinc.

Echilibrea
ză-ți 

corpul!

Forever Active Pro-B | 610

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Redobândește-ți echilibrul, 
menține-te în formă, 
încetinește ritmul de zi cu zi

beneficii ale 
stretching-ului 
asupra stării de bine5

Mișcarea fizică eficientă nu înseamnă 
doar exerciții de mare intensitate. Nu se 
compară cu efortul intens, însă este 
esențial să incluzi stretching-ul în rutina ta 
de fitness, în așa fel încât corpul tău să 
știe să-și folosească mușchii, să se 
recupereze, să devină mai puternic. 
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Înainte de a pătrunde în detaliu în beneficiile stretching-ului, este important să înțelegem 
diferența dintre exercițiile de mobilitate și stretching. De cele mai multe ori, exercițiile de 
mobilitate preced un antrenament, activând articulațiile, mușchii și tendoanele pentru a 
obține rezultate optime. Stretching-ul static e indicat să fie practicat după antrenament, 
alungind mușchii și restabilind amplitudinea mișcărilor articulare. 
Dacă vei începe să-ți dorești să faci stretching, vei începe să simți beneficiile și vei 
restabili echilibrul. Citește în continuare pentru a vedea cât de uimitor poate să fie, cu 
adevărat, stretching-ul.

Dacă mișcarea, în general, e lipsită de exerciții de mobilitate și stretching, 
probabilitatea de accidentare crește. 

Potrivit lui Morrill, mușchii încordați, scurți sunt mai predispuși rănirilor. În plus, un 
nivel insuficient de mișcare duce la tensiune articulară, ceea ce e echivalent cu o stare 
nesatisfăcătoare în timpul antrenamentelor. Încălzirea articulațiilor cu exerciții de 
mobilitate înainte de orice antrenament este importantă, dar mai ales la ridicările de 
greutăți, care pun o presiune suplimentară pe articulații și mușchi. Stretching-ul 
post-antrenament ajută corpul în obținerea amplitudinii corecte de mișcare articulară, 
prevenind accidentările viitoare.

Petrecem mult timp cu capul aplecat în față, atunci când 
trimitem mesaje, conducem sau lucrăm la computer. 

Acest sedentarism, combinat cu greutatea capului, pune o 
presiune suplimentară pe coloana vertebrală, pe gât și pe 
mușchii spatelui. Consecința imediată e o postură incorectă, 
care cauzează durere. Stretching-ul, în special pentru zona 
gâtului, a coloanei toracice, zona lombară, șolduri, umeri și 
piept, poate să ajute la îndreptarea coloanei vertebrale și să 
elibereze mușchii care se încordează din cauza 
sedentarismului prelungit.

Kat Morrill, trainer personal certificat ACSM, health coach cu 
certificare ACE și specialist în nutriție încurajează oamenii în a 
realiza că stretching-ul ar trebui să fie mai mult decât o ultimă 
variantă în rutina lor de wellness – și că beneficiile lui merg 
dincolo de simpla dezvoltare a flexibilității. De fapt, exercițiile de 
mobilitate și stretching-ul ajută la dezvoltarea masei musculare, 
previn accidentele și îmbunătățesc starea de sănătate, la modul 
general.

1

2

Prevenirea accidentelor

Îmbunătățirea posturii



Stretching-ul stimulează fluxul sanguin, ducând oxigen către 
celule și susținând funcționarea optimă a organelor. 

O mai bună circulație a sângelui poate reduce durerile post-
antrenament, ajutând la creșterea nivelului de oxigen din mușchi, 
pentru o funcționare optimă, de durată. Mai mult, Morrill spune că 
stretching-ul scade pulsul, reduce presiunea asupra inimii și 
restabilește tensiunea arterială.

Potrivit lui Morrill, stretching-ul pregătește și antrenează corpul 
pentru exercițiile fizice. 

Exercițiile de mobilitate vor crește fluxul sanguin, astfel încât corpul să 
se miște mai bine și să aibă o amplitudine optimă de mișcare în timpul 
antrenamentelor. Post-antrenament, stretching-ul static te va ajuta să 
ajungi la echilibrul perfect în rutina ta de fitness. Pentru a avea 
rezultatele dorite, Morrill încurajează oamenii să facă stretching în ritm 
direct proporțional cu antrenamentele, deoarece, contrar a ceea ce se 
crede, un antrenament distruge mușchii, iar exercițiile de recuperare îi 
reconstruiesc la loc.

