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Sărbători
fericite!
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Evenimente Forever
Te așteptăm la evenimentele Forever din 2022* – online
sau offline, cel mai important este să fim împreună și să
trăim bucuria și emoțiile reușitelor alături de echipe.

SUCCESS DAY 2022
• 19 februarie

• 10 septembrie

• 28 mai

• 19 noiembrie

Raliul Global Forever 2022
• 10-15 mai

IAMA – 2022
• 9 septembrie

Eagle Managers’ Retreat 2022
• octombrie
* Având în vedere situația epidemiologică la nivel global, vom anunța în timp util dacă
evenimentele vor fi online sau offline și dacă datele se modifică. Vă mulțumim că sunteți Forever!
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URCAŢI PE TREPTELE
SUCCESULUI
Ne apropiem de sfârşitul unui an în care
fiecare moment a fost unic, pentru că l-aţi
încărcat cu energie şi speranţă, experienţă şi
perseverenţă, dăruire şi spirit de echipă.
Aţi arătat ce înseamnă să fiţi din ce în ce
mai buni. Din ce în ce mai conectaţi la
schimbările continue din lume. Şi mai ales ce
mult contează să fiţi din ce în ce mai aproape
de oameni.
Ne-am gândit la toate acestea de curând,
când am aflat ceva interesant despre albine. În
aproximativ patruzeci de zile de existenţă o albină
culege polen din o mie de flori pentru a produce
mai puţin decât o linguriţă de miere. De fapt este
nevoie de douăsprezece albine ca să umple o
linguriţă.
Asta fac ele într-o viaţă. Muncesc neobosite
pentru a-şi împlini rolul. Iar linguriţă cu linguriţă
se adună Forever Bee Honey care ajunge apoi
pretutindeni şi ne face traiul mai dulce.
La fel şi în compania noastră – tu ai o importanţă
aparte. Fiecare dintre voi este important. Forever
România există datorită eforturilor voastre care,
împreună, au puterea să schimbe complet viaţa
noastră, a tuturor.
Ştim cât de mult aţi făcut în această perioadă
grea, în care unii oameni abia s-au descurcat
sau pur şi simplu au renunţat. Suntem mândri de
reuşitele voastre care demonstrează că nimic nu-i
poate sta în cale celui care îşi doreşte cu adevărat
succesul.

2022 este o carte albă, iar stiloul este în mâinile
noastre. Este şansa noastră de a scrie o poveste
frumoasă pentru noi şi pentru mulţi alţi oameni.
Aşadar vom deschide cartea. Vom aşterne cuvinte
pe paginile ei. Cartea se numește "Oportunitate",
iar primul ei capitol este "Anul Nou".
Însă mai mult decât oricând, anul acesta nu va
fi unul al cuvintelor. Nici unul al dorinţelor. Ci va fi
anul în care facem ceea ce ne dorim din suflet şi
împlinim ceea ce vorbim.
Iubiţi mult. Fiţi în continuare plini de optimism.
Onoraţi toate momentele vieţii, culegeţi şi savuraţi
fiecare strop de fericire. Dăruiţi stropul de miere
pe care doar voi îl puteţi aduce drept contribuţie la
binele celorlalţi. Fiţi prezenţi în casele oamenilor, în
momentele când au nevoie de sprijin, de speranţă
şi de ghidare.
Îndrăzniţi să vă urmaţi visul, duceţi mai departe
valorile Forever şi multiplicaţi seminţele belşugului pe
care Rex le-a sădit în Forever şi în inimile noastre.
Continuaţi-vă urcuşul pe treptele succesului. Vom
fi împreună şi în 2022, cu noi idei şi energie mereu
proaspătă, care ne clădeşte relaţiile, afacerea,
viitorul.
Vă dorim multă sănătate, experienţe minunate şi
inima să vă zâmbească Forever,

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

foreverliving.ro
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Produsul lunii

Aloe bio-cellulose mask tenul tău merită cel mai
frumos cadou
Pregătește-te de sărbători cu daruri care să strălucească sub
bradul de Crăciun. Oferă-ţi bucuria unui răsfăț VIP, cu produse
premiate internațional.
Toate ne fac să fim #ForeverProud, dar pentru decembrie
am ales Aloe bio-cellulose mask pentru tine, pentru mama,
sora, prietena ta, pentru oricine – n-ai cum să dai greș cu
masca noastră îmbogățită cu resursele extraordinare ale
aloei pentru refacerea și întinerirea tenului.
Forever îmbină, și în acest produs, puterea științei cu cea a naturii, pentru a duce
la un nou nivel experiența hidratării tenului. Fibrele de bio-celuloză sunt scufundate
într-un mix super-hidratant de Aloe vera și alte ingrediente naturale, într-o formulă cu
adevărat ingenioasă, care transportă nutrienții până în straturile profunde ale pielii.
Rezultatul este un ten catifelat, hidratat și luminos.
FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2021 | 272

Produsul lunii
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Un singur produs, o mulțime de premii:
• Aur și titlul de cea mai bună
mască de față în cadrul
„Global Make-up Awards USA”
în 2020
• Cel mai apreciat produs
la categoria „Best New Face
Mask” în cadrul prestigioasei
gale „Pure Beauty Awards
2019”
• Argint la „Global Green
Beauty Awards 2020”
• Premiul „Highly
commended (foarte
apreciat)”, la categoria „Cea
mai bună mască de față” în
2019
• Argint la Beauty Bible Awards
2021, la categoria Best Sheet
Mask (cea mai bună mască
de tip șervețel).
• Argint la „Global Green
Beauty Awards 2021”, după
o competiție strânsă, în care
au intrat în cursă branduri
puternice, devenind unul
dintre cele mai bune
produse ale anului nu doar
datorită calității excepționale,
ci și faptului că are un conținut
curat și este biodegradabilă.
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Tehnologia din spatele produsului:
Aloe bio-cellulose mask este creată într-un mediu controlat de un microorganism special,
care fermentează și formează o fibră de bio-celuloză. În timpul procesului de fermentare,
bacteria este hrănită cu gel de Aloe vera din plantele noastre și alge marine, pe care
le unește cu fibra de bio-celuloză, dând naștere unei măști faciale așa cum n-ai mai
experimentat niciodată.
Este o realizare incredibilă în domeniul îngrijirii pielii. Fibrele sunt de 1.000 de ori mai subțiri
decât firele de păr și rețin mai multă apă, permițând măștii să se plieze perfect pe conturul
feței și să acționeze astfel mai eficient asupra ridurilor și a liniilor subțiri.
Combinată cu amestecul patentat de ingrediente marca Forever, această tehnologie
furnizează beneficiile în două faze, transformând produsul într-o mască unică pe piață.
 Beneficiile din bio-celuloză se resimt până
în cele mai profunde straturi ale pielii. Fibra
din mască este îmbibată cu gelul nostru pur
de aloe și iarbă de mare, pentru hidratarea,
catifelarea și îngrijirea pielii.

