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Pentru mulți dintre noi, luna aprilie
înseamnă inima primăverii. Este una dintre
perioadele mele preferate. Aici, în Arizona,
florile sălbatice pictează deșertul cu galben
și portocaliu și aduc cu ele un sentiment de
renaștere a energiei și a vieții.
Natura poate fi o reflectare atât de
puternică a ceea ce suntem și ne
străduim să devenim. Primăvara ne ajută
să lăsăm iernile lungi în urmă, pe măsură
ce renaștem în același timp cu natura
care ne înconjoară. Dar nu este
primăvară pentru toată lumea. Pentru
familia noastră Forever din emisfera
sudică, toamna este în plină desfășurare.
Există de asemenea o mulțime de motive
pentru a iubi și toamna - și fiecare
anotimp.
Așa cum lumea întreagă se schimbă și
evoluează, la fel se întâmplă cu fiecare
dintre noi. Viața și afacerea ta
progresează și se transformă permanent.
Pentru mine, primăvara este o perioadă
care mă energizează și mă face să fiu
recunoscător pentru tot ce mă
înconjoară. Întotdeauna am simțit că cele
mai bune idei ale mele se nasc
primăvara.
Apoi vine vara, pe care am considerat-o
mereu o perioadă a explorării. Călătorim,
întâlnim oameni noi și încercăm lucruri
noi. Suntem deschiși să ne depășim și
mai mult limitele.
Toamna este anotimpul maturității.
Frunzele își schimbă culoarea și cad.
Aerul devine rece și ne amintim că nimic

nu rămâne la fel pentru totdeauna.
Suntem cu toții într-o continuă
transformare și creștere. Și chiar dacă
s-ar putea să nu fim pregătiți să ne luăm
rămas bun de la vară, știm că acele zile
vor veni din nou și le vom îmbrățisa mai
experimentați și mai înțelepți decât am
fost anul trecut.

EXISTĂ CEVA FRUMOS ÎN
FIECARE ANOTIMP. OBȚINE TOT
CE ESTE MAI BUN DIN FIECARE
MOMENT PE CARE ÎL TRĂIEȘTI.
Iubesc iarna pentru că vine la pachet cu
sărbătorile. Este momentul potrivit pentru
a încetini totul și a te bucura de această
perioadă împreună cu oamenii la care ții
cel mai mult. În acest anotimp, mă
trezesc reflectând asupra lunilor care au
precedat iarna, gândindu-mă la modul în
care am evoluat și m-am schimbat.
Chiar și atunci când iarna pare că
durează un pic prea mult, există
întotdeauna o altă primăvară pe care s-o
aștepți cu nerăbdare.
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Există ceva frumos în fiecare anotimp.
Trăiește din plin fiecare moment. Nu fi
trist că este sfârșitul unui anotimp sau
începutul altuia! Lucrurile din viața ta se
vor schimba continuu și vor evolua. Iar
atunci când par că stau pe loc,
amintește-ți că fiecare anotimp face
trecerea către următorul.
Cele mai bune momente ale tale se vor
transforma în cele mai dificile zile ale tale,
iar acestea vor trece și ele și vor face loc
pentru altele mai luminoase.
În afacerea noastră există momente de
energie și creștere accelerată, dar și
momente când poate simți că lucrurile
încetinesc. Permanent învățăm, evoluăm
și ne schimbăm, chiar și atunci când nu
simțim asta. Dacă poți învăța să iei ce e
mai bun din fiecare moment, vei
descoperi că aceste tranziții te fac mai
plin de compasiune și te impulsionează
să porneşti către următorul capitol al
succesului afacerii tale.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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E TIMPUL SEMINŢELOR
Ne-am dorit cu toţii anul acesta să fie odată vreme
frumoasă! S-a întâmplat şi în alţi ani să avem zile
capricioase în martie, dar acum a fost prima oară
când ne-am întrebat: Oare când va începe cu
adevărat primăvara?
Răspunsul pe care l-am găsit ne-a adus aminte de
istorioara despre melcul care urca încet pe trunchiul unui
cireş. Era prin februarie, aşa că o gâză întâlnită în drum l-a
avertizat: „E prea devreme. Cireşele nu s-au copt încă.” Iar
melcul i-a răspuns fără să se oprească: „Atunci când o să
ajung eu sus, vor fi coapte.”
Cireşele nu se coc peste noapte. Şi nici primăvara nu
începe cu ziua în care se desfac primii muguri. E nevoie de
un timp în care lumina, căldura, apa lucrează pe neştiute şi
pregătesc la foc continuu renaşterea naturii. Sunt paşii pe
care îi avem de făcut când urmărim un scop.
Ce uită mulţi oameni, dar în Forever noi ştim foarte bine,
este că nu recoltezi imediat după ce cultivi seminţele. Nu te
duci a doua zi după ce le-ai plantat şi spui: „Cred că n-o să
iasă mare lucru din asta.” Nici nu scoţi sămânţa, te uiţi la ea
şi tragi concluzia: „Exact cum mă temeam, nu s-a petrecut
nimic.”
Prea des cei care speră să aibă succes vor să obţină
repede beneficii mari. Iar dacă nu reușesc de pe o zi pe
alta, și nici n-au cum să o facă astfel - renunță la ţelul pe
care şi l-au stabilit.
Succesul se bazează pe ceea ce investeşti. În Forever nu
e nevoie de investiţie în bani, dar e indispensabilă investiţia
de muncă, răbdare şi perseverenţă. Succesul înseamnă
seminţele pe care le plantăm și cum le îngrijim până când
începem să culegem recolta. Apoi o luăm de la capăt.
Nu-ţi face griji dacă nu vezi încă recolta. Continuă să
plantezi seminţe, beneficiile sunt reale şi le obţii când ai
atins numărul de paşi necesari.

Sunt multe exemple de FBO din România care au crescut
impresionant în 2020. Asta ne arată că se poate. Iar pentru
toţi dintre voi care v-aţi hotărât să aveţi mai multe realizări
în 2021 decât anul trecut, primul pas este chiar această
decizie fermă. Şi ca să înaintaţi în ritm susţinut stabiliți-vă
scopuri concrete, accesibile şi totuşi provocatoare.
Ce înseamnă „mai mult succes” pentru următoarele luni?
Câţi noi FBO în echipa voastră? Câţi noi Supervizori,
Manageri? La ce stimulente Forever alegeţi să vă calificaţi?
Câte puncte credit sunteţi hotărâţi să acumulaţi în fiecare
lună?
Apoi acţionaţi la fel ca ambasadorii Forever, oameniiinspiraţie, cei pentru care fiecare ţel atins este o trambulină
pentru altul şi mai înalt: stabiliţi-vă o strategie foarte bună
de acţiune. Planificaţi-vă succesul. Disciplinaţi-vă pentru a
vă împlini sarcinile cu perseverenţă, oricât de mici ar părea
şi oricât de tentant ar fi să le amânaţi.
Suntem în plină primăvară, plantați cu încredere seminţele
pe care le-aţi ales. Îngrijiți-le în fiecare zi cu optimism, prin
acțiunile și zâmbetele voastre. Suntem într-o comunitate în
care succesul înseamnă în primul rând bucuria de a face
lucrurile împreună, de a munci cu pasiune şi de a dărui şi
celorlalţi ceea ce ne-a transformat viaţa şi ne-a făcut-o mai
bogată din toate punctele de vedere.
Suntem într-o familie de suflet în care nimeni nu e vreodată
singur. De aceea, puterea noastră este fără limite, iar
reuşitele noastre sunt pe măsura visurilor noastre. Sunt
măreţe.
Cu încrederea și bucuria de a vă fi aproape la fiecare pas,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România & Rep. Moldova
foreverliving.ro

foreverliving.ro
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E minunat cât de repede a crescut Forever în
ultimii ani! Mulți dintre cei care citiți acest
mesaj acum vă aflați la începuturile călătoriei
în Forever și vreau să știți cu toții cât de
încântat sunt că faceți parte din familia
noastră.
În Forever, nu doar fabricăm produse cu
Aloe vera – producem inspirație și
oportunităţi. Deschidem ușa tuturor celor
care vor să construiască ceva semnificativ,
în funcție de timpul și de disponibilitatea lor.
Oamenii se alătură companiei noastre din
diverse motive.

Fie că asta înseamnă să ajutăm pe cineva
să-și împlinească visurile sau că punem la
dispoziția cuiva instrumentele pentru a
construi o comunitate mai puternică și
pentru a obține venituri suplimentare,
întotdeauna suntem bucuroși să fim
partenerul tău de încredere.

Oricare ar fi acestea, Forever își onorează
întotdeauna angajamentele asumate față
de tine, în calitate de FBO.

Misiunea noastră este să facem totul
pentru a te ajuta să ai succes. Iar acesta
este angajamentul pe care ni l-am luat față
de tine:

Indiferent dacă aloci puțin timp săptămânal
pentru a câștiga venituri suplimentare sau
dacă țintești către Chairman’s Bonus, noi
suntem aici pentru a-ți fi parteneri. Poate
că stimulentele nu sunt prioritatea ta. Poate
că ni te-ai alăturat pentru a te bucura de
reduceri la produsele favorite, pentru a-ți
crește încrederea în tine sau pentru a
întâlni oameni noi.
Asta nu înseamnă că pentru noi ești mai
puțin important decât cei care obțin cele
mai mari venituri în afacerea Forever.
Probabil m-ai auzit spunând adesea că în
compania noastră ești în afacere pentru
tine, dar nu ești niciodată singur. Asta nu
este doar o frază care sună bine, ci
reprezintă inima a tot ceea ce facem în
Forever. Am crescut privindu-l pe Rex cum
dezvoltă această companie. Mi-a insuflat
credința profundă că ceea ce facem
schimbă cu adevărat vieți.

• Să dezvoltăm și să fabricăm cele mai
bune produse disponibile pe piață
astăzi. Asta înseamnă să combinăm
Aloe vera pură și ingrediente naturale
care susțin și amplifică proprietățile aloei
cu cele mai recente descoperiri
științifice, care să vă ajute pe tine, familia
ta și clienții tăi să arătați mai bine și să vă
simțiți mai bine.
• Să-ți oferim la fiecare pas susţinerea
care îţi trebuie. Dacă ai întrebări în ceea
ce privește afacerea sau ai nevoie de
cineva care să-ți ridice moralul și
împreună cu care să-ți sărbătorești
succesul, noi ne luăm acest rol foarte în
serios. Echipele noastre din toată lumea
se bucură să facă orice este nevoie
pentru ca afacerea ta să crească și să
prospere.
• Să inovăm cu pasiune. Indiferent că
vorbim despre fabricarea produselor,
formulele acestora, progresul tehnologic
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sau o nouă strategie cu care te ajutăm
să-ți dezvolți afacerea, suntem devotați
gândirii creative și rămânem ancorați la
schimbările constante din industria
noastră, pentru a ne asigura că
produsele și instrumentele de care ai
nevoie pentru succes îți sunt mereu la
îndemână.
• Să oferim cel mai bun plan de
compensare din industrie. Vom continua
să plătim cele mai mari bonusuri și să-ți
punem la dispoziție stimulente care să te
motiveze să fii și mai bun în ceea ce faci
pentru tine și afacerea ta.
Fundamentele Planului nostru de Marketing
au rămas în mare parte aceleași de mai
bine de patru decenii, pentru că atunci
când ceva funcționează, pur și simplu
funcționează.
Punem foarte mult suflet în Forever.
Indiferent ce anume te-a inspirat să te
alături afacerii, poți fi sigur că suntem aici
pentru a-ți fi un partener de nădejde. Ai
flexibilitatea să-ți construiești afacerea în
propriile tale condiții, fără să te simți vreun
moment singur.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Afacere Forever

5

m
s
i
m
i
t
p
o
i
ș
e
i
g
r
e
n
E

Optimismul este un instrument
valoros în viața de zi cu zi.
El îți dă forța să duci la bun
sfârșit ceea ce ți-ai propus. Îți
furnizează energie și entuziasm
pentru a găsi soluții acolo unde
la prima vedere sunt doar
probleme.
Optimismul nu presupune să-ți
ignori emoțiile negative sau să
elimini forțat tristețea, ci pur și
simplu să le accepți și să mergi
mai departe, cu încredere în
ce-ți rezervă viitorul.
În tot ceea ce faci îți va fi de
folos o atitudine pozitivă.
O soluție pentru asta este să
te raportezi la întâmplările și

evenimentele din jur cu gândul
că ceea ce ți se întâmplă este
exact ce ai nevoie la momentul
respectiv, pentru a te dezvolta.
Poți avea parte și de câte o
lecție dură, însă în același timp
ea este și un bun antrenament
pentru a te întări mental. În plus,
dacă tu ai o atitudine pozitivă și
entuziastă, îi vei ajuta și pe cei
din echipă, prin energia ta.
În această perioadă de
incertitudine, când pare că
unele evoluții ne scapă de sub
control și lucrurile se schimbă
atât de repede, este cu atât mai
important să-ți menții o stare
bună de spirit.