Stretching-ul este o modalitate delicată de a încetini ritmul și de 
a da minții și corpului tău o pauză. 

Întrucât este demonstrat că stretching-ul crește nivelul de serotonină 
– hormonul fericirii care reduce stresul, te poate ajuta să te relaxezi, 
să-ți recapeți buna dispoziție și claritatea mentală. Stretching-ul face 
toate aceste lucruri prin calmarea sistemului nervos central, care are 
efect direct asupra stresului și stării de spirit. Stresul cauzează 
tensiuni musculare, iar stretching-ul ajută la inversarea acestui ciclu, 
prin calmarea zonelor tensionate.

3
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Obține cele mai bune 
rezultate în stretching     
cu ajutorul suplimentelor 
Forever care ajută în 
procesul de recuperare.

Forever Freedom 
Menține flexibilitatea și sănătatea 
articulațiilor cu acest mix de 
Forever Aloe Vera Gel și ingrediente 
ideale pentru un stil de viață activ.

PENTRU UN 
PLUS DE 
BENEFICII

Forever Move
Crește rutina de antrenamente cu 
acest supliment care stimulează o 
amplitudine sănătoasă a mișcării, 
susține flexibilitatea articulațiilor și 
favorizează recuperarea rapidă 
după exerciții fizice.

Aloe Heat Lotion 
Redu tensiunea cu această formulă 
îmbunătățită cu aloe, cu efect de 
încălzire și răcorire.

Îmbunătățirea circulației sanguine

Crește performanța fizică

Îmbunătățește sănătatea psihică

Forever Move |  551
Aloe Heat Lotion |  064 
Forever Freedom |  196
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Cheia  
rezistenței

Ai grijă de 
pielea ta cu 

Forever Marine 
Collagen*

Prevenția în îngrijirea pielii 
pornește din interior, acesta fiind 
unul dintre motivele pentru care 

băuturile pentru înfrumusețare pe 
bază de colagen au devenit atât 

de populare în ultimii ani.

În acest context, noul produs Forever Marine 
Collagen s-a lansat în septembrie 2021. După trei ani 

de cercetare și dezvoltare, această formulă lichidă 
extrem de concentrată are la bază colagenul marin 

testat științific, cu biodisponibilitate crescută față de 
alte formule. Asta înseamnă că efectele vor fi cu atât 
mai vizibile, cu fiecare administrare – și că este mult 

mai ușor absorbit de către organism. 

Forever Marine Collagen este alegerea perfectă în 
materie de suplimente, stimulând producția de 
colagen în organism și ajutând la redobândirea 

aspectului sănătos al pielii. Hrănește-ți pielea din 
interior spre exterior cu acest produs revoluționar, cu 

beneficii nelimitate! 

* Produsul nu este disponibil încă în România.
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De ce colagen marin?
Forever Marine Collagen este obținut din extracte de 
cod, cod negru și eglefin din Atlanticul de Nord și mările 
din zona Oceanului Arctic. Peștele nu este unul de 
crescătorie. Multe alte produse pe bază de colagen 
disponibile pe piață sunt obținute din bovine (colagen 
bovin) și porcine (colagen porcin) – amândouă sunt mult 
mai puțin durabile și au o biodisponibilitate redusă. De 
fapt, colagenul derivat din pește este absorbit de 
organism de până la o dată și jumătate mai rapid, ceea 
ce face ca biodisponibilitatea acestuia să fie mai mare, 
în comparație cu  produsele similare derivate din bovine 
sau porcine. 

Care sunt cele mai 
importante beneficii ale 
colagenului marin?
Colagenul marin ajută la menținerea sănătății pielii, prin 
fermitate și tonifiere. Stimulează hidratarea pielii și 
îmbunătățește textura din interior spre exterior, 
obținând efectul de piele mai moale, mai catifelată. 
Contribuie, de asemenea, și la menținerea sănătății 
țesuturilor articulare, stimulează producția naturală de 
colagen și reînnoiește rezerva de colagen.

Prin ce se diferențiază 
Forever Marine Collagen?
Spre deosebire de alte produse, care adaugă colagen 
suplimentar celui deja existent în organism, Forever 
Marine Collagen ajută organismul în producția propriului 
colagen, printr-o formulă avansată din punct de vedere 
științific, special creată pentru stimularea producției 
naturale, sănătoase a colagenului în corp. În plus, 
Forever Marine Collagen asigură 3.000 de miligrame de 
colagen marin în fiecare doză – cantitatea ideală de 
care corpul are nevoie și pe care o va folosi. Orice 
depășire a acestei cantități nu va fi absorbită de 
organism, prin urmare Forever Marine Collagen asigură 
nivelul optim de absorbție. 

