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Produsul
lunii

Mâinile curate - 

cel mai mare atu 
pentru sănătate



Cu toate acestea, vreau să vă vorbesc 

puțin despre cât de important este ca, din 

când în când, să schimbați direcția, chiar 

și atunci când lucrurile merg exact așa 

cum vă doriți. 

De peste 43 de ani, observ Forever 

Business Owneri care ajung într-un punct 

în care se simt confortabil cu rutina pe 

care o au. Se trezesc zilnic făcând 

aceleași lucruri, deoarece știu că afacerile 

lor sunt solide și funcționează.

Asta se întâmplă multora dintre noi. Însă 

atunci când lucrurile merg bine, de ce ar 

trebui să schimbăm ceva? Este firesc să 

schimbați lucruri atunci când acestea nu 

merg cum v-ați plănuit – dar de ce să 

schimbați ceva atunci când totul merge 

așa cum v-ați propus?

Consider că tocmai atunci când viața 

voastră prosperă și lucrurile merg excelent 

este momentul perfect să faceți o schimbare 

și să încercați ceva nou. De ce? Deoarece 

miza este mai mică și s-ar putea să 

descoperiți că o mică schimbare poate face 

lucrurile să meargă și mai bine în scurt timp.

Indiferent în ce punct al vieții vă aflați sau 

dacă faceți lucruri care vă pasionează, 

există întotdeauna loc de mai bine. Dar asta 

n-o să se întâmple decât dacă voi le faceți 

să se întâmple. De aceea eu mă străduiesc 

întotdeauna să nu ajung într-un punct în 

care să mă simt prea confortabil. 

Nu vă mulțumiți niciodată cu mediocritatea. 

Forever mi-a binecuvântat viața în moduri 

inimaginabile. Mi-a permis să călătoresc în 

jurul lumii, să vă cunosc pe foarte mulți 

dintre voi și să ofer o oportunitate oamenilor 

din peste 160 de țări.

Au fost nenumărate momente de-a lungul 

acestor ani când aș fi putut să mă opresc 

din a face lucruri noi. Cu toate acestea, am 

încercat să-mi adaug mereu ceva în agenda 

zilnică, să muncesc puțin mai mult decât 

înainte și să fac lucruri noi. Asta m-a ajutat 

să rămân motivat, să mă adaptez și să 

privesc lucrurile din mai multe unghiuri.

Știu că o astfel de abordare vă poate ajuta 

și pe voi, indiferent că ați ajuns acolo unde 

vă doreați în afacerile voastre sau căutați 

ceva mai mult. În următoarele zile și 

săptămâni, sper că vă veți condimenta puțin 

rutina cu lucruri noi. 

Încercați un produs nou. Faceți o plimbare 

sau vizitați un obiectiv turistic nou din oraș. 

Poate veți întâlni noi prieteni cărora să le 

prezentați afacerea Forever. Adăugați în 

fiecare zi acel 1% extra la ceea ce faceți în 

mod obișnuit.

Micile schimbări sunt cele care se adună și 

au un impact imens în afacerea voastră. Nu 

deveniți victime ale propriei voastre rutine!

Mereu al vostru,

Rex Maughan 

CEO, Forever Living Products

ÎN ORICE ETAPĂ A VIEȚII V-AȚI 
AFLA SAU ORICARE AR FI 
LUCRUL DE CARE SUNTEȚI 

PASIONAT, EXISTĂ 
ÎNTOTDEAUNA LUCRURI PE 

CARE LE PUTEȚI FACE MAI BINE.

Atunci când încercăm ceva nou sau schimbăm 
direcția, mulți dintre noi o facem din cauza 
lucrurilor din viața noastră care nu merg așa cum 
ne dorim. Este firesc să fie așa. La urma urmei, 
așa cum m-ați auzit de multe ori spunând, dacă 
ceva nu vă aduce zâmbetul pe buze, schimbați-l.

rutina să vă
țină pe loc
Nu lăsați 
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Forever este o călătorie, un drum care începe de la 
complicat la simplu și continuă de la simplu la succes. 
Simplu înseamnă ușor de priceput și de pus în practică. 
Dar nu înseamnă fără obstacole, nu înseamnă fără 
hotărâre.

Păstraţi-vă concentrarea asupra lucrurilor simple, asupra 
celor 4 Repere ale Măreţiei – Recrutare, Fidelizare, 
Dezvoltare, Productivitate. Găsiţi pentru munca online 
cele mai simple, așadar firești și eficiente metode de a 
ţine legătura cu oamenii: dialogurile zilnice, instruirile, 
postările în social media. 

Fiţi convinși de puterea imensă a planificării pentru fiecare 
zi, săptămână, lună, an. Aplicaţi principiul prioritizării. A 
fi simplu înseamnă să mergem la esenţă și să acţionăm 
optim. De aceea când păstrăm lucrurile simple obţinem 
rezultate din ce în ce mai bune. Bazaţi-vă pe instrumentele 
primite de la generaţiile de succes de dinaintea voastră, 
verificate și confirmate de atâtea reușite remarcabile.

Prima parte a anului 2021 a fost plină de reușite 
extraordinare pentru echipa ţării noastre. Și știm că a 
doua jumătate va fi excepțională în afacerile voastre. 
Pentru că lucrurile simple sunt copiabile, iar succesul 
este atrăgător. Urmaţi linia genială a simplităţii din 
afacerea Forever și vă veţi bucura de toate binefacerile 
pe care le-aţi visat și chiar mai mult decât atât.

Iar noi vă vom fi alături, ca întotdeauna, nerăbdători să 
împărtășim cu voi toate bucuriile pe care le veți trăi. 

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

Aţi observat că în perioade complicate ne place 
mai mult decât oricând să ne întoarcem la lucrurile 
simple? Numai că lucrurile simple nu funcţionează 
dacă tot ce facem e să le înţelegem, dar nu le 
aplicăm în viaţa noastră. 

Am revăzut de curând foaia pe care Rex Maughan a 
desenat Planul de Marketing Forever. Era din perioada 
în care căuta cea mai bună formulă pentru proiectul său 
grandios. Schiţa arăta foarte clar întregul sistem.

Desigur, multe detalii au fost adăugate în timp. Multe 
îmbunătăţiri, multe adaptări la schimbările uriașe care au 
avut loc în lume de patru decenii încoace. Dar Forever 
a luat mereu ceea ce este complicat și a tradus totul 
în pașii simpli ai Planului de Marketing și în programe 
simple pe care le putem înţelege și aplica ușor și rapid în 
afacerea noastră. 

Să te simţi și să arăţi mai bine. În timp ce trăiești mai 
bine, sprijinind din ce în ce mai mulţi oameni să se simtă, 
să arate și să trăiască mai bine. Ce poate fi mai simplu 
de atât?

Ceea ce oferă Forever e ușor de priceput, lipsit de 
complicaţii. Dar nu este simplist. Este acel ceva profund, 
pentru care experţii Forever și echipa executivă a 
companiei noastre din Arizona fac permanent efortul să 
fie accesibil. Este o deschidere, o soluţie, un dar.  

Compania noastră mizează pe simplitate în timp ce 
ne arată că lucrurile complicate își au valoarea lor. În 
laboratoarele știinţifice unde produsele Forever sunt 
concepute, testate și perfecţionate continuu au loc 
procese complicate, pe care doar cercetătorii le pot 
înţelege.

Dar felul cum, pornind de la ele, construim o viaţă 
prosperă arătându-le și altora pașii pentru a multiplica 
modelul? E simplu. 

LECŢIA DE AUR A 
SIMPLITĂŢII

rutina să vă
Nu lăsați 
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putereala bază
întoarceriiNu subestim
ați 

Acum este momentul perfect pentru 
bilanț și pentru a vă da seama unde 
vă aflați. Sunteți mulțumiți cu punctele 
voastre credit lunare? Ați recrutat atât 
cât ați fi vrut? Avansați rapid în Planul 
de Marketing, așa cum v-ați plănuit?

Știu că mulți dintre voi mențineți ritmul 
în realizarea lucrurilor pe care vi le-ați 
propus pentru acest an, dar știu și că 
unii dintre voi ați ieșit puțin din ritm. Pe 
aceia care nu sunteți acolo unde v-ați 
imaginat până la acest moment, vreau 
să vă asigur că încă puteți ajunge 
acolo, ba chiar puteți avea un an mult 
mai bun decât v-ați propus inițial. 

Secretul constă în a reseta tot și a vă 
reconecta cu inima a ceea ce face 
Forever o oportunitate atât de 
puternică.

Atunci când constat că lucrurile nu 
merg așa cum am planificat, mă ajută 
să fac o scurtă pauză și să mă 

gândesc cum m-am abătut de la 
drum. Aproape de fiecare dată îmi 
dau seama că am permis ca lucrurile 
să devină prea complicate, în loc să 
mă întorc la activitățile simple, de bază. 

Este ceva în care vă regăsiți și voi? 
Sunt sigur că da.

Amintiți-vă că Forever a fost construită 
pe un concept simplu, dar valoros: să 
oferim oamenilor posibilitatea de a 
testa o gamă de produse excepționale 
și să-i ajutăm pe cei care iubesc 
aceste produse să le promoveze mai 
departe și să câștige ceva pentru ei 
înșiși.

Din acest motiv sunt un fan atât de 
entuziast al celor 4 Repere ale 
Măreției: Recrutare, Fidelizare, 
Dezvoltare și Productivitate. 
Concentrându-vă asupra acestor 
patru aspecte ale afacerii voastre, veți 
menține lucrurile în armonie. 

Puterea Reperelor Măreției este că 
simplifică modul în care vă dezvoltați 
afacerea și vă mențin conectați la 
inima Forever – lucrurile care vă 
pasionează.

Așadar, pe măsură ce ne îndreptăm 
spre a doua jumătate a acestui an, 
opriți-vă un moment din ceea ce faceți 
și gândiți-vă la ceea ce vă pasionează 
la Forever. Sunt sigur că vă veți da 
seama nu doar că mai aveți suficient 
timp să vă îndepliniți obiectivele, ci și 
multe oportunități de a le depăși.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Vă vine să credeți că suntem deja la jumătatea anului? 
Deși în multe privințe pare că ultimele luni au trecut 
într-o clipă, mai este suficient din anul 2021 pentru a 
face ca fiecare zi să conteze și a înainta spre 
atingerea obiectivelor voastre.

