Ianuarie 2012 | 153

România & Republica Moldova

Mesajul Fondatorului Companiei

EXPLOREAZĂ. VISEAZĂ.
DESCOPERĂ
Ianuarie este una dintre
lunile mele preferate.
Reprezintă un nou
început. Unul proaspăt. Şi
sunt întotdeauna
emoţionat în aceste prime
zile. Ce mod mai bun de
a începe un nou an decât
să-mi reîmprospătez lista de obiective?
Majoritatea oamenilor încep anul aşa, dar deseori numesc acest lucru
„rezoluţii de Anul Nou”. Ţelurile şi rezoluţiile pot fi confundate, deşi între ele
există o diferenţă importantă. În timp ce rezoluţiile sunt oglinda a ceea ce îţi
doreşti să realizezi, ţelurile îţi arată cum să reuşeşti ceea ce ţi-ai propus.
Lawrence J. Peter, autor faimos în domeniul managementului, spunea cândva:
„Dacă nu ştii încotro te îndrepţi, probabil vei ajunge în altă parte.”
Adevărul este că, din păcate, mulţi oameni îşi stabilesc ţeluri, dar puţini
dintre ei fac acest lucru în scris. Deseori, atunci când discut cu distribuitorii
despre ţelurile lor, îmi spun că le au în minte, iar aşternerea lor în scris nu îi
va ajuta să le îndeplinească mai uşor. Iată o greşeală clasică. Un ţel nepus
pe hârtie este doar un vis. Este pur şi simplu o idee vagă, care începe de
obicei cu „Îmi doresc.”
Atunci când îţi acorzi timpul de a-ţi aşterne visul pe hârtie, de fapt îl
însufleţeşti. Dai formă dorinţelor pe care vrei să le împlineşti. Dai dovadă de
angajament şi intenţie. Şi chiar dacă pare să nu însemne mare lucru,
momentul în care pui pentru prima dată în scris un ţel şi apoi îl bifezi ca
realizat îţi poate schimba viaţa. Să-ţi vezi visul aşternut pe hârtie, sub formă
de ţeluri, şi să ştii că, de fiecare dată când realizezi câte unul, eşti mai
aproape de împlinirea visului, este un sentiment care îţi dă putere.

care este primul pas spre realizarea acestui ţel? Cu siguranţă nu te vei trezi
pe 1 ianuarie şi vei fi, dintr-odată, mai sănătos. Deşi rezoluţia este bună,
problema constă, pur şi simplu, în găsirea rezultatului dorit. Este esenţial să
puneţi în practică un plan care să includă paşii necesari pentru atingerea
scopului propus. Aceşti paşi intermediari se numesc obiective pe termen scurt,
dar mie îmi place să-i numesc ţeluri „de acţiune”. Pentru a ajunge acolo unde
îmi doresc, lista mea de obiective pe termen scurt include acţiunile pe care
trebuie să le întreprind. Iată câteva exemple: „Îmi voi lua vitaminele în fiecare
dimineaţă”, „Voi înlocui masa de prânz cu Forever Lite Ultra”, „Voi face
mişcare cel puţin 60 de minute, de cinci ori pe săptămână” şi „Mă voi limita
la un singur fel de mâncare de tip fast-food pe săptămână”. Toate aceste
ţeluri „de acţiune”, dacă sunt urmate în mod regulat, îmi vor permite să ajung
la rezultatul pe care îl doresc.
Prin efortul de a-mi defini acţiunile şi a le aşterne pe hârtie mă pregătesc
mental pentru îndeplinirea ţelului meu. Mă voi simţi minunat să revizuiesc
zilnic lista şi să pot spune „Mi-am luat vitaminele, mi-am băut shake-ul, am
făcut mişcare şi am mâncat doar un biscuit. Toate acestea sunt lucruri pe care
mi-am propus să le realizez şi le-am realizat!” La sfârşitul primelor două
săptămâni, aceste „acţiuni” se vor transforma în obiceiuri şi, în final, vor
conduce la obţinerea rezultatului dorit. Angajamentul faţă de împlinirea
micilor acţiuni zilnice face diferenţa pe termen lung.
Pe măsură ce bifezi ţelurile îndeplinite, asigură-te că pui pe hârtie unele noi şi
le revizuieşti pe cele pe care nu le-ai împlinit încă. Fii permanent în
competiţie cu tine însuţi şi nu-ţi fie teamă să visezi. Aşa cum spunea Mark
Twain cândva, „Peste douăzeci de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe
care nu le-ai făcut, decât de cele pe care le-ai făcut. Aşa că ridică ancora.
Părăseşte portul confortului şi al siguranţei. Prinde vântul în pânzele tale.
Explorează. Visează. Descoperă.” Şi, în acest caz, descoperă Forever.

De prea multe ori rezoluţiile pe care oamenii şi le stabilesc la 1 ianuarie sunt
uitate până pe 28 februarie. Acest lucru se întâmplă pentru că, deşi erau
realizabile, nu au fost însoţite de o bună planificare. Şi nici de ţelurile
corecte. Oamenii spun, de exemplu: „Anul acesta voi fi mai sănătos”, dar

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie, produse, site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
n utilizarea 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 în cel mult 48 de
ore, 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
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numărul dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile despre utilizarea produselor nu se dau prin
telefon.
n procesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa d
e 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”.

Mereu al vostru,
Rex Maughan

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?
n Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului superior
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 SMSului: user parola bonus despărţite de un singur caracter
spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişate începând
cu data de 15 a lunii viitoare.

Mesajul Directorilor Generali

IA DECIZIA
SĂ ÎNCEPI AZI
Artificiile sărbătorilor s-au stins, dar adevăratul spectacol acum începe.
Depinde de fiecare dintre noi dacă va fi unul făcut la repezeală, cu
resurse modeste şi roade sărace sau va fi o producţie de excepţie în
care investim tot ce avem mai bun, pentru a obţine, la finalul lui 2012,
tot ce ne dorim mai bun.

cu stelele. Aici totul depinde de tine. Nu te lăsa influenţat de alţii, crede
fără ezitare în tine, în puterea ta de a realiza lucruri măreţe.

Suntem scenariştii, producătorii, regizorii şi actorii acestui spectacol.
Lucrăm împreună cu echipa noastră şi cu întreaga companie Forever.
Nu există parteneri mai calzi şi mai prietenoşi. Nu există oameni mai
dornici să ne răspundă, să ne sprijine, să fie alături de noi.

Sponsorul tău, Managerii din linia superioară, întreaga echipă din
România, toţi suntem aici pentru tine. Apelează la noi cu încredere.
Suntem aici pentru ca tu să devii un om de succes, un lider
extraordinar.