Colagenul este îmbogățit cu ingrediente ca vitamina C 
și extract de acerola, care vor contribui la crearea unui 
produs lichid gata de utilizare. Antioxidanții din extractul 
de piper negru, ceai verde și fructe de pădure 
protejează pielea și luptă împotriva radicalilor liberi. 

Ce gust are Forever 
Marine Collagen?
Este uimitor ce gust poate să aibă o băutură pentru 
frumusețe care are la bază un produs pe bază de pește, 
dar Forever Marine Collagen chiar are o aromă 
răcoritoare! Are gust de prăjitură cu fructe de pădure.

Cum să utilizez Forever 
Marine Collagen?
Poți adăuga cu ușurință Forever Marine Collagen lângă 
celelalte suplimente zilnice. Pentru maximum de 
beneficii, bea Forever Marine Collagen direct din 
pliculeț. Întrucât rezerva de colagen scade zilnic și 
trebuie stimulată în permanență, pentru rezultate optime 
se recomandă administrare zilnică. Poți lua Forever 
Marine Collagen pe stomacul gol pentru a obține gradul 
maxim de absorbție sau îl poți lua seara, pentru a ajuta 
organismul să asimileze colagenul în timpul somnului. 
Rezultatele vor fi aceleași, cu condiția să fie luat la 
aceeași oră, în fiecare zi!

Cât de repede voi obține 
rezultate vizibile?
Forever Marine Collagen se absoarbe rapid, iar 
corpul tău va produce zilnic colagen. La fel ca și în 
cazul altor produse, și aici rezultatele pot fi diferite. 
În timpul unui focus grup intern, unele persoane au 
avut rezultate după 7 zile. Pentru rezultate vizibile, 
se recomandă utilizarea Forever Marine Collagen 
timp de minimum 30 de zile.

Forever Marine Collagen |   613

Produsul asigură și necesarul de zinc și biotină 
(vitamina H) pentru sănătatea oaselor, a părului și a 
unghiilor. Toate aceste ingrediente contribuie la 
producția naturală de colagen.



Mixează
bine!

Ia-ți energia de care ai nevoie pentru un stil de viață mai 
sănătos cu Forever Lite Ultra. Disponibil în 2 variante 
– ciocolată și vanilie – este alegerea perfectă pentru 
controlul greutății și rutina ta de exerciții, cu ajutorul a 
24 grame de proteine, 18 aminoacizi esențiali, vitamine 
și minerale.

Forever Lite Ultra Chocolate |  471    Forever Lite Ultra Vanilla | 470

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

FOREVERLIVING.RO



Nu doar că te va răcori, dar va ajuta și la recăpătarea 
energiei și va asigura proteinele de care ai nevoie pentru 
mușchi și forță. Acest smoothie cu aromă de piersici 
conține un mix de fructe și carbohidrați sănătoși, 
asigurând o masă sățioasă.

Smoothie din ovăz 
și piersici

1 ceașcă de lapte, la alegere
1/2 ceașcă de iaurt grecesc 
1/2 ceașcă fulgi de ovăz
1 ceașcă de piersici congelate
1 banană înghețată
1/4 ceașcă de gheață
1 măsură Forever Lite Ultra Vanilla

Nimic nu se compară cu 
stimularea rutinei de fitness 
cu un smoothie proteic 
post-antrenament.

Forever Lite Ultra Vanilla | 470

Amestecă toate ingredientele 
într-un blender, până la 

obținerea unei consistențe 
cremoase. Vei obține 

2 smoothie-uri.

sezonuluiBăutura

Preparare
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Începe noul an cu mai multă claritate! Forever Focus are la 
bază ingrediente rezultate din cercetări științifice avansate, 
stimulând puterea de concentrare și gândirea organizată. Este 
ideal pentru sportivi, persoane active sau seniori, ajutând la 
menținerea sănătății cognitive.