 Serumul super-hidratant este îmbogățit cu
ingrediente botanice care fac pielea să se simtă
și să arate mai strălucitoare și întinerită pentru
mai mult timp, mai ales că poate fi lăsat pe față
după aplicarea măștii (nu necesită clătire).
foreverliving.ro
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Produsul lunii

Beneficii cheie:
 Hrănește și hidratează pielea în profunzime

 Ușor de aplicat

 Conferă tenului un aspect întinerit

 Nu necesită clătire și nu lasă pielea lipicioasă
ori încărcată

 Ajută la combaterea semnelor îmbătrânirii
 Calmează pielea și îi asigură strălucire și
luminozitate
 Ideală pentru orice tip de ten

 Rata mare de absorbție înseamnă că o cantitate
mai mare de nutrienți ajunge până în straturile
profunde ale epidermei, spre deosebire de alte
măști tradiționale

 Fără parfum

Cum o folosești:
Aloe bio-cellulose mask este potrivită pentru
orice tip de piele și este foarte ușor de folosit.
Trebuie doar să îndepărtezi stratul de hârtie de
deasupra măștii și s-o aplici pe față.
Apasă ușor pentru a o fixa bine.
Vei observa imediat cât de flexibil e materialul și
cât de ușor ia conturul feței tale.
Odată fixată, îndepărtează stratul de hârtie de la
exterior.
Stai relaxat(ă) 20 de minute și simte beneficiile
incredibile de hidratare și revitalizare.
După ce ai îndepărtat masca, masează bine în
piele serumul care a rămas și bucură-te de o
hidratare optimă și de un ten catifelat.
Răsfață-te cu această mască cel puțin o dată pe
săptămână sau de câte ori simți nevoia.

Mix inovator de
ingrediente:
Aloe vera – calmează și hidratează pielea
Castan sălbatic – întinerește pielea lipsită de
strălucire și reduce roșeața
Iarbă de mare – catifelează și contribuie la
hidratarea prelungită a tenului
Ceai verde – are efecte anti-îmbătrânire
FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2021 | 272
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Prelungită în 2021, pandemia ne-a pus la încercare răbdarea și
energia. Ne-a învățat (cam dur) că trebuie să ne adaptăm cât mai
repede la ce ne pune viața în față. Ne-a antrenat să fim mereu gata
s-o luăm de la capăt, să ne reinventăm, să nu pierdem ritmul.
Chiar și în aceste condiții, finalul
acestui an poate fi un motiv
de sărbătoare și un prilej de
reîncărcare a bateriilor pentru
cel care urmează. Nu știm cum
va fi el, dar putem să tragem
linie, să înțelegem experiențele
prin care am trecut și să ne
facem planuri cu speranța de
mai bine.
Toate acestea în mod relaxat,
pentru a avea o imagine clară,
iar țelurile și acțiunile pe care ni le
propunem pentru lunile viitoare
să fie eficiente și obiective.
Ca ajutor în acest proces, am
pregătit câteva idei de aplicat în
perioada care urmează:

Fă curățenie în lista cu
priorități.
Chiar și de sărbători, ne umplem
programul cu vizite, întâlniri,
cumpărarea cadourilor, gătit și
multe altele. Cât de utile îți sunt
toate acestea? Poți elimina din ele?
Taie din activitățile care nu sunt
absolut necesare și te obosesc
sau deleagă-le pe cele la care
își pot aduce și alții contribuția.
Păstrează-le pe acelea care
te ajută cu adevărat – pe linia
afacerii sau pe cea personală.
Fii acolo.
“Cum mă simt acum? Ce am
nevoie?” Sunt două întrebări pe
care e bine să ți le pui mai des.

Dacă de obicei asculți muzică
sau lași televizorul deschis când
faci diferite activități, alege de
data asta liniștea ca fundal.
Ascultă-ți gândurile și priveşte-ţi
emoțiile.
Meditează. Găsește un loc liniștit
și stai pur și simplu cu tine,
observând gândurile care-ți trec
prin minte, fără să te / le judeci.
Fă exerciții de respirație. Adesea
respirăm superficial, fără să
acordăm atenție aerului care intră
și iese din plămâni. Respirația
conștientă ne aduce în prezent,
în corpul nostru, și are beneficii
fizice și mentale.

foreverliving.ro

8

Afacere Forever

Rezervă-ți o zi doar pentru
tine și presară în ea câteva
dintre activitățile preferate.

mod constant. Dacă este posibil,
continuă acest obicei și în timpul
anului.

Ce mod mai simplu de a-ți oferi
un cadou, dacă nu o zi pe care
ţi-o dedici? Ca să o faci specială,
nu trebuie să-ți planifici neapărat
experiențe extravagante, ci mici
activități care-ți aduc bucurie: să
mergi la o plimbare în pădure, să
faci un om de zăpadă, să te dai
într-un leagăn, să citești o revistă,
să dormi, să prepari o prăjitură.

Arată-ți recunoștința, cu
sinceritate.

PS: Am spus „presară” pentru
că nu e cazul să-ți aglomerezi
ziua și s-o transformi într-o cursă
obositoare, contracronometru.
Alege câteva activități plăcute
pentru sufletul tău sau doar…
stai și relaxează-te.
Oferă din timpul tău.
Vorbește cu prietenii, familia
sau membrii echipei tale despre
cum a fost pentru fiecare dintre
voi acest an. Răspundeți cu
sinceritate, fiecare, la banala
întrebare “Ce mai faci?”. Ascultă-i
și oferă-ți ajutorul, însă fără a-i
presa să-l accepte.
Vizitează o persoană singură:
un vecin, o cunoștință, o rudă
cu care nu păstrezi legătura în

Însoțește fiecare cadou de
Crăciun Forever cu un bilețel
unde scrii ce apreciezi la
persoana care îl va primi. Câteva
rânduri sunt suficiente, dar e
bine să fie ceva specific. De
exemplu, dacă oferi un cadou
unui membru al echipei tale sau
sponsorului, menționează calități
sau o situație anume în care te-a
ajutat ori ți-a fost alături.
Dacă ai ținut în timpul anului un
jurnal cu motive de recunoștință,
acum este cel mai bun moment
să citești din el. Vei retrăi astfel
micile bucurii asociate fiecărei zile
și vei conștientiza cât de multe
lucruri bune există deja în viața ta.
Așa cum spuneam în articolul
anterior, recunoștința este
un punct de pornire pentru
abundență și bunăstare, așa că
nu ezita s-o exprimi cu fiecare
ocazie.
Alege o experiență pe care
n-o ai de obicei.
Comandă un fel de mâncare
pe care nu l-ai fi ales în mod

obișnuit. Vezi un gen de film la
care nu te-ai fi uitat. Citește o
carte de un autor nou sau cu un
stil diferit. Mergi la un restaurant
pe care în mod normal l-ai ocoli.
Cere recomandări de la membrii
echipei tale. Cine știe, poate
chiar vei avea o surpriză plăcută
și vei descoperi noi pasiuni
interesante. Iar pasiunile comune
apropie oamenii, deci vei avea o
echipă mai bine sudată.
Fură startul la stabilirea
ţelurilor
Nu trebuie să aștepți 1 ianuarie
ca să faci ceva pentru obiectivele
tale de anul viitor. Începe acum,
în decembrie, cu un mic pas.
De exemplu, documentează-te
despre promovarea afacerii tale
în social media, caută un curs
de vânzări sau comunicare,
reorganizează-ți lista contactelor
cu potențiali clienți sau
sponsorizați pentru afacerea ta
Forever.
Începutul e, adesea, cea mai
grea parte dintr-un proces.
Acțiunea îți va da motivație, iar
dacă te-ai mobilizat încă de
acum, vei începe mai liniştit anul,
deoarece ai mai diminuat din
presiunea începutului.

