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împreună, ci putem fi mai mult împreună. Creştem mai 
repede, ne descoperim mai multe aptitudini, ajungem 
mai departe într-un timp mai scurt decât atunci când 
suntem singuri.

Unu este un număr mic pentru a fi măreţ. Doar împreună, 
motivaţi de aceeaşi pasiune, aceleaşi visuri, aceeaşi 
perseverenţă, ne atingem nivelul de măreţie, iar 
înzestrările şi puterile noastre interioare se multiplică 
şi se amplifică.

Într-o companie ca a noastră toţi suntem în câştig – 
lideri şi FBO care abia îşi încep cariera aici. Toţi ne 
sprijinim unii pe alţii să creştem prin cooperare şi prin 
iubire.

Marele dar al echipei este în mâinile noastre şi merită 
să răspundem cu iubire oportunităţii Forever. Iubire 
faţă de oamenii care ni se alătură şi faţă de cei pe care 
îi abordăm în fiecare zi pentru a spori rândurile marii 
noastre familii.

Răbdarea şi atenţia faţă de ceea ce are unic fiecare 
dintre ei, încrederea în potenţialul lor şi sprijinul concret 
de care are nevoie fiecare în felul său sunt iubire în 
acţiune.

Şi ştim că acţionând astfel ne vom bucura nu doar că 
realizăm din ce în ce mai mult, dar şi că devenim din ce 
în ce mai mult.

Vă îmbrăţişăm cu drag şi vă dorim tuturor o toamnă 
rodnică,

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

În lumea de azi e nevoie mai mult decât oricând de 
lideri remarcabili şi eficienţi. Cum măsoară fiecare 
eficienţa este însă întrebarea. Iar cum o măsurăm 
depinde mult de ceea ce urmărim ca lideri.

Ce crez ne face să începem cu elan fiecare zi 
şi să găsim resurse de timp şi energie pentru 
a ne continua ascensiunea, chiar şi când avem 
obstacole?

Compania noastră ne dă un răspuns clar: noi suntem 
afacerea iubirii, iar asta înseamnă că şi leadershipul 
nostru se bazează pe a conduce cu iubire, a conduce 
cu suflet, aşa cum Rex Maughan a făcut o viaţă 
întreagă.

Este un mod de a construi relaţii şi afaceri durabile din 
ce în ce mai răspândit în prezent şi inevitabil în viitor. 
Un lider e valoros nu doar prin ce face, cine este şi ce 
solicită de la ceilalţi. Ci mai ales prin ceea ce le oferă.

Există multe poveşti de succes care demonstrează 
că primul aspect care trezeşte încrederea cuiva când 
discută cu un lider nu este faptul că acesta îi prezintă 
cea mai bună soluţie, este competent şi are reuşite 
remarcabile.

Omul devine atent şi creditează mesajul liderului atunci 
când acestuia îi pasă cu adevărat de el, de problemele 
lui, de visurile pe care nici n-a îndrăznit încă să le viseze. 
Din acel moment poate începe o relaţie de colaborare.

Pentru că, vă amintiţi probabil de la primii voştri paşi în 
Forever, atunci când cuiva îi pasă din tot sufletul de tine 
simţi că merită să ai încredere şi în capacităţile lui, şi în 
strategiile lui de acţiune.

Pe de altă parte, a conduce cu iubire înseamnă 
să onorezi nu doar faptul că putem face mai mult 

NOI SUNTEM 
AFACEREA IUBIRII
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Libertate de mișcare 

Mobilitatea articulațiilor – cine mai are timp să se gândească la asta, când 
suntem invadați zilnic de multe alte provocări stringente, nu-i aşa? 

Însă toată lumea ar trebui să le aibă în vedere, deoarece sunt unele dintre 
structurile corpului care se uzează cel mai repede şi mai uşor, indiferent dacă 
suntem tineri sau vârstnici, sedentari sau activi.

Articulațiile sunt structurile 
care țin oasele unite şi care ne 
permit să ne mişcăm. Acestea 
sunt supuse procesului de 
degradare sau de uzură, la 
care se adaugă suprasolicitarea 

de moment – în timpul unor 
antrenamente de intensitate 
crescută - sau de lungă durată 
– sporturi de performanță. 

Nu mai spunem că după o 
anumită vârstă, articulațiile nu 

mai sunt la fel de puternice. 
Însă dacă avem grijă de ele din 
timp şi le oferim nutrienții de 
care au nevoie, articulațiile vor 
fi ultima ta grijă, indiferent de 
vârstă sau de stilul de viață.
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Produsul lunii

Forever Freedom cu 

Ce trebuie să știi?



Știai că…
 � … sunt nu mai puțin de  

360 de articulații în corpul 
uman? Unele dintre ele 
sunt mobile, altele nu.

 � … articulaţia genunchiului 
este cea mai mare 
articulaţie a corpului 
uman, căreia i se acordă 
o atenţie deosebită 
pentru că este solicitată 
foarte mult în statică 
şi locomoţie, ceea ce 
determină uzura mai 
accentuată a elementelor 
sale?

 � … o persoană face, în 
medie, aproximativ un 
milion de paşi în fiecare 
an, ceea ce înseamnă că 
presiunea pe articulații 
este foarte mare, mai ales 
dacă facem şi sport?

 � … articulațiile conțin 
nervi senzoriali numiți 
baroreceptori? Aceşti 
receptori reacționează la 
modificările atmosferice 
ale presiunii barometrice. 
Deci, atunci când se 
apropie o furtună şi 
presiunea barometrică 
scade, unii oameni cu 
dureri articulare pot simți 
asta.

De ce Forever 
Freedom?
Fără dar şi poate, Forever 
Freedom este cocktailul pe 
care articulațiile tale îl adoră. 
Fiecare porție de Freedom 
oferă corpului tău tot ce 
are nevoie pentru a susține 
mobilitatea articulațiilor şi a 
le întări, astfel încât tu să te 

pui în mişcare şi să te simți 
mai activ şi plin de viață ca 
niciodată. 

Are toate beneficiile gelului 
nostru clasic de aloe şi 
conține, în plus, glucozamină, 
condroitină şi MSM, ingrediente 
esențiale pentru cei care vor 
să fie activi şi mereu în formă, 
indiferent de vârstă.

Am selectat cu grijă ingrediente 
cunoscute pentru rolul lor în 
menținerea sănătății articulațiilor 
şi în susținerea unui stil de viață 
activ. 

Indiferent ce înseamnă acest 
lucru pentru tine, asigură-te 
că îți începi ziua cu o porție 
răcoritoare şi delicioasă de 
Forever Freedom, pentru acel 
echilibru perfect al nutrienților 
care au grijă de articulațiile tale.

Cercetările au arătat că 
glucozamina, condroitina 
şi MSM-ul (sursă primară 
de sulf biodisponibil) susțin 
mobilitatea şi buna funcționare 
a articulațiilor şi acționează ca 
un amortizor împotriva şocurilor, 
prin menținerea sănătății 
cartilagiilor. 

Aceste trei ingrediente 
importante se regăsesc 

în natură, fiind astfel în perfectă 
armonie cu întreaga bogăție 
nutrițională a gelului de Aloe 
vera. 

Gelul de aloe folosit în formula 
Forever Freedom este recoltat 
manual de pe propriile noastre 
plantații şi procesat în câteva 
ore, pentru ca tu să ai mereu 
la dispoziție cel mai pur şi 
proaspăt produs, o adevărată 
sursă naturală de energie.