4 Mesajul Președintelui Companiei
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Afacere Forever

Corpul uman are o capacitate incredibilă de adaptare și refacere. La fiecare 
7 ani, majoritatea celulelor noastre sunt regenerate. Când te lovești sau te 
îmbolnăvești, organismul mobilizează automat resursele disponibile ca să 
remedieze situația și să ajungă din nou în echilibru. 

Același lucru se poate întâmpla și la nivel mental, însă de data aceasta este 
nevoie de conștientizare și de implicarea noastră activă.

Pandemia ne-a amintit că 
incertitudinea e singurul lucru 
cert de-a lungul unei vieți. 
Neașteptatul poate interveni, 
iată, oricând și e bine să fim 
pregătiți. În plus, crizelor se pare 
că nu le place singurătatea, 
deoarece adesea vin ținându-
se de mână, indiferent că sunt 
financiare, sanitare, climatice, că 
au impact la nivel global, național 
sau personal. 

Dar responsabilitatea în fața 
lor, adică abilitatea de a le 
răspunde, e a noastră. Iar 

aceasta ține în mare măsură 
de atitudine – cu cât suntem 
mai realiști, dar în același timp 
optimiști, cu atât mai bine 
putem face față situațiilor 
neașteptate.

De provocări și schimbări avem 
parte permanent, deci cu cât 
suntem mai antrenați în fața 
lor, cu atât ne va fi mai bine. 
Ca FBO, ai acces la o rețea 
puternică de susținere, un 
model de business avantajos, 
precum și sprijin continuu 
pentru a-ți dezvolta reziliența - 

abilitatea de a face față eficient 
diferitelor evenimente din viață 
și de a reveni cât mai ușor la 
normalitate. Reziliența este 
conturată de:

 � orientarea spre soluții și 
crearea unor planuri viabile, 
alături de capacitatea de a 
le duce la bun sfârșit

 � încredere în propriile forțe

 � recunoașterea și gestionarea 
propriilor emoții

 � comunicarea deschisă cu 
cei din jur.

Cum obţii echilibrul 
în perioade incerte 
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Afacere Forever

Iată mai jos o serie de întrebări 
pe care ți le poți pune alături 
de idei pe care să le transpui în 
practică și care să te ajute, ca 
FBO, să întâmpini orice îți poate 
aduce viitorul.

Care sunt punctele tari 
ale afacerii mele?  
La ce mă descurc bine? 
Indiferent că sunt mici sau 
mari, succesele merită să fie 
remarcate. Cum ar fi să ai o 
agendă sau un loc unde îți 
notezi toate aceste reușite? 
Dacă nu, riști să uiți de ele. 

În momentele în care te 
încearcă descurajarea, le poți 
reciti și îți vei lua astfel o doză 
sănătoasă de încredere și 
energie (provenite direct din 
munca ta, deci cu atât mai 
valoroase).

Unde mai am de învățat, 
de îmbunătățit?  
Ce pot face concret, pentru a-mi 
dezvolta calitățile respective? 
Poate mai mult networking, 
un curs de negociere, poate 

să-mi regândesc strategia de 
promovare. 

Deși ți-ai format mare parte din 
trăsăturile de caracter în primii 
ani de viață, ca adult deschis la 
schimbare ești într-o continuă 
dezvoltare. Dincolo de talente, 
de darurile naturale, contează 
disponibilitatea noastră de 
a ne reinventa, de a explora 
noi teritorii ale potențialului 
individual. Abilitățile pot fi 
deprinse sau îmbunătățite, dacă 
îți propui și muncești în această 
direcție. 

De exemplu, poate că acum 
timiditatea sau frica de refuz te 
împiedică să abordezi mai multe 
persoane pentru a le prezenta 
produsele și afacerea Forever. 

Dar asta nu înseamnă că pe 
viitor lucrurile trebuie să rămână 
așa. Prin exerciții și aplicarea 
unor strategii clare, poți depăși 
aceste bariere. Chiar și cele 
mai dificile trăsături de caracter 
pot fi îmbunătățite atunci 
când dedici constant energie 
procesului și-ți dorești cu 
adevărat schimbarea.

Ce oportunități aduce 
incertitudinea?  
Ai observat, probabil, că 
pandemia i-a făcut pe oameni 
mai preocupați de sănătate, de 
imunitate, de protejarea celor 
apropiați. Produsele Forever 
care susțin aceste demersuri 
au devenit mai căutate. Iar 
oportunitatea de afaceri este 
mai atractivă pentru cei ale 
căror locuri de muncă au fost 
afectate. 

Pe de altă parte, internetul a 
devenit mediul principal de 
comunicare și informare, chiar și 
pentru cei trecuți de o anumită 
vârstă. Tu cât de mult valorifici 
avantajul networkingului 
online? Participarea comodă 
la întâlniri de prezentare, în 
fața calculatorului, din propriul 
cămin, a devenit, la rândul ei, o 
oportunitate.  

La ce pot să renunț?
De obicei suntem încurajați să 
punem cât mai multe sarcini 
pe listele de To do, să ne luăm 
angajamente fără număr, din 
dorința de a deveni mai buni. 
Însă la fel de important este 
să știm să spunem „nu” atunci 
când este cazul. 

Amintește-ți regula lui Pareto: 
20% din acțiuni produc 80% 
din rezultate. Identifică acele 
acțiuni productive și limitează-le 
pe celelalte. Stabilește la ce poți 
renunța din agenda ta pentru a 
avea mai mult timp de lucrurile 
care au randament și rezultate 
în afacere.

Acțiunea dă naștere la 
motivație, nu invers
“Momentul potrivit”, atât de 
așteptat de toată lumea, s-ar 
putea să nu vină niciodată. 

Când simți un blocaj care 
te împiedică să acționezi, 
propune-ți să faci un singur 
pas, oricât de mic, doar să 
nu rămâi pe loc. De exemplu, 
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Afacere Forever

spune-ți că vei da doar 2 
telefoane pentru a vorbi cu 
clienții tăi și apoi te poți relaxa. 
S-ar putea totuși ca odată 
începută treaba, să vrei să 
continui. E un fenomen des 
întâlnit și un truc inteligent 
pentru a învinge comoditatea 
sau procrastinarea.  

Caută mentori și oameni 
pe care te poți baza
O comunitate formată din 
persoane ambițioase, cu 
inițiativă, așa cum este echipa 
ta Forever, te va inspira și te va 
motiva să continui chiar și în 
momentele mai dificile. Alege să 
te înconjori de oameni care ”să 
te tragă în sus”. 

Învață să ceri ajutorul atunci 
când ai nevoie și, eventual, 
deleagă din sarcini. Apelează 
cu încredere la delegări 
către automatizarea dată de 
tehnologie -  memento-uri pe 
telefon, economisirea lunară a 

Exercițiu
Găsește-ți ritmul, chiar 
și în perioade incerte
Ca FBO, ai un mod de 
organizare a timpului de lucru 
și a activităților desfășurate? 
Dacă nu, este bine să încerci 
mai multe idei și să alegi un 
sistem care să ți se potrivească. 
De exemplu, începe cu Google 
Calendar, un instrument simplu 
de folosit, cu care îți poți planifica 
eficient activitățile pe zile și ore. 

Poți apela și la o aplicație de 
planificare precum Microsoft 
To Do – este gratuită și îți poți 
stabili și controla activitățile atât 
pe calculator, cât și pe telefonul 
mobil, în mod sincronizat. 
Există și aplicații mai complexe, 
de tip Project Management, ca 
Trello, Asana sau Monday. 

Chiar și o agendă clasică 
sau un Bullet Journal poate 
funcționa, dacă preferi scrisul 
pe hârtie în locul celui la 
calculator. Optimizându-ți 
timpul, vei avea mai multe ore 
libere pentru hobby-uri, 
familie sau lectură (întru 
autoperfecționare).

Alexandru Israil
Specialist marketing

unei sume sau plata automată 
a facturilor. Astfel nu mai trebuie 
să-ți încarci mintea cu detalii, 
ci ai spațiu și claritate pentru 
lucrurile complexe, care chiar 
contează - cele 20% dintre 
acțiuni care aduc 80% dintre 
rezultate.

Santiago, personajul principal al 
romanului ”Bătrânul și marea” 
de Ernest Hemingway, este 
o excelentă întruchipare a 
omului curajos, perseverent și 
optimist, chiar și în perioade 
de incertitudine. Lupta lui cu 
imensul pește și cu rechinii 
simbolizează bătălia omului 
cu propria existență, iar finalul 
romanului aduce conștiința 
faptului că acesta și-a învins 
propriile slăbiciuni, și-a depășit 
limitele. 

Bătrânul Santiago spunea așa: 
”Fiecare zi este o zi nouă. Mai 
bine să ai noroc. Dar prefer să 
fiu exact. Astfel, atunci când va 
veni norocul, voi fi pregătit.”



 � 80% dintre afecțiuni se transmit 
prin atingere?

 � mâinile intră în contact cu 
aproximativ 10 milioane de bacterii 
în fiecare zi?

 � în medie, atingi cam 300 de 
suprafețe la fiecare 30 de minute, 
expunându-te la nu mai puțin de 
840.000 de germeni?

 � germenii pot supraviețui pe mâinile 
tale în jur de 3 ore?

Acum probabil că te vei gândi de mult mai multe 
ori înainte să duci mâinile la gură, la nas sau pur 
și simplu să-ți atingi fața fără a-ți igieniza corect 
mâinile, nu-i așa?

Igiena mâinilor a fost și este cel mai discutat și 
dezbătut subiect al anului în ceea ce privește 
sănătatea. Și pe bună dreptate. Mâinile tale nu 
sunt atât de curate pe cât crezi. Poate că nu se 
văd, dar microbii sunt prezenți în fiecare secundă 
pe ele, se înmulțesc și rezistă ore în șir. 

Sigur că spălatul pe mâini reprezintă metoda cea 
mai eficientă și mai rapidă pentru mâini curate și 
pentru o viață sănătoasă. Dar ce faci atunci când 
nu ai la îndemână apă și săpun?

În acele momente, intervine Forever Instant 
Hand Cleanser, un produs ale cărui avantaje le 
descoperim cu fiecare utilizare, cu fiecare flacon 
cumpărat. Bineînţeles că sunt și au apărut între 
timp nenumărate produse asemănătoare pe 
piață. Așadar, probabil că te întrebi de ce ai alege 
tocmai Hand Cleanser-ul de la Forever? 