Pornind de la recent încheiatul
Raliu Global Forever, centrat
pe inspirație, instruire și
distracție, îți recomand câteva
tehnici prin care să-ți crești și
să-ți păstrezi nivelul de energie
și optimism în lunile care
urmează:
Fă un gest pozitiv. Când
ne simțim abătuți, o strategie
care dă mereu rezultate și ne
readuce zâmbetul pe chip
este pur și simplu să facem un
bine. Simplu și la îndemână,
nu-i așa? Spune o vorbă
bună cuiva. Scrie un mesaj de
mulțumire unei persoane care
te-a ajutat. Fă un compliment
foreverliving.ro
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sincer. Exprimă-ți recunoștința
față de un prieten. Toată lumea
va avea de câștigat – atât
tu, cât și persoana care va
beneficia de gestul tău.
Concentrează-te pe ceea ce
poți controla sau influența.
Este un principiu foarte util,
dezvoltat de Stephen Covey. Nu
putem să controlăm direcția în
care merge economia globală,
dar putem să avem o atitudine
pro-activă și să ne concentrăm
pe aspectele care țin de noi.
Deschide-ți un cont de economii,
investește în dezvoltarea
personală, lucrează la construirea
unei echipe unite și eficiente.
Întreabă-te “Ce pot face în
acest moment, cu resursele
pe care le am la dispoziție?”
Îți vei antrena astfel o
mentalitate orientată spre
soluții în loc de griji, căutând
și construind permanent pe
direcții pozitive, pentru a trece
peste provocările întâlnite.
Conectează-te cu cei din
jur. Curiozitatea sinceră provine
dintr-o atitudine pozitivă și este
un catalizator de networking.
Este un mod excelent de a
porni conexiuni noi, pentru a-ți
crește rețeaua. Oamenilor le
place să vorbească despre ei,
despre reușitele lor, așa că nu
te teme să pui astfel de întrebări
când ai ocazia.

Sărbătorește progresul,
oricât de mic. Perfecționismul
te poate bloca. În loc să privești
doar departe în viitor, cu teamă
că n-ai cum să ajungi acolo,
mai bine plănuiește următorul
pas pe care îl vei face.
De exemplu, poți organiza
o întâlnire online cu membrii
echipei tale sau poți căuta un
eveniment de networking la
care să participi, pentru a-ți
crește rețeaua și a identifica
noi clienți. După ce ai făcut ce
ți-ai propus, conștientizează
că ai avansat cu încă un pas și
oferă-ți timp să te bucuri.
Fă mișcare. Un stil de viață
activ merge mână în mână cu
optimismul. După o plimbare
în ritm alert, exerciții fizice,
alergare sau stretching, vei avea
din nou vigoare, iar starea de
spirit ți se va îmbunătăți simțitor.
Mișcarea determină producerea
de serotonină, „hormonul
fericirii”, așa că include
activitatea fizică în programul
tău zilnic, pentru măcar 30

Nu uita că de la fiecare om ai
ceva de învățat, indiferent dacă
de-abia s-a alăturat echipei,
este încă un prospect sau un
FBO cu experiență.
Știai că în 2020, la nivel
global, peste 1.000.000
de oameni s-au înscris în
Forever? Ai de unde alege
dacă vrei să porți conversații
cu miez! Mai ales acum,
când lumea s-a obișnuit cu
întrevederile online, care pot fi
organizate la mii de kilometri
distanță.
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de minute. Îi vei simți din plin
efectele.
Inspiră-te de la cei mai
buni. Dezvoltă-ți echipa și
îndeamnă-ţi oamenii să cultive
gândirea pozitivă. Mediul uman
și fizic ne influențează extrem
de mult atitudinile și acțiunile.
E reconfortant ca, atunci când
simți descurajare, să poți apela
la oameni de încredere, care
sunt acolo și te susțin.
O vorbă bună, o glumă,
un îndemn, o mobilizare la
acțiune, la timpul potrivit, fac
minuni. Dacă te înconjori de
persoane energice, ambițioase
și încrezătoare, vei tinde să fii
ca ele.
Se spune că suntem media
celor 5 oameni cu care ne
petrecem cel mai mult timp.
Tu pe cine ai în cercul tău de
apropiați? Îți oferă susținerea
lor sinceră sau mai degrabă te
descurajează?
Pune pauză. Suntem oameni,
nu roboți, așa că din când în
când avem nevoie de câte o

Afacere Forever

pauză, o resetare. Poți să-ți
iei câteva ore sau o zi liberă
în care doar să te relaxezi, să
faci plimbări în natură sau să
stai departe de tehnologie, de
exemplu. Te vei întoarce cu
idei creative și mai mult spor în
muncă.
Învață ceva nou și apoi pune
în practică. Fie că este vorba
despre networking, instrumente
digitale, vorbit în public, abilități
de negociere sau elaborat
email-uri persuasive, un astfel
de lucru nou pe care îl înveți
îți va fi de folos în dezvoltarea
afacerii.
Vei dobândi mai multă
încredere în tine, îți vei crește
nivelul de entuziasm și vei face
lucrurile mai bine și mai cu spor.

Un prilej excelent de dezvoltare
personală a fost Raliul Global, o
experiență unică Forever, care
a reunit parteneri de afacere,
echipa executivă și liderii din
întreaga lume, într-o interacțiune
online emoționantă.
În fiecare zi de Raliu, cele
aproximativ 3 ore de transmisiune
live cu training-uri de top, lansări
de produse în premieră și multe
noutăți importante au fost o
șansă fantastică pentru membrii
comunității Forever, de care
sper că ai profitat. Iar atitudinea
potrivită acum este să păstrezi
în minte aceste experiențe pline
de energie și optimism și să le
valorifici pentru dezvoltarea ta
ca FBO.
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EXERCIȚIU
La training-urile de la
Raliu, special concepute
pentru cel mai mare
eveniment Forever
al anului, ai primit
recomandări, tactici și
informații prin care să-ți
crești afacerea și să ai
succes. Ce ți-ai propus
să pui în practică în
perioada următoare?
Care este primul pas pe
care îl vei face?
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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afacerea part-time
Carmen & Gabriel Larion, Safir Manageri & membri KLC, sunt de 16 ani în
Forever. Amândoi medici valoroşi, fac afacerea Forever part-time și s-au
calificat de-a lungul timpului la cele mai importante stimulente ale companiei.
Succesul a venit constant în tot ceea ce întreprind, chiar şi într-un an în care au
trecut de la 25% la 100% activitate online.
Cum reușesc să îmbine atât de bine viața de familie cu cariera de medici și afacerea
Forever în noul mediu de lucru digital - ne dezvăluie ei înşişi, într-un interviu marca
Forever, menit să schimbe mentalități și să aducă o lecție utilă de antreprenoriat pentru
orice FBO, indiferent de nivelul la care este acum în business.
Spuneți-ne cine sunteți și
cum vi s-a schimbat viața
de când sunteți Forever.
Suntem Carmen și Gabriel,
medic de familie, respectiv
medic chirurg, amândoi
cu normă dublă (serviciu și
clinică particulară), avem un
fiu, Alexandru, medic rezident
chirurg, și locuim într-un mic
oraș din nordul Moldovei, numit
Fălticeni.

Am început să folosim
produsele Forever Living în
anul 2004. Am fost uimiți de
faptul că multe aspecte legate
de imunitate, de digestie,
de problemele articulațiilor și
ale gingiilor inflamate sau de
întreținerea tenului sensibil
s-au schimbat în bine și am
realizat că ne aflăm în fața
unor produse excepționale.
De atunci ne-am făcut obiceiul
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de a bea zilnic Aloe Vera Gel.
Ne-am înlocuit, de asemenea,
întreaga gamă de produse de
îngrijire cosmetică şi personală
cu produsele Forever, care au
concentrații mari de Aloe vera.
Pentru noi, ca medici, faptul că
produsele au primit foarte multe
avize internaționale de calitate,
iar la realizarea lor se folosesc
cele mai valoroase plante, cele
mai noi descoperiri științifice și

Interviu Forever

cele mai avangardiste tehnologii
a contat când am decis să
devenim consumatori.
Avem convingerea că am
făcut cea mai bună alegere! Şi
pentru că suntem încântați de
ele, ni s-a părut natural să le
recomandăm și să ajutăm alți
oameni să se simtă mai bine,
să arate mai bine. La început
făceam asta fără să fim înscriși,
nedorind să ne implicăm în
afacere, deoarece credeam că
afacere înseamnă să vindem
ceva.
Carmen: Mă aflam într-o
perioadă în care, după ce
dădusem și primariatul, privind
înainte la cariera de medic și la
cei 30 de ani pe care îi aveam
până la pensie, mă întrebam
dacă asta este tot. Dacă nu
cumva ratez aventura în viață.
Și dacă toate visurile noastre
din copilărie, de a călători
prin lumea întreagă, de a trăi
experiențele fantastice pe care
ni le-am imaginat citind cărțile
de aventuri cu mari exploratori,
vor rămâne doar visuri. Am aflat
apoi de la fosta mea asistentă,
respectiv Sponsorul nostru,

despre generozitatea companiei
(în 2005, bonusul ei lunar de
Manager echivala cu salariile pe
7-8 luni ale unui chirurg).
Am înțeles că nu trebuie
să vindem, ci doar să
recomandăm produsele și am
hotărât să începem afacerea,
văzând în asta o cale de a ne
împlini visurile.
Acum ne întrebăm cum ar fi fost
viață noastră dacă, în urmă cu
16 ani, nu am fi ales Forever. Cu
siguranţă, ca medici, am fi avut
un nivel de trai acceptabil, doar
că noi nu am vrut să fie doar
acceptabil. Pentru că avem o
singură viaţă aici, pe Pământ,
am vrut să fie extraordinară!
Cu siguranţă, am fi călătorit,
dar nu în condiţii de 5 stele şi
nu în atâtea destinaţii de vis:
Hawaii, Las Vegas, Washington,
Bahamas, Singapore, Phoenix,
Dallas, Cancun, New York,
Londra, cascada Niagara,
Cannes, Johannesburg,
Stockholm, Grand Canyon….