Aşa cum îi spune şi numele, 
Forever Freedom oferă 
libertate şi te răsfață cu aroma 
proaspătă şi revigorantă a 
portocalelor, alături de puterea 
deplină a Aloe vera, aşa cum 
ne-o dăruieşte natura.
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Beneficii cheie:
• Formulă unică, disponibilă într-o băutură 
pe bază de aloe, asigură un mijloc practic şi 
nutritiv de apărare față de simptomele uzurii 
articulațiilor

• Furnizează dozele recomandate de sulfat de 
glucozamină, sulfat de condroitină, MSM şi 
Vitamina C în fiecare porție zilnică

• Asimilare mai bună datorită gelului de Aloe vera 
cu rol de transportor

• Conține substanțe proprii organismului, 
prezente în articulații

• Gust delicios de portocale

Forever Freedom face o pereche perfectă cu...
Aloe MSM Gel

O zi începută în forță ne poate face să ne 
resimțim în urma eforturilor. Nu şi dacă avem 
mereu la îndemână Aloe MSM Gel, ideal pentru 
alinarea durerilor oricând avem nevoie. 

În plus, are consistență de gel, nu pătează şi, 
datorită gelului de Aloe vera din compoziție, are şi 
efect intens hidratant.

Forever Active HA 

Acidul hialuronic (HA) este o substanță care se 
regăseşte în mod natural în țesuturile conjunctive, 
acționează ca un amortizor contra şocurilor şi 
umple spațiile dintre celule. 

Ca multe alte substanțe din corpul nostru, şi 
acidul hialuronic se reduce cantitativ odată cu 

vârsta. Forever Active HA furnizează o formă 
unică de acid hialuronic cu masă moleculară 
mică, plus ulei de ghimbir şi rădăcină de turmeric.

Forever Move

Forever Move conține un amestec natural din 
două ingrediente puternice – NEM (natural 
egg shell membrane) şi BioCurc (curcuma din 
turmeric) pentru buna funcționare a muşchilor 
şi articulațiilor – o combinație pe care n-o mai 
regăsim în niciun alt produs de pe piață.

Cu Forever Freedom poți fi sigur că ai la dispoziție 
toate elementele nutritive pentru sănătatea 
articulațiilor, oriunde te afli şi orice stil de viață ai.
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Afacere Forever

Prețul succesului
În 1972 Universitatea Stanford a derulat un test psihologic numit Experimentul 
Marshmallow. Participanți au fost 50 de copii cărora li s-au oferit dulciuri, mai 
exact două bezele. 

Prima era pusă în fața copilului, pe o farfurie, iar îndrumătorul îi explica faptul 
că poate s-o mănânce pe loc. Dar, dacă are răbdare 15 minute fără să se 
atingă de ea, acesta îi va aduce şi o a doua bezea şi atunci le va putea mânca 
pe amândouă. După care psihologul părăsea camera.

Reacțiile copiilor sunt mai 
delicioase decât bezelele 
din fața lor (merită vizionate 
pe YouTube, căutând după 
”Marshmallow Test”). Sigur că 
o parte dintre ei nu au rezistat 
şi au mâncat prima bezea, iar 
ceilalți au reuşit să se abțină, 
fiind recompensați după 15 
minute cu o a doua, la fel de 
apetisantă. 

Experimentul şi-a propus să 
studieze voința copiilor de 
a amâna o recompensă, cu 
perspectiva uneia mai mari. 
Această capacitate are multe 
implicații pozitive în viața unui 
om, lucru dovedit de altfel şi de 
experiment. 

Copiii respectivi au fost urmăriți 
de-a lungul vieții şi s-a observat 
faptul că cei care au avut 

puterea de a aştepta a doua 
bezea au avut şi rezultate mai 
bune în viață. 

Acestea au inclus note de 
admitere în universități, diverse 
realizări profesionale, dar şi 
indici de masă corporală, direct 
corelați cu capacitatea de 
a-şi menține greutatea ideală. 
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Afacere Forever

Aşadar, aceşti copii au înțeles 
faptul că orice realizare are 
un cost şi au fost dispuşi să-l 
plătească.

Mulți oameni nu înțeleg însă 
faptul că succesul în orice tip 
de inițiativă vine la pachet cu 
un preț. Eroarea aceasta de 
gândire duce, de exemplu, la 
credința că poți obține câştiguri 
financiare cu efort minim sau 
chiar deloc. 

Pe de cealaltă parte, cei care 
înțeleg că există un cost al 
succesului sunt pregătiți să-l 
plătească şi ştiu că nicio reuşită 
de valoare nu vine gratuit. 

În ce constă acest preț? În 
timp, efort, sacrificii, dar şi 
incertitudine, teamă sau regret. 
În a te abține în anumite situații, 
a-ți stăpâni porniri şi dorințe, 
a-ți pune la muncă imaginația, 
gândirea şi voința.

Ca FBO, unul dintre obiectivele 
tale, poate cel mai important, 
este să ajungi la libertate 
financiară. Ce înseamnă acest 
lucru pentru tine? Să câştigi 
suficient încât să poți duce viața 
pe care ți-o doreşti, pentru şi 
împreună cu cei apropiați. 

Să ai suficienți bani puşi 
deoparte pentru a avea un 
sentiment de siguranță, într-o 
lume tot mai frământată. Să 
deții controlul asupra vieții tale, 
adică abilitatea de a face ceea 
ce doreşti, atunci când doreşti, 
în modul în care ți-ai propus s-o 
faci. Să fii stăpânul propriului 
timp. 

Poți atinge toate aceste 
obiective printr-o implicare 
serioasă în afacerea ta Forever. 
Dar, pe lângă această implicare, 
e nevoie să ții cont şi de 
anumite principii legate de 
aspectul financiar al rezultatelor 
tale. 

Iată câteva idei şi recomandări 
despre modul sănătos în care 
îți poți gestiona câştigurile, 

cheltuielile, investițiile şi mai 
ales gândirea cu privire la 
bani. Sunt părți ale prețului pe 
care-l plăteşti pentru a avea 
rezultatele aşteptate şi a ajunge 
la libertatea financiară pe care 
ți-ai propus-o atunci când ai 
intrat în afacere:

Pune bani deoparte. 
Cheltuieşte mai puțin decât 
câştigi. Economiseşte 10% din 
venituri, în fiecare lună. 

Da, este un efort de voință, 
dar răsplata e pe măsură. 
Nu trebuie neapărat să pui 
bani deoparte pentru un scop 
anume – un automobil, o 
vacanță sau un apartament. 

Economiseşte pur şi simplu 
pentru viitor, pentru situații 

imprevizibile sau pentru 
oportunități. Banii puşi deoparte 
sunt o plasă de siguranță, dar 
îți dau şi relaxarea necesară 
pentru a te ocupa bine de ceea 
ce ai de făcut. Fără stres eşti 
o persoană mai creativă, mai 
productivă, mai eficientă.

Investeşte. Fă-o cu conştiința 
faptului că un câştig financiar 
mai mare într-un timp mai scurt 
are şi un risc pe măsură. 

De aceea, atunci când 
investeşti, fă-o pentru perioade 
îndelungate de timp. Bursele, 
fondurile de investiții, piața 
imobiliară, toate pot avea variații 
mari pe termen scurt, dar atunci 
când îți calculezi câştigurile pe 
perioade de zeci de ani, ele vor 
fi întotdeauna pozitive. 
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Afacere Forever

Timpul este cea mai puternică 
forță în politica de investiții. 
Iar propria ta afacere Forever 
este la rândul ei o investiție pe 
termen lung care, pe măsură 
ce trec anii, oferă câştiguri tot 
mai sigure şi mai mari pentru 
cei care sunt dispuşi să depună 
efortul necesar, adică să 
plătească prețul succesului.

Administrează-ți banii astfel 
încât să-ți aducă relaxare. 
Fiecare are propriul punct de 
vedere aici. 

Unii nu sunt mulțumiți decât 
atunci când un plasament 
financiar le aduce cel mai mare 
procent de dobândă, de câştig. 
Alții dorm liniştiți doar când fac 
investiții conservatoare, sigure, 
chiar dacă vor câştiga mai 
puțin. 

Sau dacă banii respectivi 
îndeplinesc un anumit scop 
social sau umanitar. Iar alții vor 
să ştie că au obținut maximul 
posibil în schimbul banilor 
cheltuiți. De aceea, atunci când 
iei o decizie investițională, cel 
mai bine e să te întrebi: mă va 
ajuta această hotărâre să dorm 
bine noaptea?