Forever Focus | 622

Păstrează-ți
concentrarea

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

FOREVERLIVING.RO



Urmărește-ți 
obiectivele și 
creează-ți viața pe 
care ți-o dorești

Fără îndoială, pandemia de COVID-19 a schimbat pentru 
totdeauna felul în care oamenii trăiesc și muncesc. Multe 
persoane renunță – sau au renunțat deja – la job-urile lor, în 
căutare de mai mulți bani, mai multă flexibilitate, mai multă 
fericire.
De fapt, putem spune că e vorba de o schimbare de paradigmă 
existențială. În ultimii doi ani, pandemia i-a făcut pe oameni 
să-și pună întrebări fundamentale în legătură cu alegerile făcute 
și cu felul în care acestea răspund principalelor lor valori. Până 
la urmă s-a ajuns la introspecție masivă, în jurul unei întrebări 
vechi de când lumea: “Care este țelul meu?” 
Astfel a luat naștere un fenomen american numit  “Marea 
Demisie,” care a făcut ca, numai în aprilie 2021, un număr 
record de 4 milioane de americani să renunțe la job-urile lor.
Mișcare care a produs, bineînțeles, efecte la nivel global. În 
Marea Britanie, în august 2021, numărul locurilor de muncă 
disponibile a depășit pentru prima oară un milion. 

Și, potrivit unui studiu McKinsey din septembrie 2021, realizat în 
4 țări (Australia, Canada, Singapore, Marea Britanie și Statele 
Unite), 40% dintre persoanele care au în prezent un loc de 
muncă își vor da demisia până în martie 2022, fără a avea o 
alternativă. 
Statisticile demonstrează că oamenii își prioritizează binele 
profesional într-un mod cu totul nou. Dacă te numeri și tu printre 
milioanele de persoane din întreaga lume care se află la o 
răscruce atât în plan personal, cât și profesional – poate 
întrebându-te care mai este obiectivul tău și cum poți avea o 
viață mai plină de semnificație – nu ești singur. Ia în considerare 
sfaturile de mai jos pentru a da un sens nou felului în care 
muncești.

Redefinește 
conceptul   
de muncă
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Încetinește ritmul și ascultă!
Atunci când munca îți ocupă tot timpul, poate fi dificil să te 
concentrezi la ceea ce îți dorești cu adevărat. Marea Demisie e 
considerată a fi un produs al pandemiei, care i-a obligat pe 
oameni să încetinească ritmul vieții și să se axeze pe ceea ce își 
doresc și pe calea pe care trebuie să o urmeze pentru a-și 
atinge țelurile.  
Atunci când mai scapă de supraglomerarea din viețile lor, 
oamenii încep să descopere ce se află în profunzime, de la 
anxietate, depresie și chiar dureri cronice. De obicei, corpul dă 
semnale că ceva e în neregulă și atunci apare decizia de a face 
o schimbare. 
Dacă te simți debusolat, dă-ți timp să te deconectezi și să te 
concentrezi pe propria-ți persoană, prin meditație, yoga, ținerea 
unui jurnal și odihnă. În aceste momente de liniște, vei putea să 
asculți și să și înțelegi mai ușor ce urmează, înțelegând, de fapt, 
ce îți dorești cu adevărat.

Stabilește-ți prioritățile!
Oamenii au priorități diferite, dar, în timpul pandemiei, mulți au 
realizat că acestea nu erau constrânse de existența unui birou 
elegant. Realitatea adusă în față de pandemie i-a făcut pe 
oameni să-și pună întrebări fundamentale în legătură cu 
alegerile făcute și cu felul în care acestea răspund principalelor 
lor valori. 
Întreabă-te, deci: ce este cu adevărat important pentru mine? 
Am suficient timp pentru cei dragi, un program flexibil, pot să fiu 
propriul meu șef? 
Apoi, gândește-te în ce punct ești și întreabă-te: care sunt 
lucrurile de care am nevoie pentru a fi mai fericit? Gândește-te 
unde ești acum și ce schimbări trebuie să faci pentru a fi fericit 
și pentru a-ți respecta valorile.

Creează oportunitatea!
Autorul și speaker-ul Simon Sinek a făcut cunoscut conceptul 
“de ce”-ului. Atunci când ești condus de acest de ce sau de un 
obiectiv bine asumat, ai mai multe șanse de reușită. Acest de 
ce merge și mai în profunzime – rezonează cu ceva care se 
găsește ascuns undeva în tine și te propulsează înainte.  