9

cunoaște atât de mulți oameni
minunați. Mașini aveam oricum,
dar nimeni nu ne-ar fi plătit în
16 ani 6 mașini, astfel încât din
3 în 3 ani să ne cumpărăm o
mașină nouă.
Cu siguranţă, nu am fi dus-o
foarte rău cu banii, dar nici nu
ar fi încăput vorba ca veniturile
să se dubleze, tripleze…
înzecească în timp, cum mulţi
nu-şi pot imagina.
Am primit 13 cecuri Chairman’s
Bonus în 16 ani. Şi toate
acestea, muncind part-time.
Iar dezvoltarea personală de
care am beneficiat și oamenii
extraordinari pe care i-am
cunoscut ne-au determinat să
facem din acest parteneriat
unul de durată Forever.
Rămâne ca cei care nu s-au
decis încă să-și pună întrebarea
dacă sunt mulțumiți de viața
lor de până acum și să încerce
să-și imagineze cum ar putea fi
viața lor cu Forever.

Cu siguranță am fi avut prieteni,
dar nu am fi avut șansa de a

foreverliving.ro

10 Interviu Forever

Sunteți amândoi medici de
succes și știm că munciți
cu multă pasiune și în
afacerea Forever. Cum
reușiți să le îmbinați cu
brio?
Există oameni care invocă lipsa
timpului atunci când refuză
să înceapă această activitate.
Noi îi înțelegem foarte bine,
dar ne dorim în echipă oameni
ocupați, pentru că ei înțeleg
valoarea corectă a timpului,
sunt organizați, disciplinați și
reușesc să aibă succes în tot ce
își propun.
Ziua noastră de muncă este
împărțită în trei segmente:
1 - activitate la spital/
dispensar; 2 - clinică
particulară; 3 - Forever. Nu
întotdeauna în aceeași ordine.
Ținem foarte mult la timpul
nostru dedicat setării mentale,
de dimineață, la planificarea
și organizarea activităților pe
luni, săptămâni, zile și ore și
ne completăm/compensăm
reciproc, pentru că echipa
noastră începe cu noi doi.
Nu este simplu, dar când
realizezi că merită, îți faci timp
și, dacă îți dorești cu adevărat,
reușești să te organizezi. Când
cineva devine conștient cât
valorează timpul lui (viața lui),
soluția Forever reprezintă cea
mai preţioasă opțiune.

Din multe puncte de
vedere, 2020 a fost un an
al schimbărilor pentru
toată lumea. Cum a fost
pentru dumneavoastră
trecerea la un mediu de
lucru 100% online?
Orice schimbare presupune
efort, dar singura șansă pentru
noi și echipa noastră a fost de a
trece de la o activitate online de
aproximativ 25%, la activitate
100% online.

Cel mai greu a fost să
învingem rezistența oamenilor
la schimbare, legat de
realizarea online a comenzilor
și înscrierilor, iar pentru cei care
au socializat toată viața offline
a fost foarte greu să învețe să
socializeze online, să învețe
să facă postări, să-și creeze
un brand personal… Cei care
s-au adaptat însă au avut și au
rezultate excepționale.
Vedem foarte multe avantaje
în lucrul online - eficiență,
economie de timp, posibilitatea
de a ajunge cu informația
și evenimentele la mai mulți
oameni, indiferent de distanțe.

un grup de Facebook special
destinat dezvoltării unei culturi
a întreținerii sănătății și formei
fizice maxime a fost salutar.
Promovarea și semnalele pe
care le-am transmis în social
media prin postările noastre
au atras atenția și, de cele mai
multe ori, ne-au căutat oamenii,
astfel că recrutarea nu a fost o
problemă. Datorită folosirii mai
active a social media, munca
noastră chiar a devenit mai
uşoară.

Ne este dor tuturor de
întâlnirile offline - Success
Day, Business Day etc., dar
până vor fi posibile, lucrul
online este vital pentru prezent
și viitor și prezintă beneficii
uriașe. Rămâne ca fiecare să le
descopere.

Cum reușiți să recrutați
în această perioadă? Vă
ajută pachetele de start în
acest sens?
Pachetele au reprezentat
dintotdeauna o modalitate de
a ajunge la un discount mare
în timp scurt, dar și o şansă ca
prin promovarea lor să urci la
un nivel superior în Planul de
Marketing.
Noile pachete vin cu mari
avantaje - te califici investind
cea mai mică sumă posibilă. Şi
beneficiezi din plin de faptul că
alcătuirea pachetelor este atent
gândită şi pune la dispoziţie
cele mai utilizate și cele mai
vandabile produse.
Cât despre recrutare, exemplul
personal, ca întotdeauna, a
contat foarte mult. Faptul că
înainte de debutul pandemiei
am avut inspirația să începem
o campanie/revoluție FIT
personală și în echipă, creând
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Cum reușiți să fidelizați
consumatorii?
În primul rând printr-o
bună consiliere, încercând
să înțelegem foarte bine
ce beneficii urmărește
consumatorul nostru, astfel
încât consumul produselor să-i
aducă rezultatele așteptate
și să-l transforme într-un
consumator mulțumit.
Căci odată satisfăcut, va reveni
cu comenzile și va spune
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și altora ce a folosit și ce
experiență pozitivă a avut, ceea
ce este foarte important. Cu
toții ar trebui să fim interesați
să întărim curentul de opinii
pozitive.
Apoi îi introducem într-un
grup de consumatori în care
facem postări specifice. De
multe ori, în urma postărilor
și-au descoperit noi nevoi, au
repetat comenzile și și-au extins
gama de produse consumate.
Îi invităm în prezentările Zoom
pe care le organizăm noi sau
compania, ne asigurăm că sunt
conectați la grupurile social
media Forever şi că primesc
newsletter-urile companiei.
Nu în ultimul rând, atenția
acordată cu diverse ocazii felicitările, aprecierile,
campaniile companiei sau
ale noastre îi stimulează și îi
fidelizează. Să nu uităm însă că
principalul factor de fidelizare
rămâne calitatea de neegalat a
produselor.

Știm cât de important este
Activul lunar. Cum reușiți
să vă mențineți echipa
Activă?
Activul este motorul afacerii și
atunci când un om decide să se
implice în afacere ne asigurăm
prin training-urile pe care le facem
că au înțeles ce este Activul,
cum se realizează, care sunt
avantajele. Îi felicităm pe Activi
cu ocazia training-urilor pe care
le organizăm, la evenimentele
de început de lună pentru
aprecierea rezultatelor din
luna anterioară. Organizăm
campanii, stimulente…

să îi propulseze la noi niveluri în
Planul de Marketing.
Important este să-i ajutăm să-și
dezvolte abilitățile de care au
nevoie ca să-și poată realiza
această condiție de Activ. Să
învețe să facă postări, să-și
creeze și să susțină prin postări/
live-uri propriile grupuri de
prospectare, de consumatori.
Să învețe să trateze obiecțiile,
să finalizeze, să facă prezentări
(îi implicăm în prezentări), să-și
ia în serios rolul de Sponsori la
rândul lor, pentru că doar așa
va exista multiplicare.

Am înregistrat, în ultimul
an, o cerere imensă a
produselor noastre la
nivel global. Știm că ne
confruntăm de ceva timp
cu unele dificultăți în
ceea ce privește stocurile
la unele categorii de
produse. Cum ați reușit
să vă adaptați acestei
provocări în afacere?
Cu adevărat, anul pe care l-am
traversat a fost plin de provocări
și în timp ce multe afaceri și-au
închis porțile, Forever a cunoscut
o dezvoltare impresionantă.
Explicaţia stă în primul rând
în faptul că produsele noastre
fac obiectul unui interes din
ce în ce mai mare pentru
întreținerea sănătății, condiției
fizice, frumuseții, tinereții, dar

și în faptul că afacerea Forever
oferă multiple avantaje, inclusiv
flexibilitatea și adaptabilitatea la
condițiile actuale, pretându-se
perfect la a lucra online.
Astfel că a devenit o opțiune
foarte interesantă pe orice
meridian și paralelă, pentru foarte
mulți oameni mai puțin favorizați
de instabilitatea economică și a
pieței muncii.
Faptul că unele produsele atât
de dragi nouă, fără de care
nu putem concepe o viață de
calitate, au cunoscut goluri de
aprovizionare s-a datorat în
primul rând creșterii importante
a consumului în toată lumea, dar
și unor probleme întâmpinate
de furnizorii de materii prime
sau transportatori, generate de
contextul în care ne aflăm.
De aceea, când consumatorii
noștri își doresc un produs care
în acea clipă nu se află pe stoc,
îi sfătuim să fie foarte atenți când
va reveni și să se grăbească
să-l achiziționeze, dar până
atunci le prezentăm alternative,
pentru că gama de produse de
la Forever este atât de vastă,
încât putem cu ușurință acoperi
orice nevoie, iar produsele sunt
atât de versatile și eficiente, încât
nu avem nicio îndoială că vor fi
mulțumiți.
Cu siguranță, dacă noi știm
să prezentăm cu încredere
alternative, oamenii le vor

Avem un grup de Facebook
destinat Activilor, unde îi
felicităm. Prin postări specifice,
dorim să-i susținem atât
cu informațiile de care au
nevoie, cât și cu motivația,
inspirația și entuziasmul care
foreverliving.ro
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îmbrățișa cu aceeași încredere.
Este o problemă de atitudine
atunci când ai la dispoziție o
gamă de peste 240 de produse
să faci din absența temporară
a unui produs un pretext pentru
a te demotiva sau a-ți demotiva
echipa.
Noi avem deplină încredere că
firma Forever Living România
face toate eforturile de a ne
asigura produsele atât de
îndrăgite.

Vă caracterizează
constanța în ceea ce
privește succesul afacerii
dumneavoastră Forever –
v-ați calificat de-a lungul
timpului la cele mai
importante stimulente ale
companiei, și nu de un an
sau doi, ci de foarte mulți
ani. Ce vă mai motivează
astăzi să continuați să
faceți chiar și lucrurile de
bază în afacere?
Încă de când am început
afacerea, în urmă cu 16 ani, am
înțeles trei aspecte:

1 - Nu există afacere dacă nu
faci lucrurile de bază, indiferent
de nivelul la care ajungi. Atunci
când încetezi să le mai faci,
încetează dezvoltarea afacerii.
2 - Compania oferă
recompense materiale uriașe în
comparație cu orice alternativă,
cu condiția să captezi viziunea a
ceea ce înseamnă Forever mai
sus de nivelul de Manager și
să fii pregătit pentru o activitate
consistentă, consecventă, de
anduranță, care te va conduce
cu siguranță la toate aceste
stimulentele generoase, atât
timp cât nu renunți.
3 - Trebuie să fim deschiși la a
ne transforma, adapta, învăța
permanent. Noi așa am făcut.

Ce obiective aveți
pentru perioada imediat
următoare în afacerea
Forever?
La momentul acesta motivația
noastră personală nu este cea
financiară. Activitatea noastră ca
medici ne asigură tot confortul
financiar de care avem nevoie.
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Continuăm pentru că vrem să
ne punem toată experiența și
efortul în slujba celor care fac
din Forever șansa vieții lor, să
ne putem continua acțiunile
caritabile, să fim un exemplu
și să ne demonstrăm nouă că
putem mai mult.
Obiectivele noastre personale au
fost și rămân obiectivele celor
care ni s-au alăturat în echipă.
Deci visul fiecăruia face parte din
planul nostru și suntem hotărâţi
să-i sprijinim până și-l împlinesc.
Cum noi am obținut toate
stimulentele Planului de
Marketing, scopul nostru este
să ajutăm cât mai mulți oameni
din echipa noastră să realizeze
Eagle Manager, Forever2Drive,
Raliul Global, Chairman’s Bonus
și, bineînțeles, țintim să trecem
la următorul nivel.
Este minunat să ajungi să
muncești cu plăcere, încredințat
pe deplin că cineva s-a gândit
cum să te răsplătească mai
bine și să-ți facă viața mai
frumoasă. Mulțumim, Rex
Maughan!