Ai grijă pe ce cheltuieşti 
banii. Mulți oameni caută 
respectul şi admirația celorlalți. 
De aceea îşi cumpără maşini 
luxoase sau ceasuri scumpe. 

Paradoxal însă, cea mai 
puternică impresie o produc 
asupra propriilor persoane. 
De la ceilalți obțin, de 
fapt, invidie. Pot primi însă 
respect şi admirație, dar 
pentru alte lucruri, precum 
empatie, bunătate, înțelegere, 
întrajutorare. 

Bogăția nu se afişează prin 
cantitatea banilor cheltuiți, ci 
prin destinația lor. Şi nu uita: 
nu contează cât de mult vei 
ajunge să câştigi, dacă nu poți 
spune ”ajunge!” la cheltuielile 
generate de orgolii, plăcere 
sau distracție, nu te vei simţi 
niciodată un om bogat, pentru 
că niciodată banii nu-ți vor fi 
suficienți.

Tratează cu optimism 
problema banilor. Banii sunt 
importanți pentru majoritatea 
oamenilor şi de aceea, atunci 
când apar fenomene care 
afectează negativ economia, 
câştigurile sau prognozele, 
toată lumea dă atenție acestor 
informații şi ia decizii în 
consecință. 

Se întâmplă dintr-un fel de 
instinct de conservare, la nivel 
financiar, în fața unei primejdii 
imediate. Iar fenomenele 
negative, comunicate de 
pesimişti, sunt mult mai 
atractive, mai ispititor de 
transmis, mai uşor de adoptat 
şi crezut. 

De cealaltă parte, un optimist 
este cel care crede că 
lucrurile îi vor fi favorabile de-a 
lungul timpului, chiar dacă 
va întâmpina şi dificultăți pe 
acest drum. Aceasta este 
atitudinea corectă de abordat în 
administrarea banilor.

Forever nu promite câştiguri 
financiare rapide şi fără efort. În 
schimb, este mediul perfect în 
care te poți dezvolta şi atinge 
obiectivele dorite, dacă vrei şi 
poți să depui timpul, energia, 
creativitatea şi voința necesare. 

Ele nu trebuie privite negativ, 
drept cheltuieli, ci pozitiv, ca 
investiții. Fiecare astfel de 
investiție în creşterea rețelei, 
infrastructura propriei afaceri, 
participări la întâlniri sau în 
dezvoltarea cunoştințelor 
şi abilităților personale se 
întoarce cu prisosință în timp şi 
contribuie la reuşita afacerii tale.

Alexandru Israil

Specialist marketing
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Apasă butonul de restart cu Forever Focus, disponibil acum şi în România. 
Acest amestec inovator de ingrediente naturale şi studiate clinic este 
conceput pentru a te ajuta să faci față tendinţei de a te lăsa distras şi să duci 
la bun sfârşit toate sarcinile cotidiene.

Indiferent că este un anumit 
moment din zi în care simți că 
îți pierzi concentrarea sau ai o 
perioadă cu multe proiecte în 
care nu reuşeşti să te mobilizezi 
pentru a-ți duce la îndeplinire 
obiectivele, Forever Focus este 
soluția care-ți oferă energia, 
puterea şi claritatea mentală de 
care ai nevoie pentru a reveni în 

joc şi a-ți păstra atenția asupra 
chestiunilor semnificative.

Atunci când simți că 
productivitatea ta scade, este 
timpul să-i oferi creierului 
nutrienții de trebuinţă. Dar nu 
orice nutrienți. Este important 
să apelezi la alimente ce conțin 
substanțele nutritive care îi 
redau combustibilul de ajutor 

pentru a gândi limpede şi a 
rămâne concentrat. 

Iar dacă nu ai mereu la 
îndemână astfel de alimente, 
poți apela oricând la Forever 
Focus, un supliment alimentar 
inovator, a cărui formulă adună 
laolaltă toate ingredientele 
necesare creierului pentru 
perioadele suprasolicitante din 
viața ta.

rămâi concen
trat pe c

eea ce co
ntează 

pentru ti
ne

Focus-
Forever

Ai şi tu zile în care 
te simți epuizat, 
nimic nu-ți iese 
aşa cum îţi 
doreşti şi nu te 
poți concentra? 

NOU
Disponibil

 
 și în 

România
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Ce este Forever Focus şi ce conține?

Este un supliment alimentar 
dezvoltat pe baza unor descoperiri 
ştiințifice de ultimă generație. 
Formula revoluționară a produsului 
include Cognizin, care furnizează 
o formă patentată, studiată 
clinic, a unui nutrient numit 
citicolină, esențial pentru 
funcțiile cognitive şi pentru 
stimularea energiei mentale.

Creierul uman reprezintă 
doar 2% din greutatea totală 
a corpului. Cu toate acestea, 
cercetările arată că îţi consumă 
zilnic 20% din energie. 

Studiile clinice au demonstrat 
că administrarea regulată a 
Cognizinului te ajută să-ți menții 
mai bine atenția şi concentrarea 
şi oferă un impuls de energie 
creierului.

Forever Focus combină 
beneficiile Cognizin cu 
ingrediente precum Gingko 
biloba şi L-tirozină, care au 
un rol esențial în menținerea 
clarității mentale şi au ca efect o 
stare generală de bine.

Deoarece stilul de viață 
modern este o sursă constantă 

de stres şi oboseală, am 
adăugat formulei noastre 
inovatoare Rhodiola rosea, 
o plantă adaptogenă, cu rol 
în gestionarea mai bună a 
stresului.

Formula noastră conține şi 
Zinc, care contribuie la funcția 
cognitivă normală, iar acidul 
pantotenic contribuie, de 
asemenea, la performanța 
mentală optimă.

Conține
Cognizin Extract de      

Ginkgo biloba
Extract de Bacopa

Știai că: 
 � un angajat se concentrează, în medie, 11 
minute pe o activitate de muncă, înainte de a 
fi întrerupt de un telefon, un coleg, un e-mail 
sau de o altă sarcină care îi distrage atenția? 
După întrerupere, durează în jur de 25 de 
minute să revină şi să continue acea activitate 
(asta în cazul în care mai revine), ceea ce 
duce la suprasolicitare, la instalarea stării de 
oboseală şi implicit la productivitate foarte 
scăzută.

 � atunci când rămâi concentrat asupra unei 
singure activități mai mult timp îți poți creşte 
productivitatea cu 500%?
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Produse Forever

Cine poate beneficia de Forever Focus?
Ingredientele cheie din Forever Focus au fost intens studiate şi s-a demonstrat că oferă sprijin 
nutrițional care susține atenția, concentrarea şi memoria, făcându-l un supliment ideal de administrat 
din adolescență până la cele mai înaintate vârste. 

De aceea poate fi folosit cu succes pentru următoarele categorii:

Elevi şi studenți – 
elevii din anii terminali 
de liceu şi studenții 
au adesea perioade 
suprasolicitante, iar dacă 
mai adăugăm la acestea 
presiunea socială, 
evenimentele cotidiene 
care îi influențează direct 
şi canalele social media 
care le distrag atenția 
constant, este uşor să 
se simtă epuizați şi să-şi 
piardă concentrarea de 
la ceea ce au de făcut 
pentru examene sau 
alte proiecte importante 
pentru educația şi 
dezvoltarea lor.

Elevi și Profesioni
ști Vârstnici

 
studenți Atleți sau sportivi

Profesionişti – 
în orice job sau 
carieră există 
perioade încărcate, 
suprasolicitante sau 
sarcini zilnice care 
consumă niveluri 
crescute de energie 
şi afectează atenția 
şi concentrarea pe 
termen mai scurt sau 
mai lung.

Atleți sau sportivi – pe 
lângă antrenamentele 
fizice zilnice sau 
regulate, care pot fi 
obositoare, disciplina 
este pentru orice sportiv 
de performanţă un as 
important în mâneca 
succesului. 

