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De fiecare dată, atunci când aud cum
a influenţat Forever viaţa cuiva,
zâmbesc. Unul dintre motivele pentru

care compania noastră a schimbat atât de
multe vieţi este faptul că oamenii se simt
inspiraţi de călătoria noastră ca membri ai
acestei incredibile familii. Când prietenii vă
aud vorbind despre călătoria la Raliul Global
din Hawaii sau cât de entuziasmaţi sunteţi
de Lake Tahoe, cu siguranţă încep să fie
interesaţi de afacerea voastră. Pe măsură ce
ne dezvoltăm afacerea ne bucurăm de
oportunitatea de a călători, de libertate
financiară şi program flexibil. Şi nu uitaţi,
atunci când vă doriţi calificarea la un stimu-
lent din Planul de Marketing, că această
călătorie, pe care o faceţi ca parte a
familiei Forever, este ea însăşi o valoare.

Una dintre cele mai binevenite surprize
atunci când devii distribuitor o reprezintă
abilităţile pe care ţi le dezvolţi avansând în
Planul de Marketing. Atunci când vorbesc cu
Managerii noştri Nestemată care se bucură
de succes, pur şi simplu simt entuziasmul lor
pentru afacere. Pentru a excela în cele patru
Repere ale Măreţiei – Recrutare, Fidelizare,
Productivitate şi Dezvoltare, învăţăm tehnici
avansate de comunicare. Vorbind cu oameni

diferiţi, din medii diferite şi cu experienţe
diferite, învăţăm să fim flexibili în abordare.
Vă garantez că, dacă vorbiţi cu sponsorii
voştri, veţi vedea că şi-au dezvoltat abilităţi
interpersonale care le-au îmbunătăţit viaţa şi
interacţiunile cu ceilalţi.

Fiecare dintre noi şi-a început călătoria
sperând să aibă succes. Atunci când suntem
împreună şi facem schimb de zâmbete,
realizăm că suntem parte a marii familii
Forever. De ce zâmbim? Pentru că ne simţim
bine! Întâlnim alţi oameni, asemeni nouă,
care au curajul de a fi parte a celei mai
mari oportunităţi din lume. Întâlnim o mulţime
de persoane interesante în drumul nostru, ne
împărtăşim cunoştinţele şi legăm noi
prietenii. Eu chiar simt că familia mea e
prezentă în peste 150 de ţări din întreaga
lume.

Pe măsură ce vă continuaţi călătoria alături
de Forever vă încurajez să profitaţi de un
nou instrument pe care îl aveţi la îndemână
pe www.discoverforever.com – secţiunea
„Journey”. În trecut, doar distribuitorii special
aleşi puteau vedea plantaţiile şi facilităţile
noastre de procesare. Acum puteţi face un
tur al Sediului nostru Central şi puteţi vizita
plantaţiile stând în faţa computerului, fără a
fi nevoiţi să ieşiţi din casă. Şi chiar mai mult,
vă puteţi împărtăşi mult mai bine pasiunea
pentru Forever cu echipa voastră şi cu noii
voştri parteneri. Veţi găsi acolo interviuri cu
echipa executivă, cu fermieri locali şi

oameni care au grijă ca produsele noastre
să fie de cea mai bună calitate. Secţiunea
„Journey” vă ajută să aruncaţi o privire în
culisele afacerii noastre cu Aloe vera, pentru
ca astfel să o puteţi prezenta mult mai
eficient celor cu care intraţi în contact. 

Suntem privilegiaţi că faceţi parte din
călătoria noastră pe parcursul acestor 35 de
ani. E o călătorie fără graniţe. Puteţi atinge
măreţia nu doar prin recompensele propuse
de Planul de Marketing, ci şi prin abilităţile
pe care le veţi dobândi de-a lungul drumului.
Abilităţile de comunicare şi leadership vă
vor ajuta în călătorie, indiferent la ce nivel
vă aflaţi. Pe măsură ce avansaţi, amintiţi-vă
că sunteţi o parte crucială a unei mari familii
globale. Şi vă încurajez pe toţi să accesaţi
secţiunea „Journey” a paginii noastre web.
Un înţelept a spus cândva: „Esenţa unei
călătorii constă în libertate, libertatea
perfectă de a gândi, a simţi şi a face doar
ceea ce-ţi place.” Şi pentru că suntem cu
toţii membri ai familiei Forever, vă invit să ne
bucurăm împreună de libertatea şi sănătatea
pe care ni le oferă această călătorie, cu
zâmbetul pe buze!

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie şi site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
nutilizarea produselor - la numărul de fax 021 222
89 24 sau la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia medicilor consultanţi ai
companiei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau
fax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acest
serviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei, prin urmare, vă rugăm să menţionaţi numărul
dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile se dau exclusiv în scris. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la
adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400”.
n înregistrarea fiscală, emiterea şi plata
facturilor de bonus, fişele bancare - la adresa de 
e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului de Contabilitate”.

Mesajul Fondatorului Companiei

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?
nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului
dumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la adresa
de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400“.
n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura 
SMS-ului: user parola bonus despărţite de un singur
caracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişate
începând cu data de 15 a lunii viitoare.
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TRANSFORMAŢI FIECARE
CLIPĂ ÎNTR-UN SUCCES

Mesajul Directorilor Generali

Amintiţi-vă cea mai bună perioadă din viaţa voastră.
Cât a durat? O săptămână, o lună, un an? Este
timpul în care aţi avut cele mai importante reuşite
de până acum – în relaţia cu voi înşivă şi în relaţia
cu ceilalţi, ca oameni care învaţă şi ca oameni
care îi învaţă pe alţii, în profesia voastră şi în pasiu-
nea voastră. A fost cumva o perioadă în care toate
lucrurile mergeau strună?

Probabil că nu. Au existat şi atunci momente grele.
Ceea ce a mers strună, însă, a fost starea voastră.
Atitudinea pe care o aveaţi. 

Amintiţi-vă şi cea mai grea perioadă din viaţa
voastră. Au fost obstacole de nedepăşit? Cu sigu-
ranţă nu. De ce a durat însă o săptămână, o lună,
un an? Probabil că atitudinea pe care aţi avut-o
atunci v-a împiedicat să găsiţi mai repede soluţiile. 

Timpul trece oricum, indiferent de situaţiile pe care
le trăim. Trece oricum, indiferent şi de atitudinea
noastră. Dar rezultatele depind de ea – atitudinea
pozitivă ne duce la succes, pe când cea critică,
pesimistă, neîncrezătoare ne ţine blocaţi şi atrage
doar eşecuri.

Atitudinea înseamnă starea pe care o avem, felul
cum reacţionăm şi acţionăm în general. V-aţi gândit
vreodată care este atitudinea voastră în privinţa
faptului că sunteţi parteneri Forever Living Products?
Cum vă vedeţi în acest rol?

Mulţi oameni fac o confuzie - cred că vindem
produse. De fapt, compania este cea care vinde,
noi suntem doar legătura între ea şi cumpărător.
Prezentăm direct produsele pentru care Forever este
garanţia, noi le facem reclamă. Cea mai cinstită,
convingătoare şi puternică reclamă, pentru că vine
din experienţa noastră. Recomandăm ceea ce
consumăm. 

Noi suntem primii consumatori, de aceea suntem şi
cei mai îndreptăţiţi să recomandăm produsele. V-aţi

gândit vreodată ce forţă are o
asemenea recomandare? Dacă vă
temeţi că oamenii ar putea să nu
fie interesaţi când le vorbiţi despre
produsele Forever e suficient să vă
amintiţi cum reacţionează cei
cărora prietenii sau chiar şi
persoanele nou cunoscute le spun: „Am fost aseară
la un restaurant grozav. Am mâncat numai bunătăţi,
totul sănătos, cu produse de la ferme bio.” sau
„Am fost la o piscină unde totul străluceşte de cură-
ţenie, apa e mereu caldă şi bazinul este mare, aşa
că nu e niciodată înghesuială.”

Reacţia celor care ascultă asemenea recomandări?
Vor să afle adresa şi programul respectivelor locuri.
Deoarece îşi doresc să meargă acolo, să devină
clienţii fideli ai unor servicii excelente.