Hai să-l cunoaștem mai bine și să-i aflăm 
superputerile care l-au făcut preferatul tuturor 
consumatorilor Forever în ultimul an.

Mâinile curate - 
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Produsul Lunii

cel mai mare atu 
pentru sănătate



Este produsul de curățare rapidă a mâinilor, care nu trebuie 
să lipsească din nicio geantă sau rucsac, în nicio zi. Este 
gata să te poarte în cele mai frumoase și lipsite de riscuri 
aventuri, împreună cu cei dragi, oferindu-ți siguranța că 
mâinile tale sunt curate și protejate oricând și oriunde te-ai 
afla. 

Este disponibil în ambalaj de 250 de ml, pentru ca întreaga 
familie să beneficieze de puterea lui, indiferent cât de 
numeroasă este.

Puternic și răcoritor, produsul nostru abundă în Aloe vera, 
conține 70% alcool și are un miros proaspăt de citrice. Și 
totuși și alte produse de pe piață conțin aceste ingrediente, 
nu-i așa?

Ce este și ce conține Forever Aloe 
Instant Cleanser?

foreverliving.ro

9Produsul Lunii

De ce Hand Cleanser?
Un lucru este cert. Nimeni nu cunoaște mai bine Aloe vera 
decât compania Forever. Mai mult decât atât, noi o cultivăm, 
o creștem și o recoltăm manual, pentru ca tu să beneficiezi 
de tot ce e mai bun din această plantă spectaculoasă. 

Și avem și cea mai bună, hrănitoare și bogată în nutrienți 
specie de aloe – Aloe barbadensis Miller. Iar produsele 
noastre nu doar conțin Aloe vera – aceasta se regăsește într-o 
proporție foarte mare, pentru că știm cât este de valoroasă.

Conținut bogat de Aloe vera

Spune adio senzației neplăcute de mâini lipicioase, pe care 
știm că mulți am experimentat-o atunci când am folosit 
alte produse de acest tip din magazine sau din alte spații 
publice, atunci când Hand Cleanser-ul nu ne-a fost aproape. 

Deși nu este principalul beneficiu al produsului nostru, este 
avantajul pentru care cele mai multe persoane revin și îl 
comandă. Pentru că atunci când ai mâinile curate, vrei să le 
și simți astfel, nu încărcate și lipicioase.

Nu lasă o senzație lipicioasă pe mâini

Formula noastră bogată în aloe, ingredientul vedetă al 
produsului, hidratează intens pielea și o păstrează catifelată 
timp îndelungat. Pentru că ne-am dorit să creăm nu doar 
un produs eficient pentru curățarea mâinilor, ci un produs 
complet, care le oferă îngrijirea și atenția de care au nevoie. 

Așadar, nu ai nevoie să te dai după aceea cu cremă pe mâini, 
pentru că produsul acționează și în locul acesteia, hrănindu-le 
și lăsându-le catifelate.

Hidratează intens și înlocuiește 
crema de mâini

Contează cât alcool conține? Da, 
contează. Deoarece specialiștii 
și organismele autorizate în 
reglementarea acestor produse 
susțin că doar cele care conțin între 
60 și 95% alcool își ating scopul. 

Variantele fără alcool sau sub   
60% concentrație de alcool nu 
sunt eficiente în proporție de 100%. 
Însă specialiștii nu le recomandă 
nici pe cele cu un conținut foarte 
mare de alcool (95%), deoarece 
pot usca sever mâinile. 

De aceea noi, în Forever, am ales o 
concentrație optimă, de 70% care, 
în combinație cu gelul de Aloe vera 
acționează armonios pentru a-ți 
curăța corespunzător mâinile, dar 
și pentru a hrăni și hidrata pielea.

Conține 70% alcool

Ai putea spune că faptul că vine în 
ambalaj de 250 de ml îl face mai 
puțin practic decât recipientele 
mici care se regăsesc peste tot pe 
piață, nu-i așa? Însă dacă stai să 
analizezi puțin – este invers. 

Faptul că vine într-o cantitate 
mai mare îl face ușor de folosit 
împreună cu toți membrii familiei. 
Dacă sticla nu-ți încape în geantă, 
poți turna oricând din el în 
recipiente mai mici. 

Ține mai mult timp decât alte 
produse de profil și, chiar dacă 
are un preț poate puțin mai mare, 
gândește-te că acoperă costurile 
a mai multe sticluțe mici,datorită 
ambalajului practic de 250 ml, dar 
și a calității incontestabile pe care 
o furnizează Forever. 

Știai că produsele noastre trec, 
anual, prin peste 1 milion de teste, 
cu mult peste limita cerută de 
autorități? Nu suntem obligați de 
nimeni să facem asta, dar pentru 
noi calitatea și crearea celor mai 
bune produse de pe piață sunt 
prioritare. Pentru voi!

Este practic  



• Uscare rapidă, fără senzație lipicioasă

• 70% alcool

• Aplicare ușoară, fără necesitatea 
clătirii

• Formulă eficientă pentru curățare și 
protecție

• Hidratare cu Aloe vera

• Miros răcoritor și proaspăt de citrice

• Ideal pentru a fi folosit acasă, în 
exterior sau în călătorii

• Disponibil în varianta de 250 ml, 
perfect pentru întreaga familie

Beneficii cheie

10 Produsul lunii

FOREVER | România & Republica Moldova | Iunie 2021 | 266

Cum îl folosești?
Folosește Forever Instant Hand Cleanser 
atunci când nu ai la îndemână apa și săpunul 
- după ce ai atins suprafețe din locuri publice, 
precum coșul de cumpărături sau clanța unei 
uși, și de fiecare dată înainte de a mânca 
sau de a pune mâna pe față atunci când ești 
pe afară. Ia-l cu tine oriunde călătorești și 
folosește-l ori de câte ori simți nevoia.

Aplică produsul în palme și freacă-le viguros 
timp de 30 de secunde, până când mâinile 
sunt complet uscate.

Forever Instant Hand Cleranser este, 
cu adevărat, prietenul care la nevoie se 
cunoaște.



Nimic nu face un cocktail mai delicios ca savoarea unică și 
revigorantă a Forever Aloe Vera Gel. Următoarea rețetă este perfectă 
pentru a fi savurată pe marginea piscinei sau la un grătar.

cești de pepene roșu tăiat cuburi

ceașcă Forever Bee Honey®

ceașcă suc de lime 

ceașcă Forever Aloe Vera Gel®

Sare de mare (pentru decorarea 
marginii paharului)

½
8

Pepenele dulce și revigorant, 
împreună cu aroma proaspătă a 
lime-ului și gelul de Aloe vera creează 
gustul perfect la care te vei întoarce 
iar și iar.

Aloe Margarita cu 
pepene roșu

Pune toate ingredientele, cu excepția 
sării, într-un blender și mixează timp 

de 30 de secunde sau până când 
amestecul devine omogen și spuma se 

ridică deasupra. Toarnă gheață 
într-un pahar a cărui margine e 
decorată cu sare. Ornează cu o 

felie de lime. Vei obține șase 
porții.

Ingrediente

Mod de 
preparare:

Băutura
sezonului

11
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Află mai multe 
din Aloe life



Au început cu joburi clasice de care erau foarte pasionați, fără nicio 
experiență în antreprenoriat, cu multe temeri și convingerea că nu pot reuși 
în acest domeniu. Astazi, Nicoleta și Daniel Negrescu sunt Senior Manageri și 
calificați Eagle în Forever, reușind aceste performanțe într-un an căruia nimeni 
nu-i dădea nicio șansă. 

Ce i-a determinat să aleagă oportunitatea Forever și cum au reușit să iasă din 
zona de confort și să îmbrățișeze toate avantajele acestui business? Aflăm 
chiar de la ei, într-un interviu dinamic, marca Forever.

Exemplul personal – asul din 
mâneca succesului Forever

Spuneți-ne, pe scurt, 
povestea voastră – înainte 
și după Forever.
Nicoleta: Când te gândești la o 
persoană introvertită, cu foarte 
multe frici, dintre care cea mai 
mare a fost cea de a vorbi cu 
persoanele străine, ce îți vine în 
minte? Că niciodată nu va reuși 
în Network Marketing, nu-i așa? 
Astfel a început călătoria mea în 
afacerea Forever, cu un milion 

de convingeri pe care le duceam 
cu mine din perioada copilăriei. 

Sunt asistentă de farmacie, 
o profesie care mi-a plăcut 
extraordinar de mult, deoarece 
iubesc să fiu în slujba oamenilor, 
dar acum 5 ani și 11 luni a 
apărut în viața noastră Antonia, 
care a schimbat datele poveștii. 
Am simțit că este acel moment 
zero în care trebuie să găsesc 
mai mult timp pentru fetița 

noastră și totodată să câștig 
un extravenit pentru familie, dar 
lucrând de acasă, de lângă ea. 

Produsele ne-au fascinat de 
la prima utilizare și acum doi 
ani jumătate, când a apărut și 
Sophia în viața noastră, ne-am 
dat o singură variantă - „Ori iese, 
ori iese”.

Daniel: Îmi place să am în 
jurul meu oameni de încredere, 
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cu valori, tocmai de aceea 
am lucrat în domeniul Horeca 
timp de 11 ani, ca tehnician la 
aparatele profesionale de cafea.  
Mi-a plăcut extrem de mult ce 
făceam, deoarece întâlneam 
zilnic persoane noi și vedeam 
evoluția lumii din alt unghi. 
Dar atunci când, participând 
la un eveniment Success Day, 
m-am convins că Forever este 
o companie care apreciază 
oamenii și îi sprijină, am dat o 
șansă oportunității care avea să 
ne schimbe viața.

Astăzi ne bucurăm de libertate, 
deoarece am decis să rămânem 
împreună acasă pentru a 
ghida pașii fetițelor noastre, 
ne-am achiziționat și o mașină 
nouă la care puteam doar 
visa în alte condiții și cu care 
călătorim foarte mult. Până 
acum, minivacanțele erau 
mereu negociate și calculate. 
Venitul nostru s-a mărit însă 
considerabil în ultima vreme 

și chiar suntem în procesul de 
construcţie a unei case proprii. 

Senior Manager, calificare 
la Eagle anul acesta. 
Senzațional! Aveți o 
afacere vie, care a crescut 
constant chiar și într-un 
an provocator din multe 
puncte de vedere. Vă 
felicităm și vrem să știm: 
cum ați reușit?