Disciplină înseamnă 
şi multă voință, dar 
şi respectarea unui 
program destul de strict, 
de la care este uşor să 
se abată, atunci când 
nivelurile de energie sunt 
scăzute sau se simt 
epuizați psihic.

Vârstnici – creierul 
suferă o mulțime 
de transformări 
pe măsură ce 
înaintăm în vârstă; 
s-a demonstrat că 
sportul regulat, o 
alimentație echilibrată 
şi activități cotidiene 
care îl stimulează 
ajută oamenii să 
rămână mereu 
energici şi vigilenți, 
indiferent de vârstă.

Forever Focus este soluția optimă nu doar pentru categoriile 
enumerate mai sus, ci pentru orice adult care resimte oboseală 
mentală şi letargie care îi afectează productivitatea. 

Prin formula sa revoluționară, produsul nostru este sursă de hrană 
şi energie pentru creier exact în momentele în care ai mai mare 
nevoie.

Integrează Forever Focus în stilul tău de viață şi bucură-te de mai 
multă claritate mentală, atenție şi concentrare pe ceea ce contează 
cu adevărat pentru tine. A fost conceput pentru a oferi rezultate 
care se resimt imediat, iar administrat cu regularitate asigură 
beneficii nutriționale pe termen lung.

Ia Forever Focus zilnic pentru mai multă acțiune şi mai 
puține momente în care atenţia îţi este distrasă de ceea ce 
se întâmplă în jurul tău!



Rafael Loghin, Soaring Manager & Senior Eagle, a căutat întotdeauna să fie cel 
mai bun în tot ce a făcut, trecând prin mai multe joburi şi chiar prin experiența 
de a avea propriile afaceri clasice. 

A fost omul mereu dispus să încerce pentru a reuşi, însă nu şi Forever. A refuzat 
de mai multe ori şansa de a-şi dezvolta afacerea, chiar şi după ce a participat şi 
a văzut ce înseamnă experiența unui Raliu Global, în Dallas, sau a unei întâlniri 
de Eagle, în Phoenix, Arizona. O schimbare frumoasă în viaţa personală – 
mijlocită tot de Forever - şi un speech auzit pe scena unuia dintre evenimentele 
noastre globale aveau să-i deschidă drumul către cei 3 ani de succese cu care 
se mândreşte astăzi în business-ul lui.

Cum reuşeşti să te califici la Chairman’s Bonus, Eagle Managers’ Retreat, la 
programul de maşină şi să ai prezențe constante în cele mai râvnite cluburi şi 
topuri ale companiei şi să te îndrăgosteşti de o afacere după ce multe altele    
te-au dezamăgit? Ne spune chiar el, în rândurile care urmează.

Pentru el, puterea Forever 
chiar este puterea dragostei

Spuneți-ne, pe scurt, 
povestea dumneavoastră 
– înainte şi după Forever. 
Cum ați cunoscut 
oportunitatea Forever şi 
cum vi s-a schimbat viața 
până astăzi?

Sunt Rafael Loghin sau Rafael 
Forever, cum mă mai numesc 
prietenii. Ca profesie de bază 

sunt antrenor de atletism. Am 
fost campion, vicecampion la 
3.000 de metri obstacole şi la 
numeroase probe.

Între 20 şi 30 de ani, am avut 
mai multe joburi, printre care 
şi confecționarea şi montarea 
geamurilor de termopan.  
După ce am învățat meseria, 
am hotărât să-mi fac propria 
afacere, crezând că îmi va fi 

mai uşor şi mai bine. Munceam 
foarte mult, iar cu banii pe care 
îi încasam trebuia să plătesc 
salarii, chirii, taxe şi cheltuiam 
foarte uşor tot ce rămânea, 
pentru că nu aveam o educație 
financiară.

Am cunoscut afacerea Forever 
în 2011, printr-o persoană 
foarte dragă mie, dar vă 
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mărturisesc, atunci nici nu m-a 
interesat ideea - vedeam cum 
vin oamenii după produse, am 
auzit multe prezentări despre 
afacere, dar pe mine nu m-a 
atras în momentul acela al vieţii 
mele. 

Respectiva persoană mi-a 
propus într-o zi să plecăm la 
Bucureşti, pentru că este un 
eveniment care se numeşte 
Success Day şi vrea să fiu şi eu 
prezent. 

Am dat curs invitației, dar 
pentru mine era doar o 
excursie şi atât… Dar acolo 
am cunoscut-o şi pe actuala 
mea soție, care e şi Sponsora 
mea, dar pe atunci nu ştiam 
c-o să-mi devină nici iubită, 
nici soție şi nici Sponsoră, aşa 
că viața mea a continuat şi am 
plecat la muncă în Franța, unde 
am lucrat asiduu timp de 2 ani 
în domeniul construcțiilor. 

În 2013 m-am întors din 
Franța şi, într-o călătorie la 
Deva şi după nişte probleme 
de sănătate, am hotărât să 
pornesc o afacere cu produse 
naturiste, aşa că mi-am deschis 
o farmacie naturistă, pe care 
am închis-o însă după câteva 
luni.

Am hotărât să plec definitiv din 
țară şi am ajuns în Anglia, unde 
între 2015 - 2017 am muncit 
tot în domeniul termopanelor. 
În 2017 vedeam cum Mónika, 
pe care o cunoscusem la acel 
Success Day, călătoreşte prin 
tot felul de destinații superbe şi 
am întrebat-o ce mai face. 

S-a bucurat foarte tare că 
i-am scris, iar după  mai multe 
discuții, 6 luni mai târziu ne-am 
întâlnit față în față în Timişoara. 

Ne-am hotărât să ne mutăm 
împreună după 3 luni şi din acel 
moment a trebuit să mă duc cu 
ea la fiecare eveniment Forever, 
pentru că Mónika are o echipă 
mare. 

În acea perioadă, mă gândeam 
să-mi deschid tot o afacere 
clasică, numai că în 2018 
Mónika se calificase la două 
stimulente Forever – Raliul 
Global şi Eagle Manager. Am 
fost impresionat la Raliul Global 
din Dallas, dar nici atunci nu 
eram convins să mă apuc de 
această afacere. 

În luna octombrie 2018, când 
am ajuns în Phoenix, Arizona, 
am ascultat o persoană pe 
scenă care, după 3 ani în 
această afacere, era membru 
GLT şi atunci am hotărât că 
trebuie să încerc acest business. 
Nimeni nu mă credea, sincer 
nici eu nu mă credeam pe mine, 
pentru că mai avusesem câteva 
încercări eşuate şi pentru faptul 
că ştiam că noi, oamenii, avem 
o mulțime de bariere mentale pe 
care le punem în calea propriei 
dezvoltări: “N-am timp”, “Nu este 
de mine”, “Îmi este bine aşa”.
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Cum abordați recrutarea 
în această perioadă? 
Știm că sunteți mai mult 
adeptul offline-ului.
Poate sunt puțin atipic, pentru că 
eu prefer munca offline, dar asta 
nu înseamnă că exclud online-ul. 
În general, îmi place să vorbesc 

Cum arată o zi de lucru în 
afacerea dvs.?
În fiecare dimineață mă trezesc 
binedispus. Sunt o persoană 
optimistă şi îmi place să glumesc 
foarte mult, aşa că înveselesc 
mereu diminețile. Nu sunt o 
persoană foarte organizată. Dar 
în fiecare zi am întâlniri din zori 
până seara şi întotdeauna pun 
accentul pe motivație, pentru că 
eu consider că mintea noastră 
trebuie să audă tot timpul lucruri 
pozitive. Tot timpul trebuie să 
te gândeşti la scopul tău şi să 
iubeşti ceea ce faci.

Aşa că în octombrie 2018 am 
început afacerea şi la sfârşitul 
lunii ianuarie, adică după trei 
luni, m-am calificat la nivel de 
Manager şi, în momentul în care 
am urcat pe scenă la Success 
Day, am fost întrebat care este 
următorul meu țel. 