Gândiţi-vă de câte ori faceţi recomandări pentru
lucrurile care vă încântă, pe care le apreciaţi, care
sunt de calitate. Garanţia sunteţi chiar voi în acele
momente şi, de fapt, faceţi reclamă gratuită. Nici
restaurantul, nici piscina nu vă oferă vreun bonus
pentru cei care încep să le frecventeze după ce 
le-aţi trezit interesul şi entuziasmul.

Situaţia este cu totul altfel în Forever Living. Sunteţi
partenerii companiei. Nu vânzători, ci consumatori
ai produselor sale care se vând de la sine. Cum?
Prin calitatea de top. Câştigul vostru depinde exclusiv
de munca voastră de convingere. De perseverenţa
şi eficienţa felului în care comunicaţi despre satis-
facţia voastră de consumatori. 

Ce vânzători ar putea să câştige şi în timp ce sunt
plecaţi în vacanţă? Ca parteneri Forever aveţi însă
această şansă – lucrurile funcţionează perfect şi
când vă luaţi concediu, sistemul în care funcţio-
nează compania îi încurajează pe cumpărătorii

noştri să fie independenţi. Ei pot să-şi ia produsele
direct de la companie.

Succesul nostru începe, însă, cu faptul că suntem
cei mai convinşi, cei mai pasionaţi consumatori ai
produselor Forever. E primul pas pentru a deveni
lideri care îşi construiesc o reţea de colaboratori
pasionaţi, capabili să-şi ridice propria carieră de
lideri Forever. 

Da, este simplu. Şi putem verifica dacă am făcut
cu adevărat acest pas. Avem o gamă largă de
produse – de la suplimente nutritive pentru un stil de
viaţă sănătos până la cele de  îngrijire personală şi
curăţenie. Le folosiţi pe toate? Beţi gel de aloe, dar
cumpăraţi şampon şi deodorant de la altă companie?
Aveţi în baie o pastă de dinţi pe care nu apare
sigla Forever? E ca şi cum aţi fi proprietarii unei
livezi cu cireşi, dar cumpăraţi cireşe de la piaţă. 

Fiţi produsul produselor pe care le recomandaţi. Fiţi
generoşi şi împărtăşiţi-vă permanent experienţa pe
care v-o aduc aceste produse. Îndrăzniţi să alegeţi
atitudinea cea mai bună pentru a vă folosi cel mai
bine timpul. Nu-l lăsaţi să treacă oricum. Trece din
timpul vieţii voastre. Transformaţi fiecare clipă într-un
succes.

Cu încredere şi apreciere pentru tot ce faceţi,  

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Supranumit şi fructul tinereţii, goji este un
aliment ancestral cu calităţi antioxidante
deosebite, care conţine cantităţi de vitamina
C mult mai mari decât citricele, mai mulţi
aminoacizi decât polenul şi mai mult caroten
decât orice alt aliment. Goji furnizează
organismului toate vitaminele, mineralele şi
oligoelementele de care are nevoie. 

În medicina tradiţională chineză se consideră
că goji menţine un moral ridicat prin
întărirea yin-ului şi a forţei vitale, este un
puternic hepato-protector, curăţă sângele,
protejează rinichii, îmbunătăţeşte
performanţele sportive,

susţine dezvoltarea oaselor şi a masei
musculare. Specialiştii recomandă consumul
de goji şi pentru stimularea secreţiei
hormonilor tiroidieni şi a progesteronului.

Fructele goji sunt printre puţinele alimente
vegetale bogate în fier (antianemic), seleniu
şi zinc (imunostimulatoare), crom
(hipoglicemiant), potasiu (reglator al
sistemului nervos şi cardiocirculator). 

Iată câteva dintre cele mai importante
beneficii ale acestor fructe grozave:

n Sunt bogate în antioxidanţi, în special
beta-caroten, zeaxantină, luteină şi licopen,
cu rol important în protejarea vederii (ajută

la prevenirea orbirii prin degenerescenţă
maculară senilă şi cataractă). 

n Ajută la întărirea
sistemului imunitar şi la
menţinerea unei bune stări de
sănătate.
n Polizaharidele din fructele
goji fac minuni pentru glanda
hipofiză şi stimulează
eliberarea hormonului de
creştere (HGH).

n Au o mare capacitate de absorbţie a
radicalilor liberi de oxigen, ce ajută la
prevenirea îmbătrânirii celulare.
n Previn stările de oboseală şi surmenaj,
foarte des întâlnite în stilul modern de viaţă. 
n Ajută, de asemenea, la ameliorarea
migrenelor şi insomniilor. 
n Cercetările de specialitate au arătat că
fructele goji sunt foarte eficiente în
creşterea fertilităţii şi îmbunătăţirea
funcţiei sexuale, mai ales la bărbaţi. 
n Contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei
sangvine şi ajută la prelungirea duratei de
viaţă.
n Ajută la reducerea tensiunii arteriale şi a
colesterolului. 
n Sunt benefice pentru menţinerea
elasticităţii pielii, prevenind apariţia
ridurilor şi a petelor pigmentare. 
n Protejează pielea împotriva radiaţiilor
solare puternice. 
n Contribuie la reglarea tranzitului
intestinal.
n Alături de practicarea exerciţiilor fizice,
ajută la scăderea în greutate şi
combaterea celulitei, precum şi la
tonifierea organismului, întărind, de
asemenea, şi psihicul.

Toamna şi-a intrat deja în drepturi. Diferenţele bruşte de temperatură care survin
la schimbarea anotimpurilor solicită corpului un efort de adaptare, timp în care
intervine dereglarea metabolismului, iar slăbirea fizică duce la o slăbire a
sistemului imunitar. În aceste momente, principalii duşmani ai
organismului sunt radicalii liberi, care pot fi combătuţi cu ajutorul
antioxidanţilor. Un aliment renumit pentru bogăţia sa de antioxidanţi este
goji (Lycium barbarum), ingredientul principal al produsului Forever
Lycium Plus. Despre beneficiile fructelor de goji şi ale extractului de lemn
dulce ne vorbeşte domnul profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare. 
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Forever Lycium Plus 
COMOARĂ DE
ANTIOXIDANŢI



Alături de extractul de goji, Forever Lycium
Plus mai conţine şi rădăcină de lemn dulce,
utilizată de mii de ani datorită beneficiilor
sale pentru sănătate, conferite de amestecul
unic de substanţe din compoziţia sa, între
care se regăsesc 10 antioxidanţi, cel puţin 25
de fungicide şi 9 compuşi expectoranţi.

Lemnul dulce potenţează acţiunea
componentelor din goji, cele două plante
acţionând sinergic. Astfel, prin combinarea
lor, Forever Living Products a creat una
dintre cele mai redutabile asocieri, în Forever
Lycium Plus, un produs cu activitate mult
sporită faţă de a componentelor consumate
separat. 

MENŢIONĂM DOAR
CÂTEVA DINTRE
EFECTELE
BENEFICE ALE
EXTRACTULUI DE
RĂDĂCINĂ DE
LEMN DULCE
n Are acţiune antihistaminică,
antialergică şi antivirală.
n Reglează schimbul de apă şi săruri
în organism. 
n Fortifică sistemele imunitar şi
endocrin. 
n Poate fi administrat şi ca
antidepresiv. 
n Prin stimularea glandelor
suprarenale, contribuie la combaterea
sindromului oboselii cronice şi ajută
organismul să facă faţă stresului.
n Este şi un bun laxativ, utilizarea sa
fiind recomandată şi în ameliorarea
simptomelor unor afecţiuni precum
sindromul colonului iritabil, sindromul
intestinului permeabil, ulcerul gastric şi
duodenal şi boala Crohn.
n Are proprietăţi antiinflamatorii –
acţionează asupra ţesuturilor într-un
mod similar cortizonului, însă fără a
avea aceleaşi efecte secundare. Din
acest motiv, este foarte eficient în
bolile de piele, precum dermatitele,
eczemele, herpesul şi psoriazisul.
n Alină simptomele sindromului
premenstrual şi menopauzal – are
efect estrogenic, influenţând
activitatea anumitor hormoni şi
receptori hormonali.
n Ajută la ameliorarea simptomelor
afecţiunilor respiratorii.
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Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi
folosit ca material publicitar.