Produsul lunii 13
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Ne-a cucerit inimile, casele
și ne-a depășit așteptările
încă de la lansare. Pachetul
Must Try Kit este o trusă
de produse Forever atent
selecționate, care transformă
îngrijirea din cap până în
picioare într-un ritual de
relaxare și bună dispoziție,
în timp ce are grijă de
tine și familia ta.

foreverliving.ro
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Ce produse regăsești în pachet?
1

Aloe Lips – cu o
concentrație extrem de ridicată
de Aloe Vera Gel, balsamul
asigură în orice anotimp o
hidratare optimă pentru buze;

1

Forever Bright Toothgel –
pastă de dinți fără fluor pentru
întreaga familie - cu gel de aloe,
propolis și extract de mentă,
este considerată una dintre cele
mai bune de pe piață;

1

Aloe First – nu trebuie să
lipsească din trusa de primajutor a familiei - celebru pentru
proprietățile remarcabile în cazul
arsurilor, First este mai mult
decât atât – este ideal pentru
îngrijire zilnică, putând fi aplicat
pe piele imediat după epilat, dar
și pe diverse iritații - calmează,
regenerează, cicatrizează,
hidratează;

1

Aloe Propolis Creme ––
este ideală pentru calmarea,
refacerea și hidratarea
țesuturilor afectate de arsuri,
julituri, iritații, alergii, mai ales
în cazul copiilor; emolientă și
calmantă, această cremă are
beneficii nebănuite, utilizatorii
ei descoperindu-i continuu
potențialul uimitor;

1

Aloe Heat Lotion – emulsie
pentru masaj, pregătită mereu
să alunge durerile musculare
și stresul; calmează rapid
disconfortul apărut după
efectuarea exercițiilor fizice;

1

Aloe Ever-Shield
Deodorant – fără săruri de
aluminiu, alcool și zirconiu –
poate fi utilizat imediat după
epilare și nu pătează hainele;
lasă pielea să respire și ține la
distanță mirosurile neplăcute;

1

Aloe-Jojoba Shampoo –
ideal pentru toate tipurile de
păr, pe bază de gel de Aloe
vera și ulei emolient din semințe
de jojoba;

1

Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse – completarea perfectă
a șamponului, pentru ca
hrănirea și răsfățul părului să
fie complete – cu proteine
hidrolizate și complexul
de vitamina B, reface firele
deteriorate, oferă strălucire, iar
părul devine mai ușor de coafat
ca oricând;

1

Aloe Hand Soap – este
săpunul care mulțumește
mâinile tuturor membrilor
familiei – nu conține parabeni,
iar formula îmbogățită cu gel de
Aloe vera și extracte din fructe
oferă o experiență relaxantă la
fiecare spălare.

1

Prosop alb/albastru cadou 30 cm x 30 cm
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De ce Must Try Kit?
Indiferent că ești consumator
sau dezvoltator de afacere
Forever, Must Try Kit este
pachetul care îți oferă îngrijirea
pe care corpul tău o merită și
care îți poate schimba viața.
•

Combină cele mai căutate
și apreciate produse de
îngrijire corporală Forever;

•

Te ajută să fii un exemplu
pentru cei din jur și să
promovezi mai ușor
produsele;

•

Împacă nevoile, dar
și preferințele tuturor
membrilor familiei tale – de
la copii până la bunici;

•

Îl folosești ca pachet de
testare – oferi produse
din el consumatorilor sau
prospecților pe perioade
limitate de timp, pentru
ca ei să ia contact cu cele
mai valoroase produse
din gama companiei și
să le descopere singuri
beneficiile;

•

Economisești timp și efort la
cumpărături sau în a căuta
produse pentru îngrijire,
deoarece ai la un loc tot ce
e necesar pentru baia ta;

•

Te ajută să-ți faci mai uşor
Activul în fiecare lună;

•

Este o idee grozavă de
cadou pentru toți cei dragi,
pentru că este o invitație la
stilul de viață sănătos oferit
de Forever;

•

Poți înscrie cu el persoane
dornice să trăiască stilul
de viață Forever și să-și
dezvolte afacerea.

SUB SLOGANUL "NICIO
BAIE FĂRĂ PRODUSELE
DIN MUST TRY KIT”,
ADUCEM ÎN CASELE
CONSUMATORILOR NOȘTRI
STAREA DE BINE ȘI
ÎNGRIJIREA DE CALITATE
PE CARE O MERITĂ ZI DE ZI.
SCHIMBĂ, TESTEAZĂ,
PROMOVEAZĂ ȘI OBSERVĂ
SCHIMBĂRILE DIN VIAȚA ȘI
AFACEREA TA!

foreverliving.ro
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DEZVOLTĂ-ȚI
AFACEREA STRATEGIC
CU FLP360:
FLP360 este o platformă digitală de marketing, esențială pentru oricine vrea
să-și dezvolte o afacere Forever de succes. Compusă dintr-o versiune pentru
desktop și două aplicații pentru telefon – FLP360 Reports (Rapoarte) și FLP360
Tools (Instrumente), FLP360 te ajută să înțelegi indicatorii cheie din afacerea
ta și să-ți ajustezi acțiunile în consecință.
Prin combinarea datelor din
afacerea ta cu instrumente de
marketing de ultimă generație,
FLP360 îţi înlesneşte obţinerea
informațiilor necesare despre
business și posibilitatea să
construieşti o strategie bazată
pe ele, astfel încât să stabilești
conexiuni semnificative, să-ți
servești clienții, să-ți construiești
un brand online și să-ți dezvolți
afacerea.
Fie că ești la început sau ai
deja experiență, instrumentele
digitale FLP360 îți oferă tot ce
ai nevoie pentru a găsi clienți,
a distribui informații despre
produse și afacere, pentru
a-i conduce pe pagina ta de
destinație și a finaliza achiziția.

ta, creezi un plan de acțiune
utilizând setul nostru de
instrumente puternice și
privești cum se dezvoltă
afacerea ta.
Pentru că Forever este o
afacere predictibilă, iar
atunci când știi tot ce
se întâmplă în afacerea
ta, nimic nu rămâne
la voia întâmplării. Tot
ceea ce poți măsura,
poți gestiona și poți
îmbunătăți și aici
intervine rolul esențial
al FLP360.

A avea date despre afacerea
ta nu este suficient, dacă nu
știi cum să acționezi pe baza
acelor informații. Cu FLP360
obții cu ușurință informații
despre ceea ce funcționează
cel mai bine pentru afacerea
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EȘTI FBO LA ÎNCEPUT DE DRUM
ÎN FOREVER? PORNEȘTE CU
SECȚIUNEA INSTRUMENTE, DE
UNDE:
 afli cum să-ți construiești și personalizezi
site-uri profesionale, pentru a face cunoscute
povestea și produsele preferate cu
consumatorii și prospecții tăi
 accesezi cu ușurință conținut profesional gata
pentru a fi distribuit în social media
 programezi postările în social media la ore
cheie, când consumatorii tăi sunt mai prezenți
 urmăreşti, din fluxul tău de activități, câte
persoane au ajuns pe site-urile tale, au plasat
una sau mai multe comenzi ori s-au înscris în
echipa ta
 faci mai ușor follow-up cu aceste contacte
calde, care sunt interesate de conținutul tău

Cum folosești FLP360?
Începe prin a te autentifica pe platformă
și a explora fiecare pagină. Dacă n-ai
cont, în câțiva pași simpli îți poți crea
unul, accesând link-ul:
flp360.foreverliving.com .

AI DEJA O AFACERE STABILĂ? POȚI ÎNCEPE CU RAPOARTELE,
CARE TE AJUTĂ:
 să vezi volumul vânzărilor
 să-ți analizezi afacerea din perspectiva liniei
inferioare
 să-ți urmărești istoricul comenzilor și progresul
calificării la diverse stimulente
 să faci comparații selectând țara sau anii
 să măsori echilibrul celor patru arii esențiale
din afacerea ta – Recrutare, Fidelizare,
Productivitate, Dezvoltare
 să vezi cât de mult ai recrutat în ultimele 12 luni
și câți FBO noi s-au înscris în întreaga ta linie
inferioară într-un an și să acționezi imediat, nu
după ce scad rezultatele în afacere
 să știi câte persoane din linia ta inferioară sunt
Active cu 4 p.c. și plasează comenzi repetate
 să vezi numărul persoanelor care au plasat mai
mult de o comandă în ultimele 12 luni, inclusiv
prin comparație cu alte perioade
 să știi câți oameni s-au înscris în ultimele 90 de
zile, dar n-au mai plasat o comandă în ultimele
30 de zile, pentru a identifica strategii noi de
fidelizare care le sunt dedicate
 să-i identifici și instruiești pe cei din linia
ta inferioară care avansează în Planul de
Marketing

 să verifici săptămânal situația Activilor cu 4
p.c., nu la sfârșitul lunii, când poate fi prea
târziu
 să identifici care sunt top 20 FBO activi din
linia ta inferioară, sub nivelul de Manager,
pentru a-i recunoaște și a le acorda mai
multă atenție și training, ca să se dezvolte și
mai mult
 să vezi care sunt top 20 Manageri din
echipa ta și să-i încurajezi, pentru că asta îi
ajută să crească la Club 60, Club 100 și, de
ce nu, chiar mai sus

foreverliving.ro
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FLP360 ÎȚI OFERĂ
TOT CE AI NEVOIE
PENTRU CREŞTEREA
AFACERII
CU FLP360, EȘTI PROPRIUL TĂU
ASISTENT
Gestionează-ți contactele, inclusiv crearea
de profiluri, organizarea clienților potențiali,
distribuirea link-urilor către conținutul tău și către
paginile tale de destinație și urmărirea comenzilor
și activităților.
FLP360 te ajută să construiești pagini de
destinație cu design profesional, optimizate
pentru smartphone, pentru a atrage clienți
potențiali și a-i aduce în echipa ta. Cu editorul
ușor de utilizat, îți poți personaliza mesajele și îți
poți publica paginile în câteva minute.

FII APROAPE DE OAMENI
Creează link-uri de social media personalizate
pentru fiecare interacțiune cu clienții tăi.
Salvează-le pe cele favorite pentru a distribui cu
ușurință cele mai de impact videoclipuri, imagini,
articole și multe altele clienților și potențialilor tăi
prospecți, incluzând mesaje personalizate.

FLP360 ÎȚI PERMITE SĂ CREEZI
LINK-URI PERSONALIZATE PENTRU
A TE AJUTA SĂ:
 îți conectezi clienții și potențialii prospecți
direct la conținutul tău cu cel mai mare impact
 creezi mesaje personalizate salvate în contul
tău, pentru a le distribui cu mai multă ușurință
 distribui conținutul tău preferat prin sms,
Whatsapp, social media, e-mail și multe altele

TE-AI ÎNTREBAT VREODATĂ
CARE SUNT LUCRURILE CARE
FUNCȚIONEAZĂ ÎN AFACEREA TA?
FLP360 te va ajuta să identifici:
 cel mai bun moment și cea mai bună zi în
care să-ți postezi conținutul
 cine este implicat în ceea ce postezi
 cum să-ți maximizezi potențialul vânzărilor

AI GRIJĂ DE CLIENȚII TĂI
Cu Raportul Comenzi din FLP360 poți vedea
cine plasează comenzi direct la tine. Fă follow-up
cu clienții tăi, identifică tiparele și oportunitățile
de creștere și află media punctelor credit per
comandă.

TRANSFORMĂ ANGAJAMENTUL ÎN
ACȚIUNE
FLP360 îți permite să creezi îndemnuri la acțiune
care îți încurajează clienții potențiali să acționeze
imediat pentru a plasa o comandă sau pentru
a se alătura afacerii tale. Adaugă îndemnurile
la acțiune la articole, postări din social media și
pagini de destinație, pentru a converti mai mulți
clienți potențiali și a-ți dezvolta afacerea.