"Arată-ți
recunoștința,
cu sinceritate."
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Afacere Forever

Este important să visezi și
să-ți faci planuri, dar la fel de
important este să și lucrezi
în acest sens, să faci lucruri
concrete ca să te deplasezi în
direcția dorită. Ca FBO, ai parte
de tot suportul companiei și al
echipei pentru a-ți construi pas
cu pas afacerea și a găsi soluții
la provocări, deci pune și acest
lucru în planul cu obiective pentru
anul care urmează.
Pregătește-te pentru viitor cu
un pic de organizare, dar și
de visare.
Fă o listă sau trece direct în
calendar activitățile pe care știi că
le vei face anul viitor: prezentări
de oportunitate, întâlniri cu
echipa, discuții cu sponsorul, dar
și controale medicale periodice,
plata impozitelor, revizia mașinii,
vizita la veterinar cu animalul de
companie, curățenia generală
a casei. Ca să nu te ia prin
surprindere lucrurile previzibile. :)

Scrie cuvinte și alege imagini
care vrei să te reprezinte, în
funcție de prioritățile tale. Cel
mai important este să-ți stabilești
țeluri ținând cont de lucrurile
cu care rezonezi și pe care ți le
dorești cu adevărat.

și un motiv permanent de a
progresa.

Uită de influența a ceea ce „ar
trebui” să vrei să ai. De exemplu,
o parte din oameni își doresc să
fie mereu în lumina reflectoarelor
sau să dețină cât mai multe
proprietăți. Alții își doresc mai
mult timp liber, de petrecut cu
familia sau cu prietenii. Iar alții
își doresc să vadă lumea, să
meargă mai des în vacanță.

• Ce moment dificil ai depășit cu
succes și cum ai făcut asta?

Fiecare are drumul său. Ca
FBO, îți poți personaliza cariera
în funcție de propriile visuri. Iar
tocmai aceste visuri te țin în
activitate, îți dau o stare de bine

Sărbători cu bine și... cu
tine!

9

Răspunde la aceste 3
întrebări simple:
• Care e cel mai bun lucru care ți
s-a întâmplat anul acesta?

• Ce cuvânt, expresie sau frază
vrei să-ți definească anul care
urmează?

Visează îndrăzneț. Fă-ți
planuri și treci la fapte.
Exprimă-ți recunoștința.

Alexandru Israil
Specialist Marketing

Creează un vision board pentru
afacerea ta: fizic, online sau în
format electronic. Ai instrucțiuni
și modele pe internet. Nu te teme
să pui pe el imagini și numere
îndrăznețe, fie că e vorba de
bani, proprietăți, locuri de vizitat
sau noi clienți în afacerea ta
Forever.

foreverliving.ro
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Suntem din nou în cea mai frumoasă perioadă a anului și, cu atât mai mult
după aproape doi ani în care nu ne-am putut bucura mereu, după dorință, cu
toții suntem încântați de întâlnirile cu prietenii și cu familia.
Şi avem toate motivele să ne pregătim cum se cuvine. Iar în Forever găsim cele mai bune produse şi cele
mai inspirate idei să condimentăm după placul inimii asemenea reuniuni cu cei dragi.
Amenajarea unei zone de bar este soluția perfectă. Pentru un plus de distracție, creează propriul meniu
cu sortimente diverse de mocktail-uri pe care cei prezenți să și le poată prepara singuri. Forever Aloe Vera
Gel este un înlocuitor perfect pentru alcool într-un mocktail. Cu patru arome disponibile, îți permite să faci
orice, de la clasicele combinații la cele fructate, tropicale.

Băuturile
sezonului
Fie că vrei să te relaxezi cu o băutură caldă în
fața șemineului sau să-ți începi ziua cu un shake
proteic, acum este vremea să le încerci pe toate!
Noi îți propunem două rețete delicioase, cu un
gust în care vei regăsi echilibrul perfect dintre
dulce și condimentat.
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Ingrediente
•

200 ml Aloe Blossom Herbal Tea, fierbinte

•

o lingură de Forever Bee Honey

•

o linguriță de suc de lămâie

•

o jumătate de linguriță de scorțișoară

•

o jumătate de linguriță de cuișoare

•

o jumătate de linguriță de nucșoară

Preparare
Pregătește-ți toate ingredientele. Într-un pahar sau
o cană călduț/ă, adaugă mierea, sucul de lămâie și
condimentele. Toarnă peste ele Aloe Herbal Blossom
Tea proaspăt infuzat, fierbinte. Decorează cu un
baton de scorțișoară. Savurează-l și bucură-te!

foreverliving.ro
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banane și rom
Ingrediente

Preparare

•

o cană de lapte sau înlocuitorul tău preferat
(lapte din migdale, caju etc.)

•

o banană decojită, congelată

•

o măsură de Forever Lite Ultra Vanilla

Pune laptele, banana, Forever Lite Ultra și esența
de rom într-un blender și mixează rapid timp de
30 de secunde sau până când ingredientele s-au
omogenizat perfect. Toarnă băutura în pahare și
adaugă un praf de nucșoară la servire.

•

o linguriță de esență de rom

•

puțin praf de nucșoară
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Pentru ca magia sărbătorilor să fie
deplină, creează atmosfera ideală cu
ajutorul uleiurilor esențiale
Mirosul are un impact major asupra felului în care
percepi lumea înconjurătoare. Ți s-a întâmplat
vreodată ca un anumit parfum să te facă să
călătorești în timp?
Poate fi aroma unei plăcinte din cuptor sau
trosnetul lemnelor în foc, care-ți amintește de
locuri și momente fericite. Poți să obții atmosfera și
dispoziția pe care le dorești cu doar câteva picături
de ulei esențial într-un difuzor.

• Dacă ești în căutarea unei stări de bine, de
liniște, Forever Essential Oils Lavender
poate crea un mediu relaxant.
• Pentru un plus de energie, încearcă să pui
câteva picături de Forever Essential Oils
Lemon în difuzorul tău.
• Forever Essential Oils Peppermint este
și el una dintre alegerile preferate de sărbători,
pentru că sporește senzația de liniște, de acasă.
• Forever Essential Oils Defense recreează
toate aromele toamnei și iernii, printr-un mix
din șapte uleiuri esențiale de cea mai bună
calitate, provenite din șase țări ale lumii: cuișoare
din Madagascar, portocale din Statele Unite,
scorțișoară din Madagascar, tămâie din Somalia,
rozmarin din Ungaria, eucalipt din Australia și
ienupăr din Nepal.

foreverliving.ro
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Monica Lepădatu, Manager, este prezentă de 46 de luni în CLUB 60 Forever
România. Este un angajament pe care și l-a luat de când s-a calificat la nivel
de Manager și, indiferent de vremurile în care trăim și de ce se întâmplă în jur,
și-l duce la îndeplinire lună de lună.
Ce înseamnă această performanță? Stabilitate în afacere, perseverență și dovada muncii bine
făcute.
Am fost curioși să aflăm care sunt avantajele de a avea o afacere de acest nivel și a ieșit un
interviu minunat, din care am aflat povestea unei femei puternice, cu o etică în muncă extrem
de bine conturată și cu dorința nestăvilită de a fi mai bună în tot ceea ce face.
Vă invităm să încheiați anul cu o porție de energie și inspirație Forever și să folosiți informațiile
împărtășite cu generozitate de ea pentru a da startul unui 2022 de excepție.
Spuneți-ne, pe scurt,
povestea dumneavoastră.
Cum ați cunoscut
oportunitatea Forever?
Ca absolventă de facultate
de Fizică, parcursul meu
profesional a început