Poate că îți dorești să ai venituri mai mari, dar de multe ori la 
baza acestei dorințe nu stă doar ideea de a avea mai mulți bani, 
ci mai degrabă ceea ce banii pot să-ți ofere, ție și familei tale: 
libertate, oportunități, flexibilitate, siguranță, experiențe 
interesante, etc.
De ce-ul tău este ceea ce te motivează să acționezi. Și atunci 
când ai o afacere a ta, acest de ce este ceea ce te poate 
diferenția de ceilalți, dar și ceva ce îi poate inspira și pe alții să 
acționeze. Asumarea acestui de ce trebuie să fie clară, posibil 
de a fi transpusă în acțiune, ghidată și către contribuția pe care 
o poți aduce pentru ceilalți. Sinek propune o variantă simplă 
pentru a formula acest de ce: Să _____în așa fel încât _____.
Primul spațiu liber reprezintă contribuția pe care o poți aduce în 
viețile celor din jur prin de ce-ul tău, iar al doilea spațiu liber 
reprezintă impactul pe care această contribuție îl poate avea.
Respectând această formulă, Sinek ne prezintă propria variantă: 
“Să-i inspir pe oameni să facă lucrurile care îi inspiră, astfel 
încât, împreună, să putem schimba lumea.”
Privește această afirmație prin ochii tăi și vezi ce poate ieși!

Acționează pentru împlinirea 
țelurilor tale!
Odată ce îți vei fi stabilit prioritățile și de ce-ul, e timpul să 
acționezi. Fă orice e nevoie pentru a ajunge cât mai aproape de 
scopurile tale și pentru a trăi cum îți dorești. Poate fi de ajutor să 
stabilești obiective mai mici, în așa fel încât obiectivul principal să 
pară mai ușor de atins. De exemplu, dacă a avea propria afacere, 
prin care să-i poți ajuta și pe alții să-și schimbe viața, face parte 
din scopul tău, atunci ce pași trebuie să faci pentru a reuși? 
Apoi gândește-te la lucrurile pe care le faci în prezent și la care ar 
trebui să renunți. Ce poți schimba pentru ca lucrurile să înceapă 
să meargă în direcția dorită? Atunci când renunți la ceea ce nu-ți 
mai e de folos, vei avea mai mult timp și energie pentru a te 
concentra pe ceea ce te poate duce mai aproape de visul tău. 
Dacă te simți blocat și nu ești sigur ce trebuie să faci mai 
departe, întreabă-te: “Ce aș face dacă nu mi-ar fi teamă?” 
Răspunsul la această întrebare scoate la iveală calea pe care 
trebuie s-o urmezi.

Mulți oameni au realizat că vânzările directe cu Forever Living 
pot reprezenta echilibrul perfect între viața personală și cea 
profesională. Modelul de afacere bazat pe vânzările directe 
înseamnă vânzarea de produse exclusiviste, care nu sunt 
disponibile în magazine. Oferă flexibilitate și costuri reduse de 
start, ceea ce transformă acest tip de business în alternativa 
perfectă – una pe care o poți dezvolta așa cum îți dorești. 
Discută cu persoana care ți-a dat această revistă pentru a afla 
mai multe despre cum vânzările directe și statutul de Forever 
Business Owner pot fi șansa vieții tale. 

Fă din 2022 anul în care visul tău devine 
realitate. Acum e momentul perfect pentru 
a face ceea ce contează cu adevărat 
pentru tine.

Ce viață îți dorești în 2022?
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Produsele apicole sustenabile 
Forever contribuie la îmbunătățirea 
stării de sănătate. Folosește puterea 
produselor stupului pentru a da un 
boost imunității tale, pentru un plus 
de energie și pentru hrănirea pielii. 

Forever Bee Pollen |  026
Forever Royal Jelly | 036 
Forever Bee Honey |  207

Forever Aloe Propolis Creme | 051 
Forever Bee Propolis | 027

de energie d
e laBoost

albine
Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.
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Fundația Rex Maughan 
Forever Giving promite 
că va duce mai departe 
moștenirea și munca de 
binefacere a fondatorului 
Forever Living, Rex Maughan.

Fundația susțime femei și copii din 
întreaga lume, afectați de sărăcie, 
foame, dezastre naturale și acces 
limitat la îngrijiri medicale. Donațiile 
sunt investite direct în fonduri, 
facilități și educație pentru cei care 
au cea mai mare nevoie.

Află cum poți să sprijini 
Fundația Rex Maughan 
Forever Giving, accesând  
forevergiving.org.