FLP360 ÎȚI OFERĂ TOT CE AI NEVOIE
PENTRU A-ȚI DEZVOLTA AFACEREA
Cu rapoartele care permit să-ți monitorizezi
afacerea de retail, să vezi punctele forte și
oportunitățile din echipa ta, să vizualizezi
progresul către stimulente cheie și să păstrezi
echilibrul în business, FLP360 te ajută să obții
informații esențiale despre afacerea ta, astfel
încât să poți acționa în consecință.

PĂSTREAZĂ-ȚI AFACEREA ÎN
ECHILIBRU
Monitorizează sănătatea afacerii tale și menține
totul în echilibru, folosind Tablourile de Bord
Reperele Măreției.
 Monitorizează tablourile de bord pentru
Recrutare, Fidelizare, Productivitate și
Dezvoltare.
 Identifică trendurile din jurul noilor persoane
care se alătură afacerii tale.
 Monitorizează persoanele care plasează a
doua și a treia comandă.
 Observă media volumului vânzărilor din retail
și din comenzile FBO.
 Urmărește progresul și succesul noilor
membri înscriși personal.
 Monitorizează statusul afacerii tale și privește
cum se dezvoltă cu ajutorul FLP360.

FOREVER | România & Republica Moldova | Aprilie 2021 | 264

Forever Afacere 19

PREIA CONTROLUL ASUPRA
AFACERII TALE
Vezi diferitele tipuri de comenzi care alcătuiesc
afacerea ta și descompune punctele credit
folosind tabloul de bord Volum. Fii cu ochii pe
punctele tale credit pentru a te asigura că rămâi
Activ și pe drumul cel bun pentru a-ți atinge
obiectivele.

MAXIMIZEAZĂ EFORTUL ECHIPEI
TALE
Construirea echipei este un element important al
afacerii tale Forever. Înțelege care sunt punctele
forte și oportunitățile de creștere în echipa ta și
găsește modalități de a-i maximiza potențialul
cu raportul Linia mea inferioară din FLP360.
Folosește-l pentru:
 a înțelege lucrurile pe care membrii echipei
tale le fac bine
 a identifica zonele în care membrii echipei tale
se pot dezvolta
 a determina dacă linia ta inferioară este Activă
 a seta obiective privind punctelor credit
pentru echipa ta și pentru a o ghida către
țelurile ei

FĂ RECUNOAȘTERI ÎN ECHIPA TA
Nimic nu poate fi mai important decât realizările
echipei tale. Cu raportul Activi cu 4 p.c. afli care
dintre membrii echipei tale a devenit Activ pentru
prima dată, cine a fost Activ timp de 3, 6 sau
12 luni și cine devine Activ în prima parte a lunii,
permițându-ți să faci recunoașteri pentru toate
aceste realizări importante atunci când cineva
este la început în afacere.

IDENTIFICĂ MODUL ÎN CARE
AFACEREA TA LUCREAZĂ PENTRU
TINE
Cu Raportul Venituri din FLP360 poți să:
 obții o reprezentare vizuală a veniturilor tale
dintr-o perioadă de timp
 stabilești țeluri și să planifici pentru viitor
 determini numărul mediu de puncte credit per
FBO din linia ta inferioară

CONSTRUIEȘTE O AFACERE
GLOBALĂ
FLP360 îți permite să-ți vizualizezi Punctele Credit
globale dintr-o singură privire și să vezi care
sunt ţările care contribuie la calificarea ta pentru
stimulente și la creșterea afacerii tale.

TRANSFORMĂ-ȚI ȚELURILE ÎN REALITATE
Cu raportul Stimulente din FLP360 îți poți vedea
progresele către stimulente cheie precum
Forever2Drive, Eagle Manager, Raliul Global și
Chairman’s Bonus. Monitorizează-ți evoluția,
asigură-te că îndeplinești cerințele și ridică-ți
afacerea la următorul nivel.
Cu FLP360 poți să devii mai bun în cariera ta,
lună de lună. Pentru că, și dacă ți se întâmplă să
traversezi o perioadă cu mai multe provocări în
business, FLP360 te ajută să descoperi imediat
unde e nevoie să acționezi și astfel știi ce poți să
faci diferit și ce poți îmbunătăți.

foreverliving.ro
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energice pentru copii
și nu numai!

De ce să aștepți vara ca să te bucuri
de aroma delicioasă a piersicilor bine
coapte, când poţi face asta oricând
cu Forever Aloe Peaches?
Conține 84,3% gel pur de Aloe vera,
îmbogățit cu aromă naturală și
piure de piersici. Bucură-te
cu întreaga familie de cel mai
pur gel de aloe de pe piață,
combinat cu piersici bine
coapte în soare, care îți
aduc un plus de sănătate
în fiecare pahar!
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Sergiu Guinea,

Chief Accountant,
Departamentul de Contabilitate
Forever România
Când a intrat Forever în viața ta și
cum?
Călătoria mea în Forever România
a început în mai 2005, când am
candidat pentru o poziție de
economist în cadrul departamentului
de contabilitate. Forever România era
atunci într-o perioadă de dezvoltare
accelerată.
Veneam de pe o poziție de contabilșef la o altă companie. Alegerea
mea pentru postul de economist s-a
bazat pe intuiția mea, pe informațiile
pe care am reușit să le culeg la
interviul cu niște oameni minunați ce reprezentau și reprezintă și acum
conducerea companiei - și impactul
pe care acești lideri l-au avut asupra
mea: Dora şi Gabor Szőcs.
Deși am spus: ”UAU! Asta chiar
merită!”, atunci n-am realizat scara
la care urma să trăiesc o aventură
captivantă, dar curând după aceea
mi-a fost limpede că am făcut o
alegere extraordinară, care m-a
transformat definitiv. Pe parcurs am
înțeles unde mă aflu și ce oportunitate
fantastică am primit, aceea de a face
parte din echipa Forever. Aici am
învățat atât de multe despre viață.
Acum știu că unu este un număr mult
prea mic pentru a realiza ceva măreț.
Nimeni nu poate juca rolul unei echipe
întregi. Avem nevoie unii de alții, să
dăruim și să primim, să întindem
mâna, să îmbrățișăm, să avem
încredere… Nimeni nu este atotștiutor!
Echipa are darul extraordinar de a
crește la maximum potențialul și de a
reduce la minimum punctele slabe ale
fiecăruia.
Ceea ce-mi place poate cel mai
mult în Forever este că lucrul în
echipa noastră dă naștere unui real
sentiment de modestie. Și în plus,
prin toți porii echipei respiră nevoia de
transformare continuă, posibilitatea
de îmbunătățire a calității vieții, dorința
de schimbare a oamenilor din echipă,
pregătiți și dornici în orice moment
să învețe lucruri noi, curioși, care nu
obosesc. Purtăm pe umeri credința
și responsabilitatea că oamenii din

preajma unui lider sunt cei care
determină nivelul succesului pe care îl
obține liderul respectiv.

În ce constă activitatea ta și ce-ai
învățat în toți acești ani?
De 11 ani, ocup postul de Chief
Accountant în Departamentul
de Contabilitate și mă bucur să
coordonez o echipă de oameni dăruiţi,
profesioniști desăvârșiți, care în fiecare
dimineață se trezesc cu energia de a
o lua de la capăt, de a pune întrebări
și a găsi soluții.
Este totul viu! Încerc să găsesc
calea potrivită prin care urmărim
eficiența și eficacitatea economică,
protejarea patrimoniului companiei,
conformitatea cu legislația în vigoare,
toate acestea pentru asigurarea unui
nivel corespunzător de calitate.
În centrul scopului nostru de A FI sunt
puși, asemenea unei icoane, Preferred
Customerii/ Forever Business Ownerii
noștri. Cu toții suntem o mare echipă
Forever. Sunt atât de bucuros
să mă atașez de acești oameni
extraordinari, care au curajul, puterea
și perseverența de a-și trăi visurile.
În permanență suntem inspirați de voi.
Urmărindu-vă am înțeles că afacerea
Forever este un mijloc de întâlnire
cu celălalt, ocazia de a descoperi
universul din celălalt și, măcar pentru
câteva momente, este suficient că
primești posibilitatea de a te anula pe
tine pentru a te vărsa în celălalt și a te
regăsi acolo mai plin. Echipa Forever
te obligă la o reglare permanentă a
relației tale cu ceilalți. Crezul nostru
este că celălalt nu mă micșorează, nu
mă face să mă dezvolt mai puțin, ci
mă împlinește!

Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri în această
perioadă?
Sunteți unici. Ați răspuns provocării
Forever și ați creat din Forever cea
mai adevărată instituție a dezvoltării

personale. Ați înțeles atât de bine
că omul este făcut să se bucure, să
comunice, să trăiască în comuniune.
Numai comunicarea sinceră este o
bucurie pentru om!
Ați înțeles că succesul este îndeplinirea
progresivă a unui scop care merită
urmat, că succesul și măreția lui nu
sunt chestiuni pasive. Că numai acolo
unde este efortul, apare și bucuria.
Nimic nu este pentru totdeauna:
cafeaua se răcește, fumul se risipește,
timpul trece, oamenii se schimbă. În
această perioadă plină de încercări,
nimeni nu știe mai bine decât voi că
dorul leagă oamenii.
Celor la început de drum, vă spun că
nu sunteți singuri, aveți alături de voi
o echipă fantastică în frunte cu doi
lideri extraordinari care înflăcărează
neobosiți întreaga echipă de mai
bine de 22 de ani, Country Managerii
noștri, colegii din Forever România
și, bineînțeles, sponsorul vostru și
upline-urile sponsoriale de la care vă
puteți inspira și învăța atât de multe. Și
suntem și noi, echipa de contabilitate
alături de voi la fiecare pas, în frunte
cu Financial Manager-ul nostru,
doamna Gabriela Dumitru, un om care
inspiră respect și încredere, iar dacă
aveți nevoie de sprijin în acest sens,
nu ezitaţi să ne scrieți pe
suport_contabilitate@foreverliving.ro.
Chiar dacă vor fi momente în care nu
știți tot drumul până la destinație, este
suficient să faceți un singur pas și veți
ști care e următorul. Nu vă calculați
prea mult șansele de reușită. Fixați-vă
țelul și atingeți-l!
Așadar, dragilor, nu a zice, ci a mișca
înseamnă a ajunge. Nu vă opriți, fiți pe
drum. Dacă știi ce vrei, e imposibil să
nu găsești ceea ce cauți! Și de ce să
faci această călătorie singur, dacă poți
să-i inviți și pe alții?
Vă doresc spor în tot ceea ce faceți!
foreverliving.ro
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CLUB150

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna martie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 150 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță

CLUB100

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna martie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 100 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Liliana Berdan

Nagy Ernő & Irma

Valentina Chelu

Ana-Maria Scobercea

Violeta Loredana Gânbuțan

CLUB60

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna martie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 60 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Eleonora & Mihai Bucu
Nicoleta Negrescu
Vasilica Crăciun
Valentin & Adriana Nițu
Marilena Culișir
Corina Paloși
Camelia Dincuță
Daniel & Maria Parascan
Alexandru Duma
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Angela & Valentin Gherghe
Maria Pop
Andreea Gruia
Viorica & Ștefan Roșu
Mihaela Hudea
Ionuț & Georgiana Stroe
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion Florentina Șerban
Monica & Cristian Lepădatu
Niculina Ștefana
Marius & Milentina Marcus
Georgiana Iuliana Todoran
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Silviu Ursu
Viorica & Viorel Moca
Vajda Katalin
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CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina,
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan

Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

Valentina Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean
Niculina Ștefana
Szabó Éva
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Ramona Vingan