ca profesor într-un liceu
bucureștean. Am migrat apoi
spre privat dorind venituri
mai mari, iar la momentul în
care am aflat despre afacerea
Forever, câștigam deja foarte
bine.
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Când am semnat formularul de
înscriere, în decembrie 2010,
aveam 37 de ani, eram mama
unei fetițe de 4 ani, Ilinca, și
foarte atrasă de domeniul
dezvoltării personale. Nu nevoia
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de bani m-a adus în afacere, ci
stilul de viață Forever.
Doream să fac parte dintr-un
mediu în care să învăț despre
cum să mă valorizez pe mine
ca persoană în relațiile cu ceilalți
oameni.
Simțeam că pot obține mai
mult de la viață, dar nu știam
cum. Cumva, exista în mine
ideea că în network marketing
găsesc cea mai bună școală de
dezvoltare personală.
Am căutat pe internet să aflu
care este compania de network
marketing cu cele mai bune
produse din lume, pentru că eu
merit tot ce e mai bun - la fel și
prietenii mei - și așa am găsit-o
pe sponsora mea, Luxița
Scutaru.
I-am scris un mesaj, ea m-a
sunat și m-a invitat într-o zi
de luni la o prezentare de
afacere, marți la un training cu
echipa, vineri la o prezentare
de produse și sâmbătă deja
mergeam la depozitul din
București să mă înscriu și să-mi
iau pachetul Touch of Forever.
Timp de trei ani am fost un
consumator încântat de
produse. Între timp, am născut
și cel de-al doilea copil, un
băiețel frumos și deștept, pe
nume Tudor. El este un copil
100% Forever, pentru că și în
sarcină, și în alăptare, și după
aceea am consumat doar
produse Forever.
În 2013 m-am reîntors timid și
către afacere, am început să
fac Activul constant în fiecare
lună, să particip la evenimentele
echipei. După doi ani de la
momentul când am luat decizia
de a mă implica total în afacere,
mă calificam Manager și
începeam să simt cu adevărat
avantajele afacerii.

Înainte

După

Cum vi s-a schimbat viața
cu Forever?

care să-mi pună feminitatea în
valoare.

La început mi-au plăcut și
m-au atras oamenii din echipa
în care urma să fiu, apoi m-am
îndrăgostit de produse și ce
au făcut ele pentru mine. Iar
ca mine erau și alții în jurul
meu care aveau nevoie de
produse care să-i ajute să-și
îmbunătățească stilul de viață
– să-și mărească rezistența
fizică, energia, eficiența în
muncă.

Am început să mă simt mai
bine, eram mai drăguță, mai
tolerantă cu cei din jurul meu,
am început să ofer mai mult
și astfel s-au îmbunătățit
toate relațiile mele. Cremele
și produsele de îngrijire și-au
făcut și ele treaba foarte bine
și am simțit că reîntineresc și
primesc o nouă viață.

În primă fază am pus
produsele la treabă și ce am
obținut pentru îmbunătățirea
stilului de viață a fost uau! și
pentru mine, și pentru familie,
prieteni, rude. După ce am
căpătat multă energie din aloe
și suplimente a crescut dorința
să mă ocup și de silueta mea.
La începutul lui 2015 am
dat jos 12 kg cu ajutorul
programelor noastre de control
al greutății. Asta mi-a adus
mai multă încredere în mine
ca femeie, am început să mă
simt din ce în ce mai frumoasă,
să îmi placă să port haine

Prin experiența mea cu
produsele, am ajutat și alte
doamne să obțină corpul pe
care și-l doreau și le-am văzut
și pe ele cum înfloresc. Asta
mi-a dat și mai multă încredere
și bucurie să dezvolt și să mă
dezvolt în afacerea Forever.
Cu această nouă stare, de
femeie fericită, am adus
parteneri în afacere care
gândesc și simt Forever, am
mărit numărul de clienți și i-am
fidelizat. Şi așa au venit și
banii, și timpul, și libertatea de
a face lucrurile pe care înainte
nu le puteam face.
Am timp să petrec mai mult
cu copiii, merg în călătorii cu
foreverliving.ro
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oamenii din echipă cu care
simt că mă potrivesc, că
avem aceleași țeluri, că ne
unesc o mulțime de dorințe
comune, îmi cumpăr haine
mai frumoase, locuiesc într-o
casă mai spațioasă, în care ne
simțim cu toții minunat.

Sunteți prezentă în CLUB
60 Forever România de 46
de luni fără întrerupere,
chiar din momentul în care
v-ați calificat la nivel de
Manager. Ce înseamnă
pentru dumneavoastră
prezența în acest club?
Și cum reușiți să vă
mențineți mereu în
acest top – indiferent de
circumstanțe?
De când m-am calificat la
nivelul de Manager, în martie
2018, sunt prezentă în fiecare
lună în CLUB 60 puncte nonmanageriale. Pentru mine
este o mândrie și apreciere
personală, precum și un model
de multiplicat în echipă.
Vreau ca partenerii de care
sunt responsabilă să se simtă
inspirați de mine în evoluția lor,
să fie bine plătiți pentru că fac
muncă de calitate, cu implicare
și dedicare, să simtă mândrie
pentru realizările lor și să poată
spune cu foarte mare bucurie
"Asta și eu am făcut-o!"

Prezența în CLUB 60 puncte
non-manageriale este nivelul la
care simt că sunt într-adevăr
Manager, că îmi fac bine
munca şi sunt un profesionist în
domeniu.
Stă în firea mea ca tot ceea ce
fac să fie la nivelul cel mai înalt la
care pot și depun continuu efort
să cresc, să-mi îmbunătățesc
abilitățile și capacitățile de
organizare, comunicare,
relaționare cu oamenii, prezența
în social media, construirea
brandului personal și tot ce ține
de profesia noastră.
Reușesc pentru că îmi fac
treaba în fiecare zi cu atenție
pe rezultate și mă adaptez din
mers. Nu se deschide o ușă,
bat la următoarea (în sens

metaforic), adică nu mă sperii
de muncă, sunt dispusă la efort
și, dacă fac o acțiune și nu
obțin rezultatul dorit, fac încă
una și încă una până obțin ce
vreau și ce am decis în avans
că voi obține.
Este o setare mentală pe care
am acumulat-o datorită liderului
nostru, Ujlaki Csaba, care
dezvoltă afacerea Forever în
mod foarte activ și implicat de
23 de ani.
Mă simt binecuvântată să
pot învăța de la un lider care
are o experiență atât de mare
în activitatea Forever, care e
devotat acestei companii și se
dăruiește foarte mult oamenilor
din echipă dornici să facă
performanță și să-și dezvolte
cariera în Forever.
Multiplic la mine și la parteneri
modelul de lider capabil și
dedicat creat de el.
Mă instruiesc în fiecare zi, ascult
de îndrumătorii din afacere,
pentru că ei cunosc deja
drumul care duce la succes,
organizez și particip la toate
evenimentele echipei: prezentări
de afacere și produse, seminarii
de instruire, party-uri, Success
Day, evenimente Forever.
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Cum spunea și Rolf Kipp
la sesiunea de întrebări și
răspunsuri, mi-am creat o bulă
personală în care nu petrec
timp cu știrile, televizorul,
bârfele și oamenii care se plâng
ce grea e viața și las să intre
doar ceea ce mă crește, petrec
mult timp cu scopul meu, cu
lucrurile care țin de afacere, cu
partenerii, cu copiii.