Produsele din această categorie nu au fost
evaluate de FDA, deoarece nu au fost concepute
pentru a fi utilizate în scop diagnostic,
terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor
afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care
vă confruntaţi cu o problemă medicală trebuie
să consultaţi medicul de familie.

n Antioxidant puternic
n Sursă valoroasă de fitonutrienţi
n Benefic pentru sănătatea ochilor şi a pielii
n Tonic puternic

Forever Lycium Plus



DEZVOLTĂ-ŢI AFACEREA
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Pentru a convinge prin cuvinte, prima
condiţie este să fii perceput ca expert în
domeniul tău de activitate. Experţii nu ştiu
neapărat mult mai mult decât ceilalţi, dar au
informaţia mai bine organizată şi structurată.
Ei ajung rapid la datele care le sunt de folos
în acel moment şi pot da răspuns la orice
întrebare din domeniu. Aplicând acest

principiu în afacerea Forever, e bine să
memorezi toate cuvintele care reprezintă
nume de produse Forever şi categoriile din
care fac parte, dar nu e nevoie să ţii minte
toate caracteristicile lor. Dacă ai un
smartphone la îndemână, broşura de produse
sau Planul de Marketing şi ştii unde să cauţi,
vei ajunge rapid la informaţia necesară.

A doua condiţie pentru a te folosi de puterea
cuvintelor este ca tu însuţi să fii convins de
mesajul pe care îl transmiţi. Atunci când nu
crezi 100% în ceea ce spui, puterea
cuvintelor se diminuează considerabil, iar
îndoiala îşi face loc în cei pe care vrei să-i
convingi. Altfel spus, entuziasmul dublează
impactul mesajului tău. Fă-o, însă, natural: cu
cât mai adânc înrădăcinate sunt convingerile
tale, cu atât mai firesc va fi entuziasmul.

A treia condiţie este să alegi şi să foloseşti
cuvinte puternice. Cuvinte care au impact,
care produc reacţii în mintea receptorului.
Iată câteva exemple: absolut, important,
realiza, succes, beneficiu, convinge, esenţial,
uşor, cum să, gratuit, bani, a îmbunătăţi, nou,
acum, demonstrat, calitate, rezultate, secret,
puternic, independent, economie, tu, cel mai,
nelimitat, unic, sigur, soluţie, a descoperi.
Cuvânt puternic bonus: foloseşte numele
celui căruia te adresezi.

PUTEREA
CUVINTELOR

Cuvintele au putere atunci când dau naştere la sentimente sau acţiuni din
partea celor cărora le sunt adresate. Există multe situaţii în care utilizezi
cuvinte: prezentări, email-uri, postări sau comentarii pe blog, newslettere,
conversaţii telefonice, articole sau discursuri. În afaceri, însă, scopul lor
este unic: de a informa şi a convinge receptorul mesajului asupra punctului
tău de vedere. În afaceri, cuvintele vând. Fie că vând un produs, un
serviciu sau o idee, cuvintele sunt menite să convingă. Transformându-le în
aliat, vei alimenta cu puterea lor motorul afacerii.
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Dacă vrei să compui din cuvinte un mesaj de
impact, gândeşte cu mintea celui cu care
comunici. El se întreabă permanent „Eu ce
avantaj am din asta?”. Fie că îl înveţi pe
celălalt ceva nou, că îi oferi informaţii utile, îi
dai soluţii sau pur şi simplu îl faci să se simtă
bine, nu uita că te afli acolo pentru a-l ajuta.
Conţinutul mesajului tău trebuie, aşadar, să
treacă patru teste:

n să fie relevant, să conţină informaţii
bine definite, distincte, uşor de
înţeles

n să fie interesant, să capteze şi să
menţină atenţia receptorului

n să fie de actualitate, abordând
probleme care afectează
interlocutorul în acel moment

n să fie de valoare, oferind soluţii
utile acestor probleme.

Cuvintele tale vor avea efect şi mai mare
dacă îţi cunoşti bine audienţa. Vorbind în
limbajul celor cărora te adresezi ai şansele
cele mai mari să convingi. Un căpitan de
aeronavă, de exemplu, poate trece totul prin
prisma meseriei sale. Dacă se discută despre
Paris, el îţi vorbeşte despre ultima lui cursă
acolo. Dacă subiectul este gastronomic, el
abordează discuţia despre felurile de
mâncare servite la bordul avionului. Aplicând
cele de mai sus, dacă îi vei prezenta produsele
şi afacerea Forever, ai putea vorbi despre
timpul pe care îl are la dispoziţie între curse,
timp în care poate planifica afacerea, sau
despre suplimentele alimentare care pot

compensa stilul de viaţă impus de meseria
sa. Fiind un potenţial distribuitor important,
înainte de a purta această conversaţie merită
să cunoşti câteva cuvinte suplimentare,
aparţinând acestei meserii. Nu numai că îţi
vei îmbogăţi vocabularul, dar vei câştiga şi
simpatia celui cu care vorbeşti.

O aplicaţie practică a puterii cuvintelor este
oratoria. Atunci când vorbeşti în public, o
bună pregătire în prealabil va creşte
considerabil efectul cuvintelor tale. O
prezentare de produs, de exemplu, se repetă
până când simţi că stăpâneşti complet
subiectul. Este OK să foloseşti notiţe, obiecte
ajutătoare sau planşe convingătoare. Nu e
nicio problemă dacă faci o greşeală sau te
poticneşti din când în când. Important e să
fii autentic, natural, dar mai ales să fii
entuziast. 

Nu uita, însă, de noţiunea de meta-mesaj.
Cuvintele sunt doar o parte din procesul
complex al comunicării. Cercetătorii de la
Universitatea din California au derulat un
experiment extins asupra comunicării,
atitudinilor şi a felului în care oamenii se
înţeleg şi se plac şi au ajuns la concluzii
foarte interesante. 55% dintre reacţiile
oamenilor se bazează pe citirea detaliilor
faciale, 38% iau în calcul tonul vocii şi doar
7% depind de cuvinte, de informaţia directă
pe care o dai. Iată de ce, atunci când
comunici, pe lângă măiestrie în alegerea
cuvintelor e bine să zâmbeşti, să te uiţi în
ochii interlocutorului, să vorbeşti clar şi
hotărât, să adaptezi tonul la importanţa
cuvintelor, să foloseşti gesturi deschise, să fii
relaxat şi încrezător.

Atunci când cuvintele sunt folosite doar în
scris, nu mai ai la îndemână toate aceste
„ajutoare”. Într-un email important, un articol
sau un blog post, cuvintele sunt singurele
tale arme. Înainte de a începe să scrii,
întreabă-te care este scopul pentru care o
faci. Vrei să informezi, să-i înveţi pe alţii, să fii
persuasiv, să vinzi o idee sau un produs?
Planifică apoi structura scrierii tale: de unde
vrei să pleci, unde vrei să ajungi, ce elemente
vei folosi pe parcurs, ce ton şi ce cuvinte.
Acordă o mare atenţie titlului sau liniei de
subiect – aceasta este poarta către ceea ce ai
de spus. 

Scrie apoi o primă ciornă pentru textul tău.
Nu e nevoie să fii perfect de la prima
încercare, căci nu-ţi vei găsi cuvintele
potrivite de la bun început. Cea mai mare
parte a efortului constă în rescriere şi editare.
Dacă ai timp, lasă textul „să respire” o zi sau
două. Reia apoi procesul: îl vei vedea cu alţi
ochi, vei găsi idei şi soluţii noi şi îţi va fi mult
mai uşor să te apropii de varianta optimă.

Foarte mulţi indivizi doresc să devină
oameni de succes. Puţini realizează, însă, că
pentru asta trebuie să ştii să (te) promovezi.
O faci prin comunicare, prin cuvinte.
Stăpânind puterea cuvintelor, folosindu-le la
locul, timpul şi în modul potrivit, drumul
dezvoltării personale devine mult mai uşor
de urmat.