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin
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TOP 20 FBO
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Dr. Monica & Marian Costiță
Marian & Dr. Monica Costiță
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Valentina Chelu
Nagy Ernő & Irma
Ana-Maria Scobercea
Violeta Loredana Gânbuțan
Liliana Berdan
Nicoleta Negrescu
Marius & Milentina Marcus
Silviu Ursu
Alexandru Duma
Vajda Katalin
Viorica & Ștefan Roșu
Corina Paloși
Vasilica Crăciun
TOP 20 în funcţie de p.c.
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
non-manageriale realizate în
luna martie 2021 în România și
Monica & Cristian Lepădatu
Republica Moldova
Angela & Valentin Gherghe
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
Ionuț & Georgiana Stroe
multe p.c. non-manageriale şi au
fost Activi în luna martie.
Andreea Gruia
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TOP 20 FBO
P.C. totale

1
2
3
4
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9
10
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13
14
15
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Ionuț & Georgiana Stroe
Ionuț & Georgiana Stroe
Marius & Milentina Marcus
Vajda Katalin
Romina Doran
Aurel & Veronica Meşter
Camelia Dincuță
Nagy Ernő & Irma
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Maria Pop
Marian & Dr. Monica Costiță
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Kele Mónika
Ulbrecht Susana & Gavril
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Valentina Chelu
martie 2021 în România și
Liliana Berdan
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Valentin & Adriana Nițu
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe p.c.
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
totale și au fost Activi în luna
Tatiana & Florin Gonț
martie.
foreverliving.ro
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Calificările lunii martie
Supervizori

Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în
2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Manuela Alexuc
Raul Andrei Andreica
Grațiela Teodora Blindu
Raluca Bud
Corina Emilia Cârjan
Gabriela Costiana Cherana
Lavinia-Carmen Chireata
Lili Conache
Ionela Maria Copilău
Deák György Imre
Bianca Dragomir
Lenuța Georgiana Eremia
Andreea-Raluca Fenici
Amalia Furtos
Vasile Cornel Gaje
Dumitru Geru
Mihai Husanu
Mihaela Licsko
Lukacs Emese
Mariana Maliu
Adrian Mănăilă
Estera Maxinese
Tiberiu Florian Mirică
Lăcrămioara Nistoroaea
Alexandra Adina Onea
Camelia Magdalena Piculeata
Daniela Maria Pop-Kellerman
Elena Popa
Liviu-Teodor Popovici
Alexandra Florina Răducan
Serfőző Madócsa
Antonela Mirela Sticea
Loredana Talpoș
Teodora Tamaș
Corina Țangulea
Lorena Valentina Tebec
Dorinel Toporaș
Ion-Damian Udroiu
Flavia Uța
Maria Voicu
Mariana Voiculescu
Daniela Ambros
Iulia Băcean
Liliana Bătrîncea
Svetlana Cojuhari
Lidia Miron
Alina Pirtu

Săcele, BV
Tăuții de Sus, MM
București
Recea, MM
București
București
Târgu-Cărbunești, GJ
Popești Leordeni, IF
Slobozia
Sântimreu, BH
Copâlnic, MM
Constanța
Moșnița Nouă, TM
Paleu, BH
Baia Sprie, MM
Vaslui
Lugoj, TM
Nojorid, BH
Carastelec, SJ
București
București
Frătăuții Noi, SV
București
București
Fersig, MM
Târgu-Mureș
Bistrița, BN
Valea Uleiului, AG
Apateu, AR
Câmpina
Reghin, MS
Ciohorani, IS
Baia Sprie, MM
Arad
București
Târgu-Cărbunești, GJ
Bârlad, VS
Târgoviște
Chiuzbaia, MM
Bălăceana, SV
Bucșani, DB
Briceni, Rep. Moldova
Chișinău, Rep. Moldova
Orhei, Rep. Moldova
Chișinău, Rep. Moldova
Chișinău, Rep. Moldova
Ialoveni, Rep. Moldova

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Raluca Buda
Lavinia-Carmen Chireata
Rafael-Valer Loghin
Camelia Magdalena Piculeata
Florentina Șerban
Corina Țangulea
Dorinel Toporaș
Valerica & Tudorel Cucuteanu
Nagy Ernő& Irma
Lorena Radu
Mihaela Dolhascu
Romina Doran
Robert Szilagyi
Loredana Talpoș
Gicu & Gabriela Geanina Ceahlău
Lorena Valentina Tebec
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
Viorica & Viorel Moca
Estera Maxinese
Cristiana & Eugen Dincuță
Mihai Husanu
Mariana Maliu
Domnica Busuioc
Adela Maroșan
Tiberiu Florian Mirică
Daniel & Ligia Cifor
Ana-Maria Scarlat
Lenuța & Bogdan Pocaznoi
Tatiana & Florin Gonț
Kocsis Dávid
Mihaela Hudea
Adina Carmen Surduc
Liviu-Teodor Popovici
Lăcrămioara Nistoroaea
Grațiela Teodora Blindu
Maria Voicu
Viorica & Ștefan Roșu
Lavinia Duma
Corina Emilia Cârjan
Niculina Ștefana
Galina Ambros
Adina Halmaghe
Valeria Enii
Lilia Pistriuga
Veaceslav Stati
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
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Calificările lunii martie
Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni
calendaristice consecutive.

Asistent Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Maria Berdan
Lorena Radu
Adina Carmen Surduc

Iași

Buciumi, MM

Liliana Berdan
Alexandru Duma
Georgiana Iulia Todoran

Robert Varga

Baia-Mare

Corina Paloși

Baia Sprie, MM

Manageri

Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni
calendaristice consecutive sau 150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Galina Ambros
Lina Turcan

Briceni, Rep. Moldova

Lina Turcan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Briceni, Rep. Moldova

Senior Manageri

Forever Business Owneri care au 2 Manageri
Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume

Localitate

Sponsori

Nicoleta Negrescu

Cisnădie, SB

Ionuț & Georgiana Stroe

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Ionela Ungureanu & Vasile Anton

Brehoiești, BT

Livia Cusiac

Galina Ganea

Chișinău, Rep. Moldova

Lilia Bivol

Lucia Talaz

Bacău

Elena & Mihai Ciobanu

Lavinia Bitca

Focșani, VN

Marius & Milentina Marcus

Maria Anastasiei

Bacău

Sergiu Ion Chirapleș

Mihaela-Anuța Budea

Sântana, AR

Andreia Marinela Deac

Veronica Antohi

Brăila

Cătălin & Cristina Vădăstreanu

Ana Maria Petre

București

Elena Stochiță

Rodica Andronic

Hunedoara

Nicoleta Negrescu

Tar Zsolt

Turda, CJ

Horvath Éva

Camelia Kaposzta

Jilava, IF

Marian & Dr. Monica Costiță

Cătălina Crai

Hunedoara

Rodica Andronic

Ancuța Marcu

București

Rut Pall

Alina Vasile

Constanța

Ioana Frumușelu

Damaris Sârbu

Strejnicu, PH

Andreea Gruia

Selena Mirabela Gubavu

Bragadiru, IF

Violeta Loredana Gânbuțan

Corina Brăilescu

Umbrărești-Deal, GL

Violeta Bordei

Andreea Tudor

Drobeta-Turnu-Severin

Borivoi Achimovici

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Tatiana Godorogea

Ialoveni, Rep. Moldova

Alexandra Ostafi

Lilia Pistriuga

Briceni, Rep. Moldova

Galina Ambros

Dina Capotescu

Moșnița Nouă, TM

Ana-Maria Scobercea

Manageri

Localitate

Sponsori

Adriana Florica Cameniță

Timișoara

Ana-Maria Scobercea

Milca Șambor

Poienile de sub Munte, MM

Adriana Cocerjuc

Ramona Arsene

Piatra Neamț

Nicoleta Negrescu

Robert Varga

Baia-Mare

Corina Paloși

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna martie
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
0723.603.556,
0726.332.140,
0726.332.157,
0726.332.178;

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vă informăm că vineri, 30 aprilie, și luni, 3 mai
– centrele de distributie Forever din toată țara
sunt închise.
Vă așteptăm cu drag pe foreverliving.ro
pentru a plasa comenzile dorite în
aceste zile.
Sărbători fericite, pline de bucurie și
amintiri de suflet tuturor celor care
celebrează Paștele în această perioadă.

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Achim, Elena

Sibiu

Arghir, Violeta

Constanta

Achim, Irina

Timisoara

Arhip, Anisoara

Bacau

Achimovici, Milena

Moldova Veche

Arlet, Ilona

Halmeu

Agnes, Jakab

Ineu

Aurel, Tinc

Danestii Chioarului

Ala, Naliciadji

Alba Iulia

Aurelia Norica, Teutisan

Chiuza

Alb, Denisa

Arad

Avram, Rebeca Florita

Iaslovat

Alexandrescu, Ioana

Turda

Axente, Cristina

Olari

Alina, Alina

Tisa

Axinei, Magdalena

Bacau

Aluas, Dinu

Somcuta Mare

Baba, Liliana

Bacau

Ambrosi-Balas, Dumitru-Daniel Arad

Badea, Alina Oana

Baia Mare

Ana, Miftodi

Boura

Badea, Ionela

Buzau

Anca, Ioan Cosmin

Alba Iulia

Badea, Ionut

Chiajna

Ancuta Teodora, Brescan Arad

Baicu, Georgiana

Marghita

Andor, Razvan

Baia Mare

Bakk, Rita Gabriella

Satu-Mare

Andrasi, Andrea

Targu Mures

Balan, Iulia

Jaristea

Andrea, Madalina

Ploiesti

Barbara, Varga

Santimreu

Andrecan, Roxana

Baia Sprie

Barbu, Cristina-Mirela

Bilciuresti

Andrei, Mariana

Racovita

Bardas, Andreea

Sibiu

Anghel, Oana

Pitesti

Barti, Angela

Tg. Secuiesc

Antica, Daniela

Bacau

Beata, Marosan

Botiz

Antica, Ionela Rodica

Buhoci

Beata, Pal

Santimbru

Antohi, Alice Manuela

Bacau

Bejan, Rodica

Iasi

Apascaritei, Melissa

Balciu

Bercut, Petronela

Miercurea Ciuc

Apetrei, Geanina

Petricani

Bernadett, Koszta

Martinis

Apostolescu, Elena Simona Falticeni

Besleaga, Violeta

Bucuresti

Apostu, Iuliana Nicoleta

Tecuci

Bianca Anamaria, Sas

Certeze

Arendt, Rodica

Constanta

Biciila, Andreea

Braila
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Bidirel, Andreea Aurora

Pojogeni

Bunduc, Iren Izabella

Izvoru (Gogosari)