Care sunt tehnicile sau
instrumentele preferate
de lucru care vă ajută în
această perioadă pentru
a vă menține afacerea
activă și vie și cum arată
o săptămână de lucru
pentru dumneavoastră?
Am învățat aici o metodă de
prioritizare și folosire eficientă
a timpului prin care reușesc să
fac exact acele acțiuni care îmi
aduc cele mai mari beneficii.
Agenda mea pe o săptămână
îmbină munca în afacere cu
sănătatea și fericirea familiei:
- cu minim o zi înainte,
program scris cu acțiunile
pentru următoarea
- audiere materiale pentru
afacere create de liderul nostru,
timp de 2 ore pe zi
- consiliere personală 1 la 1
pe video cu partenerii Activi și
dedicați

- discuții telefonice cu partenerii
care acum nu simt să se implice
în afacere, dar sunt îndrăgostiți
de produse și le plac mult
- îngrijirea clienților prin a
fi prezentă în viața lor cu o
discuție la telefon, o întâlnire
la un pahar de gel de aloe, de
Argi+ sau de ceai Aloe Blossom
Herbal Tea, prin a le face mici
bucurii și servicii despre care
am aflat că și le-ar dori și ar
avea nevoie
- prospectare în toate formele
- cer și obțin numere de telefon
de la oamenii noi pe care îi
cunosc în diverse situații
- postări în social media
despre ce trăiesc, într-o formă
atractivă, pentru ca cei care mă
urmăresc să simtă "Asta vreau
și eu în viața mea"

- măresc continuu lista de nume
prin solicitarea de recomandări
- fac invitații telefonice la
prezentări de afacere și de
produse
- țin training-uri pentru echipă
- particip împreună cu partenerii
de care sunt responsabilă la
training-urile ținute de colegii
mei și la training-urile pe care ni
le oferă domnul Ujlaki Csaba
- analiza zilnică și săptămânală
a lucrurilor pe care le-am făcut
bine și cum puteam să le fac și
mai bine
- acțiuni care țin de starea
mea de bine - consum multe
produse: băuturile cu aloe,
suplimentele, produsele de
îngrijire, practic totul în casa,
mașina și poșeta mea este
Forever
- deși îmi desfăşor acasă şi
online mare parte din activitate,
în fiecare dimineață mă
pregătesc de parcă aș merge la
cea mai importantă întâlnire din
viața mea, mă îmbrac așa cum
mă simt frumoasă, cu machiaj,
coafură, manichiură îngrijită,
parfum
- ascult muzică
- fac mișcare, plimbări în parc,
admir natura și păsările de pe
lac, ies cu prietenele, mă joc,
vorbesc, văd filme împreună
copiii, particip la activitățile cu
părinții de la școala copiilor.
foreverliving.ro
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Care dintre cele 4 Repere
ale Măreției este pentru
dumneavoastră punctul
forte și cum reușiți să
le mențineți pe toate în
echilibru, pentru a avea o
afacere stabilă?
Pentru mine și echipa mea,
punctul pe care ne concentrăm
cea mai mare energie este
partea de Dezvoltare.
Investim timp, energie, bani să
ajutăm fiecare partener care
dorește să facă performanță
să dezvolte capacități de
comunicare, să învețe să facă
vânzare în mod profesionist,
să scape de frica de a vorbi cu
oameni noi.
Îi ajutăm să aibă o setare
mentală care să le aducă
rezultatele dorite. Îi pregătim să
fie lideri pentru echipele lor.
Când un partener nou se alătură
echipei, Sponsorul lui petrece
cu el ore în șir pe parcursul mai
multor zile, timp în care e atent
să-l cunoască, să-l ajute să-și
identifice dorințele și nevoile,
să afle în ce ritm dorește să
evolueze.
După ce partenerul decide
aceste lucruri, avem consiliere
1 la 1, minimum o dată pe
săptămână, suntem conectați
pe mai multe canale de

comunicare - Messenger,
Skype, Whatsapp, unde îmi
poate scrie când are întrebări la
care nu știe răspunsul.
Ne ocupăm și de Fidelizare,
Productivitate și Recrutare.
Avem în fiecare vineri o seară
de experiențe cu produsele
și în serile de luni până joi
seminarii online pentru parteneri
și prezentări de afacere, de
asemenea online, pentru
recrutare.
Atât eu, cât și partenerii pe care
îi îndrum, ne construim profilul
personal pe Facebook astfel
încât să fie atrăgător pentru
prospecții noștri, să dorească să
ne cunoască și să fie împreună
cu noi.
Mă raportez la activitate ca la o
profesie nouă pe care o învăț și
o practic zilnic. Foarte important
- nu facem spam pe mesaje.
Cei care fac asta strică piața și
pentru ei, și pentru ceilalți, iar noi
dorim ca oamenii să fie din ce în
ce mai deschiși la oferta Forever.

Se apropie finalul de an
și momentul bilanțului
în activitatea Forever.
Cum arată pentru
dumneavoastră?
La retrospectiva anului
2021, nu caut lucruri pe care
le puteam face mai bine,
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deoarece cred că am făcut
tot ce am putut mai bine și
dacă puteam mai mult și mai
bine atunci o făceam. Pare
filosofie ce spun? Poate că
este, dar eu așa îmi văd viața,
ca pe un proces pe care îl
trăiesc în fiecare secundă şi îl
îmbunătățesc continuu.
De aceea în fiecare zi îmi
îndrept atenția asupra lucrurilor
pe care le pot îmbunătăți în ziua
următoare și nu doar la final de
an.

Ce urmează pentru
dumneavoastră în
palmaresul succeselor
Forever? Ce obiective
aveți pentru 2022? Vizați
stimulentele Forever?
Pentru 2022 am în plan
o creștere a numărului
de parteneri noi, vor fi noi
calificări, pentru că avem
deja în echipă oameni foarte
bine pregătiți care vor trece
la nivelul următor, realizarea
condițiilor pentru stimulentele
Eagle Manager, Forever2Drive
și Chairman’s Bonus.
Și cum am spus și mai sus...
vreau să mă bucur în fiecare
zi de gândurile, emoțiile,
acțiunile, trăirile şi realizările din
viața mea fericită Forever!

Echipa Forever România 19

Magda Constantin

Economist,
Forever Living Products România
Spune-ne câteva cuvinte despre
tine și despre cum a început
călătoria ta în Forever România.
M-am alăturat echipei Forever
România în noiembrie 2000,
la un an de la deschiderea
sediului din Bulevardul Aviatorilor
(Bucureşti), când activitatea
companiei începuse să crească
vertiginos şi departamentul de
contabilitate avea nevoie de
forţe noi.
Cunoşteam produsele Forever
încă de dinainte de a face parte
din echipa Forever. Mi-aduc
aminte cu bucurie de gustul
minunat al ceaiului nostru – Aloe
Blossom Herbal Tea – care
mi-a deschis apetitul şi interesul
pentru mult mai multe produse
din gama Forever.
Mi-aduc şi acum aminte că
drumul spre fostul loc de muncă
trecea exact prin faţa sediului
Forever din Bucureşti şi chiar
mă gândeam într-una din zilele
în care mă duceam la birou
- oare cum este să munceşti
într-o astfel de clădire în stil
brâncovenesc, într-o zonă atât
de frumoasă a oraşului, aproape
de parc?
Aveam să aflu singură acest
lucru şi ceea ce am descoperit
depăşeşte frumuseţea
spaţiului şi a sediului în care
ne desfăşurăm activitatea,
deoarece oamenii care îi dau
viaţă sunt cei care te fac să
rămâi. Iată-mă 21 de ani mai
târziu, venind, zi de zi, cu
bucurie la sediul nostru central
din Aviatorilor.