Mulţi au avut succes în 2011. Tu ce rezultate ai avut? Te-ai calificat la
un nou nivel al Planului de Marketing? Mulţi au urcat trepte importante,
au dovedit că se poate. Tu ai luat în serios stimulentele oferite de
companie? Eşti printre cei care vor participa la Raliul European din
Budapesta? Dacă da, ai felicitările noastre.

Eşti de mai mult timp partener Forever? Înseamnă că ai demonstrat
deja, ţie şi celorlalţi, că poţi avea succes în afacerea noastră.
Reinventează-te alături de echipa ta, îndrăzneşte să ţinteşti tot mai sus şi
vei ajunge acolo unde îţi doreşti.

Te afli printre cei care au obţinut calificarea la Eagle Manager şi Profit
Sharing? Ai toată admiraţia noastră. Ori, poate, anul care a trecut nu a
adus nimic nou afacerii tale? Ai stagnat sau chiar ai coborât?
Dacă ai reuşit ceea ce ţi-ai propus e un start bun. Dacă n-ai reuşit, însă,
este unul şi mai bun. Ai un motiv în plus ca în 2012 să ajungi printre
cei mai de succes parteneri ai companiei. Şi ai toate şansele, dacă
începi chiar acum. Pentru că ACUM se decide succesul tău.
Hotărăşte-te să începi astăzi. Îndrăzneşte să visezi la un an de
excepţie. Apoi aminteşte-ţi vorbele lui Harvey Mackey „Un vis e doar
un vis. Un ţel este un vis cu un plan şi cu un termen-limită.”
Mulţi suntem tentaţi să ne prelungim vacanţa, să ne propunem termene
mai îndepărtate, să lăsăm totul pentru ultima sută de metri. Dacă tu ai cu
adevărat ţeluri îndrăzneţe pentru anul acesta, începe AZI. Nu amâna.

Indiferent cât de vechi sau nou eşti în companie, poţi folosi la maximum
şansa anului 2012. Toţi oamenii din jurul nostru au nevoie de sănătate.
Toţi au nevoie de îngrijire personală şi de produse pentru etajera din
baie. Produse pe care le folosesc în fiecare zi milioane de oameni şi
din ţara noastră. Întrebarea este de unde vor cumpăra aceste produse.
De la tine sau de la o altă companie.
Sunt în jurul nostru din ce în ce mai mulţi oameni valoroşi care au
nevoie să înceapă o nouă viaţă, o nouă carieră. Oameni care caută
noi surse de trai. Depinde de tine, de felul cum îţi construieşti şi îţi
promovezi afacerea, ca ei să aleagă cele mai bune produse şi cel mai
puternic şi generos parteneriat cu un lider mondial.
„Viaţa e un bilet la cel mai mare spectacol de pe pământ”, spunea
Martin Fischer. Haideţi să începem de azi să punem în scenă
spectacolul vieţii noastre, aşa cum îl dorim, să facem din 2012 anul
nostru, anul Forever România!
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai
mulţi prieteni la
evenimentul Success
Day din 28 ianuarie
2012, de la Sala
Palatului din Bucureşti.

CUPRINS

Eşti de curând membru al echipei? Ai încredere, afacerea Forever îţi
poate aduce un succes pe care nici nu l-ai visat. Aici limita e doar cerul

President’s Club 2012

Autodisciplina.
Măsura avansului tău

Mesajul Fondatorului
Companiei & Mesajul
Directorilor Generali
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doar vulturii zboară

Începe anul în
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La mulţi ani,
Ianuarie 1999 – speranţă, entuziasm şi visuri măreţe. Aşa a început istoria Forever Living Products România. O mână de
oameni care au avut încredere în viziunea lui Rex Maughan au pornit la drum cu convingerea că merită şi pot trăi o viaţă mai
bună, pot construi ceva durabil pentru ei şi pentru copiii lor, pentru prietenii şi cunoştinţele lor, pentru toţi cei care îşi doreau
mai multă sănătate, mai multă libertate.

Au fost 13 ani care
ne-au făcut pe toţi
mai bogaţi sufleteşte,
13 ani în care am
crescut împreună
într-o familie mai
mare şi mai fericită
an de an, iar
provocările întâlnite
de-a lungul drumului
ne-au făcut mai
puternici, ne-au dat
încredere în noi şi ne
călăuzesc în
continuare spre noi
realizări.
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De 13 ani împr
eu

nă

Forever România!
Succesul unei companii se măsoară, în general, în cifre. Succesul Forever Living Products România se măsoară şi în zâmbete,
prietenii de-o viaţă şi emoţii împărtăşite, călătorii în cele mai frumoase locuri de pe Glob, bucuria sinceră pe care ţi-o oferă
reuşitele celor dragi, cuvintele simple şi profunde de mulţumire pe care le primeşti zi de zi de la cei cu care împărtăşeşti această
oportunitate, în strângerea de mână plină de dragoste şi de căldură pe care o primeşti la fiecare întâlnire europeană şi
internaţională de la Rex, Gregg şi Aidan, sentimentul de fericire pe care îl citeşti în ochii lor de fiecare dată când te răsplătesc
pentru o nouă realizare.

Acum, la 13 ani
de când visul a prins
aripi, sute de mii de
oameni au fost atinşi
de spiritul Forever,
au primit şansa de
a-şi lua viaţa în
propriile mâini, de a
decide să trăiască
altfel.
La ceas aniversar, îi
mulţumim lui Rex
Maughan pentru
viziunea sa şi vă
mulţumim
dumneavoastră,
pentru că aţi fost
parte a echipei în
această călătorie şi
aţi crezut înainte de
a vedea rezultatele!
Împreună suntem
mai puternici!

La Mulţi Ani, omânia!
sR
t
c
u
d
o
r
P
g
n
i
v
i
Forever Ldator şi CEO Forever Living Products International
Fon
Rex Maughan,
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FOCUS

În formă maximă cu NOUL

Forever ImmuBlend

TM

Te recunoşti în următorul scenariu? Simţi că în sfârşit ai reuşit să-ţi pui ordine în viaţă. Te împarţi cu succes între serviciu, familie şi sala de
sport. Abia aştepţi să te implici în toate activităţile care îţi fac plăcere şi ai energie pentru toate. Apoi, după o săptămână sau două,
descoperi că te simţi din ce în ce mai slăbit. Îţi doreşti să te duci la culcare mai devreme şi să te trezeşti mai târziu. Ţi-e poftă de alimente
pe care înainte nici nu le gustai şi nu mai ai energie pentru lucrurile care îţi făceau plăcere. Fără să-ţi dai seama, începi să tuşeşti, să te simţi
rău, chiar să faci febră. E greu de crezut că eşti aceeaşi persoană ca acum două săptămâni. Ni se întâmplă tuturor la un moment dat:
organismul ne este suprasolicitat, pentru că n-am avut suficientă grijă de el.
Acum ai la dispoziţie un produs excelent, care te ajută să te menţii în formă maximă.
Forever ImmuBlendTM conţine cele mai bune ingrediente prezente astăzi pe piaţă pentru stimularea sistemului imunitar. E cineva care
nu-şi doreşte să se simtă bine? Nu există niciun motiv pentru care să ne asumăm un asemenea risc. Cu acest produs, te vei bucura de
beneficiile a şase ingrediente cheie pentru buna funcţionare a sistemului imunitar.