Am spus atunci Eagle Manager, 
dar nu ştiam ce implică această 
calificare. Însă ştiam că mi-am
 luat un angajament în fața 
a peste 1.000 de oameni şi 
că trebuia să mă țin de el. 
Mergeam în fiecare dimineață şi 
abordam oameni pe terasă, în 
magazine etc.

În luna august 2019 am urcat 
pe scenă ultimul la Club 100, 
iar în noiembrie am fost primul 
cu cele mai multe puncte 
non-manageriale în Club 100. 
M-am calificat Senior Manager 
şi toate acestea mi-au arătat 
că se poate, prin muncă şi 
perseverență: am fost de mai 
multe ori în Club 100 şi în Club 
60, am bifat şi programul auto 
în 2020, m-am calificat Eagle 
Manager şi am devenit Soaring 
Manager. De asemenea, m-am 
calificat şi la Chairman’s Bonus.

După doar 3 ani, această 
afacere mi-a schimbat viața - am 
început să visez măreț şi chiar 
să am o viață ca-n poveşti. La 
început spuneam că, dacă voi 
ajunge la un nivel cum ar fi cel 
de Senior şi voi avea un venit 
acceptabil, îmi voi trăi viața 
doar prin vacanțe. Acum pot să 
spun că voi face mereu Forever 
şi mă rog la Dumnezeu să țină 
această afacere încă 1.000 de 
ani, pentru că o iubesc cu toată 
ființa mea.

cu oamenii față în față, să le simt 
energia şi să-i motivez, pentru că 
eu consider că sunt foarte bun în 
motivație. 

Îmi place să le spun oamenilor 
de ce ar trebui să facă această 
afacere şi cum să o facă, îmi 
place să desenez afacerea pe 
hârtie, îmi place să le vorbesc 
despre Primii Paşi spre Manager.

Tocmai pentru că interacțiunile 
față în față sunt importante în 
dezvoltarea afacerii mele, am 
închiriat un birou foarte frumos în 
centrul oraşului, unde chem toți 
oamenii pe care îi abordez. Le 
oferă un sentiment mai profund 
de business şi inspiră mai mult 
profesionalism. Bineînțeles, 
respectăm întotdeauna regulile 
impuse de autorități în această 
perioadă.

Facem frecvent ieşiri cu echipa 
la cabană. De asemenea, fac 
constant prezentări de afacere 
pentru cei noi şi nu numai, 
îi încurajăm să pună mereu 
întrebări, apoi noi le adunăm 
şi facem sesiuni în care le 
răspundem.

Lucrez şi online şi am un respect 
profund pentru cei care reuşesc 

să-şi dezvolte afacerea exclusiv 
în mediul digital, pentru că astfel 
ajung la mai multe persoane 
în acelaşi timp. Însă prefer 
întotdeauna să comunic în 
persoană cu oamenii pe care îi 
abordez şi să construiesc astfel 
relații mai puternice.

Acum doi ani şi jumătate, când 
am început să iau afacerea mai 
serios, au venit şi rezultatele: 
am 24 de Manageri, dintre 
care 2 Senior Manageri, 50 de 
Supervizori, 655 de Asistent 
Supervizori.
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Se apropie finalul de an, 
când tragem linie şi facem 
o retrospectivă. Dacă ar 
fi să faceți o schimbare 
care v-ar aduce mai multe 
reuşite în 2022, care ar fi 
aceea? Ce ați putea face 
mai bine?
Dacă ar fi să revizuiesc activitatea 
mea şi să caut unde aş putea să 
îmbunătățesc, cu siguranță ar fi 
domeniul online-ului. Trebuie să 
recunosc că am neglijat puterea 

Ce urmează pentru dvs. 
în palmaresul succeselor 
Forever? Aveți vreun 
obiectiv important la care 
lucrați până la final de an?

În 2021 mi-am propus 
calificarea la Chairman’s Bonus 
(peste 1.500 pc) şi plănuiesc 
să o termin până la finalul lunii 
noiembrie, şi nivelul de Safir 
Manager. Lucrez constant în 
această direcție. Mai am doi 
Manageri până să ating nivelul 
de Safir – şi sper să îi am, 
dacă nu până la finalul lunii 
decembrie, cel târziu până în 
martie 2022.

În încheiere, vreau să 
mulțumesc în primul rând lui 
Dumnezeu pentru această 
oportunitate, scumpei mele 
soții, Kele Mónika, pe care 
o iubesc enorm, conducerii 
companiei, prin Dora şi Gabor 
Szőcs, şi nu în ultimul rând 
întregului staff Forever pentru că 
ne sunt alături mereu.

Care dintre cele 4 Repere 
ale Măreției este pentru 
dumneavoastră punctul 
forte? Dar cel mai slab? 

Dintre cele 4 Repere ale Măreției, 
consider că Productivitatea 
este punctul meu forte, datorită 
faptului că motivez persoanele 
care vor rezultate pe termen 
scurt şi mediu, iar după ce îşi 
dau seama despre ce este vorba 

şi “le intră în sânge”, cum spun 
eu, o vor face şi pe termen lung.

Punctul meu slab este 
Fidelizarea, pentru că nu îmi 
place să insist şi să trag de 
oamenii care nu vor să-şi 
schimbe viața sau care 
consideră că le este bine 
aşa cum sunt. În ce priveşte 
consumatorii mei, chiar sunt 
atent să îi fidelizez. Am o listă 
pe baza căreia îi urmăresc, ne 
întâlnim în mod regulat, stăm 
de vorbă, bem un pahar de 
Argi+ şi sunt atent la nevoile 
lor ca să ştiu cu ce produse 
din gama Forever să-i ajut mai 
departe.

Însă întotdeauna îmi monitorizez 
rezultatele şi încerc să păstrez 
un echilibru între cele patru 
repere, pentru că astfel şi 
afacerea mea devine mai 
stabilă.  

mediului online pe partea de 
recrutări. 

Am intrat în mod constant la 
webinariile organizate de Mónika, 
însă personal nu am folosit 
online-ul pentru a ține prezentări 
şi aduce oameni noi. Şi vreau 
să schimb acest lucru în viitorul 
apropiat.
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De ce unul, când poți să le ai pe toate? Într-un set modern şi elegant, Forever 
Essential Oils Combo Pack reuneşte toate cele patru uleiuri esențiale din 
gamă şi este ideal pentru a fi oferit cadou sau pentru a fi folosit împreună cu 
întreaga familie.

foreverliving.ro
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1 Essential Oils Lavender
Este creat din lavandă cultivată şi recoltată 
în Bulgaria, unde condițiile de climă şi sol 
favorizează fabricarea unui ulei cu conținut 
ridicat de linalil acetat, substanță care dă aroma 
fructată, dulce, calmantă şi relaxantă a lavandei.

1 Essential Oils Lemon
Este obținut din lămâi din Argentina şi California. 
Lămâile folosite sunt culese manual şi atent 
îngrijite până când ating gradul perfect de 
coacere. Astfel ne asigurăm că fructul este mult 
mai zemos şi mai parfumat, pentru un plus 
de energie şi vitalitate în produsul final: uleiul 
esențial.

1 Essential Oils Peppermint
Este creat din frunze de mentă culese de la 
poalele munților Himalaya, unde clima şi solul 
favorizează creşterea unei plante de cea mai 
bună calitate. Rezultatul este un ulei esențial cu 
efect răcoritor şi liniştitor.

1 Essential Oil Defense
Este un mix cu 7 dintre uleiurile esențiale de 
cea mai bună calitate, provenite din 6 țări de 
pe 5 continente. Reprezintă echilibrul perfect 
dintre cuişoarele din Madagascar, portocalele 
din Statele Unite, uleiul din coajă de scorțişoară 
din Madagascar, tămâia din Somalia, rozmarinul 
din Ungaria, uleiul de eucalipt din Australia şi 
ienupărul din Nepal. 

Pe lângă mireasma îmbietoare, Defense sprijină 
şi buna funcționare a sistemului imunitar.

Ce conține Forever Essential Oils Combo Pack?