Alege o carte dintr-un domeniu în care
doreşti să cunoşti mai multe – de exemplu
cel al vânzărilor. În timpul lecturii, găseşte în
fiecare pagină câte un cuvânt, fie cu înţeles
necunoscut, fie cu o rezonanţă puternică.
Construieşte, într-un fişier text, pe
computer, o listă cu toate aceste cuvinte. La
încheierea câte unui capitol, caută înţelesul
fiecărui cuvânt cu ajutorul instrumentelor
online (o poţi face, spre exemplu, utilizând
website-ul www.dexonline.ro ) sau a unui

dicţionar obişnuit. Notează în dreptul
fiecărui cuvânt explicaţia sa, precum şi
câteva sinonime. Încearcă apoi să utilizezi în
conversaţiile tale sau în materialele scrise
aceste cuvinte. Fiecare carte citită astfel îţi
va îmbogăţi substanţial vocabularul,
ajutându-te să te dezvolţi personal în cadrul
reprezentat de Reperele Măreţiei.

Alexandru Israil
Specialist marketing

EXTINDE-ŢI VOCABULARUL

E X E R C I Ţ I U
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Aloe Fleur de Jouvence – îngrijire delicată pentru tenul tău, cu produse atent concepute din gel pur,
stabilizat de Aloe vera, elastină hidrolizată şi colagen. Şase produse minunate la îndemâna ta.

Aloe Cleanser

Loţiune demachiantă cu pH
echilibrat. Nu irită tenul. Are o
consistenţă plăcută, nu este grasă,
conţine vitamina C şi ulei de jojoba.
Pentru o demachiere completă şi o
senzaţie unică de prospeţime.

Firming Day
Lotion

Ideală pentru
menţinerea sănătăţii
tenului, datorită
formulei realizate
din gel stabilizat de
Aloe vera, elastină
şi agenţi speciali
de hidratare, ce
contribuie la
minimizarea
aspectului porilor.

Recovering Night Creme

Tenul tău se reface în timp ce dormi. Cu un conţinut ridicat de colagen, această cremă
combate semnele îmbătrânirii şi ajută la menţinerea tinereţii şi a prospeţimii tenului.

RĂSFĂŢ PENTRU TEN
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Mask Powder

Accelerează dezvoltarea
celulelor noi. Realizată
dintr-o combinaţie unică
de ingrediente ce curăţă
şi hidratează în
profunzime, această
mască facială scoate la
lumină celule noi, tinere
şi sănătoase. Datorită
muşeţelului din
compoziţia sa, produsul
este ideal şi pentru
tenurile sensibile.

Aloe 
Activator

Vă doriţi să îndepărtaţi celulele moarte şi să scoateţi
la iveală un ten tânăr şi luminos? Aloe Activator vă
poate ajuta. Este un produs excelent pentru curăţare
şi hidratare, datorită formulei bogate în enzime şi
aminoacizi. Este ideal în combinaţie cu Mask
Powder, pentru o piele sănătoasă şi tonifiată.

Rehydrating
Toner

Demachierea trebuie
completată cu o tonifiere
adecvată, care să
menţină, în acelaşi timp,
echilibrul de hidratare al
tenului. Acest produs are
o formulă care nu usucă
pielea, conţine gel de
aloe şi colagen,
îndepărtează impurităţile
şi urmele de grăsime din
pori.

Aloe Fleur 
de Jouvence

Această trusă specială
conţine şase produse
special concepute
pentru îngrijirea zilnică
a tenului, ce acţionează
sinergic pentru ca tu să
te bucuri de o piele
catifelată, ce radiază
sănătate şi frumuseţe.
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CEA MAI EFICACE ŞI
VIABILĂ SOLUŢIE
NETWORK MARKETING

Având la dispoziţie produse
excepţionale pentru sănătate,
frumuseţe, nutriţie, controlul greutăţii,
sport şi îngrijirea pielii, posibilităţile de
extindere sunt numeroase şi transmit
mesajul că ne putem bucura cu toţii de
un stil de viaţă sănătos şi prosper, mult

mai accesibil decât îndrăznim,
poate, să ne imaginăm. 

Companie de Network Marketing
şi membră a Asociaţiei de
Vânzări Directe (RODSA),
Forever Living Products le oferă
celor cu spirit antreprenorial
oportunitatea de a-şi
dezvolta o afacere stabilă şi
de succes oriunde în
lume. 

De ce să alegi Forever
Living într-o
industrie de profil

în care
concurenţa

este
acerbă?

FOREVER – STABILITATE,
SUSTENABILITATE

Cu o creştere constantă a vânzărilor şi
numărului de colaboratori la nivel global,
Forever Living este o companie solidă şi
stabilă. Evoluţia constant ascendentă a
vânzărilor de peste 35 de ani este încă o
dovadă a faptului că Forever a trecut cu
brio peste toate provocările perioadelor
de recesiune economică şi socială,
oferind întotdeauna siguranţă financiară
şi linişte sufletească partenerilor săi. 

Compania este prezentă în peste 155
de ţări din întreaga lume, sediile în care
îşi desfăşoară activitatea sunt
proprietatea privată Forever Living,
compania nu are datorii şi înregistrează

în fiecare an vânzări
din ce în ce mai mari
la nivel mondial. 

Oportunitatea Forever
este atât de mare, încât

numai în 2012 peste un
milion de persoane au

devenit parteneri ai
companiei. Iar în acelaşi an

peste 2,3 milioane de oameni
au mai avansat un nivel în Planul

de Marketing, mulţi calificându-se
şi la programele stimulative

generoase pe care compania le pune la
dispoziţie.

PRODUSE EXCELENTE,
OPORTUNITĂŢI DE 
PIAŢĂ EXCELENTE

Calitatea este cheia, iar în Forever
calitatea stă la baza procesului de
producţie. De la plantă la produs,
conform conceptului de integrare
verticală, compania foloseşte
tehnologiile cele mai moderne şi mai
prietenoase cu mediul, astfel încât
produsele vorbesc de la sine. 

Forever îşi respectă angajamentul pe
care şi l-a asumat pentru calitate,
oferind pentru produsele sale o garanţie
de returnare de 30 de zile. Iată încă un
argument în sprijinul faptului că, alături
de companiile afiliate, Forever Living
Products este lider mondial pe piaţa
produselor pe bază de Aloe vera. 

În ceea ce priveşte potenţialul de piaţă,
oportunităţile sunt infinite. Forever
oferă o gamă variată de produse ce nu
se limitează la anumite nişe de
consumatori. Fiecare găseşte şi alege
produsele care se potrivesc cel mai bine
nevoilor şi stilului său de viaţă, de aceea
comenzile sunt în continuă creştere. În
plus, varietatea produselor le oferă
distribuitorilor oportunitatea de a
aborda şi a-şi selecta pieţele, profitând
de avantajele unor sectoare aflate
mereu în expansiune, precum cel al
produselor pentru sănătate sau
controlul greutăţii.

DE CEForever?
De peste 35 de ani, Forever Living le oferă oamenilor obişnuiţi o oportunitate de afacere
extraordinară, cu un potenţial de necontestat, câştiguri substanţiale şi rezultate pe măsura implicării.
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CREDIBILITATE

Cu filiale pe toate continentele, Forever
Living a devenit o afacere solidă la scară
globală. Calitatea de membru al Asocia-
ţiei de Vânzări Directe reprezintă încă o
dovadă a angajamentului companiei
pentru excelenţă în afaceri. 

OPORTUNITATE UNICĂ DE
AFACERI, REZULTATE PE
MĂSURA IMPLICĂRII

Forever îţi permite să preiei controlul
asupra carierei şi stabilităţii tale
financiare. Şi, ca să fim foarte deschişi,
trăim vremuri în care stabilitatea
financiară este crucială, mai ales în
condiţiile unei rate tot mai ridicate a
şomajului. Forever Living este o
alternativă eficace, demnă de toată
încrederea şi extrem de solidă pentru
oricine îşi doreşte să nu mai fie prizonier
în capcana unui loc clasic de muncă sau
are în vedere suplimentarea veniturilor
lunare. 

Prin construirea propriei echipe şi
îndeplinirea cerinţelor lunare conform
Planului de Marketing, Forever te
recompensează cu un venit rezidual
pentru toată viaţa. 

Planul de Marketing Forever este unic în
industria de profil, cu un potenţial
imens de câştiguri şi beneficii financiare
pe termen lung. Simplitatea sa îţi
permite să preiei controlul asupra
afacerii tale şi să avansezi cât de departe
îţi doreşti şi îţi propui. Esenţa este
simplă: lucrează conform planului şi
bucură-te de rezultate.