Mulțumim. Senior Manager a 
venit ca o confirmare a faptului 
că afacerea Forever este o 
afacere copiabilă și oamenii 
urmează ceea ce văd la noi.

Iar calificarea la Eagle Manager 
a reprezentat o dorință și o 
promisiune a noastră față de 
echipă. Fiecare calificare începe 
de fapt cu decizia de a bifa 
acea calificare, apoi continuă cu 
angajament, dedicare, acțiune 
zilnică și autodepășire.

Ne lăsăm mereu ghidați de 
Reperele Măreției în construirea 
afacerii noastre, suntem atenți 
mereu la recrutare. Apoi, fiecare 
membru nou intrat în echipa 
noastră este ghidat pas cu 
pas spre creșterea lui și asta 
ne ajută atât la dezvoltare, cât 
și la fidelizare, iar pe partea de 
productivitate, noi în primul rând 
suntem produsul produselor. 

Care sunt tehnicile sau 
instrumentele preferate 
de lucru care vă ajută în 
dezvoltarea afacerii? 

Avem întâlniri de lucru 
comune cu echipa, training-uri 
pentru a ghida începătorii, 
webinarii despre modul în 
care să devenim profesioniști, 
bineînțeles, nelipsita broșură 
Primii Pași spre Manager în 
intervalul de 24 – 48 de ore de 
la înscrierea noului partener 
și, preferata noastră, sesiunea 
lunară de recunoașteri, unde 
sărbătorim succesele lunii 
anterioare.

Cum arată o zi de lucru 
în afacerea voastră și 
cum reușiți să îmbinați cu 
succes viața de familie cu 
succesul Forever? 

În primul rând faptul că trăim 
Forever ne oferă o lejeritate în 
direcția aceasta. Este modul 
nostru de a trăi. Dar într-adevăr 
avem și câteva ustensile de 
care ne folosim pentru a îmbina 
cu succes viața de familie cu 
cea de business și prima ar fi 
că ne organizăm timpul în așa 
fel încât să avem un echilibru 
între cele două. 

Zilnic păstrăm timp special cu 
Antonia și Sophia, ne folosim 
mult de agendă pentru a avea 
o claritate în ceea ce privește 
programul nostru. În fiecare 
duminică, ne planificăm toate 
task-urile de îndeplinit, pentru a 
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Suntem convinși că au 
existat și provocări în 
ultimul an, an și jumătate, 
așa cum se întâmplă în 
toate lucrurile pe care 
vrem să le realizăm, mai 
ales în situația pe care o 
traversăm cu toții. Cum 
le-ați depășit? Ce a ajutat? 
Ați făcut unele greșeli pe 
care astăzi nu le-ați mai 
face?

În primul rând am simțit că 
setarea mentală puternică a fost 
de folos în acest sens. Împreună 
cu echipa din care facem parte 
ne-am setat încă de la începutul 
pandemiei că pentru noi ceea ce 
se întâmplă nu este o provocare, 
ci normalitate. 

În echipa noastră se lucra deja 
în proporție de 90% online, iar 

Cum reușiți să vă 
mențineți echipa 
entuziastă, activă?
În primul rând prin exemplul 
personal. Noi suntem extrem 
de pasionați și entuziaști în 
tot ceea ce facem, iar asta se 
transmite. 

Și da, îi ținem foarte aproape, 
lucrăm atât individual, cât și la 
nivel de grup cu partenerii noștri 
și partea cea mai frumoasă 
este că am reușit să devenim 
chiar prieteni cu acești oameni 
pe care îi iubim și cărora le 
suntem profund recunoscători 
că au ales să ne urmeze. Le 
mulțumim pentru că împreună 
scriem cea mai frumoasă 
poveste. Mulțumim Managerilor 
noștri, Iasmina Achimovici și 
Ramona Arsene, pentru tot ce 
creează în jurul lor!

Iubim toate produsele 
Forever, nu-i așa? Dar care 
sunt preferatele familiei 
voastre și ce nu va lipsește 
niciodată din casă?

Așa este, iubim fantastic de 
mult produsele și consumăm 
foarte multe în fiecare lună 
împreună cu copiii, dar printre
preferatele soțului sunt 
combinația de Aloe Vera Gel 
și Argi+, băutura care îi oferă 
necesarul de nutrienți pentru 
a încheia cu succes fiecare zi, 
Forever Move și Arctic Sea.

Eu ador combinația de Berry 
Nectar și Pomesteen, Royal 
Jelly, Forever Move, Arctic Sea, 
Immublend, deoarece mă ajută 
să am un stil de viață sănătos și 
super activ.

Antonia este fanul numărul 
unu al Absorbent-C , Bee 
Honey și Aloe Avocado Face 

ne asigura că avem timp pentru 
toate, că lucrăm concentrați pe 
obiective.

Una din cele mai importante 
ustensile este dezvoltarea 
personală, faptul că avem grijă 
de mintea noastră, de setarea 
mentală, de a fi recunoscători 
universului în fiecare zi.

acum, mai mult ca oricând, 
oamenii sunt mai familiari cu 
ideea de a lucra de acasă și au 
nevoie de tot ceea ce reprezintă 
compania Forever - sănătate, 
produse de calitate superioară, 
libertate, independență financiară 
și mai ales o comunitate în care 
să fii mereu provocat să crești.

Iar legat de greșeli nu simțim 
că am fi putut face ceva diferit 
în ultimul an, fiindcă am fost 
angajați 100% în visul nostru 
amândoi, dar raportându-ne 
la călătoria noastră Forever ce 
am face diferit ar fi să nu ne mai 
permitem să negociem. S-a 
întâmplat acest lucru în primii doi 
ani de business, când nu am fost 
consecvenți și asta s-a văzut și 
în rezultatele noastre. Noi suntem 
înscriși în companie din 2016, 
dar abia după ce am început 
să implementăm o disciplină și 
să avem o consecvență în tot 
ce ține de business-ul nostru, 
de la care să nu ne abatem, am 
început să observăm impactul 
masiv în dezvoltare. Desigur 

că nu este ușor, dar este un 
angajament care a dat roade. 
Asta este ceea ce am schimba 
și ceea ce oricine la început de 
drum ar trebui să știe.
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Ce urmează pentru voi 
în palmaresul succeselor 
Forever? La ce obiective 
lucrați în 2021?

Anul acesta ne-am propus 
să ajutăm cel puțin încă 3 
persoane să atingă nivelul de 
Manager, deoarece dacă mergi 
singur, poate ajungi repede, 
dar dacă mergi împreună cu 
echipa ai mai multă satisfacție și 
împlinire. 

A început perioada de 
calificare la EMR22. De 
ce credeți că orice FBO 
ar trebui să urmărească 
această calificare și ce sfat 
aveți pentru reușita lor?

În primul rând fiindcă oamenii 
urmează pași, nu vorbe, așa 
cum este și motto-ul echipei 
noastre. Așa cum eu am urmat 
pașii Georgianei Stroe, mentora 
mea, așa știu că și ceilalți vor 
vedea posibile aceste realizări 
doar dacă noi le vom bifa. 
Apoi ne-am fi dorit tare mult să 
călătorim în Arizona pentru a-l 
cunoaște pe Rex și mărturisesc 
că acest lucru rămâne o 
motivație vie pentru noi în 
următorii ani.

Sfatul meu pentru fiecare FBO 
este să creadă că și pentru el, 
pentru ea ar fi posibil și apoi 
să facă un mod de viață din 
cluburile de excelență.

În plus avem în plan programul 
de mașină Forever2Drive, 
Chairman’s Bonus și Raliul 
Global 2.500 p.c.

Toate acestea sunt posibile 
pentru că noi credem în ele 
și pentru că avem sprijinul 
companiei, al Country 
Managerilor, Dora & Gabor 
Szőcs, și al întregii echipe 
Forever România. Clar iese. 

Vă mulțumim!

& Body Soap, iar Sophia este 
fan Kids și Garlic-Thyme. Pe 
lângă acestea, folosim multe 
alte produse - cele de îngrijire 
personală, a pielii, suplimente 
alimentare, apicole...
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Derzsi Etelka & Sámuel 
Soaring Manageri

Felicitări tuturor
16 #EMR21
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Ionuț & Georgiana Stroe 
Soaring Manageri

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Soaring Manageri

Marius & Milentina Marcus
Soaring Manageri

Tatiana & Florin Gonț 
Soaring Manageri

Rafael-Valer Loghin 
Soaring Manager

Eagle Managers' Retreat este 
programul Forever Business 

Ownerilor care ajung la înălțimi pe 
care unii cu greu și le pot imagina. Iar ei 

le-au atins, pentru că știu că de acolo au 
parte de cele mai frumoase priveliști, pot 
cuprinde lumea și visurile lor cu cele mai 

puternice aripi. Ei sunt calificații României și 
Moldovei la Eagle Managers' Retreat și suntem 

mândri de ei.



Marian & Dr. Monica Costiță
Senior Manageri

Felicitări tuturor calificaților 
la #EMR21!

foreverliving.ro

#EMR21

Valentin & Adriana Nițu
Senior Manageri

17

Valentina & Marius Chelu
Soaring Manageri 

Nagy Ernő & Irma
Senior Manageri

Romina & Cristian Doran 
Senior Manageri

Constanța & Dănuț Mei-Roșu 
Senior Manageri



Ulbrecht Susana & Gavril
Senior Manageri

Liliana Berdan
Senior Manager

Loredana Gânbuțan 
Senior Manager
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Alexandra Badea 
Senior Manager

#EMR21

Nicoleta & Daniel Negrescu
Senior Manageri

Liliana Tivadar 
Senior Manager

Niculina Ștefana 
Senior Manager

Elena & Corneliu Stochiță
Senior Manageri

La 1 mai 2021 a început perioada de 
calificare la Eagle Managers' Retreat 

2022 și suntem convinși că îi vom 
revedea, împreună cu și mai mulți 
FBO din echipele lor, pe lista celor 

Daniel & Ligia Cifor
Senior Manageri



Sefora Herbei 
Manager

Andreea Gruia
Manager

Angela & Valentin Gherghe
Manageri

Deak Mihály & Katalin 
Manageri

Mihaela Parlac
Senior Manager

Silviu & Otilia Ursu
Manageri
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Viorica & Ștefan Roșu 
Manageri

#EMR21

care vor călători din nou 
spre unul dintre cele mai 

frumoase evenimente 
globale Forever - #EMR22. 

Mult succes!