Bighiu, Mihaela

Brasov

Burdulia, Mirela Elena

Neamt

Bilici, Olesea

Falesti, R. Moldova

Burian, Mihai-Gabriel

Targu Mures

Birle, Maria Mirela

Baia Mare

Burlea, Elena

Sighisoara

Biro, Iren

Valenii De Mures

Busneac, Mariana

Chisinau, R. Moldova

Bitis, Camelia Ioana

Santimreu

Busteaga, Alexandra

Cluj-Napoca

Bivolaru, Marioara

Targoviste

Butuza, Dumitru Dragomir Tautii De Sus

Boboc, Cristian Lori

Brezoi

Caciulan, Constanta Camelia Bucuresti

Bobolog, Krisztian

Coltau

Cadar, Denis Lucian

Baia Mare

Bodea, Raluca

Poiana Sibiului

Caia-Hoanas, Gabriela

Cobor

Boesteanu, Alexandra

Lunca Cetatuii

Camenita, Alexandru

Timisoara

Bolzan-Albert, Emoke

Sanzieni

Capatina, Nicolae

Chisinau, R. Moldova

Bora, Monica Anca

Oradea

Caramidaru, Maria

Brasov

Bordeianu, Carmen Alina Bucuresti

Carmen, Popovici

Dumbraveni

Bordian, Liudmila

Edinet, R. Moldova

Catarama, Simona

Floresti

Bortes, Raluca

Pancota

Cazacu, Eugen

Bacau

Bortos, Maria

Hemeius

Cerchez, Adrian

Vaslui

Botas, Camelia Teodora

Chisineu-Cris

Chiciudean, Denisa

Medias

Botnaru, Dina

Chisinau, R. Moldova

Chindris Nini, Adriana Silvia Vladimirescu

Bottyan, Anita-Kinga

Diosig

Chira, Laura

Mihailesti

Brad, Andrei-Mihai

Baia Mare

Chiriac, Ramona

Targu Jiu

Brinza, Lenuta

Botosani

Chis, Anca Emilia

Baia Mare

Bront, Aurelia-Florica

Cociuba Mare

Cioara, Gabriela

Galati

Bront, Mircea Dacian

Cociuba Mare

Ciobanu, Alexandru Madalin Lugoj

Brotea, Ancuta Elena

Targu Jiu

Ciobanu, Nicolae

Ramnicu Valcea

Brudaru, Ana Maria

Oteleni

Ciobanu, Valeria

Ramnicu Valcea

Budiul, Mihaela Maria

Calan

Ciocan, Maria

Arad

Bughiu, Ramona Gabriela Oradea

Ciocoiu, Daniel

Lunca Cetatuii

Bulat, Tatiana

Ciolpan, Oana Irina

Viseu De Sus

Chisinau, R. Moldova

foreverliving.ro
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Ciurlea Constantin

Caransebes

Cristea, Elena

Paltinisu

Ciursas, Lidia Florina

Subpiatra

Cristea, Ionut Mihail

Mihailesti

Ciutre, Marco Paul

Baia Mare

Cristea, Venera Cristina

Constanta

Claudia, Balahura

Buzau

Cristina, Morar

Salard

Clavac, Mariana

Timisoara

Croitoru Teodora

Calan

Cochiorca, Cristina

Faraoani

Csakany, Orsolya

Catalina

Cocina, Carla-Daciana

Targu Jiu

Cucereanu, Marcela

Cluj-Napoca

Codin, Alexandru

Pantelimon

Cutan, Maria

Baia Mare

Cojea, Alice Georgiana

Valcelele

Cutinici, Adela

Alba Iulia

Cojocariu, Artemiza-Mihaela Brehuiesti

Cuzino, Dragos

Bucuresti

Condrasova, Olga

Briceni, R. Moldova

Cuzmin, Veronica

Navodari

Constantinescu, Ani

Cluj-Napoca

Dajka, Eva

Sanmartin

Constantinescu, Simona Georgiana Boldesti-Scaeni

Dan, Cristina Florentina

Bucuresti

Cosoveanu, Cristina-Simona Giarmata

Dania, Bucur

Cluj-Napoca

Coste, Lidia

Palota

Daniilescu, Siica

Braila

Costea, Daniela

Stejaru

Daraban, Mariana Camelia Turda

Costetchi, Vadim

Anenii Noi, R. Moldova

Darie, Mihai

Chitila

Costru, Elena

Nisporeni, R. Moldova

Deac, Oana Teodora

Cluj-Napoca

Cosuleanu, Mihai

Oravita

Deak, Rozalia

Cojocna

Covaciu, Alieta Simona

Ulmeni

Delinke, Lorincz

Homorod

Covrig, Daniela

Targu Jiu

Demian, Diana

Bucuresti

Cozma, Andreea

Turda

Derzsi, Rozalia Marta

Sona

Cracovschi, Georgiana

Ipotesti

Desjardins, Annemarie Claudia Bucuresti

Craescu, Elisabeta

Piatra-Neamt

Dinache, Andrada Ionela Bradu

Crina, Enciu

Constanta

Dinu, Lavinia

Galati

Cristafovici, Jasmina

Soldanesti, R. Moldova

Dinu, Mirela Catalina

Targoviste

Criste, Ioana Anamaria

Baia Mare

Doana, Doru

Ghercesti

Cristea, Artimizia

Suceava

Dobos, Mihaiela

Bucuresti

Cristea, Elena

Bucuresti

Dobre Turnea, Liliana

Constanta
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Dobre, Anely Monica

Iasi

Firte, Ionut Codrut

Pribilesti

Dobrin, Alina

Valcelele

Floare, Mineria

Tarnaveni

Doica, Cristina Mihaela

Craiova

Florea, Lavinia Stefania

Bacau

Dolorita Edina, Sarkozi

Oradea

Florea, Rodica

Cristesti

Dorinela, Berbecaru

Braila

Fodor, Cristina

Oradea

Doroftei, Anda Elena

Pascani

Fola, Valentin Dorin

Targu Mures

Doroftei, Magda

Saveni

Franciuc, Anca

Mitocu Dragomirnei

Dragoi, Daiana Roxana

Ilisua

Frunze, Oleg

Chisinau, R. Moldova

Dragomir, Larisa Madalina Craiova

Gabor, Rodica Madalina

Lugoj

Dragos, Maciuca

Brasov

Gabor, Simona

Baia Mare

Dragosela, Mariana

Rasnov

Gabriela, Dragut

Bucuresti

Druga, Lizeta Eugenia

Craiova

Gaie, Haynalka Jetica

Baia Mare

Dubovici, Andreea Maria Remeti

Gaina, Daniela

Damuc

Dudu, Liliana

Constanta

Gaje, Gabriela Diana

Baia Sprie

Dumitrescu, Katerina

Bucuresti

Gandila, Corina-Ana

Sibiu

Dumitru, Maria

Craiova

Geambasu, Stefanita

Constanta

Dumitru, Maria Magdalena Brezoi

Geles, Madalina

Vaslui

Duta, Katilina

Georgiana, Omurzac

Valea Dacilor

Elekes, Carmen Cristina Bratasanca

Gergely, Peter

Pachia

Enasescu, Denisa Valentina Brasov

Gheata, Mariane Antonela Drobeta-Turnu Severin

Ene, Adriana

Brasov

Gheorghe, Ana-Maria

Ene, Cezar Vicentiu

Boldesti-Scaeni

Gheorghe, Florin-Gabriel Bucuresti

Erzsebet, Laszlo

Savadisla

Gheorghe, Tuna

Clinceni

Fabian, Ineszke Piroska

Salard

Ghiman, Renata

Carei

Fazakas, Magdalena

Vulcan

Ghimboasa, Adriana-Mihaela Caransebes

Fenici, Elvira

Buzias

Gilca, Alexei

Chisinau, R. Moldova

Ferencz, Eniko

Ojdula

Giriada, Maria Magdalena

San Lazzaro Di Savena, Italia

Fetescu, Ala

Floresti, R. Moldova

Gitiu, Oana

Miresu Mare

Fica, Olivia

Drobeta-Turnu Severin

Giusca, Maria Marinela

Sibiu

Ploiesti

Targoviste

foreverliving.ro
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Glovac, Radu Gabriel

Vladimirescu

Hosu, Andreea

Timisoara

Godovaniuc, Elena

Calarasi, R. Moldova

Hotescu, Denisa -Elena

Ocnita

Gog, Caius

Baia Mare

Iacob, Larisa Adelina

Moldova Noua

Goga, Georgiana

Constanta

Iancu, Alina

Braila

Gombasi, Levente-Ferencz Turda

Iancu, Daniela

Constanta

Goste, Cornel

Ignat, Ioana

Bucuresti

Gradinariu, Alina Mihaela Botosani

Ignatescu, Oana

Vama

Gradinaru, Magda

Botosani

Ilyes, Janos

Gheorgheni

Grama, Levente

Valenii De Mures

Ioana Aurica, Gulya

Botiz

Grecu, Claudia Laura

Brasov

Ioana Diana, Prodan

Zalau

Grigorosciuc, Ecaterina

Chisinau, R. Moldova

Ionela, Boldeanu

Deva

Grosu, Cristina

Dagata

Ionescu, Corina

Ploiesti

Grosu, Silviu-Paul

Iacobeni

Ionescu, Viorel

Bucuresti

Gruia, Amina Claudia

Craiova

Ionita, Alexandra

Chitila

Guramba, Eugenia Valentina Valu Lui Traian

Ionita, Bogdan Petre

Bucuresti

Guzu, Elena Luminita

Iasi

Ionut, Paun

Pitesti

Gyorgy, Balazs

Targu Mures

Ispasoiu, Maria Cornelia

Drobeta-Turnu Severin

Gyorgy, Denis

Arinis

Iuga, Ileana

Dragomiresti

Gyula, Rad

Reghin

Iulia Cristina, Gheorghe

Pitesti

Haidau, Cristina

Falticeni

Iurasoc, Sefora

Sanpetru

Hajnal, Ibolya

Brasov

Ivan, Marinel Daniel

Sarbi

Halmagean, Lucretia

Recas

Ivantoc, Dumitru

Iasi

Harko, Edna Noemi

Targu Mures

Ivasec, Cerasela

Roman

Hasznosi, Beata Aliz

Marghita

Izsak, Csongor

Satu-Mare

Hebedean, Doina Maria

Ghiroda

Jakabos, Eva-Timea

Turia

Herman, Dorina-Florina

Tarnaveni

Jigoveanu, Andrada Iulia Tautii De Sus

Herman, Mihaela

Tunari

Jonas, Dana Claudia

Horbaniuc, Tabita

Ipotesti

Kajla Csendes, Csilla Kinga Catalina

Hospode, Ramona

Botosani

Kaposzta, Ioana Cristina Jilava

Satu-Mare
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Katalin, Ferencz

Gheorgheni

Manciulea, Mihaela Elena

Bucuresti

Komlosi, Judit

Baia Sprie

Mandache, Lidia

Techirghiol

Korpos-Erdelyi, Eva-Gyopar Zalau

Marc, Bogdan

Suncuius

Kovacs, Emilia-Zsuzsanna Odorheiu Secuiesc

Marcus, Ioan

Timisoara

Kovacs, Maria Alexandra Cosava

Mariana, Matei

Videle

Kozma, Emoke

Targu Secuiesc

Marin, Bogdan Nicolae

Basingstoke, Marea Britanie

Kutasi, Bianca

Sighetu Marmatiei

Marinela, Lascu

Apold

Lacatus, Alina Livia

Zalau

Marinoiu, Oana-Daniela

Dudu

Lazar, Florentina

Mitoc

Martin, Amalia

Oradea

Lazaron, Flavia Mihaela

Mosnita Noua

Maruntelu, Mirela Oana

Buzescu

Lecoiu, Mirela

Racovita

Matea, Tatiana

Pitesti

Lele, Paula

Oradea

Mateescu, Dana Marinela Sadu

Liliana, Ibanescu

Poarta Alba

Matei, Cristina

Silistea Snagovului

Lincar, Garofita

Oradea

Matel, Maria Magdolna

Miercurea Ciuc

Lipai, Ioana

Oradea

Matis, Zsuzsanna

Sfantu Gheorghe

Lisnic, Maria

Soroca, R. Moldova

Medrut, Maria

Zlatna

Lozba, Raluca Cristina

Sighetu Marmatiei

Micle, Monica

Copalnic

Luca, Damaris Cristina

Baia Mare

Miculaiciuc, Damaris

Ruscova

Lucaciu, Claudiu

Brasov

Mihai, Mihaela

Tandarei

Lucan, Gheorghita

Spring

Mihai, Oana Mihaela

Targu Frumos

Lukacs, Domokos

Carastelec

Mihailescu, Valentina

Cocosesti

Lungu, Maria

Bucuresti

Mihalache, Georgiana Cristina

Izvoru (Gogosari)