În plus există, pe lângă bonusurile
lunare, numeroase recompense
deosebite. Chairman’s Bonus este unul
dintre ele, recunoscut drept cel mai
generos stimulent din industria de
profil. La el se adaugă Programul de
Maşină şi oportunităţile de calificare la

evenimentele globale ale
companiei. 

ANTREPRENORIATUL 
– O SOLUŢIE VIABILĂ
Felicitări celor care sunt deja
parte a companiei, aşteptăm cu
nerăbdare să vă recunoaştem
pentru noi nivele ale succesului
vostru în Forever! Cei care nu
au descoperit încă ce
oportunitate incredibilă este
Forever, ce mai aşteptaţi? Aveţi
la îndemână produsele perfecte
la momentul perfect.

SIMPLU SĂ ÎNCEPI
Este simplu să-ţi începi propria afacere Forever. 

n Spre deosebire de alte companii similare, Forever Living nu percepe taxă de
înscriere.

n Nu eşti nevoit să plăteşti taxe anuale pentru a-ţi menţine calitatea de membru.

n Nu trebuie să faci investiţii.

n Nu există retrogradări în
Planul de Marketing.

n Nivelurile de calificare se
obţin prin muncă, nu se
cumpără.

n Eşti recompensat inclusiv
pentru activitatea celei de-a
treia generaţii din echipa ta.

n Potenţial unic de câştig.

n Posibilitatea de a-ţi
dezvolta afacerea la nivel
global.

n Programe stimulative de
excepţie (Chairman’s Bonus,
Raliul Global, Eagle Manager,
etc.)

n Instruire şi susţinere din
partea unor specialişti.

n Materiale profesioniste de
dezvoltare a afacerii.



Este luni şi, de obicei, e o zi pe care am
rezervat-o gestionării afacerii online.
Facebook, site-ul personal, newsletter-ul
săptămânal, toate acestea reprezintă o parte
importantă a dezvoltării afacerii, deoarece

îmi permit să păstrez legătura constant cu
toţi colaboratorii şi clienţii mei. 

Aceste zile de luni îmi plac în mod special,
pentru că mă ajută să-mi şi încarc bateriile,
întrucât nu am de alergat prin oraş, la
prezentări, demonstraţii de produs sau
întâlniri unu la unu. Este ziua în care deschid
calculatorul şi, cuibărită în fotoliu, cu o
ceaşcă de Aloe Blossom Herbal Tea în mână,
lucrez şi să mă relaxez în acelaşi timp. 

Primul pe listă, astăzi, este contul de
Facebook: statistici, noi prieteni, ultima
campanie. Îl deschid şi primul post pe care îl
văd sună cam aşa: „Avem super-ofertă la
colecţia de toamnă de răceală: pachet super
combo cu nas înfundat, ameţeli ușoare şi
somnolenţă. Nu e de dat, doar ne lăudăm.”

Apoi văd o schiţă umoristică în care apare un
bărbat gripat care stă în pat şi pare că suferă
enorm… acesta e motivul pentru care îmi
plac atât de mult reţelele sociale: pe lângă
legătura pe care o întreţin cu ceilalţi, îmi
oferă posibilitatea să iau pulsul comunităţii.
Numai 5 minute pe Facebook m-au ajutat să
găsesc subiectul atât pentru newsletter-ul
din această săptămână: „Cum ne pregătim
organismul pentru sezonul rece”, cât şi pentru
următoarea copertă pentru site-ul meu
personal: un colaj cu trei dintre cele mai
recomandate produse pentru această
perioadă – Forever Garlic Thyme, Echinacea
Supreme şi Forever Pomesteen Power. M-am
oprit la aceste produse pentru că sunt deja
cunoscute şi recunoscute datorită ajutorului
pe care îl oferă organismului în pregătirea
pentru iarnă, pentru că am clienţi care, după
ce le-au folosit, au fost atât de încântaţi,
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ORGANISMUL NOSTRU ÎN SEZONUL RECE

COLECŢIA DE RĂCEALĂ
T O A M N Ă  –  I A R N Ă  



încât le-au recomandat şi celorlalţi membri
ai familiei şi pentru că se pare că oamenii se
află în căutare de produse pentru întărirea
sistemului imunitar. 

Apoi, mă gândesc că fiecare produs ar trebui
să fie susţinut de o singură idee-forţă, ca să
nu bombardez oamenii cu informaţii greu de
ţinut minte, care iau o veşnicie pentru a fi
citite. De exemplu, cel mai important aspect
pentru Garlic Thyme este că  în compoziţia
lui găsim ajoene (sulf organic) cu proprietăţi
benefice pentru organism şi lecitină, care
ajută la emulsionarea lipidelor. Usturoiul mai
conţine germaniu, un microelement care
stimulează sistemul imunitar, şi seleniu, un
microelement antioxidant. 

Pentru Echinacea Supreme, ideea forţă ar fi
că sute de studii ştiinţifice au dovedit că
echinacea sprijină funcţiile sistemului
imunitar. Recent a fost descoperit
mecanismul prin care acţionează echinacea.
Unul dintre primii factori de apărare ai
organismului este reprezentat de o
substanţă denumită acid hialuronic (AH). AH
se găseşte în spaţiile intercelulare, având rol
de liant al celulelor. Există o enzimă, numită
hialuronidaza, care atacă AH printr-un
mecanism incomplet elucidat. Drept urmare,
AH îşi pierde rapid consistenţa de gel, iar
liantul îşi pierde eficacitatea. Când enzima
reuşeşte să distrugă integritatea barierei
formată de AH, are de suferit funcţia
imunitară. S-a dovedit că echinacea
împiedică enzima să dizolve AH.

Iar pentru Forever Pomesteen Power ideea
forţă este, fără doar şi poate, puterea sa
antioxidantă. Specialiştii sunt unanim de
acord că antioxidanţii au o importanţă vitală
pentru sănătatea şi starea noastră de bine. În
prezent, disputa specialiştilor din domeniul
nutriţiei se poartă pentru a desemna fructul
cu cele mai puternice proprietăţi
antioxidante, fructul cu cel mai ridicat
conţinut de xantone sau fructul cu cea mai
ridicată valoare CARO (Capacitatea de
Absorbţie a Radicalilor liberi de Oxigen).
Forever Pomesteen Power răspunde tuturor
acestor exigenţe, fiind un amestec brevetat
al celor mai valoroase fructe pentru
categoriile sus-menţionate: rodii, pere,
mangostan, zmeură, mure, afine şi seminţe
de struguri.

Gata! Am terminat newsletterul şi îl pot
trimite. Am actualizat şi coperta pe site-ul
meu, cu link spre textul din newsletter şi cu
link pe contul de Facebook, dar şi link-urile
de afiliere din comenziforever.ro. Deja like-
urile încep să se adune!  

Actualizare:
Este vineri şi am deja câteva sute de like-uri
pe Facebook. Unii chiar au distribuit postul
meu. Şi newsletter-ul şi-a făcut treaba,
pentru că acum am în inbox 2 comenzi
ferme de la cei care iubesc şi folosesc aceste
produse şi 3 invitaţii pentru o discuţie cu mai
multe detalii. Nu pot decât să spun că îmi
place la nebunie să-mi promovez afacerea în
mediul online… dă rezultate de fiecare dată!

foreverliving.ro 13
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LONDRA 
TE CHEAMĂ

Suntem în plină perioadă de calificare la stimulentul Londra. Iar numărul de noi parteneri care s-au alăturat afacerii
în luna septembrie ne arată că există o efervescenţă în continuă creştere în rândul echipelor. Londra e pe buzele
tuturor, în strategiile tuturor pentru acest final de an. 

Acceptă şi tu provocarea şi poţi câştiga chiar şi 800 Euro pentru excursia ta la Raliul Global de la Londra!

Pentru detalii suplimentare despre condiţiile de calificare ia legătura cu sponsorul sau contactează-ne la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro . Suntem alături de tine şi aşteptăm să te regăsim pe lista calificaţilor la stimulentul Londra!

DE CE SĂ TE CALIFICI?
„Fiecare dintre noi îşi doreşte să atingă
excelenţa în plan personal şi cu atât mai
mult în plan profesional. Participarea la
evenimentul de la Londra din 2014
reprezintă punctul determinant al activităţii
de zi cu zi a tuturor partenerilor Forever
Living, precum şi  posibilitatea de a ne
încărca cu energie şi de o putea dărui mai
departe. Acceptă provocarea, califică-te la
stimulentul Londra şi poţi câştiga până la
800 de euro şi biletele de participare.” 