Fructooligozaharide
Beneficiile fructooligozaharidelor sunt
binecunoscute de ani de zile în Japonia,
unde proprietăţile lor probiotice, de sprijinire
a dezvoltării bacteriilor bune, au fost
recunoscute rapid de guvernul nipon.
Fructooligozaharidele pot, de asemenea, să
sporească absorbţia calciului la nivelul
intestinului gros. Extrase din fructe şi legume

precum jicama, roşii, cicoare şi praz,
fructooligozaharidele stimulează în mod
natural sistemul imunitar.

Lactoferină
Este o proteină extrasă din lapte, datorită
proprietăţilor sale probiotice şi de stimulare
a sistemului imunitar. Lactoferina este o
substanţă care se regăseşte în mod natural
în organism şi poate îmbunătăţi
răspunsul imunitar la nivel celular.

Ciuperci maitake &
shiitake
În China şi Japonia, ciupercile sunt
folosite de peste 3.000 de ani datorită
calităţilor lor nutriţionale şi de
menţinere a sănătăţii. Cercetările au
arătat că acestea conţin compuşi şi
nutrienţi ce nu se regăsesc în alte
plante. În urma studiilor efectuate pe
şoareci s-a demonstrat că ciupercile
au importante proprietăţi de
stimulare a sistemului imunitar.

Vitamina D
Se regăseşte, în mod natural, în foarte
puţine alimente, precum uleiul din
ficat de cod, ficatul de vacă şi
sardinele. Dacă nu vă surâde să
introduceţi aceste alimente în
regimul alimentar, nu trebuie să vă
6

îngrijoraţi. Forever ImmuBlend vă ajută să vă
bucuraţi de toate beneficiile vitaminei D, ce
sprijină proliferarea celulelor sănătoase,
sporeşte absorbţia calciului şi buna
funcţionare a sistemului cardiovascular.

Vitamina C
E posibil ca organismul să beneficieze de un
aport suficient de vitamina C, având în
vedere că este conţinută în mod natural în
multe alimente delicioase precum citricele,
ardeii şi cartofii dulci. Dar, ştiind cât de
benefică este, îţi vei dori să te bucuri din plin
de proprietăţile sale. S-a demonstrat că
vitamina C favorizează buna funcţionare a
sistemului imunitar, sporeşte absorbţia
fierului din legume şi fructe şi protejează
celulele împotriva efectelor nocive ale
radicalilor liberi.

Zinc
Dacă ai răcit şi te duci la farmacie să cumperi
pastile, există o probabilitate foarte mare ca
acestea să conţină şi zinc. Explicaţia constă în
faptul că zincul ajută la refacerea cât mai
rapidă a sistemului imunitar.

2 tablete de Forever ImmuBlend zilnic
te ajută să te menţii în formă maximă.
Iar un alt avantaj important al
produsului este că îl poţi include tot
anul în rutina ta zilnică de protejare a
sănătăţii, fără ca efectele sale
benefice să se diminueze.

ÎN
ND
Â
R
CU
ŞI ÎN IA
ÂN
M
O
R

Ingrediente valoroase pentru
stimularea funcţiei imunitare
n Fructooligozaharide
n Lactoferină
n Ciuperci maitake & shiitake
n Vitamina D
n Vitamina C
n Zinc
Cod 355
pc – 0,093
Preţ depozit – 12,09 euro + TVA
Preţ NDP – 14,68 euro + TVA
PRV – 17,28 euro + TVA

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.
Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit ca material publicitar.
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D E Z V O LTĂ - Ţ I A FA C E R E A

AUTODISCIPLINA
DĂ MĂSURA AVANSULUI TĂU

La început de an 2012, atunci când e vremea planurilor şi a rezoluţiilor, îţi
propun o ecuaţie care te poate ghida în dezvoltarea afacerii tale Forever:
Măsura în care vei avansa în 2012 = Timp x Acţiuni x Eficienţă
Să mă explic. Precum majoritatea oamenilor
la începutul acestui an, ai luat probabil
anumite decizii privind obiectivele pentru
2012: un nivel superior în Planul de
Marketing, un anumit volum de vânzări,
participarea la Raliuri, creşterea numărului de
membri ai echipei tale. Ai făcut, probabil,
planuri detaliate pentru a atinge aceste
obiective.
Hotărârile pe care le-ai luat se vor împlini
doar dacă decizi, în acelaşi timp, în forul tău
interior, să aloci timpul necesar dezvoltării
afacerii, să întreprinzi cât mai multe acţiuni
care ajută la creşterea ei şi să devii tot mai
bun, mai eficient în ceea ce faci. Cheia
pentru a avansa pe toate cele trei planuri este
autodisciplina.
Autodisciplina poate fi definită ca voinţa de a
te forţa singur să faci ceea ce ştii că trebuie să

faci, atunci când trebuie să o faci, chiar dacă
îţi place sau nu. Colectând informaţii timp de
12 ani, un studiu a concluzionat că oamenii
care se remarcă în societate au deprinderea
de a face lucruri pe care ceilalţi nu le fac,
deoarece nu le place să o facă. Acesta este
preţul succesului. Cei caracterizaţi de
autodisciplină se trezesc mai devreme
dimineaţa şi încep lucrul, chiar dacă ar mai
putea zăbovi în pat. Depun efort pentru a
lucra mai mult şi mai organizat, chiar dacă
lucrurile se pot face şi altfel. Se abţin din a
petrece ore întregi, în fiecare zi, în faţa
televizorului şi, în schimb, citesc, fac sport
sau se autoperfecţionează în domeniul lor de
lucru.
Oamenii sunt înclinaţi în mod natural către
comoditate, lăcomie, ambiţie, egoism,
ignoranţă şi orgoliu. Acesta este un adevăr al
vieţii, dar, la o privire mai atentă, el nu