În ce constă activitatea ta în cadrul
companiei?
De profesie sunt economist
şi lucrez în departamentul de
contabilitate al companiei.
Munca mea se desfăşoară în
jurul multor cifre şi calcule, dar
îmi face plăcere să comunic cu
oamenii şi ţin legătura constant cu
voi, Forever Business Ownerii.
Răspund cu drag la e-mailurile
şi telefoanele celor care au
întrebări referitoare la cum
se încasează bonusul, cum
se completează facturile şi
alte detalii care le pot facilita
activitatea Forever.
Vă amintim pe această cale
că atât eu, cât şi colegii mei
din departament, vă stăm
la dispoziţie pe adresa
suport_contabilitate@foreverliving.ro,
cu orice întrebări, sugestii sau
nelămuriri aveţi în legătură cu
activitatea financiar-contabilă a
business-ului vostru.
Îmi place şi mă implic cu
bucurie, ori de câte ori am
ocazia, în activităţile companiei,
indiferent că este vorba de
evenimente sau alte proiecte.
Forever este un mediu de
creştere şi dezvoltare, un loc din
care înveţi tot timpul ceva nou,
cunoşti poveşti senzaţionale,
motivante şi ne simţim minunat
împreună, de fiecare dată când
ne întâlnim noi, colegii, sau cu
voi, Forever Business Ownerii.
Le mulţumesc Dorei şi lui Gabor,
Country Managerii noştri, pentru
încredere şi pentru şansa de
a descoperi minunata lume

Forever, dar mai presus de
orice, pentru faptul că de 21 de
ani mă fac să mă simt acasă.
Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri în această
perioadă?
Îi felicit pe toţi cei care au
descoperit cu adevărat
potenţialul companiei, mai ales
în noua eră online. Am simţit şi
noi mai multă direcţie în acest
sens şi apreciem modul în care
v-aţi adaptat noului stil de lucru.
Îi încurajez pe toţi cei care se
află la începutul călătoriei să
păşească pe acest drum cu
toată încrederea, să vină către
noi atunci când au întrebări
ori nelămuriri, deoarece ştim
că uneori pornirea unei afaceri
poate fi provocatoare.
Însă marele avantaj este că
în Forever nu trebuie să aibă
de-a face cu birocraţia specifică
business-urilor clasice. Noi le
construim un mediu sigur, stabil
şi solid în care îşi pot dezvolta
afacerea şi îşi pot construi
visurile, inspirându-ne de fiecare
dată cu poveştile lor.
Vă doresc sănătate, spor şi
sărbători minunate alături de
toţi cei dragi şi de marea familie
Forever!

foreverliving.ro
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CLUB150

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

Silviu & Otilia Ursu

CLUB100

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

Gizella & Marius Botiș

Loredana Gânbuțan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Nagy Ernő & Irma

CLUB60

Valentina & Marius Chelu
Mihaela Hudea
Vajda Katalin
Cristiana & Eugen Dincuță
Andreia Deac
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Daniel & Maria Parascan
Milca Sambor
Monica & Cristian Lepădatu
Aurel & Veronica Meșter
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

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

Andreea Gruia
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Viorica & Viorel Moca
Marilena Culișir
Marius & Milentina Marcus
Camelia Dincuță
Rafael-Valer Loghin
Valentin & Adriana Nițu
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CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina,
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.

STIMULENTUL 1
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
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Szabó Éva
Niculina Ștefana
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Silviu & Otilia Ursu
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
Rafael-Valer Loghin
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
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Silviu & Otilia Ursu
Loredana Gânbuțan
Nagy Ernő & Irma
Gizella & Marius Botiș
Valentina & Marius Chelu
Mihaela Hudea
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin
Andreia Deac
Milca Sambor
Ionuț & Georgiana Stroe
Daniel & Maria Parascan
Monica & Cristian Lepădatu
Cristiana & Eugen Dincuță
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Marius & Milentina Marcus
Camelia Dincuță
Andreea Gruia
Marilena Culișir
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Silviu & Otilia Ursu

TOP 20 în funcţie de p.c.
non-manageriale realizate
în luna noiembrie 2021 în
România și Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele
mai multe p.c. non-manageriale
şi au fost Activi în luna noiembrie.

Top Forever 23

TOP 20 FBO
P.C. totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ionuț & Georgiana Stroe
Ionuț & Georgiana Stroe
Gizella & Marius Botiş
Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Camelia Dincuță
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus
Romina & Cristian Doran
Nagy Ernő & Irma
Kele Mónika
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Silviu & Otilia Ursu
Loredana Gânbuțan
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Smaranda Sălcudean
noiembrie 2021 în România și
Ramona Vingan
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Marian & Dr. Monica Costiță
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe p.c.
Valentina & Marius Chelu
totale și au fost Activi în luna
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
noiembrie.
foreverliving.ro
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Calificările lunii noiembrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Mihaela Budeanu

Valea Budului, BC

Viorica & Neculai Bărdașu

Dorina Maria Catalan

Turt, SM

Persida Dumitre

Ancuța Cengher

Reghin, MS

Niculina Ștefana

Constantin-Gabriel Nechita

Rădășeni, SV

Vasilica Crăciun

Denisa Ficai

Bragadiru, IF

Loredana Gânbuțan

Liliana Dorina Dragnea

București

Anastasia Barica

Elena Grigore

București

Nicoleta & Daniel Negrescu

Maria Cristina Hasmasan

Nazna, MS

Gizella & Marius Botiș

Monica Liliana Hotea

Sighetu-Marmației

Alina Rednic

Elena Kiss

Marghita, BH

Lukacs Emese

Liliana Popescu

Brașov

Sidonia Barbu

Elena & Simion Poplăcean

Slimnic, SB

Mirela Ana Ranf

Virgil Pruteanu

Murfatlar, CT

Valentin & Adriana Nițu

Teodora Radu

Seulia de Mures, MS

Robert & Andreea Varga

Anamaria Tănase

Mioveni, AG

Marius & Milentina Marcus

Anamaria Valentina Ungur

Coas, MM

Diana Teodora Cozma

Anișoara Ungureanu

Botoșani

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Eugenia & Igor Arhip

Chișinău, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Alexandru Godoroja

Chișinău, Rep. Moldova

Cătălina Matcovschi

Cătălina Matcovschi

Chișinău, Rep. Moldova

Galina Spînu
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Calificările lunii noiembrie
Asistent Manageri

Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni
calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Anastasia Barica

București

Florica Popescu

Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Diana Teodora Cozma

Remetea Chioarului, MM

Andreea Denisa Uță

Senior
Senior Manageri
Manageri
Nume
Nume

Mihaela Hudea
Cristian Costinaș

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

Localitate
Localitate
Darlos, SB
Baia-Mare

Sponsori
Sponsori

Sefora Herbei
Rafael-Valer Loghin

foreverliving.ro

26 Calificările lunii noiembrie

Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Andreea Maria Bud

Florești, CJ

Valentina & Marius Chelu

Maria-Mirabela Mocanu

Rediu, IS

Ana Artene

Bianca Căciularu

Râșnov, BV

Mihaela Parlac

Georgiana Nicoleta Moroianu

Buzău

Oana Epure

Maria Enciu

Valea lui Ion, BC

Ana Maria Gangut

Andreea Novacovici

Baia-Mare

Rebeca Maria Alba

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Vasilica Orbeanu

Brăila

Silviu & Otilia Ursu

Elena Emilia Lica

Brăila

Vasilica Orbeanu

Florica Trăistaru

Timișoara

Adriana Florica Cameniță

Persida Dumitre

Turt, MM

Cristina Mihalescul

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

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

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

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vă informăm că pe 3 ianuarie 2022,
Centrele de Distribuție din întreaga
țară sunt închise.
Vă așteptăm însă cu drag pe
foreverliving.ro, unde produsele
voastre preferate vă stau la
dispoziție 24 de ore din 24.