Manager Forever la 

Tinerii de azi descoperă oportunitatea Forever și se bucură de ceea ce își 
doresc cel mai mult de la o carieră sau un job – libertate, flexibilitate, venituri, 
comunitate, distracție etc. 

Cu două joburi clasice de care se ocupa în același timp cu pregătirea pentru 
bacalaureat, Lorena Radu a descoperit în Forever mediul de creștere ideal 
pentru un adolescent la început de drum în viață – fără sacrificii de timp 
și sănătate. A devenit Manager în doar câteva luni și la 18 ani este deja un 
antreprenor de succes în propria afacere. 

Aflăm și noi povestea ei și cum a reușit o asemenea performanță remarcabilă, 
dar mai ales cum se vede afacerea Forever prin ochii generației Z.

Spune-ne pe scurt cum a început 
povestea ta în Forever.
Aveam 18 ani și 3 săptămâni când m-am întâlnit 
pentru prima dată cu oportunitatea Forever prin 
intermediul sponsorului meu extraordinar, Alexandru 
Duma.  

Înainte de a-mi începe activitatea în antreprenoriat, 
lucram deja ca bucătar în două restaurante;  
munceam o zi da, o zi nu, în ambele locuri, în paralel 

cu liceul. Situaţie care mi-a provocat, pe lângă stres, 
dezamăgiri și oboseală, și probleme de sănătate, care 
se manifestau la nivelul pielii.

Am contactat o mulțime de specialiști de la care nu 
am reușit să găsesc soluția de a reveni la o stare 
de bine. În acel moment, l-am întâlnit pe Sponsorul 
meu și am descoperit oportunitatea Forever, prin 
minunatele produse pe care am început să le 
folosesc. Am simțit cu adevărat schimbarea în bine, 

doar 18 ani
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atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Am 
căpătat o încredere foarte mare în produse, ceea 
ce m-a făcut să-mi dau seama că acestea pot ajuta 
foarte multe persoane din jurul meu.

Încrederea pe care mi-au oferit-o sponsorii mei, Alex 
și Lavinia, doi oameni minunați cărora le voi fi veșnic 
recunoscătoare, m-a motivat și m-a încurajat să 
cred în capacitatea de a-mi începe propriul drum în 
Forever.

Călătoria mea în Forever m-a schimbat ca persoană, 
din toate punctele de vedere. Am început ca o fată 
oarecare, fără visuri și speranțe prea mari de viitor, 
și am devenit, în scurt timp, o femeie cu încredere în 
sine, dar și cu o putere imensă de a schimba multe 
vieți în jur.  

Cum ai reușit să ajungi atât de repede 
Manager în Forever?
Am evoluat personal, financiar și spiritual în toate 
aspectele vieții mele, alături de o echipă senzațională 
de tineri, care m-a ajutat să devin Manager. 
Desfășurarea activității mele atât online, cât și offline 
m-a adus la aceste rezultate extraordinare într-un 
timp relativ scurt. 

În ciuda pregătirii pentru bacalaureat și a meditațiilor, 
care în clasa a XII-a îmi ocupă destul de mult timp, 
am reușit să îmbin școala cu antreprenoriatul. Mi-am 
creat un program bine stabilit, în care am introdus 
întâlniri cu echipa, prezentări de business pentru toți 
oamenii noi și prezentări de produse.

Visul meu de a ajunge Diamond Eagle și de a ajuta 
milioane de vieți m-a motivat să nu mă împotmolesc 
în mulțimea de nu-uri pe care le-am primit. Am ajuns 
să dezvolt o pasiune extraordinară față de tot ce ține 
de Forever. 

Chiar dacă, la început, mama mea a fost foarte 
reticentă și mă împingea spre alegerea unui job 
clasic, în câteva săptămâni de activitate a ajuns cel 
mai mare susținător al meu și m-a ajutat în toate 
aspectele business-ului meu.

De ce crezi că oportunitatea Forever 
este potrivită pentru orice tânăr?
Datorită sprijinului oferit de sponsorii și mentorii mei, 
am realizat că vârsta nu contează în această afacere. 
Deși sunt conștientă că au existat reticențe față de 
mine în momentul în care am ajuns prima oară în locul 
unde ne întâlneam cu echipa, sunt extraordinar de 
mândră și de fericită să demonstrez faptul că un tânăr 
în prag de bacalaureat poate obține rezultate foarte 
frumoase în antreprenoriat.

În povestea mea sunt prezente și avantaje, și 
dezavantaje, datorită vârstei mele, deoarece nu au 
lipsit remarcile de genul: „ce poți tu la 18 ani să-mi 
spui despre o afacere?”. Dar într-o măsură mult mai 

mare au fost prezente și felicitările precum: „ești o 
inspirație pentru mine și ai doar 18 ani”.

Mă simt binecuvântată pentru echipa pe care o am, 
de care sunt incredibil de mândră, un grup de tineri 
motivați, care își doresc mai mult de la viață. Scopul 
meu este să-l ajut pe fiecare în parte să atingă culmile 
succesului.

Ce urmează anul acesta pentru tine în 
palmaresul succeselor Forever?
Ca următor obiectiv, în viitorul apropiat, îmi propun să 
ating nivelul de Senior Manager la vârsta de 19 ani, 
deoarece îmi doresc să inspir cât mai multe persoane 
tinere să-și creeze de pe acum un viitor de senzație.

De când mi-am început drumul în antreprenoriat, pot 
spune că văd sfârșitul filmului și cred cu tărie că va fi 
unul de Oscar.
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Te-ai gândit vreodată cum pot unele arome să 
te facă să călătorești în timp și spațiu? Mirosul e 
conectat cu memoria noastră, ceea ce face ca 
o simplă adulmecare a ceva familiar să te ducă 
înapoi în timp. 

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

Unul dintre cele mai puternice simțuri umane este 
mirosul. Nu este așadar nicio surpriză că 
beneficiile aromaterapiei sunt recunoscute la nivel 
mondial. 

Rădăcinile acestei practici se pierd în timp, în 
vremuri când nimeni nu înțelegea, din punct de 
vedere științific, ce se ascunde în profunzimea 
simțurilor noastre. De fapt, se pare că uleiurile 
esențiale erau folosite încă din perioada 

Puterea mirosului și a 
aromaterapiei

Antichității, iar modalitățile de utilizare au fost 
descrise încă din secolul 1, cu accent pe funcția 
de apărare a organismului, stimulare a simțurilor 
și ca instrument de a-i face pe oameni să se 
simtă și să arate mai bine. 

Mirosul creează o reacție emoțională imediată, 
trimițând un impuls rapid către o anumită zonă a 
creierului. Fiecare aromă este compusă din 
particule chimice care parcurg un traseu bine 
definit de la nas la bulbii olfactivi. De aici, 
informația ajunge la o zonă foarte mică a 
creierului, numită amigdală cerebrală, 
responsabilă cu procesarea emoțiilor. Următoarea 
oprire este la hipocamp, o componentă majoră a 
creierului, responsabilă cu memoria și învățarea. 

Cercetări realizate la Universitatea Rutgers au 
demonstrat că mirosul este singurul simț uman 
care parcurge un drum atât de direct către 
memorie și centrii nervoși responsabili cu 
emoțiile. Această linie directă este explicația 
faptului că anumite mirosuri te pot face să simți 
că faci o călătorie în timp și spațiu sau pot crea 
legături emoționale imediate. De exemplu, 
mirosul prăjiturilor din cuptor îți amintește de casa 
bunicilor sau parfumul de brad te face să te 
gândești la sărbătorile de iarnă. 

pentru 

utilizare zilnică

Uleiuri esențiale 

și
Energizează-te 
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revigorează-te cu

Forever Essential Oils 



Fiecare ulei esențial are beneficii diferite, în funcție de efectul pe care mirosul îl are asupra 
creierului. Aromele uleiurilor esențiale sunt, de multe ori, combinate, în așa fel încât să se 
creeze parfumuri complexe, pentru un maximum de beneficii. 

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

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

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

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

Bucură-te de puterea deplină a simțurilor 
tale cu Forever™ Essential Oils
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Datorită versatilității lor, te poți bucura de 
beneficiile uleiurilor esențiale acasă sau pe 
drum. Și întrucât există numeroase arome 
sau amestecuri menite să potențeze starea 
de bine, tot așa există mai multe feluri de a te 
bucura de experiența aromaterapiei. 

Iată 3 posibilități de a începe să folosești 
Forever Essential Oils.  

În difuzor/ Olfactoterapie: Vaporii 
de uleiuri esențiale se eliberează în 
aer. Difuzoarele care utilizează 
căldura și ultrasunetele funcționează 
pe baza unei combinații de apă și 

uleiuri esențiale și sunt cele mai accesibile. 
Difuzoarele cu nebulizator nu au nevoie de apă, 
vaporii eliberându-se doar din uleiuri esențiale. 
Tocmai de aceea, acestea sunt mai scumpe și 
folosesc o cantitate mai mare de uleiuri 
esențiale. 

Aplicare topică: Uleiurile esențiale 
pot fi aplicate direct pe piele doar 
dacă sunt combinate cu un ulei 
purtător, după cum urmează: 2 până 
la 4 picături de ulei esențial la o 

linguriță de ulei purtător.

Ca odorizant de cameră/pentru 
haine: Poți adăuga uleiurile esențiale 
într-un bol cu apă pe care îl așezi 
într-un loc strategic din casă sau îți 
poți parfuma hainele ori lenjeria de 

pat cu ele, adăugându-le pe o bucată de 
bumbac/pânză, pe care o introduci în uscătorul 
de rufe.

Calitatea superioară a uleiurilor esențiale 
vine din faptul că la producerea lor se 
folosesc cele mai bune plante. Forever 
Essential Oils sunt extrase doar din plante 
cultivate și culese în condiții ideale. Forever 
procură aceste uleiuri pure din întreaga 
lume, asigurându-se că sunt produse în 
condiții optime, pentru a garanta cele mai 
pure esențe aromatice. 

Forever folosește cele mai bune uleiuri 
esențiale naturale, păstrând, astfel, calitatea 
și puritatea produselor. Pentru ca tu să 
beneficiezi de tot ce are natura mai bun de 
oferit, Forever Essential Oils nu sunt 
niciodată diluate sau amestecate cu uleiuri 
sintetice. Pentru a extrage uleiurile din 
plante fără a pierde din esența aromatică, 
folosim distilarea sau presarea la rece. 