contează aşa de mult. Contează, de fapt, dacă
oamenii îşi manifestă aceste sentimente sau
nu, dacă acţiunile lor sunt determinate de ele.
Contează măsura în care oamenii reuşesc
să-şi ţină în frâu aceste înclinaţii naturale.
Contează autodisciplina.
Anul 2012 se anunţă a fi, cu adevărat, altfel.
Recesiunea economică a devenit o stare de
fapt, iar efectele ei se pot vedea în viaţa
cotidiană. Oameni şi companii sunt obligaţi
să gândească altfel şi să aşeze lucrurile pe noi
făgaşe, pentru a supravieţui. O parte dintre ei
chiar prosperă. Care le este secretul? Au găsit
soluţiile care transformă criza într-o
oportunitate şi au crescut volumul şi
eficienţa muncii lor cel puţin în aceeaşi
măsură în care economia s-a contractat.
Punând în fapte principiul de mai sus, 2012
va fi, pentru tine, un an al schimbării în bine.
Fiecare dintre obiectivele pe care ţi le-ai
propus pentru acest an poate fi dus la
îndeplinire urmând trei etape:
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ETAPA INFORMĂRII
Fie că vrei să-ţi dezvolţi un
website, să atingi un nivel
superior în Planul de Marketing
sau să participi la un Raliu,
primul pas este să obţii toate
informaţiile necesare.
Compania îţi pune la
dispoziţie surse excelente de
informare, de la materialele de
marketing sau canalele online
până la discuţiile cu sponsorul,
întâlnirile regionale sau
participarea la Success Day.

ETAPA DEZVOLTĂRII
DE ABILITĂŢI
Pentru a fi un bun om de
afaceri Forever este important
să ştii să prezinţi şi să
convingi, să fii o prezenţă
agreabilă, energică,
entuziastă, să poţi deschide o
conversaţie, să socializezi cu
uşurinţă, să întreţii contacte şi
să potenţezi oamenii din jurul
tău. Trebuie să devii familiar cu
internetul şi cu diverse mijloace
de comunicare, să poţi
planifica şi administra afacerea
pe care o conduci. Vei deveni
tot mai eficient informându-te,
exersând, cerând suportul celor
aflaţi pe nivele superioare în
Planul de Marketing.

ETAPA SCHIMBĂRII
DE ATITUDINE
Este momentul trecerii la fapte.
Este pasul în care ai luat
DECIZIA de a face schimbări
în bine. Este locul în care îşi
spune cuvântul autodisciplina.
Trebuie să faci ceea ce este
greu, dar necesar, în loc să
faci ceea ce este uşor şi
plăcut.

Câte dintre obiectivele pe care ţi le-ai propus
pentru 2012 pot fi atinse prin autodisciplină?
Probabil că majoritatea. Dacă vei analiza în
detaliu planurile pe care le-ai făcut vei
observa că, în final, ele depind de voinţă şi
de capacitatea ta de a rezista tentaţiilor şi
influenţelor venite din exterior şi de a te
concentra pe ceea ce ţi-ai propus.
Întrebarea firească pe care ţi-o vei pune este:
dacă în 2012 trebuie să muncesc mai mult şi
mai intens, unde rămâne plăcerea de a trăi?
Ecuaţia propusă la început îţi dă siguranţa
faptului că vei reuşi să faci din 2012 un an
mai bun. Această certitudine este, în sine, o
resursă de optimism. Cu cât munceşti mai
mult şi te concentrezi mai puternic, cu atât îţi
vor creşte pasiunea şi plăcerea de a o face.
Fiecare bornă atinsă devine o sursă de
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satisfacţie
personală, de
încredere în forţele
proprii şi creşte dorinţa
de a merge mai departe.
Atunci când timpurile sunt
dificile, eşti tentat către gândire
pesimistă, atitudine negativă şi
impulsul de a te agăţa de idei vechi,
care nu şi-au dovedit viabilitatea. Îţi
lipsesc creativitatea şi deschiderea mentală
tocmai din cauza acestor influenţe negative.
Opreşte-te, conştientizează acest pericol şi
„programează-te” să gândeşti pozitiv, să
menţii o atitudine optimistă, să te
concentrezi şi să-ţi petreci timpul cu
înţelepciune. Autodisciplinează-te. Nu te
ajută cu nimic să te îngrijorezi gândindu-te
la problemele pe care le-ai putea întâmpina.
E ca şi cum ai suferi în avans. E mult mai util
să-ţi direcţionezi gândurile către aspectele
pozitive pe care schimbarea le poate aduce
sau crea, la oportunităţile de a te reînnoi şi
de a avea un start proaspăt. Cu alte cuvinte,
să îţi cultivi activ speranţa într-un 2012 mai
bun.
Pentru a porni pe drumul unui 2012 mai
bun, fă un prim exerciţiu de autodisciplină.
Întreabă-te ce eşti tentat să faci după ce
termini de citit revista Forever. Apoi
gândeşte-te ce ar trebui să faci. Dacă cele
două acţiuni coincid şi sunt îndreptate către
o schimbare în bine, felicitări! Eşti pe calea
cea bună. Drum bun în 2012!
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.com
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FOCUS

ÎNCEPE ANUL

ÎN CEA MAI BUNĂ FORMĂ
Sărbătorile au trecut, rezoluţiile pentru noul an ni le-am stabilit şi am făcut deja
primii paşi pentru a le pune în aplicare. Dar avem şi energia necesară? E
momentul cel mai favorabil să ne gândim serios la o cură de detoxifiere,
pentru ca organismul nostru să revină la forma maximă şi să ne ducem la bun
sfârşit planurile. De ce este necesară o cură de detoxifiere şi ce aliaţi avem ne
spune domnul profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi, Directorul Institutului
de Cercetări Alimentare Bucureşti.
„Omul, ca fiinţă biologică extrem de
complexă, dispune de mecanisme naturale
eficiente de detoxifiere, care s-au dezvoltat
odată cu evoluţia lui. Acestea au funcţionat
perfect şi au fost suficiente atât timp cât
omul trăia într-un mediu nepoluat, avea o
alimentaţie naturală diversificată şi
echilibrată, un spectru alimentar ce includea
peste 300 de specii de plante şi animale
sălbatice.
În majoritatea timpului existenţei speciei
umane, omul a evoluat ca stil de viaţă în
cadrul comportamentului de vânător –
culegător. Acest stil de viaţă era unul extrem
de activ, în care fiinţa umană consuma