Lupu, Gabriela Adriana

Lugoj

Mihalcea, Olimpia

Turnu Magurele

Macarenco, Svetlana

Orhei, R. Moldova

Mihaly, Monika

Icland

Maciuca, Rodica

Brasov

Mihet, Andreea Elena

Deva

Macrea, Alina

Sibiu

Mihut, Gabriela-Mihaela

Siria

Maius, Cristina Oana

Ruscova

Minus, Kinga

Miercurea Ciuc

Malita, Mirela

Astileu

Mirabela, Vladescu

Bucuresti

Malutan, Florica Daniela

Sag

Mirela, Druta

Oradea
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Miristean, Georgeta

Ghiroda

Nina, Cristina Andreea

Resita

Miron, Maria

Hutani

Nini, Cristina

Galati

Misa, Alexandru Razvan

Timisoara

Nistea, Veronica

Vetis

Misa, Elena

Timisoara

Nistor, Geta

Galati

Moldovan, Mihaela

Turda

Nitu, Mihaela Alina

Suceava

Molnar, Sebastian

Baia Mare

Nituleac, Veronica

Murfatlar

Monica, Purecel

Ploiesti

Nora, Mate

Reghin

Moraru, Alina

Chisinau, R. Moldova

Nutu, Gabriela

Bragadiru

Morosan, Veronica

Zalau

Nyisztor, Eniko

Odorheiu Secuiesc

Mosulet, Victorita

San Lazzaro, Italia

Ogbarschi, Maria

Oradea

Movila, Daniela

Nisipoasa

Ogrean, Amalia-Monica

Floresti

Muntean, Lucica

Cluj-Napoca

Onisca, Cristina Diana

Targoviste

Munteanu, Mariana

Rachiti

Onofrei, Maria Alina

Gura Humorului

Muresan Lorinczy, Viviana Baia Mare

Onu, Radinca Ana

Beregsau Mic

Muresan, Alexandra Ioana Baia Mare

Ori, Monica-Loredana

Turulung

Musca, Ana Ramona

Cluj

Oros, Andreea Cristina

Santana

Musu, Luminita

Constanta

Pantis, Ionel Marius

Oradea

Nagy, Orsolya

Brancovenesti

Pantlic, Eva Iuliana

Sighetu Marmatiei

Nagy, Renata

Satu-Mare

Paraschivoiu, Florin Vasile Ploiesti

Naharniuc Baiceanu, Olga Cernavoda

Pascu, Stefan Octavian

Campina

Neapole, Mihaela

Bucuresti

Paul, Bianca

Seini

Nedelcu, Paulina

Slatina

Paulescu, Ana-Ionela

Arad

Nemeroczki, Ana-Maria

Satu Nou De Jos

Petcu, Zmaranda

Bucuresti

Nemeth, Mariana

Nadlac

Petrache, Alla

Ungheni

Nermin Zita, Bocz

Baraolt

Petre, Alina

Slobozia

Nicolae, Carmen Gabriela Bucuresti

Petre, Daniel

Tulcea

Nicolau, Daniela

Bucuresti

Petre, Elena

Bucuresti

Niculescu, Gabriela

Baicoi

Petrovan, Diana

Baia Mare

Niculina Marioara, Dumitru Fratilesti

Petru Danut, Barnutiu

Baia Sprie

Nimigean, Gina

Petrus, Aura Loredana

Cluj-Napoca

Iasi
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Pintea, Geta

Arad

Rada-Stoia, Ioan Alexandru Timisoara

Pintenaru, Silvia

Vedea

Radu, Anastasia

Fulga De Sus

Pirvu, Cornelia

Mogosoaia

Radu, Steluta

Bradu

Pirvu, Danut

Ramnicu Valcea

Radu, Teodora

Seulia De Mures

Pirvu, Marin-Sorinel

Craiova

Raducu, Ioana

Pantelimon

Pislaru, Gabriela

Bucuresti

Radulescu, Ioana Denisa

Targoviste

Pitu, Andreea

Timisoara

Ragabeja, Monica Adriana Bucuresti

Plugaru, Adelina Georgiana Brasov

Rahovean, Iuliana

Sugag

Poinar, Corina

Oradea

Raileanu, Anca-Georgiana

Izvoru Berheciului

Pop Talos, Luminita

Bistrita

Raileanu, Stela Rodica

Patrauti

Pop, Adina Mihaela

Baia Mare

Raluca, Andreea

Deva

Pop, Ana-Emilia

Brasov

Rascanu, Anca

Hunedoara

Pop, Diana-Andra

Nasaud

Rata, Elena Aurelia

Bacau

Pop, Marius Sorin

Timisoara

Rauca, Adriana

Brasov

Popa, Veta

Focsani

Rohacs, Brigitte Timea

Arad

Popescu, Gabriela Veronica Vatra Dornei

Rohneanu, Elena-Andreea Purcareni (Micesti)

Popescu, Nicoleta Andeea Pantelimon

Rolland, Torok

Oradea

Porczel, Marta

Rolle, Iulia-Zenovia

Braila

Postolache, Maria-Adina Braila

Rosocha, Sanda Elena

Caransebes

Potec, Gheorghe

Rosu, Adriana Iuliana

Izvoare

Precup, Roxana Georgiana Sannicolau Roman

Rosu, Simona

Braila

Preda, Elena Cornelia

Sinaia

Rotaru, Cristina

Nisporeni, R. Moldova

Predesel, Ana Maria

Bolintin-Vale

Rotundu, Victoria

Chisinau, R. Moldova

Prisacari, Catalina

Chisinau, R. Moldova

Roxana, Pop

Baia Mare

Prodan, Andreea

Valea Adanca

Rusu, Radu

Somcuta Mare

Prodan, Ioana

Galati

Sabadas, Claudia-Viorica Recea

Purice, Liliana

Lipova

Sabadas, Darian

Puscasu, Lidia

Dumbravita

Saceanu, Anca Gabriela Craiova

Racz, Denisa Adriana

Baia Mare

Sacota, Daniel Florin

Zalau

Rad, Andras Laszlo

Beica De Jos

Sala, Larisa

Arad

Poian

Dobroesti

Recea
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Sandor, Salome-Eszter

Sarmasag

Stefanita, Cristina

Muntenii De Jos

Sandu, Corina

Sirna

Stegarescu, Iuliana

Chisinau, R. Moldova

Sandu, Sorina Oana

Popesti-Leordeni

Stoicescu, Doina Gabriela

Ploiesti

Sararu, Ioana Raluca

Targoviste

Stratan, Maricica

Negresti

Sata, Barbara

Drauseni

Stroia, Adrian

Bucuresti

Sauciuc, Anica

Constanta

Suholitco, Maria

Rezina, R. Moldova

Savoiu, Elena Denisa

Sibiu

Suler, Antonia

Ploiesti

Senegeac, Maria-Iuliana

Cenei

Sulfa-Lica, Cristina Alina Craiova

Serban, Ancuta Cosmina

Bucuresti

Sulici, Ionela

Bistrita

Serban, Patricia

Timisoara

Szabo, Erzsebet

Tamaseu

Serfozo, Bea

Reghin

Szarvadi, Attila Jozsef

Targu Secuiesc

Siko-Barabasi, Zselyke-Zonga Valea Crisului

Szasz, Attila-Adorjan

Sarmasag

Silica, Liliana

Szasz, Loredana

Satu-Mare

Targu Frumos

Simbarashe Aaron, Ngirishi Chinari

Szekely, Gabriela Corina Brasov

Simona-Lenuta, Rusu

Suceava

Talpos, Anca

Baia Mare

Simonova, Maria

Chisinau, R. Moldova

Talpos, Viorica

Bragadiru

Sinteregan, Laura

Figa

Tamas, Carla Alondra

Salonta

Sirbea, Mihaela Alina

Campulung

Tancau, Daniela

Pildesti

Sofronii, Elena

Falesti, R. Moldova

Tapu, Cristina

Constanta

Somotiuc, Maria Ioana

Baia Mare

Taralunga, Mirela

Bacau

Spoiala, Marius Costel

Bacau

Taran, Aglaia

Chisinau, R. Moldova

Stan, Mihaela Bianca

Ploiesti

Tarcan, Mirela

Iasi

Stanciu, Claudia

Botosani

Tarlunga, Ionela-Violeta

Bacau

Stanciu, Cristina Mihaela Bucuresti

Tasca, Gabriela

Iasi

Stancu, Alexandra

Bucuresti

Tatiana Georgeta, Coman Bacesti

Starciuc, Natalia

Leova, R. Moldova

Teodorescu, Manuel

Constanta

Stef, Magda Florina

Subpiatra

Teofil, Tanase

Barlad

Stefan, Elena

Pitesti

Teutisan, Ovidiu

Sasarm

Stefan, Lacramioara

Suceava

Timofte, Leonte

Madrid, Spania
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Timofte, Sonia

Valea Adanca

Varga, Anca

Zalau

Tinc, Adrian-Mihai

Baia Mare

Varga, Csaba

Brancovenesti

Tinc, Mihaela Daniela

Danestii Chioarului

Vasile, Mihalcia

Bistrita

Tinta, Corina-Petronela

Roman

Vasiliu, Zenovia

Bucuresti

Tirtea, Cristina Daniela

Oradea

Vasiu, Carmen

Cristian

Titica-Titina, Dorobantu

Caransebes

Velisca, Andreea

Botosani

Tocaci, Florina Eugenia

Arad

Vieru, Elena

Bacau

Tofan, Adriana Liliana

Galati

Vilcelean, Lidia Ioana

Zalau

Toma, Viorica

Chisinau, R. Moldova

Viman, Diana

Sighetu Marmatiei

Tomuta-Pantiru, Stefania

Arad

Vintu, Nicoleta Liliana

Focsani

Torok, Judit

Sfantu Gheorghe

Viorica, Dragut

Cernavoda

Toth, Beata

Baia Mare

Visan, Georgiana

Drobeta-Turnu Severin

Toth, Botond

Ojdula

Visan, Nicoleta Adriana

Bucuresti

Trif, Didina

Focsani

Visovan, Camelia

Baia Mare

Tripan, Ana

Dumbravita

Vladutescu, Elena

Craiova

Tudor, Carmen-Marinela

Targoviste

Voicu, Adriana

Bucuresti

Tudorescu, Ioana-Laura

Timisoara

Vorniceanu, Vasile

Targu Jiu

Turluianu, Vasilica Lorena

Scorteni

Vornices, Aliona

Briceni, R. Moldova

Ungurean, Nicoleta Paraschiva Darmanesti

Vrinceanu, Iulia

Cluj-Napoca

Ungureanu, Carmen

Ploiesti

Vuscan, Anda

Timisoara

Ungureanu, Gianina

Galati

Zahan, Rozalia Claudia

Baia Mare

Urs, Paul-Anton

Ilva Mare

Zaharia, Lilia

Chisinau, R. Moldova

Ursachi, Valerica

Bacau

Zdrinca, Maria

Siria

Ursan, Eudochia

Edinet, R. Moldova

Zifceac, Cristian

Oradea

Uta, Andreea Denisa

Remetea Chioarului

Zirbo, Avram

Cluj-Napoca

Valentina, Boca-Olar

Hodisu

Zsiga, Raluca

Turda

Valerica, Tunaru

Delesti

Zsolt, Akacsos

Belin

Valkai, Maria

Ernei

Vantsa, Judit

Tg. Secuiesc

foreverliving.ro

SUCCESSDAY

e
n
i
l
n
o

Succesele Forever cuceresc fiecare
anotimp. E timpul ca reușitele primăverii
să fie sărbătorite la un nou Success Day
plin de emoție, bucurie, inspirație și povești
senzaționale. Și să descoperim împreună
noi instrumente prin care să scriem pagini
de succes în vara Forever!
Forever Living Products România & Republica Moldova

Vă așteptăm cu drag în număr cât mai
mare pe pagina noastră oficială de
Facebook Forever Living Products Romania HQ.
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Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Fax: 021-222 89 24

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.
Produsele Forever nu sunt medicamente și nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau
preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.