Forever Essential Oils Combo Pack - 
dăruieşte energie, liniște și stare de bine 
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Există nenumărate moduri în care te poți bucura la maxim de beneficiile pe 
care uleiurile esențiale le au pentru corp, minte şi spirit.

Cum folosești uleiurile esențiale Forever?

 X Pot fi folosite în aromoterapie. Introducerea uleiurilor esențiale într-un 
difuzor de aromoterapie permite distribuirea moleculelor de ulei 
esențial în aer, iar astfel vă puteți bucura de proprietățile calmante, 
energizante sau revigorante, în funcție de dispoziție.

 X Pot fi adăugate individual sau în amestec într-un bol cu sau fără 
apă, lăsat pe dulap, pentru a parfuma şi împrospăta aerul din 
încăperi.

 X Puteți adăuga câteva picături din uleiul preferat pe o pânză 
pe care o adăugați apoi în uscătorul de haine, pentru a infuza 
parfumul în acestea şi a vă bucura de mai multă prospețime.

 X Pot fi amestecate cu apă într-o sticlă cu pulverizator şi folosite pe 
post de deodorant de cameră.

 X Câteva picături pot aromatiza o baie caldă şi relaxantă, saună sau 
jacuzzi - miresmele specifice vă pot oferi starea de bine de care 
aveți nevoie la finalul unei zile pline - pentru a vă calma şi pregăti 
pentru un somn liniştit (lavandă) sau pentru a vă energiza şi a vă 
pregăti pentru o nouă zi (lămâie şi /sau mentă). 

 X Când sunt amestecate şi diluate corespunzător, Forever Essential 
Oils pot fi folosite şi pentru a experimenta toate beneficiile 
masajului relaxant aromatic (câteva picături în 10 ml ulei neutru de 
masaj).

Forever Essential Oils sunt un atu 
excelent pentru fiecare casă sau 
încăpere. Iar acum, când sezonul 
cadourilor se apropie rapid, kitul 

nostru elegant este alegerea perfectă 
pentru a dărui persoanelor dragi 

linişte, pace, energie şi stare de bine 
pe termen lung.
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Silviu Răican, 
Coordonator Depozit Otopeni,
Forever Living Products România

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

Primăvara anului 2005 a decis 
începutul călătoriei mele în 
Forever România. Eram într-un 
moment în care aveam de 
ales între mai multe opțiuni de 
angajare. Intuiția m-a purtat însă 
spre Forever - ceva îmi spunea 
pe atunci că aici trebuie să 
ajung. 

Am păşit în această companie 
cu multă încredere şi răbdare. 
Am făcut paşi mici, dar siguri şi 
am evoluat foarte mult. În timp, 
prin acțiunile mele, am câştigat 
încrederea celorlalți şi pot spune 
că astăzi mă mândresc cu un 
colectiv minunat.

Aici am găsit colegi extraordinari 
de care m-am ataşat rapid, 
având înțelegerea şi sprijinul 
tuturor. Țin să mulțumesc 
în special celor doi oameni 
minunați care m-au primit cu 
brațele deschise şi fără de 
care compania nu ar respira, 
Gabor şi Dora Szőcs, Country 
Manageri Forever România & 
Moldova, care mi-au acordat 
toată încrederea.

În Forever este locul unde îmi 
petrec o mare parte din viață, o 
a doua casă, unde munca îmi 
este apreciată, unde o parte 
dintre noi vibrează.

În ce constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Îmi desfăşor activitatea în cadrul 
depozitului din Otopeni, unde 
ocup funcția de coordonator de 
aproape 15 ani. 

Entuziasmul şi provocarea sunt 
mereu prezente în munca mea, 
deoarece zilnic încerc să găsesc 
soluții la diverse situații, dar nu 
o fac singur, ci colaborând cu 
colegii mei din depozit şi din 
toate celelalte departamente. 

Activitatea mea presupune, în 
principal, gestionarea internă 
a produselor (distribuirea către 
depozite), recepționarea mărfii 
externe de la Forever Direct, 
activitatea de coletărie şi 
coordonarea colegilor cu care 
lucrez în depozit.

Sunt o fire dinamică, receptivă, 
mereu activă, îmi place 
implicarea, iubesc să învăț 
continuu, accept provocările şi 
sunt mulțumit când lucrurile îşi 
găsesc rezolvarea şi toată lumea 
este fericită. 

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri în această 
perioadă?

Deşi în depozitul din Otopeni 
nu intrăm în legătură directă cu 
Forever Business Ownerii, fiind 
un centru logistic, care se ocupă 
strict de coletărie, îi simțim 
mereu aproape prin fiecare 
comandă care ajunge la noi. 

Ne bucurăm să vedem că este 
în creştere numărul de comenzi 
şi de colete care pleacă de la 
noi în ultimii ani, deoarece asta 
înseamnă un vot de încredere 
important. Sperăm că şi ei 
simt că punem suflet şi toată 
priceperea noastră în fiecare 
colet care pleacă spre ei.

Între noi şi Forever Business 
Owneri a fost întotdeauna o 

distanță fizică, aşadar, ultimul 
an şi jumătate n-a produs 
schimbări majore în acest sens. 
Pentru că noi colaborăm oricum 
“la distanță”. 

Dar niciodată, mai mult ca 
în ultimele luni, n-am văzut 
o apropiere a oamenilor de 
produsele Forever. Şi asta ne 
bucură, deoarece ne apropie 
mai mult ca niciodată. Pe de 
altă parte vedem în creşterea 
comenzilor un semn de 
încredere, pe care facem tot 
posibilul s-o onorăm în fiecare zi.  
Ne place să ne spunem “livratori 
de sănătate” şi este o satisfacție 
profundă atunci când ştim că 
oamenii îşi pun încrederea în noi 
şi îi sprijinim în efortul de a se 
simți bine, a arăta bine şi a-şi 
dezvolta afacerea.

Aşteptăm mesajele voastre şi 
recomandările sau sugestiile pe 
suport_office@foreverliving.ro,
dar pentru noi, cea mai bună 
formă de comunicare cu voi o 
reprezintă comenzile plasate 
pe foreverliving.ro, de unde 
centrul nostru preia cea mai 
mare parte dintre ele. Fiecare 
comandă pe care ne-o trimiteţi 
reprezintă un mesaj de apreciere 
şi ne oferă motivația şi bucuria 
de a face lucrurile şi mai bine.

Multă sănătate tuturor şi 
rămânem aproape de voi şi de 
acum încolo!



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

CLUB60
Vajda Katalin

Cristiana & Eugen Dincuță

Ionuț & Georgiana Stroe

Monica & Cristian Lepădatu

Gizella & Marius Botiş

Nicoleta & Daniel Negrescu

Valentina & Marius Chelu

Maria Pop

Elena Moraru

Vasilica Crăciun

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Marilena Culişir

Aurel & Veronica Meşter

Loredana Gânbuțan

Daniel & Maria Parascan

Constanța & Dănuț Mei-Roşu

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

CLUB100
Andreea Gruia

Silviu Ursu

Nagy Ernő & Irma 

Rafael-Valer Loghin

Viorica & Viorel Moca

Angela & Valentin Gherghe

Marius & Milentina Marcus

Cristian Costinaş
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STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roşu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Szabó Éva
Niculina Ștefana
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Truşcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Ramona Vingan

STIMULENTUL 2 
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina & Cristian Doran
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

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

foreverliving.ro

Stimulent Forever 21

CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit 
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câştiga bani pentru maşina, 
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l 
doreşti. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.