aproximativ 3.500 kcal / zi, dar, în acelaşi
timp, ardea prin metabolism cel puţin 2.000
kcal zilnic, energie necesară şi adecvată
felului în care trăia. Atât timp cât omul a
rămas în cadrul acestui stil de viaţă nu a
cunoscut nici bolile cronice, nici obezitatea.
Viaţa omului a urmat, însă, o cotitură
dramatică atunci când a inventat agricultura,
cu aproximativ 5.000 – 10.000 de ani în
urmă. Agricultura a dus la schimbarea
dramatică a stilului său de viaţă, impunând
sedentarizarea, cultivarea plantelor,
domesticirea animalelor şi supraproducţia
de alimente. Toate acestea au avut efecte
asupra biologiei lui, dar şi asupra statutului
său social. Alimentele pe care le consuma
acum proveneau de la o lume domesticită
care, la rândul ei, a contribuit la schimbarea
compoziţiei nutriţionale a plantelor şi
animalelor. Plantele au devenit mai
productive, animalele mai grase, chiar obeze,
iar omul sedentar a început să devină şi el
mai longeviv, dar suferind de obezitate şi
boli cronice.
Este, însă, adevărat că, până acum
aproximativ 100 de ani, lucrurile nu erau atât
de dramatice ca acum. Astăzi, omul a
devenit sedentar, agricultura supermecanizată şi super-chimizată, plantele şi
animalele au fost modificate genetic, uneori
drastic, alimentele au devenit din ce în ce
mai industrializate, mai chimizate, mai
rafinate, mai lipsite de nutrienţi esenţiali.
Într-un cuvânt, devitalizate. Mediul
înconjurător a devenit global poluat, iar
alimentele rezultate din acest mediu sunt, la
rândul lor, contaminate cu reziduuri de
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îngrăşăminte chimice, pesticide, antibiotice,
hormoni, metale grele etc.
În aceste condiţii, mecanismele naturale de
detoxifiere ale corpului uman sunt de
departe depăşite. Iată de ce, pe lângă
adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care să
includă o dietă diversificată şi echilibrată, cu
cât mai multe alimente naturale integrale
(legume proaspete de sezon, fructe de
sezon, fructe sălbatice de sezon), alimente
minimal procesate, hidratare cu apă naturală
şi mişcare fizică, apare şi necesitatea
adoptării unor cure de detoxifiere bazate pe
evidenţe ştiinţifice.
Curele de detoxifiere nu trebuie confundate
cu regimurile restrictive şi periculoase de
slăbit rapid, care ne pot afecta în mod grav
sănătatea. Curele moderne de detoxifiere
includ alimente care să suplinească lipsa
fibrelor alimentare, enzimelor alimentare,
vitaminelor naturale, mineralelor şi
oligomineralelor în formă biodisponibilă,
fitochimicalelor (antioxidanţi naturali,
substanţe naturale cu efecte antivirale,
antimicrobiene, antiparazitare,
anticancerigene, anti aterosclerotice etc). În
felul acesta, corpul nostru va primi toate
elementele necesare restabilirii eficacităţii
sistemelor fiziologice de detoxifiere,
începând de la nivel celular şi până la nivelul
sistemelor anatomo-fiziologice implicate în
detoxifiere, şi anume ficatul, rinichii, colonul,
pielea, părul, plămânii, care funcţionează în
strânsă interdependenţă.
Procesul de detoxifiere nu trebuie confundat
cu un proces mecanic prin care anumite
alimente sau suplimente ar funcţiona ca un
fel de mătură în organismul nostru. Curele

de detoxifiere în care sunt utilizate alimente
şi suplimente alimentare adecvate
funcţionează nu pe principiul măturii, ci
restabilind procesele metabolice
intracelulare, tisulare şi la nivelul organelor
de detoxifiere. Astfel, corpul nostru poate
ajunge într-o condiţie în care se găsea în
vremurile ancestrale de care am amintit. În
fapt, acestea sunt adevăratele cure de
detoxifiere cu efecte sanogene benefice şi
necesare în condiţiile vieţii moderne.

colonizarea şi supravieţuirea probioticelor
din Forever Active Probiotic, care alături de
Aloe Vera Gel definitivează procesul de
detoxifiere.

Garcinia Plus taie apetitul, pentru
că alimentele moderne industriale creează o
anumită dependenţă de consum. Astfel,
mâncăm mai mult decât avem nevoie.
Tocmai aceasta este problema societăţii
moderne – surplusul de calorii goale,

Pachetul Clean 9 a fost conceput pe baza
acestor precepte.

reprezintă completarea perfectă a
programului de detoxifiere Clean 9. Două
cocteiluri pe zi, mixate cu 300 ml lapte
degresat, asigură organismului necesarul
zilnic recomandat de vitamine şi minerale.
Alegeţi aroma preferată, vanilie sau
ciocolată, şi bucuraţi-vă de o gustare
delicioasă, hrănitoare şi săracă în calorii.

Forever Bee Pollen este un
excelent supliment de vitamine şi minerale
ce sporeşte energia şi vigoarea, care pot
avea de suferit în cadrul unui proces de
detoxifiere. Iată de ce a fost inclus în

Aloe Vera Gel

nu conţine
substanţe interzise, precum sibutramina,
fenolftaleina, care au efecte negative asupra
organismului. Gelul de Aloe vera acţionează
în cel mai natural mod cu putinţă, stimulând

industriale şi nu penuria de calorii. Astăzi,
omul nu mai este vânător – culegător, nu
mai „vânează” alimentele, ci alimentele
moderne foarte accesibile îl „vânează” pe el,
îmbolnăvindu-l.

Forever Lite Ultra este bogat
în proteine şi sărac în carbohidraţi şi
procesele naturale de detoxifiere ale
organismului. Gelul readuce celulele la
starea normală de sănătate, iar procesele
naturale de detoxifiere sunt repuse în
funcţiune. Reglează tranzitul intestinal,
acţionând într-un mod prietenos şi
personalizat asupra fiecăruia dintre noi. De
aceea trebuie sa fim atenţi la semnalele pe
care ni le dă corpul şi să vedem care
simptome ale intoxicării se ameliorează.
Aceasta este calea cea mai bună, pentru că
aduce procesul de detoxifiere la parametri
fiziologici. Organismul ştie cum să facă
detoxifierea, dacă îl sprijinim. Oferindu-i
substanţe nutritive de calitate, începe singur
să se reconstruiască. Şi te vei bucura de
sănătate la nivel celular, la nivelul organelor
şi al întregului corp, dar şi de longevitate. În
plus, gelul de Aloe vera conţine compuşi
prebiotici, care stimulează dezvoltarea,
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componenţa pachetului Clean 9. Forever Bee
Pollen, uşor de absorbit de organism, ajută,
de asemenea, la menţinerea bunei
funcţionări a sistemelor circulator, digestiv,
imunitar şi nervos.

Pe lângă beneficiile detoxifierii periodice
prin susţinerea sistemelor naturale ale
corpului, vom obţine şi alte efecte
colaterale cel puţin la fel de benefice,
precum revenirea la normoponderalitate
(slăbirea fiziologică stabilă, sănătoasă şi
armonioasă), reechilibrarea funcţiilor
tuturor sistemelor corpului, prevenirea
bolilor cronice, un aspect tineresc şi
energie debordantă, fizică şi mentală, o
creştere evidentă a calităţii vieţii şi o
prelungire a vieţii active.”