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

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

Ada Sarmiza Luchian

Iasi

Ana Maria Ardelean

Danesti

Adela Mariana Necsuleu

Ramnicu Valcea

Ana Maria Burlacu

Vladeni, BT

Adina Marcu

Resita

Ana Maria Gale

Timisoara

Adina Sumlea

Cluj-Napoca

Ana Maria Nuta

Ciolpani

Adrian Nitu

Brasov

Ana Keresztesi

Targu Mures

Adriana Giuran

Ramnicu Valcea

Ana Lascau

Galaseni, BH

Adriana Otilia Hanganut

Bistrita

Ana Tanase

Bacau

Adriana Pasarica

Braila

Anamaria Cristina Stoian

Brasov

Adriana Popa

Bacau

Anamaria Gabriela Vacari

Orheiu Bistritei

Adriana Stanga

Rosiori De Vede

Ana-Maria Alexandru

Braila

Adriana Vlad

Bucuresti

Ana-Maria Capusneanu

Brasov

Aglaia Bolia

Costesti

Anamaria Condrea

Luncasprie, BH

Agnes Biszak Szigeti

Targu Secuiesc

Ana-Maria Sirbu

Moara Vlasiei

Alexandra Vasilica Costandachi Ciurea

Anca Eugenia Covaciu

Bethausen

Alexandra Mandoiu

Recea

Anca Luiza Banica

Ploiesti

Alexandra Seulean

Tarnaveni

Anca Roxana Ojica

Blagesti

Alexandru Mazilo

Chisinau, Rep. Moldova

Ancuta Vitan

Targu Mures

Alexandru-Nicolae Mitocaru

Falticeni

Ancuta-Simona Bolbos-Man

Bistrita

Alin Petrut Cristea

Bucuresti

Andra Georgiana Ilie

Marginenii De Jos

Alina Carmen Petrea

Focsani

Andrada-Simona Juncu

Petrosani

Alina Ionela Nastasa

Bacau

Andrea Noemi Tarr

Acas, SM

Alina Apetrei

Progresul, BT

Andrea Biro-Bajko

Sandominic, HR

Alina Donisa

Botosani

Andrea Prodea

Cisnadie

Alina Floarea

Chisinau, Rep. Moldova

Andrea Tarnovean

Targu Mures

Alina Olariu

Ingaresti, NT

Andreea Ioana Lupitu

Santana

Alina Sugaru

Roman

Andreea-Maria Petric

Bobohalma, MS

Alina Voinea

Orsova, MH

Andreea Caraman

Chisinau, Rep. Moldova

Aliona Ursu

Chisinau, Rep. Moldova

Andreea Cofari

Targu Mures

Amalia-Maria Leonte

Cucuieti (Solont), BC

Andreea Ioana Serban

Bacau

Ana Adriana Soim

Bistrita

Andreea Moldovanu

Bucuresti
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Andreea Paulet

Pildesti

Chifu Doina

Buhusi

Andreea-Corina Slabu-Rosca Stupinii Prejmerului

Ciprian Olteanu

Bacau

Andreea-Georgiana Ionita

Ibanesti

Claudia Dragan

Cazanesti

Andreea-Larisa Iancu

Bacau

Claudiu Gheorghita Timis

Resita

Andreea-Madalina Mates

Halmagiu

Corina Elena Lucaci

Bacau

Andrei Alexandru Iliescu

Topoloveni

Cosmin Duduman

Bacau

Angelika Velescu

Piatra-Neamt

Costin Bancianu

Constanta

Ani Emanuela Mirab Sala

Nojorid

Cristea Maria

Resita

Antonio Stefan Budai

Baia Mare

Cristiana Isabella Vargiu

Brasov

Artur Fuzesi

Sangeorgiu De Mures

Cristina Adelina Aioanei

Podis

Aura Ungureanu

Constanta

Cristina Teodora Negraia

Galati

Aurelia Florinela Crisan

Oradea

Cristina Cebanita

Edinet, Rep. Moldova

Aurelia Lucia Pricop

Coas

Cristina Dragomir

Pitesti

Aurelia Birgaoan

Bucuresti

Cristina Godorozea

Dubasari, Rep. Moldova

Beniamin Lup

Chisinau, Rep. Moldova

Cristina Hoffman

Ploiesti

Bosancu Anuta

Cerneteaz

Cristina Hubencu

Chisinau, Rep. Moldova

Brassai Adriana

Tasnad

Cristina Mester

Cluj-Napoca

Brigitta Buzas

Oradea

Cristina Todorut

Oradea

Calin Virgil Pop

Baia Mare

Csilla Kadas

Adrian

Calin Crisan

Huedin

Csilla Szabo

Targu Mures

Camelia Elena Raducan

Bucuresti

Daiana Antoanela Postescu

Caracal

Camelia Ikpoko

Radaia

Dan Cristian Balint

Arad

Camelia Nicoara

Bucuresci

Daniela Georgiana Vasile

Mizil

Camelia Sadeanu

Cisnadie

Daniela Maria Sabou

Cluj-Napoca

Carla Lobontiu

Giroc

Daniela Barcan

Bucuresti

Carmen Simon

Oradea

Daniela Gritcu

Ialoveni, Rep. Moldova

Carmen Zaman

Agigea

Daniela Marinescu

Sannicolau Mare

Carmina-Violeta Angheluta

Focsani

Daniela Pop

Lechinta

Carolina Pocea

Constanta

Daniela Roi

Otelu Rosu

Cecilia Luminita Dan

Com. Gornet-Cricov, PH

Daniela Vrancianu

Costesti

Cezar Stanescu

Salcea

David Deghi

Iernut
foreverliving.ro
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Dedu Loredana

Limpezis, BZ

Fehervari Noemi

Targu Mures

Delia Florica Marincat

Baia Mare

Filip Libotean

Baia Mare

Denes Arros

Sovata

Florenta Dulcineea Ignat

Galati

Denisa Gherasim

Constanta

Florentina Filipovici

Demacusa

Diana Mihaela Nistor

Constanta

Florentina Toma

Zlatunoaia

Diana Anton

Tanasoaia

Florica Marian

Cordau

Diana Dumitras

Cluj-Napoca

Florin Burghelea

Bacau

Diana-Maria Indreica

Cornesti (Adamus), MS

Florin Rus

Somcuta Mare

Doduta Tina Covaci

Pancota

Florina Ramona Drugas

Oradea

Doina Nastas

Chisinau, Rep. Moldova

Florina Bianca Ianc

Cluj Napoca

Dumitriu Dorina

Perieni

Francesca Mercedes Simon

FICATAR

Dumitru Viorica

Sascut

Gabi Piciu

BUCURESTI

Edina Matyas

Macau

Gabriela Eugenia Damian

Ocna Mures

Elena Maria Iacob

Mioveni

Gabriela Frone

Batesti

Elena Simona Butnaru

Zarnesti

Gabriela Negru

Cluj-Napoca

Elena Borta

Ialoveni, Rep. Moldova

Gabriela Serban

Ulmeni

Elena Cretu

Iasi

Gabriela Vulpe

Bucuresti

Elena Donica

Chisinau, Rep. Moldova

Galina Zamfir

Voluntari

Elena Pavel

Valea Lui Ion, BC

Georgeta Grigoras

Macin

Elena-Claudia Iorga

Buftea

Georgeta Kreici

Mangalia

Elena-Loredana Mandachi

Dumbravita

Georgiana Stoica

Constanta

Elida Penina Paul

Satu-Mare

Gheorghe Szelezsan

Somcuta Mare

Elisabeta Florentin Stanciu

Videle

Gheorghita-Vali Saptelei

Rusanesti

Elizabeta Ecaterina Demeter

Berchez

Giancarlo Vai

Santaul Mare

Elvira Codrea

Sighetu Marmatiei

Giorgiana-Maria Blindu

Targu Jiu

Elvira Tarpan

Briceni, Rep. Moldova

Glaschi Ionela Mihaela

Borsa

Emanuela Ile

Timisoara

Godja Maria

Halmeu

Emilia Silvia Burciu

Campia Turzii

Gyongyke Kovacs

SATU-MARE

Emoke Tunde Kadar

Targu Secuiesc

Husanu Cristina

Bacau

Eniko Abraham

Miercurea-Ciuc

Iasmina Daniela Roman

Jebel

Erzsebet Gyenge

Miclosoara

Ibolya Baliga

Miercurea-Ciuc
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Ileana Senegeac