Distilarea presupune extragerea uleiurilor 
din plante cu ajutorul aburilor. Pe măsură 
ce aburul se transformă în lichid, uleiul se 
ridică la suprafață, de unde este separat de 
apă și apoi îmbuteliat.

Presarea la rece presupune stoarcerea 
plantelor crude, astfel încât uleiurile să se 
elibereze din pulpa sau coaja acestora. 
Uleiurile sunt extrase și băgate, apoi, la 
centrifugă, pentru a separa ingredientele 
solide de ulei, acesta din urmă fiind, 
ulterior, ambalat în recipiente speciale.  

Cum se folosesc   
uleiurile esențiale?

100% puritate,  
Uleiuri esențiale de calitate 
superioară

Experiența utilizării uleiurilor esențiale poate fi și 
mai plăcută dacă alegi să le aplici pe anumite zone 
ale corpului (însă numai diluate in baze vegetale)?

Încearcă să folosești menta diluată în bază vegetală pe 
frunte, tâmple și umeri pentru o senzație de prospețime, 
liniște și relaxare. Proprietățile calmante ale lavandei sunt 
potențate la maxim dacă aplici uleiul diluat pe încheieturi 
sau în spatele urechilor. Aceste zone ale corpului sunt 
aproape de anumiți centri nervoși care creează, în 
combinație cu beneficiile aromaterapiei, o experiență 
senzorială unică.   

Forever™ Essential Oils Lemon | 507
Forever™ Essential Oils Peppermint | 508

Forever™ Essential Oils Lavender | 506
Forever™ Essential Oils Defense | 510

Știai că...?
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25Echipa Forever România

Emilia Moga, 
Director administrativ,
Forever Living Products România

Spune-ne câteva cuvinte despre 
tine și despre cum a început 
călătoria ta în Forever România.

Îmi amintesc cu plăcere de 
ziua în care am pășit pentru 
prima dată în sediul central al 
companiei Forever din București. 
Oameni calzi, frumoși, primitori, 
o energie pozitivă a locului sunt 
doar câteva dintre lucrurile care 
mi-au rămas puternic întipărite 
în minte și pe care le retrăiesc cu 
drag și astăzi.
Anul acesta se împlinesc 20 de 
ani de când lucrez în această 
companie și găsesc munca 
în Forever la fel de plăcută și 
interesantă ca la început. Aici 
am învățat foarte multe lucruri 
noi, am trăit experiențe minunate 
împreună cu colegii și Forever 
Business Ownerii noștri, am 
participat la evenimente care 
îți bucură sufletul. Am întâlnit 
oameni deosebiți, începând cu 
Dora și Gabor Szőcs, Country 
Managerii companiei, care au 
avut încredere în mine încă din 
primul moment. Cu siguranță, 
și datorită lor am devenit omul 
care sunt azi. Mă mândresc că 
fac parte din această echipă 
minunată.

În ce constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Am foarte multe și diverse 
activități în companie. Am 
început cumva de jos și am 
evoluat pe parcurs, pentru că în 
Forever este întotdeauna loc să 
te dezvolți și să crești armonios, 
indiferent dacă ești angajat sau 
FBO. De altfel acesta e unul 
din lucrurile care o face să fie o 
companie extraordinară.

În prezent, sunt directorul 
administrativ al companiei, mă 
ocup de partea administrativă, 
de relațiile cu furnizori și alți 
colaboratori, pentru menținerea 
unei imagini îngrijite și armonioase 
a sediului central și a punctelor 
de lucru. Mă implic activ și în alte 
activități din Forever România, 
prin colaborarea atât cu colegii 
mei din celelalte departamente, 
cât și cu FBO interni și externi, 
cu care am construit relații foarte 
frumoase de-a lungul anilor. 
De asemenea țin legătura 
cu firmele de curierat pentru 
îmbunătățirea permanentă a 
serviciilor acestora, astfel încât 
produsele Forever să ajungă 
la voi în cele mai bune condiții, 
pentru că mediul digital s-a 
dezvoltat foarte mult în ultimul 
an și a devenit extrem de 
practic și util pentru toți FBO. 
Din acest motiv, colaborez 
îndeaproape și cu departamentul 
de comenzi, dar și cu echipa de 
marketing, contribuind împreună 
la menţinerea companiei într-o 
stare optimă de funcționare 
și la buna desfășurare a 
evenimentelor sau altor activități, 
pentru ca voi, partenerii noștri, să 
vă puteți dezvolta afacerile. 

Ce mesaj ai pentru Forever Business 
Owneri în această perioadă? 

Am trăit și trăim o perioadă 
interesantă, cum nu a mai fost 
alta până acum, dar doresc să 
vă asigur pe toți că suntem aici 
trup și suflet pentru voi. Încercăm 
în permanență să înțelegem 
cât mai bine toate provocările 
actuale cu care vă confruntați, să 
vă ajutăm și să găsim pentru voi 

și împreună cu voi cele mai bune 
soluții. 
Pentru asta vă punem la 
dispoziție, printre altele, și adresa 
suport_office@foreverliving.ro, 
unde vă așteptăm întrebările și 
vă stăm la dispoziție cu toate 
răspunsurile de care aveți 
nevoie, în funcție de ceea ce vă 
interesează despre produse sau 
afacerea Forever.
În opinia mea, orice își poate găsi 
rezolvarea, dacă avem puțină 
răbdare și înțelegere din partea 
tuturor. Puteți apela oricând și 
cu cea mai mare încredere la 
mine sau la colegii mei. Suntem 
aici și facem ceea ce știm mai 
bine – să ajutăm și să facilităm 
accesul la toate informațiile și 
instrumentele utile, pentru ca 
voi să vă desfășurați activitatea 
într-un cadru modern, adaptat 
vremurilor pe care le trăim. În 
fiecare zi apar provocări noi 
pe care le putem transforma 
în experiențe plăcute dacă ne 
dorim cu toții acest lucru și 
suntem dispuși să colaborăm.
În noi aveți nu doar un sprijin 
puternic, ci și colegi încântaţi să 
vă ghideze spre descoperirea 
celor mai frumoase destinații 
ale afacerii Forever – realizările 
voastre.
Vă doresc în continuare reușite 
extraordinare în activitatea voastră, 
să vă bucurați de fiecare zi din 
călătoria spre ţelurile voastre.
Toate gândurile mele bune și 
mult succes!



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

CLUB60
Mihaela Hudea
Marius & Milentina Marcus
Monica & Cristian Lepădatu
Niculina Ștefana
Robert Varga
Andreia Deac
Ionuț & Georgiana Stroe
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Daniel & Maria Parascan

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

CLUB100
Loredana Gânbuțan

Marian & Dr. Monica Costiță 

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Valentina Chelu

Andreea Gruia

Mihaela Dorotovics
Marilena Culișir
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Ștefan Roșu
Viorica & Viorel Moca
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Nagy Ernő & Irma 

Liliana Berdan

Silviu Ursu

Vajda Katalin



STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
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 2 
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina Doran
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro
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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.



TOP 20 FBO

Violeta Loredana Gânbuțan
Marian & Dr. Monica Costiță 
Valentina Chelu 
Andreea Gruia 
Nagy Ernő & Irma 
Silviu Ursu
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin 
Mihaela Hudea 
Liliana Berdan 
Marius & Milentina Marcus 
Monica & Cristian Lepădatu 
Niculina Ștefana
Andreia Deac
Daniel & Maria Parascan
Robert Varga 
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Mihaela Dorotovics 
Marilena Culișir
Liliana Tivadar 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate 
în luna mai 2021 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever Business 
Owneri) care au acumulat cele mai 
multe p.c. non-manageriale și au 
fost Activi în luna mai.
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P.C. non-manageriale

Violeta Loredana Gânbuțan
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TOP 20 FBO

TOP 20 în funcţie de 
p.c. totale realizate în luna 

mai 2021 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

acumulat cele mai multe p.c. 
totale și au fost Activi în luna mai.

Ionuț & Georgiana Stroe 

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe 
Vajda Katalin 
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter 
Nagy Ernő & Irma 
Romina Doran 
Camelia Dincuță 
Gizella & Marius Botiș
Maria Pop
Marian & Dr. Monica Costiță
Daniel & Maria Parascan 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Valentina Chelu 
Kele Mónika 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Tatiana & Florin Gonț 
Liliana Berdan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori
Claudiu Ionuț Badea București Cristiana & Eugen Dincuță

Ileana Cirt Baia-Mare Robert Varga

Daniela Coste Ineu, AR Lenuța & Bogdan Pocaznoi

Diana Mariana Cozma Chechiș, MM Bianca Dragomir

Daniela-Florica Domuta Satu-Mare Marinela Domuta

Ana Maria Florea Costuleni, IS Constantin & Tania Popa

Mirela Giura București Ileana Clonda

Mariana Iliescu Leordeni, AG Livia Gabriela Sandu

Dumitru Daniel Iliescu Leordeni, AG Mariana Iliescu

Claudia-Roxana Lipan Satu-Mare Daniela Florica Domuta

Dragoș Măciucă Brașov Sidonia Barbu

Rodica Măciucă Brașov Dragoș Măciucă

Cătălin Mihăiescu București Daniel & Maria Parascan

Ionuț Ștefan Păun Bragadiru, IF Dumitru Daniel Iliescu

Alexandru Peter Coltau, MM Ileana Cirt

Andreea-Diana Pirea București Daniela Diana Tudora

Dănuț Florin Pomian Baia-Mare Diana Mariana Cozma 

Livia Gabriela Sandu Clinceni, IF Maria Daniela Ciorica

Aurelia Norica Teutișan Chiuza, BN Viorel Vlăican

Cristina Țiclea București Ana-Maria Ion

Maria Timiș Bogdan Vodă, MM Lenuța Iusco

Viorel Vlăican Leordeni, AG Ionuț Ștefan Păun

Daniela Vornicu Iași Constantin & Tania Popa

Andreea Zamsa Craiova Marinela Tuțuleasa

Natalia Costețchi Anenii Noi, Rep. Moldova Vadim Costețchi
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Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Lenuța Iusco Sighetu-Marmației Liliana Tivadar
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Soaring Manageri Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți
sponsorizați în prima generație.