Domnule profesor, vă mulţumim
pentru aceste informaţii deosebit de
valoroase şi vă dorim ca noul an să
vă aducă sănătate din plin, bucurii
şi împliniri!
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.
Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit
ca material publicitar.

foreverliving.com
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EXOTICUL

DESTINAŢIA PRIMULUI RALIU GLOBAL FOREVER

Ce înseamnă pentru tine?

În 2013 dăm startul unei noi perioade în istoria Forever. Şapte Raliuri Regionale vor fi reunite într-un
eveniment de proporţii globale, ce se anunţă a fi o experienţă unică pentru toţi colaboratorii companiei,
un eveniment ce demonstrează cu adevărat că nu există limite în ceea ce îţi propui să realizezi, câtă
vreme ştii ce vrei şi te dedici împlinirii ţelurilor tale.

Obiectivul principal al
companiei a fost,
dintotdeauna, să le ofere
tuturor partenerilor săi cele
mai bune oportunităţi de
dezvoltare. Astfel, conceptul
„Going Global” încurajează
spiritul antreprenorial şi
promovarea ideii că nu trebuie
să te limitezi la oraşul tău, ţara
ta sau regiunea ta pentru a-ţi
extinde afacerea. De ce să te
opreşti la ceea ce-ţi este
familiar dacă poţi cuceri
lumea?
Porneşte cu dreptul – nu
mâine, nu săptămâna viitoare
sau luna viitoare. Începe chiar
de astăzi! E şansa ta ca în 2013
să fii parte a unei întâlniri
grandioase a lumii Forever, la
primul Raliu Global din istoria
companiei. Alături de cei mai
buni lideri te vei bucura de
instruiri specializate, veţi fi
împreună martorii unor
recunoaşteri de excepţie şi tot
împreună vă veţi distra, într-o
atmosferă mai incendiară ca
niciodată. Şi toate acestea
într-un loc fabulos, pentru o
afacere fără limite şi fără
graniţe.
12

Raliul Global este un obiectiv pe care îl
poţi atinge. Este un eveniment la care şi
Raliul Global – Trebuie să crezi
tu poţi participa. Îţi trebuie doar
perseverenţă, dedicare şi hotărârea de a
nu te opri până nu reuşeşti. Şi nu uita! Nu vorbim doar despre o excursie unică. Vorbim mai ales despre
bucuria călătoriei până acolo. Planificarea calificării la Raliul Global te ajută să înţelegi cât de important
este să-ţi stabileşti obiectivele, să-ţi dai seama ce poţi realiza şi cum trebuie să munceşti pentru a ajunge
acolo. Este vorba despre a învăţa cum să-ţi menţii afacerea vie.
Acumulează cel puţin 1.500 p.c. într-un
an calendaristic (1 ianuarie – 31
Raliul Global – Trebuie să te califici
decembrie) sau califică-te la Profit
Sharing şi noi ne vom ocupa de restul.
Este atât de simplu! Cu cât acumulezi mai
multe puncte, cu atât te vei bucura de o experienţă mai bogată de Raliu. Nu pierde niciun moment. Ia
startul în calificare chiar astăzi.

Raliul Global va fi o experienţă unică:
cine festive alături de Rex şi întreaga
conducere executivă, instruiri, activităţi
alături de echipă, recunoaşteri, lansări de produse, înmânarea cecurilor Profit Sharing şi, desigur, cazare
în cele mai bune şi luxoase hoteluri – toate într-o destinaţie exotică.

Raliul Global – Trăieşte-l din plin

Dar ce înseamnă toate acestea pentru tine? Raliul Global şi Profit Sharing 2.0 au fost concepute pentru a
te ajuta să-ţi duci afacerea la următorul nivel, să dărâmi orice bariere şi limite.

Profit Sharing 2.0
Fiecare distribuitor va avea mai multe oportunităţi de a câştiga mai mulţi bani în mai multe
ţări decât până acum. Profit Sharing 2.0 este instrumentul perfect ca să te dezvolţi global.
Cerinţe mai mici pentru ţările participante şi posibilitatea de a conta pe Managerii tăi
calificaţi la Profit Sharing în alte ţări sunt tot atâtea oportunităţi să iei cât mai în serios
această provocare.

PROFIT SHARING 2.0
CE BENEFICII AI?
Fiecare ţară participantă cu vânzări de cel
puţin 3.000 p.c. (faţă de 5.000 p.c. conform
vechilor reguli) va contribui la suma globală
alocată acestui stimulent. Calificându-te la Profit
Sharing vei fi răsplătit cu o parte din profitul global al
companiei, nu doar din profitul ţării tale.

1

Citeşte toate
detaliile
despre
regulile de
calificare şi
beneficiile
Raliului
Global şi
stimulentului
Profit
Sharing 2.0
în capitolele
11 şi 12 din
noua versiune a
Politicilor
Companiei,
disponibilă în
toate centrele
noastre de
distribuţie.

Oricine se califică la Profit Sharing 2.0,
indiferent dacă a acumulat sau nu 1.500
p.c., va fi invitat la Raliul Global, pentru a-şi
primi cecul.

2

Poţi conta pe orice Manager din echipa ta
calificat la Profit Sharing, din orice ţară în
care ai echipă, pentru a îndeplini condiţiile
de calificare.

3

Ce ţi-ai putea
Ai în mâinile tale instrumentul perfect pentru a te dezvolta global.
il. Trebuie să
dori mai mult? Raliul Global nu este doar aspiraţional, ci şi tangib
ele şi ne
crezi în el, să te califici şi să te bucuri de călătorie. Apoi, fă-ţi bagaj
vedem în 2013!
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LIDERI FOREVER

PRESIDENT’S CLUB

2012

Aşa cum ne-am obişnuit, la fiecare început de an îi cunoaştem pe liderii Forever
care fac parte din President’s Club. Le dorim tuturor mult succes în tot ceea ce
şi-au propus pentru acest an!

*Condiţia de bază pentru a deveni membru President’s Club este calificarea la programul stimulativ Profit Sharing.

1. Daniel & Maria
Parascan,
Senior Manageri

2. Dr. Carmen Larion
& Dr. Gabriel Larion,
Senior Manageri

3. Aurel & Veronica
Meşter, Diamant-Safir
Manageri

4. Lucica &
Gheorghe Tăbăcaru,
Senior Manageri

5. Camelia & Daniel
Dincuţă,
Safir Manageri

PRIMELE 5 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC PERSONALE ŞI NON-MANAGERIALE
ACUMULATE ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2010 – NOIEMBRIE 2011

PRIMELE 2 CODURI ÎN FUNCŢIE DE PC TOTALE ACUMULATE
ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2010 – NOIEMBRIE 2011
1. Cristiana & Eugen Dincuţă,
Senior Manageri

Felicitări tuturor pentru rezultatele anului
2011 şi mult succes în continuare!