TOP 20 FBO

Andreea Gruia 
Silviu Ursu 
Nagy Ernő & Irma 
Vajda Katalin 
Rafael-Valer Loghin
Ionuț & Georgiana Stroe 
Monica & Cristian Lepădatu 
Valentina & Marius Chelu
Elena Moraru 
Marilena Culişir 
Gizella & Marius Botiş 
Vasilica Crăciun
Daniel & Maria Parascan
Nicoleta & Daniel Negrescu
Loredana Gânbuțan 
Angela & Valentin Gherghe 
Cristiana & Eugen Dincuță
Marius & Milentina Marcus 
Cristian Costinaş
Viorica & Viorel Moca 
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TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate 
în luna septembrie 2021 în 
România şi Republica Moldova

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

22 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Andreea Gruia
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TOP 20 FBO

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

septembrie 2021 în România şi 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

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

septembrie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Aurel & Veronica Meşter 
Vajda Katalin 
Gizella & Marius Botiş
Marius & Milentina Marcus 
Maria Pop
Camelia Dincuță 
Nagy Ernő & Irma
Romina & Cristian Doran 
Daniel & Maria Parascan
Kele Mónika 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Rafael-Valer Loghin 
Andreea Gruia 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Elena Moraru
Carina & Sebastian Iacătă
Ramona Vingan 
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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 
2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Rebeca Florita Avram Iaslovăț, SV Rebeca Dihel
Daniela Belehuz Timişoara Andreea Gruia
Simona Petronela Botez Perieni, IS Elena Gafița
Eugenia Burdea Iaşi Constantin & Tania Popa
Dorina Cazacu Reşița, CS Timar Adrienne
Elena Gafița Iaşi Daniela & Florin Crețu
Georgiana Guiman Zărneşti, BV Ana & Gabriel Gheorghiță Piparcă
Oana Veronica Hila Mihăileni, SB Monica & Cristian Lepădatu
Anca Ivaşcu Sighetu-Marmației, MM Liliana Tivadar
Loredana Jalbă Galați Valentin & Adriana Nițu
Simona Maxim Satu-Mare Roxana Jilavu
Alina Dodon Chişinău, Rep. Moldova Lilia Pistruga

Calificările lunii septembrie
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Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Iulia Elena Andrei Bucureşti Constantin Ciustea

Domnica Busuioc Bucureşti Viorel Semencov Constantin 

Cornelia Conțiu Culcea, MM Cristian Costinaş

Diana Teodora Cozma Remetea Chioarului, MM Andreea Denisa Uta

Nicoleta Isop Bucureşti Alexandru Tudor Isop

Florica Lascău Oradea Rafael-Valer Loghin

Mancsak Magdalena Mariana Satu-Mare Dumitra Cosoi

Elena Misa Timişoara Constanța Mihaela Lepădatu

Victoria Diana Nedelea Ilfov Nicoleta Isop



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna septembrie
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Supervizori Localitate Sponsori
Tina Zamfir Ploieşti Damaris Pârvu

George-Adrian Hagivreta Bucureşti Valentina & Marius Chelu

Simona Rodica Rădăvoiu Galați Mirela Cătălina Dinu

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Roxana Jilavu Cazaşu, BR Nicoleta & Daniel Negrescu

Damaris Pârvu Strejnicu, PH Andreea Gruia



Ați primit produse apicole 
în noul ambalaj? 

Supervizori Localitate Sponsori
Tina Zamfir Ploieşti Damaris Pârvu

George-Adrian Hagivreta Bucureşti Valentina & Marius Chelu

Simona Rodica Rădăvoiu Galați Mirela Cătălina Dinu

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, 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

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 27

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;

Deja şi-au făcut intrarea în gama noastră de 
produse şi în curând vor fi disponibile în toate 

centrele de distribuție din țară.
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Eugenia Florea Chisinau, R. Moldova

Ana Pulbere Chisinau, R. Moldova

Maria Moldovan Orhei, R. Moldova

Alexandru Godoroja Chisinau, R. Moldova

Zinaida Tudos Floresti, R. Moldova

Irina Macovei Chisinau, R. Moldova

Olga Railean Soroca, R. Moldova

Ana Cojocari Straseni, R. Moldova

Claudia Florica Goste Satu Mare

Violeta Ionescu Iasi

Nicolai Ciobanu Suceava

Liliana Ivana Put Sighetu Marmatiei

Adriana Ilie Bucuresti

Daniela Maria Vasilescu Oradea

Cristina Sandru Selimbar

Lennon Levente Krisz Mihut Oradea

Amalia Biszak Martanus

Anghel Dumitriu Constanta 

Marinela Luca Vaslui

Iulian Melinteanu Focsani

Maria Magdalena Marin Mioveni

Maria Valentina Beserman Arad

Alexandra-Magdalena Dobrea Constanta

Marinel Pochiu Bacau

Vasile-Sergiu Hij Podu Iloaiei

Madalina Berbecea Arad

Adina Maria Gherasim Cluj

Agnes Farnas Sat. Sincraieni

Ancuta-Valentina Guzun Iasi

Violeta Cojocaru Darmanesti

Maria Ghiuzan Com Mircesti

Andreea Carmen Topologeanu Bucuresti

Mariana Gratiana Trifan Unirea

Viorica Adriana Paguba Arad

Cristina Trutia Ghimbav

Daniela Hueanu Poarta Alba

Andra Elena Paval Murfatlar

Oana Mihaela Condurache Iasi

Maria Cristina Hasmasan Nazna

Alina Tabacu Olteni

Loredana Oltean Buzias

Aurica Blidaru Hunedoara

Mihai Barlescu Adjudeni

Liliana Simona Tiplea Teremia Mare

Daniela Pirvu Medgidia

Maria Barbescu Bautar

Bianca Minciuna Santandrei

Laura Maria Oncica Calafat 

Madalina Bucsa Resita

Maria Teodorescu Sfantu Gheorghe

Andreea Katalina Dios Kovacs Papiu Ilarian

Cornel Petrehus Targu Lapus

Madalina Badau Livada

Grigorita Dadu IASI

Ilie Medintu Caracal

Doina Palimaru Lunca

Daniela Prodan Poiana Marului

Marta Codreanu Fundeni

Simona  Catalina Dagay Arad

Tunza Helga  Alina Miclauseni

Florina Oancea Constanta

Benedek Krisztina Odorheiu Secuiesc

Sanda Gheorghescu Baia De Arama

Marius-George Toader Bucuresti

Cristina Hodoroaba Suceava

Maria Adascalitei Botosani

Laura Oana Socol Recea

Mihaela Petrica Bacau

Denisa Dan Zarnesti

Boaca Robert Ervin Baraolt

Veta Blidariu Baile Herculane

Livia-Maria Dumitrescu Ramnicu Valcea
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Elena Raicu Valu Lui Traian