Nume Localitate Sponsori
Valentina & Marius Chelu Șelaru, DB Ionuț & Georgiana Stroe

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Corina Paloși Seini, MM Valentina Chelu

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



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna mai

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Natalia-Daniela Reuțchi Cucuruzu, GR Gabriela & Vasile Ghivirigă

Otilia Amzăr București Marian & Dr. Monica Costiță

Gabriela-Mihaela Mihuț Șiria, AR Mihaela Dorotovics

Raluca Bud Recea, MM Rafael-Valer Loghin

Raul Andrei Andreica Tăuții de Sus, MM Raluca Bud
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Supervizori Localitate Sponsori
Georgeta Maria Collins Livezeni, MS Lucica & Ștefan Nemeș

Tatiana Bolboceanu Sîngerei, Rep. Moldova Violeta Moglan

Cristina Georgiana Lascut Arad Narcisa Marcela Sătmărean

Maria-Theodora Tamas Salonta, BH Claudia-Oana Butnaru

Szegedi Tünde Erzsébet Gherla, CJ Nagy Monica

Mădălina Cocoloș Agigea, CT Violeta Loredana Gânbuțan

Rodica Marton Hlipiceni, BT Sorin Lazăr Bila

Mirela Ciocârlan Buzău Violeta Loredana Gânbuțan

Debora Piu Mihail Kogălniceanu, IS Simona Albu

Denisa Timofte Cisnădie, SB Georgiana Rolea-Bogdan 

Manageri Localitate Sponsori
Alisa Flavia Patko Sebiș, AR Giullia Șuca

Ioana Frumușelu București Violeta Loredana Gânbuțan

Simona Albu Alba-Iulia Mihaela Hudea



Calificări Globale
Supervizori Localitate Sponsori
Georgeta Maria Collins Livezeni, MS Lucica & Ștefan Nemeș

Tatiana Bolboceanu Sîngerei, Rep. Moldova Violeta Moglan

Cristina Georgiana Lascut Arad Narcisa Marcela Sătmărean

Maria-Theodora Tamas Salonta, BH Claudia-Oana Butnaru

Szegedi Tünde Erzsébet Gherla, CJ Nagy Monica

Mădălina Cocoloș Agigea, CT Violeta Loredana Gânbuțan

Rodica Marton Hlipiceni, BT Sorin Lazăr Bila

Mirela Ciocârlan Buzău Violeta Loredana Gânbuțan

Debora Piu Mihail Kogălniceanu, IS Simona Albu

Denisa Timofte Cisnădie, SB Georgiana Rolea-Bogdan 
www.foreverliving.ro

foreverliving.ro    

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

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, fișe 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

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 33

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;

Vă informăm că luni, 21 
iunie, cu ocazia sărbătorii 

de Rusalii, centrele de 
distributie Forever din 

țară și Sediul Central din 
București sunt închise.

Vă așteptăm cu drag 
pe foreverliving.ro 

pentru a plasa comenzile 
dorite în această zi, unde 
produsele preferate vă 

așteaptă 24 de ore din 24.
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Achim, Monica Violeta Cluj-Napoca

Adriana, Cerghizan Bagaciu

Adriana, Petolescu Craiova

Aghitoaie, Gabriela Dumbraveni

Alb, Ruxandra Cluj-Napoca

Albu, Remus Teodor Baia Mare

Alexandra, Peter Madaras

Ambrus, Tunde Cluj-Napoca

Anisoara, Olteanu Constanta

Anna Maria, Siko 
Barabasi Valea Crisului

Antal, Aniko Gheorgheni

Antimia, Mihaela Bacau

Apai, Lavinia Botiz

Ardelean, Iuliana Leordina

Arhire, Svetlana Chisinau, Rep. Moldova

Atomei, Mioara Brasov

Avadanei, Cristina Iasi

Baba, Loredana Livada (Iclod)

Badea, Persida Pietrosani

Baduna, Nora  Maria Bucuresti

Bagacean, Iulia-Antonia Tautii-Magheraus

Balajti, Annamaria Oradea

Balog, Istina Baia  Mare

Baltatescu Gheorghiu, 
Camelia Mihaela Farcasa

Banfi, Tunde Belin

Barbu, Elena Bucuresti

Barca-Grama, Tatiana Pantelimon

Barsan, Adrian Mihai Baia Mare

Barzoiu, Dumitru Slobozia

Berki, Eva Suseni

Bernat, Cristina Valu Lui Traian

Birca, Ecaterina Chisinau, Rep. Moldova

Bizgan, Adriana Doina Bucuresti

Blai, Mihaela Cluj-Napoca

Blanita, Ionela Liana Turda

Bocskor, Tunde Batanii Mari

Bodea, Ileana Marisca Sighetu Marmatiei

Bodo, Iuliana - Barbara Sinersig

Boldea, Ioana Maria Brasov

Borimecicova, Ludmila Cahul, Rep. Moldova

Bou, Valerica Viziru

Branzea, Maria Masca

Brin, Maria-Bianca Brasov

Brindus, Mariana Bucuresti

Brinzan, Monica Lugoj

Brudasca, Claudia Zalau

Bucatariu, Mihai Daniel Holboca

Bucur, Maria Damuc
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Buda, Maria leana Baia Mare

Bulgariu, Irina Botosani

Bulz, Ioana-Maria Cumpana

Burlui, Violina Braila

Burtoi Giurgea, Simona Constanta

Buruiana, Mihai Gavril Roznov

Busila, Dorina Focsani

Buzuriu, Vica Craiova

Cacerovschii, Daniela Chisinau, Rep. Moldova

Calin, Claudia Bianca Pancota

Candrea, Elena Suceava

Carabenciov, Monica Timisoara

Cardos, Andreea Sacu

Ceausescu, Elena Corina Stalpeni

Ceica, Silvia Botosani

Celina, Bejan Fundu Racaciuni

Cernat, Gina Vanatori

Chelaru, Ana Maria Iasi

Chera, Lucretia Bucuresti

Chira, Simona Camelia Baia  Mare

Chirila, Isabela-Aurora Constanta

Chirnogea, Cristina Ioana Cluj-Napoca

Chirtes, Maria-Elena Reghin

Chirtos, David Vilhem Beclean

Chisalita, George Eduard Bucuresti

Chistol, Dumitrica Roznov

Chitonescu, Ioan Arad

Ciba, Cristina Ineu

Ciobanu, Camelia Botosani

Ciocarlan, Ionut Buzau

Ciorba, Elisabeta Lidia Obarsia-Closani

Cipca, Daniela Bacau

Ciuca, Ion Dragoesti

Ciulacu, Estera Bucuresti

Ciuntu, Iuliana Chisinau, Rep. Moldova

Codruta, Handaric Sacosu Turcesc

Cojocariu, Vlad Remetea Chioarului

Colceru, Florica Bucuresti

Coman, Nicoleta Breaza

Comnea, Aida Liliana Brasov

Condorachi, Stela Singerei, Rep. Moldova

Constantin, Alina Brehuiesti

Constantinescu, Eugenia Pascani

Contis, Morena Zalau

Corfu, Anca Cahul, Rep. Moldova

Corja, Maria Cantemir, Rep. Moldova

Coroiu, Gabriel Bucuresti

Cozma, Corina Maria 
Rozalia Iadara

Cozma, Daniela Dorina Chechis

Cozma, Diana Teodora Remetea Chioarului

Craciun, Florina Saveni

Cristali, Ancuta Medias
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Cristea, Cristina Adela Salonta

Cristea, Daniela Bacau

Csaba Zsolt, Dali Satu-Mare

Cseterki, Norbert-Attila Lapusel

Csosz, Gabriella Reci

Curca, Claudiu Aurelian Botosani

Custura, Elisa Valenii De Munte

Damian, Emilia Jijila

Danciu, Andrei-Ionut Copalnic-Manastur

Danila, Oana Valentina Arad

Darabont, Aneta Erika Livada

Darac, Alexandra 
Catalina Medgidia

Dari, Edvin-Szilard Bistrita

Darii, Eugenia Ungheni, Rep. Moldova

Deak-Berintan, Ioana Baia Mare

Dedis, Ionut Rosu

Delia  Eugenia, Avadanei Zoitani

Dezso-Uta, Gabriela Sfantu Gheorghe

Diac, Tereza Pildesti

Diana, Bartha Soimus

Dinca, Georgiana Liliana Ungureni  
(Dragomiresti)

Dinuta, Claudia 
Alexandra Bucuresti

Dobre, Costinela Nucetu

Dragos, Raluca Luciana Sasar

Dragu, Cristina  Violeta Bucuresti

Drosu, Elena-Valentina Vadu Sapat

Druta, Elena Dubasari, Rep. Moldova

Dumitra, Ionela Bianca Targoviste

Dumitrascu, Angelica Corbeanca

Dumitru, Mihaela Tatiana Bragadiru

Duta, Cristina Alexandra Ploiesti

Eftimie, Elena Bucsani

Eliada, Vasile Bocsa

Eniko, Csuros Casinu Nou

Farcasanu, Teodora  
Camelia Caracal

Faur, Estera Otelu Rosu

Fazakas, Eva Sangeorgiu De  
Mures

Fazekas, Claudia Baia Mare

Felea, Ioana Alexandra Arad

Filimon, Ionel Lespezi

Filimon, Maria Catamaresti-Deal

Filimon, Mariana Hincesti, Rep. Moldova

Filip, Ilie-Valentin Bucuresti

Flangea, Anca Poiana Marului

Florea, Ancuta Meda Oradea

Florea, Lidia Targu Ocna

Florescu, Silviu Bucuresti

Florian, Corina Preluca Veche

Flueraru, Dorina Rasova

Foslea, Mirona Buftea
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Fuchs, Manuela Baia Mare