- Florentina & Benone Gavrilescu, 
Manageri

„Acest Raliu Global este şansa noastră de a fi
împreună cu lideri de top din întreaga lume. 
Şi ce este extraordinar e că poţi participa
indiferent de nivelul tău din Planul de
Marketing. În plus, calificându-te la acest
stimulent, poţi primi şi banii necesari deplasării
la Londra, unde ne aşteaptă pe toţi o
atmosferă incendiară, unică. Nu vrem să ratăm
această şansă. Suntem încântaţi că vom fi la
Londra în 2014. Califică-te şi vino şi tu alături de
noi, de întreaga echipă Forever România!”

- Elena & Adrian Cristache, 
Manageri

„Ai ocazia să participi la un Raliu Global
cum n-a mai existat până acum, o reuniune
care va fi de câteva ori mai mare decât cea
din acest an din Hawaii. Peste 20.000 de
oameni se vor întâlni pe Arena O2 din
Londra, la sfârşitul lunii aprilie 2014. Vei
întâlni elita acestei afaceri, elita acestei
companii, vei putea să te încarci cu energie.
Te aşteptăm alături de noi! Te aşteaptă o
viaţă extraordinară, pe care o poţi vizualiza
doar fiind prezent la acest eveniment!”

- Carina & Sebastian Iacătă, 
Soaring Manageri



LONDON’S
CALLING
Câştigi până la 800 Euro pentru excursia ta la Londra

STIMULENT EUROPEAN:
1 septembrie – 

31 decembrie 2013

NIVELUL 1
Acumulează un total de 15 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 2 bilete la Raliul Global (Arena O2 din Londra)

NIVELUL 2
Acumulează un total de 30 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 400 Euro + 2 bilete la Raliul Global 
(Arena O2 din Londra)

4
NIVELUL 3

Acumulează un total de 60 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 800 Euro + 2 bilete la Raliul Global 
(Arena O2 din Londra)

8

TU 
(Activ)

Asistent Supervizor
minim 5 p.c.

Asistent Supervizor
minim 5 p.c.

TU 
(Activ)

Asistent Supervizor
minim 10 p.c.

Asistent Supervizor
minim 10 p.c.

Cerinţe standard pentru toate nivelurile:
Fiecare participant la acest stimulent trebuie să realizeze necesarul minim de puncte credit conform celor exemplificate mai sus. Trebuie să-ţi
îndeplineşti statutul de Activ în fiecare lună petrecută integral în FLP în timpul perioadei de calificare. Perioada de desfăşurare a stimulentului este 1
septembrie - 31 decembrie 2013. Toate cerinţele trebuie îndeplinite în timpul perioadei de calificare. Noii Distribuitori se pot califica la acest
stimulent, dar trebuie să fie Activi în prima lună petrecută integral în FLP şi apoi în fiecare lună a perioadei de calificare, exceptând situaţia în care
Noul Distribuitor este înscris în luna decembrie, caz în care are obligaţia de a fi Activ (4 p.c.) în această lună (decembrie). Data înscrierii
Distribuitorului va fi considerată data la care Formularul de Înscriere a fost introdus în baza de date a companiei. Acest stimulent este aplicabil
numai Distribuitorilor din regiunea Europa. Toate liniile inferioare trebuie sponsorizate exclusiv pe teritoriul României şi al Republicii Moldova. Toate
costurile, inclusiv cele de călătorie, mese şi cazare aferente participării la Raliul Global sunt în sarcina calificaţilor. Fiecare Distribuitor este responsabil
să se familiarizeze cu cerinţele şi condiţiile de calificare la acest stimulent. Stimulentul include numai ceea ce este prezentat mai sus. Câştigătorii vor
fi recompensaţi doar cu premiile corespunzătoare celui mai mare nivel de calificare realizat. Premiile nu pot fi combinate. Câştigătorii vor fi anunţaţi
anterior datei de 15 februarie 2014. Premiile în bani vor fi plătite în jurul datei de 15 martie 2014, în moneda naţională a ţării de calificare. Pentru
orice întrebări sau detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi Sediul Central - Directorii Generali Forever Living Products România & Rep. Moldova.
Nu se vor face excepţii de la regulile prezentate. Premiile nu sunt transferabile.

www.foreverglobalrally.com

Raliul Global Forever, Arena O2, Londra – 2 & 3 mai 2014
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SUCCESS DAY

16 noiembrie
În fiecare an în luna noiembrie ne reîntâlnim la ultimul mare eveniment Forever Living Products România al anului. Anul
acesta, pe 16 noiembrie, într-o companie selectă, cu invitaţi de excepţie, ne vom reîntâlni în Sala Palatului din Bucureşti,
unde îi vom sărbători pe cei care au urcat la un alt nivel în Planul de Marketing, pe cei care sunt la început de drum şi vor
simţi energia uriaşă a acestui eveniment, pe cei care au acceptat provocările Forever şi s-au calificat la un nou stimulent.
Vom învăţa de la lideri ai afacerii din România, dar şi din Scandinavia şi Statele Unite. 

INVITAŢII NOŞTRI SPECIALI:

– momentul cheie al afacerii tale

Ulf Oscarson, lider cu o experienţă de peste 13
ani în conducerea uneia dintre cele mai de succes
companii din lumea Forever – Forever Scandinavia.

Jeanette Magnusson, Safir Manager, top
distribuitor în Forever Scandinavia, cu o afacere
dinamică, în continuă dezvoltare, deţinătoarea mai
multor cecuri Chairman’s Bonus şi o prezenţă
apreciată şi pe scena evenimentelor internaţionale

Aidan O’Hare, 
Senior
Vicepreşedinte
pentru Europa, pe
care îl îndrăgeşte
întreaga lume
Forever

Decizia îţi aparţine! 
Te aşteptăm la cel mai mare eveniment al toamnei!
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Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; arad@foreverliving.ro  

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; brasov@foreverliving.ro

Bucureşti:n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762; 

cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242; 

Fax: 0241 520 243; constanta@foreverliving.ro

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444; 

craiova@foreverliving.ro

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;

iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

PROGRAM: L: 9-19; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17
Luni şi miercuri, programul de lucru al departamentelor 
este între orele 9 şi 17

Sediu CentRAl:
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Republica Moldova:
Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39;

moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 10-18; M: 10-18; M: 12-20; J: 10-18; V: 10-18; 

Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

Dacă ne vizitezi în centrele de distribuţie, poţi achita produsele prin
intermediul cardului. 
Poţi alege să achiţi în orice sucursală CEC Bank în contul Forever Living
Products sau la BRD în contul RO74BRDE450SV01018054500.
Daca timpul nu îţi permite poţi alege una din cele 2 variante extrem de
simple şi de comode.

1. comenziforever.ro – poţi plasa comenzi până cel târziu în
penultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi
Ilfov taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din Ilfov se
acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni, Voluntari, Căţelu,
Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele, Bragadiru. Totodată poţi face plata cu
cardul direct din faţa calculatorului. Dacă plasezi comanda până în ora
13:00, livrarea se va face în cursul aceleiaşi zile. Simplu, eficient şi sigur.

2. Sună-ne la TelVerde 0800 802 563 sau 021.222.00.22
de luni până vineri între orele 10:00 si 16:00 şi vom fi bucuroşi să
îţi preluăm comenzile până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni.
Fie că alegi varianta TelVerde sau online poţi achita contravaloarea
produselor la orice sucursală BRD în contul:

RO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi în
cazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cu acesta
un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai scurt timp.
Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro/leu comunicat
de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA ŞI COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

Un lider adevărat, aşa cum eşti tu, trebuie să fie la curent cu situaţia
punctelor credit în orice moment. Pentru aceasta îţi punem la dispoziţie 2
variante simple sigure şi eficiente.

1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca distribuitor şi vei
avea acces la situaţia punctelor tale.

Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un e-mail la
office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Departamentului
AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central din Bucureşti.

2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola
(parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la
numărul 0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un
singur caracter spaţiu.