TOP 20

* în funcţie de pc totale acumulate în perioada ianuarie – decembrie 2011

1. Aurel & Veronica Meşter,
Diamant-Safir Manageri
2. Camelia & Daniel Dincuţă,
Safir Manageri
3. Daniel & Maria Parascan,
Senior Manageri
4. Maria Pop,
Soaring Manager
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi,
Safir Manageri
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2. Constanţa &
Dănuţ Mei-Roşu,
Manageri

6. Vajda Katalin,
Soaring Manager
7. Ramona & Dorin Vingan,
Senior Manageri
8. Carmen & Gabriel Larion,
Senior Manageri
9. Gizella & Marius Botiş,
Diamant-Safir Manageri
10. Smaranda Sălcudean,
Senior Manager

11. Constantin & Tania Popa,
Safir Manageri
12. Petru & Emilia Truşcă,
Soaring Manageri
13. Mircea & Dana Olariu,
Soaring Manageri
14. Cristiana & Eugen Dincuţă,
Senior Manageri
15. Marilena & Teodor Culişir,
Soaring Manageri

16. Kele Mónika,
Senior Manager
17. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru,
Senior Manageri
18. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu,
Manageri
19. Szabó Éva,
Soaring Manager
20. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă,
Soaring Manageri

BE FREE

ACOLO UNDE

DOAR VULTURII ZBOARĂ

Felicitări celor care au acceptat provocarea şi s-au calificat la statutul de Eagle Manager în acest an!
Ei sunt cei care, de-a lungul anului trecut, şi-au concentrat atenţia asupra menţinerii nivelului de Manager, au fost Activi şi
calificaţi la Bonusul de Conducere lună de lună, au sponsorizat personal şi dezvoltat cel puţin doi noi Supervizori. Pe scena
ultimului Raliu European, la Budapesta, vor fi recunoscuţi chiar de Rex, Gregg şi Aidan pentru calificarea la acest stimulent.

COSTEL EMANOIL &
LĂCRĂMIOARA CREŢU

NICULINA & VIOREL CIUCHEA

CONSTANŢA & DĂNUŢ MEI-ROŞU

Odată cu primul Raliu Global din istoria Forever, anul 2013 va aduce şi primul eveniment
destinat special Eagle Managerilor. Notează-ţi şi tu în agendă ca obiectiv prioritar
calificarea la acest stimulent şi vei avea parte, în 2013, de o întâlnire cu totul specială!

UNDE?
În Sardinia, una dintre
cele mai frumoase
insule din lume!

CU CINE?
În compania Eagle
Managerilor din întreaga
Europă, din Asia şi
Africa şi alături de
conducerea companiei
din Statele Unite.

CÂND?
Perioada urmează a fi
confirmată.

DE CE MERITĂ SĂ TE CALIFICI
EAGLE MANAGER ÎN 2012?
n Afacerea

ta se va aşeza pe baze mult mai solide.
vei îmbogăţi echipa cu noi membri.
n Vei avea parte de o întâlnire exclusivă, în compania
Eagle Managerilor de pe alte două continente.
n Vei face primul pas spre un nou nivel în Planul de
Marketing şi, de ce nu, spre calificarea la Raliul Global
şi Profit Share.
n Îţi
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CE SE VA
ÎNTÂMPLA ACOLO
n Instruiri

specializate
festive
n Petreceri
n Socializare
n Schimb de experienţă cu alţi
Eagle Manageri
n Cine

CUM TE CALIFICI?
Regulile de calificare sunt
disponibile în capitolul 8,
alineatul 8.04 din noua versiune
a Politicilor Companiei.
Stabileşte-ţi obiectivul,
întinde-ţi aripile şi fii un
adevărat vultur şi în
2012!

foreverliving.com

15

INFO

FOREVER

PROGRAMUL ŞI ADRESELE
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE
Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17,
Miercuri 9 - 19
Programul centrului de distribuţie din Republica Moldova
Luni, marţi, joi şi vineri de la 10 - 18
Miercuri de la 12 - 20
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10 - 13

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, al cărui
program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi 19:00. Programul
de lucru al departamentelor din cadrul sediului central este de luni până
vineri, între orele 9:00 şi 17:00.
* * Cu excepţia centrului de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3.

Bucureşti: n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23,
0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24
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
Iaşi:
n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591
Arad:
n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.
Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049
Constanţa: n Str. Călăraşi 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243
Braşov:
n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233
Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39

IMPORTANT
n Formularele 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

Vizitează WWW.RECOM.RO
Potrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligate
să-şi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie
2010. Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până la
această dată au fost radiate din registrul comerţului. Vizitează acum
www.recom.ro şi verifică dacă societatea ta comercială a fost radiată
sau nu, întrucât Forever Living Products Romania nu poate plăti
bonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate.

Forever Living
Products România
16

ContaCtează-ne
Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de marketing la adresa
marketing@foreveliving.ro şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

CUM COMAND PRODUSELE?
1. La toate centrele

de distribuţie

din ţară
La sediul central din Bucureşti, Bd.
Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doar
comenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 0800 80 ALOE
(0800 802 563) sau 021.222.00.22 (apelabil
din orice retea de telefonie) de luni până vineri,
între orele 10:00 – 16:00.
Ultima zi de comenzi este
data de 25 a fiecărei luni.

3. Online la adresa
www.comenziforever.ro

CUM AFLU SITUAŢIA
PUNCTELOR CREDIT?
n Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor
Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON ID
(numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat
parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa office@foreverliving.ro (dacă aţi
menţionat adresa de e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţia
Departamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.
n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobil
conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre
ale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului
FLP.
User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie să
fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.
Detalii despre serviciul SMS sunt
disponibile pe www.foreverliving.com .

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
n La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.
n La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar.
Nu se acceptă plata în numerar.
n Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.
n La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:
n RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru
comenzile prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea cât mai
rapidă a comenzilor dvs., vă rugăm să nu plătiţi în alt cont
produsele comandate astfel.
n RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care virează
contravaloarea produselor prin bancă.
n La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, în contul
RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leu
comunicat de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

LA AN NOU,
OPORTUNITĂŢI

NOI
L-arginina este transformată, în corpul nostru, în oxid
nitric – cea mai cercetată moleculă din istoria modernă
a lumii ştiinţifice, supranumit şi „molecula miracol”.
Pentru descoperirea rolului esenţial al oxidului nitric în
buna funcţionare a sistemului cardiovascular, Dr. Ferid
Murad a fost recompensat, în 1998, cu Premiul Nobel
în Medicină. Pe baza acestei descoperiri, Forever Living
Products a lansat Forever Argi+. Calitatea de
excepţie a produsului l-a determinat pe Dr. Ferid Murad
să afirme că este cel mai bun supliment cu arginină de
pe piaţă.
Despre beneficiile produsului Forever Argi+ am
vorbit de nenumărate ori de-a lungul anului trecut, atât
în revista noastră lunară, cât şi la evenimentele
companiei.
Nu este de mirare că cererea pentru acest produs este
din ce în ce mai mare, printre oameni obişnuiţi, ca
mine şi ca tine, dar şi printre sportivii de performanţă.
Faci sport în mod regulat? Argi+ te ajută să
limitezi „distrugerea” muşchilor, susţinându-i cu aport
corespunzător de aminoacizi. În plus, domnul profesor
doctor Gheorghe Mencinicopschi ne dezvăluie că
„L-arginina contribuie şi la irigarea mai bună a muşchilor,
datorită efectului vasodilatator, ceea ce se traduce prin
sporirea capacităţii de efort, în special aerobic.”
Iată doar câteva motive în plus să porneşti cu dreptul în
acest an, să-ţi măreşti lista de consumatori şi parteneri
şi să-ţi duci afacerea Forever la următorul nivel de
performanţă.