Valentin Aurelian Bargu Bacau

Imreh Karolina Racos

Mihaela Giurconiu Targu Jiu

Florentina Caciamac Gura Sutii

Larisa-Roxana Sas Sintereag

Luzia Tudorache Giroc

Jozsef Attila Kelemen Targu Mures

Mihaela Velescu Izvin

Sorina Ionita Uricani

Loredana Bitoana Constanta

Lavinia-Maria Chiriac Miroslovesti

Ioana Georgiana Calin Baleni-Sarbi

Elena Moleavin Sibiu

Noemi Finna Ivanesti

Andreea Onciu Dumbraveni

Daniela-Mariana Bute Condrea

Liliana Sirbu I.C. Bratianu

Ana  Cristina Dancu Bucuresti

Adelina-Anamaria Dumitrescu Bucuresti

Damaris Florea Vaslui

Vas Ricsi Salonta

Ovidiu Spataru Targu Jiu

Silvia-Andreea Chiscoi Targoviste

Gergely Robert Zoltan Baraolt

Aurelia Bulibasa Bacau

Andrei Butica Baia Sprie

Paula Lazaroiu Bucuresti

Cecilia Gamalau Sincai

Panainte Gheorghe Slanic-Moldova

Anca Moldovan Baia Mare

Cristian Balint Bucuresti

Dorina Costea PETRILA

Ancuta Cengher Reghin

Gabriela Mirela Neculai Bucuresti

Anca-Diana Dobai Mosnita Veche

Munteanu Aurelia Constanta

Florentina Daniela Scurt Ciutelec

Ramona-Mariana Ristea Salajeni

Anisoara Costea Braila

Emanuela Coroiu Bocsa

Gelu Filipoiu Bistrita

Maria Silvia Ciorbagiu Mangalia

Jurj Maria Orastie

Alexandra Andreea Stoica Bistrita

Daniela Elena Capus Alesd

Carmen Cruceanu Bucuresti

Corina Gheorghe Bucuresti

Anca Abaza Constanta

Cristina Rodica Rotaru Slatina

Constanta Iordache Obarsia, Sat. Coteni

Iuliana Monalisa Barbu Timisoara

Florian Norel Andrei Bucuresti

Darok Monica Lenuta Batuta

Amalia Groza Baia Mare

Cristina Dumitrascu Zavoiu

Claudia Fetita Siclau

Florinel Sultana Slatina

Viorica Pop-Sandrovicz Oradea

Mihaila Nicoleta Bacau

Damaris Turus Bazna

Eugenia Motarschi Focsani

Elena Roxana Raut Ciuperceni

Anamaria Augustin Baia Mare

Corina Ceontea Deda

Maria Koncsag Joseni

Ana Gavriloae Filipesti

Akos Koszta Marghita

Mihaela Mihai Bucuresti

Nikolett Luchira Sighetu  Marmatiei

Sanda Voicu Constanta

Krisztian Ferencz Luna De Sus

Viorica Muntean Vicovu De Jos

Aneta Bumb Vladimirescu

Stefan Toduta Arad

Monica Bureana Bacea
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Denis Osman Constanta

Angela Hostiuc Suceava

Mihaela Oanca Galati

Angela Chica-Rosa Brasov

Bogdan Vasilache Tomesti

Madalina Mazere Jaristea

Diana  Ioana Mandrut Zalau

Adina-Elena Verdes Darmanesti

Luminita Andrusca Liteni

Mirela  Mihaela Turta Bacau

Ana Danila Bistrita

Alina Davidesc Constanta

Andreea Murgu Cladova

Ioana Rogoz Cluj-Napoca

Viktoria Viski Satu-Mare

Adina-Sanda Ples Baia  Mare

Mihaela Anca Seleus

Izabela-Paulina Begy Craciunesti

Vas Katalin  Monika Cristuru  Secuiesc

Marcela Munteanu Cogealac

Daria-Elena Iftode Galati

Cocota Victoria Voluntari

Loredana Balta Resita

Deftu Maria Targoviste

Corina Berszan Brasov

Simona  Maria Anghel Bucuresti

Eniko  Adel Fage  Tuzes Seini

Marioara Pop Barsana

Nicolae Claudiu Popescu-Bibanu Targu  Jiu

Nicoleta Baluta Bacau

Iulian Zait Tanasoaia

Cristina Zah Cluj-Napoca

Carmen-Corina Danaila Hunedoara

Daniela Muntean Botosani

Daniela  Anca Apostol Bucuresti

Oana Ciobanu Garcina

Maria Miron Buhusi

Zora Mihalca Remetea  Chioarului

Iuliana Claudia Tesner Hudesti

Andra Mirica Cislau

Valentina  Andreea Dumitrel Bucuresti

Amalia Borodi Danesti

Gianina Mihalache Dumesti

Raluca Cosma Constanta

Paul  Alexandru Barsan Vispesti

Florica Vid Chisineu-Cris

Adriana Vladu Moldova  Noua

Annamaria Henter Odorheiu  Secuiesc

Eugenia Fironda Bucuresti

Ionela Rotaru Iasi

Brighite Mosoarca Timisoara

Floriana-Cristina Mitris Caracal

Alina Elena Alexandru Iasi

Stefania  Iulia Igel Baia  Mare

Florentina Boca Cajvana

Andreea  Cristiana Paslaru Bucuresti

Cristina  Maria Lakatos Baia  Mare

Iaiela Pop Nehoiu

Irimita Zinica Totoesti

Valentina  Mihaela Lazar Pitesti

Mihaela-Narcisa Anton Iasi

Valentina Hriscu Bucuresti

Daniela Ilie Bucuresti

Maria Pusa Codrea Baia Mare

Laura Grama Constanta

Maria Marta Simion Buhusi

Anca Simona Cata Oradea

Gabriela-Claudia Hencz Sannicolau Mare

Monica Moldovan Turda

Daniela Micu Constanta

Anisoara Chiriac Brehuiesti

Elena-Daniela Zaharia Magura

Turcin Fatima  Estera Dragomiresti

Doina Mihalcea Ploiesti

Silvia Caliope Manole Babadag

Maria Mireanu Brasov

Mariana Perpelea Sighetu  Marmatiei

Georgiana  Nicoleta Moroianu Buzau
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Rita  Paula Fecheta Bara

Gino Arman Unirea

Emanuela Burdet Nasaud

Paula Marginean Blaj

Matei Achirei Tomesti

Alisa Melinte Bucuresti

Alina  Catalina Damian Cristinesti

Lucian  Ciprian Crisan Timisoara

Cristian  Ioan Bocicor Santana De Mures

Aliz  Karina Olah  Campean Targu  Mures

Serah  Naomi Sandu Iaslovat

Vasilica  Valentina Costea Tudor  Vladimirescu

Adrian Iosub Rediu (Braesti)

Ancuta Doroftei Slobozia

Bulgariu Rozica Radauti

Mihaela Carbunar Oradea

Lenuta Grigoriu Rasnov

Daniela Enescu Boldesti-Scaeni

Emese-Maria Barabas Corunca

Zaharia Ecaterina Dorna-Arini

Florina Botis Baia  Mare

Claudia  Sanda Cuceu Satu-Mare

Doinita-Estera Dumitru Podenii  Vechi

Rebreanu Mariaviorica Semlac

Mihaela Sandor Baia  Mare

Maria Enciu Valea  Lui  Ion

Anca  Roxana Perisotti Floresti

Giulia Vagyon Ineu

Ficai Denisa Bragadiru

Delia Nicoriciu Floresti

Ionica Banica Iancu  ianu

Szilvia Nagy Sangeorgiu De Padure

Iuliana Barsan Vispesti

Ileana  Maria Popovici Zalau

Corina  Tamara Bursucanu Barlad

Monika Marton Odorheiu  Secuiesc

Sofia  Daniela Nicorut Cluj-Napoca

Marika Palffy Odorheiu  Secuiesc

Adelina-Florentina Arusti Suceava

Iulia Mehedint Iasi

Ancuta Iliaz Valu Lui Traian

Ionut  Madalin Salahoru Bacau

Natanael Rezmives Tautii-Magheraus

Gabriela-Constanta Avramia Vaslui

Emese-Maria Szabo Simleu Silvaniei

Loredana Griffi Bucuresti

Maria Boros Sanmiclaus

Amalia Claudia Macarie Ardelean Remetea  Chioarului

Rraluca Elena  Anca Covacescu Oradea

Attila Jaraba Salonta

Carmen Scarlat Unirea,

Lidia Rusnac Zgribesti

Elena Obreja Bacau

Simona Lapu Giroc

Silvia Marza Turda

Andreea Novacovici Baia  Mare

Gavril Elena Valea  Lui  Ion

Andreea Calugar Zau  De  Campie

Izabela Cazacu Resita

Andreea Craciun Ploiesti

Nicoleta Iancu Ianca

Elena-Ancuta Sue Brebu Manastirei

Maria Avramescu Crasna

Lacramioara Buium Botosani

Nicoleta Gal Ghimbav

Marineta Serediuc Brasov

Liliana  Doina Mihaila Iasi

Roxana Moise Pitesti

Emilia Lungu Voluntari

Lorin Surugiu Braila

Coscodar Delia Zarnesti

Liliana  Rodica Feder Baia  Mare

Kovacs Maria Baia  Mare

Elena Vicol Mangalia

Angela Bodnar Bucuresti

Veronica Linuca Tescu Ilva Mica
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Forever Living Products România & Republica Moldova
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021-222 89 24
E-mail:  suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

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.

20 Noiembrie 

2021
Ora 10.45
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