PUNCTELE CREDIT

I N F O
nFormularele de Înscriere trebuie semnate personal. 
Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici
cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.
n În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentru
virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe
fişă pentru a intra în posesia cardului. 
n Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate
în Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul din
Chişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul
secţiunii „Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).
n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Contractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată
astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998
(CUI) CIF: RO11258030
Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1
Judeţul: Bucureşti
Contul: RO16BRDE450SV01007574500
Banca: BRD-SMC

IMPORTANT



Calificările

lunii S
EPTEMBRiE

Manager 60

Sponsorul lunii septembrie
Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

Manager 60
Managerii care 
și-au reconfirmat
nivelul, acumu-
lând 60 de p.c.
personale și 
non-manageriale.

Sponsorul lunii
Distribuitorul care
în decursul lunii a
adus în echipa sa
cele mai multe
persoane.

Sponsorul săptămânii
2 – 7 septembrie – Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

9 – 14 septembrie – Mihai Gherghel, din Gurghiu, Jud. Mureş

23 – 28 septembrie – Claudiu-Florin Ianc, din Cluj-Napoca

30 septembrie – 5 octombrie – Maria & Petru Frenţiu, din Arad

Sponsorul
săptămânii
Distribuitorii care
au înscris cele mai
multe persoane în
decurs de o
săptămână.

Supervizori

Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.
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Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna septembrie! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Maria & Adrian Arghir

Niculina & Viorel Ciuchea

Carmen & Gabriel Larion

Daniel & Maria Parascan 

Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Constantin & Tania Popa

Toma Mihály Zsolt & Mihaela Elena

Asistent Manageri
Nume Localitate Sponsori
Loredana Mirela Bogoi Valu lui Traian Maria & Adrian Arghir
Ana Morariu Mediaş Ioan Ritea
Claudiu-Ioan & Corina Noaghiu Rupea, BV Toma Mihály Zsolt & Mihaela 
Ioan Ritea Mediaş Claudiu-Ioan & Corina Noaghiu

Asistent Manageri
Distribuitorii care
au obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Felicitări tuturor şi mult succes şi în viitor!

Nume Localitate Sponsori
Victor Marius & Delia Cristina Bota Mediaş Ana Morariu
Claudia Petronela Crucianu Iaşi Carmen & Gabriel Larion
Gabriela Gherghel Gherăeşti, NT Constantin & Tania Popa
Cristina Victoria & Liviu Moşteanu Bucureşti Camelia & Daniel Dincuţă
Ştefan & Paulica Spiridon Giurgiu Ileana & Marin Paraschiv
Anatoli & Silvia Savva Crihana Veche, Rep. Moldova Natalia & Ion Isac



Top 10 non-managerial
1. Daniel & Maria Parascan 
2. Maria & Adrian Arghir
3. Carmen & Gabriel Larion 
4. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
5. Constantin & Tania Popa

6. Niculina & Viorel Ciuchea 
7. Camelia & Daniel Dincuţă
8. Toma Mihály Zsolt & Mihaela Elena
9. Angela & Valentin Gherghe 
10. Loredana Mirela Bogoi

Top 10 Noi Distribuitori
1. Gicu & Gabriela Ceahlău 
2. Victor Marius & Delia Bota 
3. Ştefan & Paulica Spiridon 
4. Adriana & Ilie Carciuc 
5. Loredana Mirela Bogoi 

6. Silvia & Alexandru Stan
7. Mihai Gherghel
8. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
9. Liliana & Adrian Năforniţă
10. Costel Emanoil & Lăcrămioara Creţu

Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi Distribuitori
Primii 10 Distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (3) 
3. Carmen & Gabriel Larion (6)
4. Daniel & Maria Parascan (4)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5) 
6. Vajda Katalin (7)
7. Constantin & Tania Popa (8)
8. Smaranda Sălcudean (11)
9. Mihaela Viorica Dumitru (10)
10. Kele Mónika (nou)

11. Niculina & Viorel Ciuchea (15)
12. Marilena & Teodor Culişir (13) 
13. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (16)
14. Maria & Adrian Arghir (12) 
15. Marinela Ţuţuleasa (nou)
16. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (nou)
17. Mariana Iuga (14) 
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (17) 
19. Mircea & Raluca Fage (nou)
20. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)

Top 20
Primii 20 de Distribuitori, în funcţie de
punctele totale, care au realizat statutul de
Activ (1pc în nume personal, cel puţin 3 pc
de la Noi Distribuitori și cel puţin un
Asistent Supervizor).

Programul de mașină
STIMULENTUL I

Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Petru & Emilia Truşcă
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașină
Managerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinesc
următoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300
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Calificările

lunii S
EPTEMBRiE

Asistent Supervizori
Acs Alina Marinela Satu Mare
Afiliu Nicoleta Doinita Com Blejoi
Ahalani Didina Cuchinis
Ahalani Dragos Daniel Brusturoasa
Aionoaei Mirela Iasi
Alexandru Irina Elena Suceava
Andreescu Nicolae Calin Constanta
Andronic Roxana Luminita Com Blejoi
Antal Elisabeta Sacele
Apetrei Ovidiu & Daniela Pucioasa
Arama Daniela Botosani
Arbanas Claudiu Oliver Resita
Avram Florin Mihai Constanta
Avramescu Aurelian Slatina
Badarau Ana Iasi
Badea Dorin Bucuresti
Balaci Emilia Daniela Craiova
Balan Mariana Iasi
Balasi Sorin Crizbav
Balin Claudia Barbara Medias
Balog Viorica & Tokes Arcadie Oradea
Balteanu Florica Com Curtisoara
Banga Reka Targu Mures
Bara Cristinel Craciun Medias
Batin Victoria Gurghiu
Blaga Mihai Dumbrava Rosie
Blajan Laura Diana Medias
Bleau Liviu Dan Constanta
Bobes Gabriela Bucuresti
Bolmandir Violeta-Claudia Constanta
Bordianu Tereza Gheraesti
Bornaz Viorica Constanta
Bors Monica Cristina Cisnadie
Bortos Voica & Iulian Bucuresti
Botezatu Elena Or Drochia
Bradu Simona Cristina Turda
Bucataru Gabi Horgesti
Burlaciuc Doina Hirlau
Butiri Ioana-Maria Oradea
Butnaru Mariana Cristina Piatra Neamt
Butucea Elena Targoviste
Cacovean Mariana & Ioan Lucian Sibiu
Caiutanu Lenta Tirgu Ocna
Calo Viorica & Ernest Bistrita
Camilar Emilia Niculina Scheia
Casaneanu Elena & Claudiu Ionut Bacau
Chira Sorin & Daniela Magiresti
Chisiu Oana Cristina Cluj

Chitu Constantin & Estera Arad
Ciocan Suzana Daniela & Adrian Bucuresti
Ciucea Camelia Constanta
Ciuchea Ana Maria Bucecea
Cojocaru Elena Roman
Cojocaru Liliana Bucuresti
Cojocaru Mona Viorica Timisoara
Cojocaru Tincuta Giurgiu
Condurache Emilia Bucuresti
Constantin Nuti Bucuresti
Constantinescu Adrian Lucian Roman
Coseraru Gabriela Bacau
Costescu Petronela Bacau
Coteata Valentin Medgidia
Cotoc Mariana Constanta
Cretescu Ioana Catalina Ploiesti
Cristea Niculina Constanta
Cristel Corina Boroaia
Croitoru Camelia Craiova
Cutitoiu Alina Veronica Slatina
Cuzmiscev Ion Copanca
Dan Maria Timisoara
Danalache Ioana Lucica Bucuresti
Debre Silvia & Marton Oradea
Delureanu Vasile Eugenia Tirgoviste
Demian Mariana & Neli Oradea
Diaconu Florin Ploiesti
Diaconu Maria & Nicolae  Bucuresti
Dobre Maria Stefana Constanta Ct
Dorcu Iuliana Iasi
Dudu Mihaela-Lidia Ploiesti
Dumitriu Ioan Paulina Onesti
Duta Stefania & Razvan Napoleon Bucuresti
Efstatiade Roxana Bacau
Elekes Istvan Denes Voslabeni
Etcu Elena Or Chisinau
Farcas Alina Cleja
Farcas Terezia Cleja
Fazekas Erika & Csilla Baia Mare
Filip Maria Felicia Bacau
Fizesan Mihaela Claudia Arad
Foamete Georgeta Mihaela Craiova
Gal Eniko Satu Mare
Gaulica Victoria Chisinau
Georgescu Anca Constanta
Georgiu Anca Bucuresti
Gheorghe Gheorghe Pitesti
Gherghe Ionela Bucuresti