Îţi dorim să ai un
an la superlativ!
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CALIFICĂRI

Calificările lunii DECEMBRiE
România & Republica Moldova
MANAGERI
Maria Cernega
Daniela Levarda & Alexandru Chiş

SPONSORI
Tulcea
Botoşani

SPONSORI

ASISTENT MANAGERI
Mioara Barbu
Lăcrămioara Botez & Dumitru Rotariu
Ana Brăileanu
Marin Dinu
Nicoleta & Adrian Dumitru
Adrian Ilie
Dorin & Elena Mateaş
Dorina Neagu
Cătălina Elena Palancianu
Elena & Mihail Gabriel Popescu
Olimpia & Nicolaie Rotărescu

Bucureşti
Roman
Bucureşti
Păuleşti, PH
Bucureşti
Bucureşti
Aleşd, BH
Bucureşti
Roman
Bucureşti
Bucureşti

SUPERVIZORI
Bandi Andrea
Adriana Bărbieru
Sorina Florentina Cioroiu
Gheorghe Damian
Ecaterina Damian
Viorica Dobrin
Răzvan Ionuţ Dumitrache
Elena Frăţiean
Cristina Cosmina Gabrian
Valeria Horodinschi
Oana Hristov
Rada & Ion Ilie
Mihai Cristian & Elena Ioniţă
Loredana Alis Lupu
Andrei & Cătălina Maftei
Sorin Paul Munteanu
Florentina Niculae
Cornelia & Ovidiu Nistor
Crina Monica Novac
Toni Alexandru & Anca Păun
Dorina Plăcintă Petre
Valeria Rotar
Ecaterina Rotărescu & Iulian Barbu
Paula Silifon
Mariana & Marian Stănescu
Adrian Irinel Tudosie
Monica Gabriela Voicu
Elisabeta Vrînceanu
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Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Claudia Istrate

Ana Brăileanu
Carmen & Gabriel Larion
Camelia & Daniel Dincuţă
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Elena & Mihail Gabriel Popescu
Cristiana & Eugen Dincuţă
Balog Dávid & Ildikó
Coca Mocanu
Lăcrămioara Botez & Dumitru Rotariu
Carina & Sebastian Iacătă
Mioara Barbu

SPONSORI
Braşov
Piatra-Neamţ
Bucureşti
Tulcea
Tulcea
Piatra-Neamţ
Roman
Baloteşti, IF
Negreni, CJ
Botoşani
Braşov
Bucureşti
Bucureşti
Ceraşu, PH
Fălticeni
Bucureşti
Chitila, IF
Bucureşti
Braşov
Botoşani
Ceraşu, PH
Negreni, CJ
Buzău
Smîrdan, TL
Craiova
Nucşoara de Sus, PH
Timişoara
Baba Ana, PH

Bandi Attila & Izabella
Viorica Dobrin
Olimpia & Nicolaie Rotărescu
Grigore & Maria Chiriac
Gheorghe Damian
Elena & Adrian Cristache
Cătălina Elena Palancianu
Florentina Niculae
Gál Irén
Geanina Ionela Cantemir
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Adrian Ilie
Dorina Neagu
Adrian Irinel Tudosie
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Nicoleta & Adrian Dumitru
Dorina Neagu
Nicoleta & Adrian Dumitru
Oana Hristov
Valeria Horodinschi
Loredana Alis Lupu
Cristina Cosmina Gabrian
Olimpia & Nicolaie Rotărescu
Sofia & Ion Macovei
Violeta Mihaela Boştină
Gilbert Ciobanu
Lavinia Carciuc
Marin Dinu

TOP 10 în
funcţie de pc
non-manageriale
realizate în
luna decembrie

TOP 10 în funcţie de pc
ale Noilor Distribuitori
realizate
în luna decembrie

1. Cristiana & Eugen Dincuţă
2. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
5. Camelia & Daniel Dincuţă
6. Claudia Istrate
7. Daniel & Maria Parascan
8. Maria Cernega
9. Daniela Levarda & Alexandru Chiş
10. Angela & Valentin Gherghe

1. Corneliu Fodor
2. George & Nicoleta Tomoşoiu
3. Corina & Constantin Constantinescu
4. Răzvan Ionuţ Dumitrache
5. Doina Ligia & Neculai Iordache
6. Ficuţa Tecu
7. Cătălina Elena Palancianu
8. Elena & Petru Jula
9. Aurica Maxiniuc
10. Elena Frăţiean

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna decembrie
(locul din luna precedentă)
Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna decembrie acumulând 1 pc în nume
personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

1. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
2. Aurel & Veronica Meşter (1)
3. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (6)
4. Maria Pop (3)
5. Carmen & Gabriel Larion (7)
6. Vajda Katalin (8)
7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)
8. Daniel & Maria Parascan (4)
9. Gizella & Marius Botiş (nou)
10. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)

11. Ramona & Dorin Vingan (nou)
12. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (10)
13. Smaranda Sălcudean (11)
14. Elena & Virgil Angelescu (19)
15. Angela & Valentin Gherghe (18)
16. Mircea & Dana Olariu (nou)
17. Constantin & Tania Popa (17)
18. Derzsi Sámuel & Etelka (15)
19. Marilena & Teodor Culişir (14)
20. Mariana Iuga (12)

Raliul Mondial 2012 Hong Kong
elicitări familiilor Vera & Aurel Meşter şi Maria & Daniel
Parascan, care, alături de Directorii Generali Forever
România, Dóra & Gábor Szőcs, ne vor reprezenta ţara la
ultimul Raliu Mondial, ce va avea loc în spectaculosul
Hong Kong!

F

PROGRAMUL DE MAŞINĂ
STIMULENTUL I
Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Doina Ligia & Neculai Iordache
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Maria Pop
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Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Ramona & Dorin Vingan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Emilia Truşcă
Carina & Sebastian Iacătă

STIMULENTUL II
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin
STIMULENTUL III
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
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