Gabriela, Diaconu Ploiesti

Gaitan, Livia Buhusi

Gherasim, Carmen Isaccea

Ghise, Larisa Sibiu

Ghita, Ramona Techirghiol

Girniceanu, Lucian Bucuresti

Giurgiu, Ana Maria Masca

Goicea, Laurentiu 
Romeo Harman

Gojan, Ludmila Briceni, Rep. Moldova

Golea, Iuliana Tigveni

Gondos, Andrea Sfantu Gheorghe

Gradinariu, Denisa Poienile De Sub Munte

Griceniuc, Ludmila Cantemir, Rep. Moldova

Grigore, Mihaela Bucsani

Grosu, Aurica Orhei, Rep. Moldova

Habasescu, Larisa Chisinau, Rep. Moldova

Hanes, Diana Miea Constanta

Hanga, Monica-Madalina Ungureni

Hanganu, Daniela Iasi

Hegye, Diana Ioana Baia Mare

Hoaghea, Monica Sadu

Horvath, Ildiko Melinda Cluj-Napoca

Hurezan, Margareta Baia Mare

Ilascu, Radiana Anca Semlac

Ilciuc, Ana Maria Pascani

Ilies, Alexandra Buftea

Iliesiu, Aneta Diana Rodna

Iluca, Irina Sacele

Ionescu, Ligia Ioana Braila

Isac, Raluca Caransebes

Isaila, Florin  Eduard Cioranii De Sus

Iulia, Andrioae Bacau

Iuliana, Toth Tauteu

Janosi, Veronika Cozmeni

Jipa, Aurelia Ploiesti

Joita, Bianca-Larisa Campina

Juganaru, Georgeta Iasi

Julinschi, Iuliana Liteni

Jurj, Ionela Cihei

Kamilla, Kiss Targu Mures

Kincso, Hegyi Praid

Kinga, Berszan Sighetu Marmatiei

Kozma, Izabella Brasov

Kristof, Zsuzsa Targu  Mures

Lar, Mircea  Cristian Cluj-Napoca

Lazar, Adina Constanta

Lazarescu, Andrada-
Ioana Craiova

Lazea, Lidia Timisoara

Lazin, Oana Zalau
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Letai, Marcela Timisoara

Leuca, Daniela Draxini

Lica, Larisa Maria Bucuresti

Lorenzovici, Anna Targu Mures

Lucian, Sanovician Resita

Lungu, Vareta Odobesti

Lupascu, Ancuta Stefanesti

Lupascu, Ludmila Criuleni, Rep. Moldova

Lupu, Alexandra Faget

Maciuca, Ileana  
Magdalena Brasov

Macovei, Georgeta Iasi

Madalina, Vladut Tataru

Malasevscaia, Dumitrita Iasi

Marcelina, Huzum Selimbar

Marcu, Lacramioara Nereju

Margineanu, Cristina 
Mihaela Targu Jiu

Margithazi, Marioara Arad

Maria Mirela, Grumaz Somcuta Mare

Maricica, Antal Somusca

Marin, Valeanu Sibiu

Marius Florentin, Andreiu Bucuresti

Marton, Corina-Georgeta Deva

Matei, Letitia Targu Mures

Matei, Nicoleta Andrea Bozanta Mica

Matis, Andreea Iasmina Recas

Maurer, Monica Sanislau

Maxim, Olga Lunca

Melnic, Maria Edinet, Rep. Moldova

Merlan, Mariana Cahul, Rep. Moldova

Mezei, Eniko Miercurea-Ciuc

Michis, Angelica Poiana Codrului

Mihai, Elena Scanteia

Mihai, Iulia Braila

Mihai, Szegedi Gherla

Mihalache, Andrei Timisoara

Minciunescu, Oana 
Elisabeta Bucuresti

Mindrila, Alexandra Bucuresti

Minzala, Emilia Jghiab

Mitache, Florentina Silvia Bucuresti

Mitroiu, Gabriela 
Georgeta Bucuresti

Mocanu, Marieta Medgidia

Moga, Florina Oradea

Moiceanu, Stefania Sangeru

Moldovan, Aurica Adela Finteusu Mare

Moldovan, Melania Reteag

Moraret, Ioan Daniel Somcuta Mare

Mos, Raisa  Bogdana Baia Mare

Movilu, Aliona Singerei, Rep. Moldova

Munteanu, Mihaela Parau

Munteanu, Vlad Bucuresti



39Calificările lunii mai

foreverliving.ro

Muresan, Codruta Cluj-Napoca

Muresan, Mihai Arpad Baia Sprie

Muresan, Miruna Targoviste

Muresan, Oana Roxana Baia Mare

Muresan, Simona  
Florina Dumbravita

Muzsnai, Andreea Floresti

Nadia Alexandrina, 
Morosan Rusu De Sus

Nagy, Orsolya-Emoke Panet

Nan, Iulia Baia Mare

Nechita, Crinut Claudiu Baia Mare

Neculae, Rodica Nicoleta Constanta

Neculai, Catalin Roman

Neculau, Mihaela 
Felomela Iasi

Nehoianu, Elena Homoraciu

Neicu, Gabriela Bucuresti

Nenescu, Valentina Chisinau, Rep. Moldova

Nesheva, Suzana  
Borisova Arad

Nica, Alin Stefan Bucuresti

Nicolae, Gabriel Petrosani

Nicolae, Mihai Cojasca

Nicorici, Cristina Bucuresti

Nini, Simona Mihaela Sighetu  Marmatiei

Niomati, Daniela-Maria Tirimia

Nistor, Silviu Targu Mures

Nutu, Gabriela Emilia Cernavoda

Olaru, Daniela Brasov

Olimpia, Duma Plopis

Onete, Delia  Marina Agigea

Oniga, Delia Bucuresti

Onita, Ionela  Maria Cluj-Napoca

Onute, Mihaela Criseni

Orban, Alexandra  
Lavinia Recea

Osan, Ancuta Seini

Pacurar, Florina Oradea

Pacurar, Viorica-
Mandruta Medias

Paduraru, Alina Sarata

Paduraru, Georgeta Bacau

Paraschiv, Andreea Bucuresti

Paval, Cosmin Timisoara

Pele, Casiana-Daniela Arad

Penyak, Monika-Danka Fagetu

Petcu, Mihaela Maldaresti

Petras, Marinela Daniela Tautii De Sus

Petri, Maria Elvira Sacalaseni

Petrovici, Renata-
Adriana

Drobeta-Turnu  
Severin

Petrus, Ramona  
Georgiana Seini

Pintea, Elena Dorina Arad

Pinzariu, Bianca Livada De Bihor

Pinzaru, Lilia Chisinau, Rep. Moldova

Poienar, Violeta Baia Mare
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Pomian, Daniel-Zenoviu Baia Mare

Pop, Adela Constanta

Pop, Anca Tautii-Magheraus

Pop, Cristina Maria Somcuta Mare

Pop, Ramona Elena Cluj-Napoca

Popa, Delia Teodora Sannicolau Mare

Popa, Giani Falticeni

Popa, Iulia Vanatori-Neamt

Popescu, Andreea 
Ramona Craiova

Popescu, Angelica Constanta

Poplahov, Dorina-
Tudorita Braila

Porumboiu, Marian Targoviste

Potyo, Piroska Cozmeni

Preda, Estera Onesti

Prodan, Georgiana  
Florentin Vladeni

Prodan, Valeria Cetate

Puia, Octavia Iuliana Dumitra

Puica, Daniela Gaesti

Put, Naomi-Oana Baia  Mare

Ramona, Almasi Cluj-Napoca

Rizea, Virgil Valentin Targoviste

Roman, Anamaria Sighetu Marmatiei

Roman, Maria Cecilia Baia Mare

Roman, Rares Magureni

Rosca, Georgeta Braila

Ruxanda, Rodica Bragadiru

Saftoiu, Elena Craiova

Salnicean, Simina-Ioana Mocira

Sandru, Raluca Brasov

Sarca, Stela Maria Seini

Sardari, Olga Causeni, Rep. Moldova

Sas, Ioana Baia Mare

Savastre, Irina Voluntari

Schimbov, Doina Chisinau, Rep. Moldova

Scripca, Marian Iulian Bucuresti

Sebestyen, Iren Klara Odorheiu Secuiesc

Seceleanu, Adina Elena Brasov

Selejan, Lavinia Oana Timisoara

Semeniuc, Diana Marusia Rona De Sus

Sepi, Gabriela  Maria Marpod

Serban, Minodora Zavoi

Serbu, Alina Braila

Sillo, Szilard Odorheiu Secuiesc

Simerea, Iulia Maria Medias

Sinka, Melinda Miercurea-Ciuc

Siola, Cristina Bucuresti

Sipos, Romina Gerausa

Sircu, Natalia Straseni, Rep. Moldova

Slivca, Stela Briceni, Rep. Moldova

Sofragiu, Laura Florica Oradea

Sorcoi, Veronica Brasov

Spiridon, Elena Manolea
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Stan, Ramona Ploiesti

Stanciu, Anca Baia Mare

Stanciu, Laura Bistrita

Stefan, Geanina Focsani

Stochita, Corneliu Valentin Chiajna

Stochita, Cristina Bucuresti

Stoica, Andreea Ramona Vaslui

Suciu, Cornelia Pestere

Sukosd, Linda Beata Tg.Secuiesc

Suruceanu, Iulia Telenesti, Rep. Moldova

Szakacs, Stefania Monica Sacalaz

Szanto, Zsuzsanna Sfantu Gheorghe

Szentyanosi, Ligia Maria Mediesu Aurit

Tacnic, Andreea Raluca Arad

Tamas, Attila Sfantu Gheorghe

Tamas, Irina Baia Mare

Tamas, Zoltan Morareri

Tantau, Ileana Feleacu

Taranenco, Mariana Chisinau, Rep. Moldova

Tarca, Aneta Satchinez

Tent, Maria Oradea

Teodorescu, Geta Bucuresti

Tilda, Istrate Cluj-Napoca

Timaru, Sabina Bacau

Timea, Gyorgy Miercurea-Ciuc

Titi, Alexandra-Florina Baia

Todor, Mirela Pecineaga

Todoran, Irina Baia Mare

Tofeni, Felicia Pancota

Toma, Andrea-Reka Camin

Tomoiaga, Maria Leordina

Trifoi, Denis Adrian Baia Mare

Tripon, Marta Bistrita

Trofimov, Corina Drochia, Rep. Moldova

Trutan, Ioneta Timisoara

Turcitu, Daniela Targoviste

Ungureanu, Anisoara Botosani

Urdas, Ana Lugoj

Urmaci, Elena Hirbovat, Rep. Moldova

Varzaru, Iulia Raluca Voluntari

Vasilateanu, Alexandra Bucuresti

Vasile, Alina Budesti

Vasile, Ileana Calugareni

Velicu, Ioana Georgeta Bucuresti

Vilciu, Doru Barlad

Vinatoru, Mariana Craiova

Virag, Orsolya Baraolt

Vlad, Aurelia-Dorinela Gurahont

Vlad, Roxana-Maria Timisoara

Vrabie, Simona  Elena Poiana  Marului

Zaharescu, Elisabeta Brasov

Zaharia, Adelina Roxana Pecica
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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.
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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.

Oare 

Indiferent de destinație, nu 
uita că la 1 mai a început 
perioada de calificare!
Te așteptăm în liga 
Vulturilor Forever!

unde ne vedem 
la EMR22?