Ghiciu Rosalia Cezarina Bucuresti
Gimoiu Viorel Elena Drobeta Tr Severin
Gordan Carmen Florica Banisor
Gordes Alexandra Nicoleta M Kogalniceanu
Gorea Petru Sorin Paun
Grec Cecilia Elena Bistrita
Grigoras Corina Tg.Ocna
Grigorii Andronic & Borta Dumitrela   Piatra Neamt
Grosu Mircea Bucuresti
Grosu Vlad Alexandru Bucuresti
Guna-Mic Elena Craiova
Hale Gabriela Cristina Alba Iulia
Hendel Ionela Flavia Bistrita
Holecz Alexandru Lucian Resita
Honciuc Victoria Suceava
Hurdubai Corneliu Iasi
Iepure Marta Suceava
Ilie Doina Mangalia
Ilies Raluca & Marian Petru   Lunca Cetatuii
Ion Melania Bucuresti
Ionita Vasilica Cristina Ploiesti
Iordache Aurelia Adriana Constanta
Iordache Isabela Gottlob
Istratescu Iulian Stroiesti
Jitaru Teodora Cornu Luncii
Korosi Ferenc Csaba & Monica Chisineu Cris
Lapadus Adrina Maria Cluj Napoca
Lapadus Bogdan Victor Cluj
Latis Stefan Radu Satulung
Lazar Elena Maria & Cornel Targu Lapus
Lazar Nicolae Hoghilag
Lazar Oana Hunedoara
Loghin Maria & Valentin Ploiesti
Lungu Camelia Botosani
Maier Adriana & Cornel Constantin Dumbraveni
Manea Adelina Flavia Chisineu Cris
Mangalagiu Gabriela Valea Lupului
Manolache Ion & Ioana Jenica Com Joita
Marcu Ionut & Diana Florentina  Sinmartin
Marincas Constanta Carmen Constanta
Martenciuc Ileana Darmanesti
Matei Ioana Olga Mihalt
Mihaila Stela Sighisoara
Mihailescu Liana Sibiu
Militaru Gabriela Alina & George Bucov
Miloiu Ion Pitesti
Mireanu Virginia & Mihai Or Chisinau
Mireuta Vasile Sorin Suceava

Asistent Supervizori
Distribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2
luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Mocanu Angelica Iuliana Roman
Mociran Carmen Roza Mocira
Moisache Irina Iasi
Moisii Natalia Boura
Moldovan Neliuta Georgeta Cristesti
Moraru Lenuta Solesti
Mosora Mihaela Teodora Medias
Mozes Pavel Oradea
Munteanu Iuliana Daniela Moinesti
Munteanu Manea Arsita
Muraseva Natalia Or Chisinau
Muresan George Lucian Catalina Targoviste
Nafornita Bogdan Dragos Bacau
Nafornita Dana Camelia Constanta
Nastasiu Maria Botosani
Neacsu Nicoleta Giurgiu
Neagu Mihaela Eliza Bucuresti
Negurici Ioana Monica Craiova
Nichita Daniela Constanta
Nicolaev Nadejda Vulcanesti
Niculescu Vasile Botosani
Nistor Claudia Maria Teis
Olari Diana Georgeta Arad
Opris Ioan Zalau
Oprisor Domnar & Ivona Bucuresti
Orban Tiberiu Cluj
Orhei Ciprian Suceava
Ovedenie Iulia Mariana Medias
Pahontu Alina Dimbovita
Palancianu Aglaia Roman
Panainte Vasile Iasi
Paraschiv Rodica P.Neamt
Parlicov Rosina & Mihail Chisinau
Parlog Laura Mihaela Bacau
Pasoi Marinica Craiova
Paun Elena Rimnicu Vilcea
Pauna Aurora Maria Breaza
Petcu Angela Constanta
Peter Izabella Od.Secuiesc
Petre Liliana Danes
Petrisor Marinica Craiova
Pirvu Liliana Luminita Braila
Plaiasu Gabriela Marina Ploiesti
Plesu Aneta & Viorel Onesti
Pologea Ileana Constanta
Pop Ioana Diana Cluj
Pop Liviu Marius & Valerica Bucuresti
Popa Camelia Medias

Popa Gheorghe Nojorid
Popa Maria Gheorghita Dofteana
Popescu Maria & Cezar Petra Bucuresti
Popescu Mihai Alexandru Caransebes
Popescu Minodor-Ion Constanta
Popinciuc Elena Suceava
Popirtac Cornelia Braila
Popovici Consuela Mihaela Campina
Prada Ovidiu Marius Oradea
Prodan Alexandra Codlea
Puflea Teodora Maria Medias
Puzderica Dobrita Com Snagov
Rachieru Letitia Gina Slatina
Rado Endre Od.Secuiesc
Radu Denisa & Adrian Catalin Ploiesti
Radu Maria & Aurel Tg.Mures
Radulescu Roxana Valentina Com Cotesti
Raileanu Diana Mun Chisinau
Renea Gina Giurgiu
Reu Ion Mun Chisinau
Robu Cristina Roman
Robu Iolanda Roman
Roman Dumitru Iasi
Rosca Cristina & Maniu Rasinari
Runcan Livia Eleonora Cluj
Rusu Adriana Cluj
Rusu Alina Ramona & Grigore Mihail Apa
Rusu Mihaela Ramona Suceava
Rusu Mihail Mun Chisinau
Salagean Anica & Vasile Brasov
Samoila Ileana Cluj
Sararu Marioara Braila
Sasu Cornelia Liliana Constanta
Scarlat Maria Bucuresti
Schera Lidia Daniela Timisoara
Scrisu Laura Alexandra Bacia
Serban Cristina Tirgu Jiu
Serban Doina Roman
Serbanescu Neculai Galati
Sevastian Carmen Veronica Ploiesti
Sfara Andreea & Victor Ioan Baia Mare
Sindilariu Lidia & Marius Suceava
Sorian Anet Monica Satu Mare
Sos Georgiana Mirabela Teliu
Spinu Nadia Bucuresti
Stan Daniel & Georgeta Cosmina Bucuresti
Stanciu Alexandru Baicoi
Stefan Victor Cosmin Galati

Stoianovici Ioana Madalina Slatina
Stoica Daniel Mihai & Oana Romelia   Ploiesti
Stoichita Alexandru Constanta
Stoinov Svetlana Rnul Comrat
Stroescu Corina Constanta Ploiesti
Strugar Elena Lucia Roman
Suciu Daniel Ioan & Angela Florina Reghin
Suse Andrei Gavril Baia Mare
Sut Damian & Ionica Bistrita
Szabo Stefan Mihai & Alina Maria Bucuresti
Szalczer Izabella Odorheiu Secuiesc
Tala Alexandra Bacau
Tamaian Carmen-Ioana Oradea
Tanchis Livia Deva
Tataru Mariana Plopana
Timofte Ionut Adrian & Loredana Iasi
Toader Maria Braila
Todinca Gheorghe & Dorina Cornelia Arad
Toma Maria Adriana Targoviste
Topliceanu Anca & Ioan Bicazu Ardelean
Toth Arpad Covasna
Traian Roxana Bucuresti
Traila Aurica Petre Medgidia
Trofin Maria Navodari
Truica Florentina-Daniela Bucuresti
Tudor Corina Florentina & Andrei Braila
Tudor Stefan-Daniel Constanta
Turcanu Alexandrina Roznov
Turmacu Anca- Elena & Constantin Rm Valcea
Udeanu Cristina Com Cateasca
Ungureanu Cosmina Elena & Emil Drobeta Turnu Severin
Ungureanu Raluca Irina Bucuresti
Vasaliut Rodica Jibou
Vatamanescu Daniela Popesti Leordeni
Veres Elisabeta Oradea
Vernea Alexandrina Calarasi
Veverita Lilia Mun Chisinau
Vieriu Constantin Botosani
Vilau Sergiu Rimnicu Vilcea
Vizesi Anca Cristina Cluj Napoca
Vlascu Constanta Giurgiu
Zamfir Beniamin Tirgoviste
Zara Luana Maria Craiova
Zavelca Elena Slatina

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii SEPTEMBRiE
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