Bistra

Liana Dinu

Ploiesti

Ioan Laslau

Garlenii De Sus

Lidia Baluta

Tulcea

Ioan Ulici

Crasna Viseului

Lidia Filofteia Turcu

Buzau

Ioana Andreea Mircea

Sibiu

Lidia Lupu

Ploscuteni

Ioana Anton

Bacau

Liliana Grama

Focsani

Ioana Boris

Barsana

Livioara Mihaila

Sanmihaiu Roman, TM

Ioana Ciurea

Bistrita Bargaului

Loneta Gabriela Soare

Baia Mare

Ioana Dermengiu

Braila

Loredana Felicia Maxim

Baia Mare

Ioana Magdas

Cluj-Napoca

Loredana Badau

Petrila

Ioana Monica Groza

ZALAU

Loredana-Elena Lascu

Hinchiris

Ioana Popescu

Brasov

Luciana-Elena Tataru

Bucuresti

Ioana Purcaru

Bucuresti

Lucut Viorica

Turt, SM

Ionela Daniela Hotea

Sighetu Marmatiei

Luisa Avram

Ploiesti

Ionela Ene

Rotunda

Luminita Stoica

Bucuresti

Ionela Iacob

Roman

Madalina Marin

Sibiu

Ionela Savan

Chiuiesti

Madalina Toc

Cisnadie

Ionela Trandafir

Darasti-Ilfov

Madalina-Anamaria Bustean

Balteni

Irina Dan

Turt

Magdalena Simion

Bucuresti

Iulia Balan

Suceava

Marcel Anton

Cihei

Iustina-Camelia Cioban

Ludus

Margareta Carstean

Bilca

Janai Aurica

Decebal

Maria Alexandra Gligan

Baia Mare

Katalin Bako

M. Ciuc, HR

Maria Corina Chesca

Sacele

Kitty-Viola Laszlo

SOVATA

Maria Iustina Utiu

Baia De Aries

Klára Molnár

Olasztelek

Maria Mariana Giurgiu

Negresti-Oas

Krisztina Pap

Oradea

Maria Camelia Siderias

Targu Mures

Kupas Alexandra

Salard

Maria Cretu

Crevedia

Larisa-Gabriela Ciobotariu

Iasi

Maria Dordea

Constanta

Laura Andreescu

Sibiu

Maria Lechintan

Targu Mures

Lenuta Bostan

Buhusi

Maria Milea

Buzau

Lenuta Ionita

Brasov

Maria Ovecichina

Briceni, Rep. Moldova

Lenuta Pop

Zalau

Maria Puskas

Hrip, SM
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Maria Scripnic

Chisinau, Rep. Moldova

Mircea Laios

Dumbravita

Maria Sonmez

Bragadiru

Mirela Abrudan

BUCURESTI

Maria Zamfir

Siretu (Saucesti)

Mocanu Alina

Sfantu Gheorghe

Maria-Magdalena Dumitriu

Varatec, Suceava

Monica Liana Stanescu

Ciobanesti

Mariana Lacusta

Rasnov

Monica Curtache

Focsani

Mariana Seres

Oradea

Nandor Tolnai

Oradea

Mariana Sustic

Sighetu Marmatiei

Natalia Maria Cristea

Craciunelu De Jos, AB

Marica Pop

Turt, SM

Natalia Movileanu

Chisinau, Rep. Moldova

Marijana Galut

Timisoara

Natasa Recalo

Repedea

Marina Tapcova

Balti, Rep. Moldova

Natasa Teodoru

Barlad

Marinel Aurelian Martin

Craiova

Nelea Norosean

Causeni, Rep. Moldova

Marinica Irina Darie

Rasnov

Nicoleta Anheliuc

Negostina

Marioara Postol

Rosiori

Nicoleta Barcan

Letea Veche

Marita Strongylos

Braila

Niculina Andrada Neculaeasa Dolhestii Mari

Marius Alin Suciu

Baia Mare

Niculina Voicu

Braila

Marius Claudiu Rotariu

Timisoara

Nina Negru

Orhei, Rep. Moldova

Mihaela Irina Costache

Focsani

Nita Iuliana

Bucuresti

Mihaela Baduti

Barsesti (Mihaesti)

Ofelia Camelia Popa

Floresti

Mihaela Blum

Brasov

Otilia Moloci

Galanesti

Mihaela Golban

Ialoveni, Rep. Moldova

Patricia Elena Qaramah

BUCURESTI

Mihaela Ilie

Bucuresti

Paul Moisa

Baia Sprie

Mihaela Lenuta Pop

Sighetu Marmatiei

Persida Gavrus

Satu-Mare

Mihaela Margineanu

Brehuiesti

Petronela Galan

Bacau

Mihaela Mariciuc

Ploiesti

Petru Daniel Stratinski

ARAD

Mihaela Minea

Mera, VN

Petruta Sabau

Cara, CJ

Mihaela Nicolae

Popesti-Leordeni

Prisecaru Anca

Dorohoi

Mihaela Saveluc

Bacau

Radita Fasioiu

Brasov

Mihai Teodor Sandu

Sighetu Marmatiei

Rahela Stanciu

Timisoara

Mihai Catalin Rosu

Giurgiu

Raluca-Andreea David

Petrosani

Mihai Grigore Hasmasan

Tg Mures

Ramona Andreea Bozandean Oancea

Deva
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Ramona Janina Erdelyi

Somcuta Mare

Steluta Gavrila

Braila

Ramona-Elena Panait-Dianu

Bucuresti

Svetlana Nita

Ialoveni, Rep. Moldova

Rebeca Groza

Zalau

Tanta Argentina

Baia Mare

Reka Simon

Targu Mures

Tatiana Horvath

Dubasari, Rep. Moldova

Remus-Ionel Rosu

Cruceni

Teodora Tripon

Bratca

Rita Cormos

Cehu Silvaniei

Tiberiu Vladimir Dragon

Satu-Mare

Rodica Ionelia Gavrilas

Oradea

Timofte Margareta

Lipova

Rodica Rosina Frent

Zalau

Traian Vasile Ticlea

Seini

Roland Robert Balazs

Coltau

Tudorita Lumina

Cernavoda

Ronaldo Acatrinei

Dumbrava Rosie

Tunde Krisztina Kiss

Moldovenesti

Rossemari Janai

Satu-Mare

Ursache Catinca

Buhusi

Roxana-Maria Stancu

Ploiesti

Valentin Draghici

Brasov

Roxana Elena Rozorea

Vulcan

Valentin Stefan

Botosani

Sefora Chinta

Micula

Valentin Voiculet

Braila

Serban Ana Maria

Lumina

Valeria Dafinoiu

Bucuresti

Silvia Bobocica

Craiova

Valeriu Dupu

Iasi

Silvia Lascau

Galaseni

Vera Nicu

Chisinau, Rep. Moldova

Simona Gabriela Domut

Satu-Mare

Veronica Birdanas

Bacaoani

Simona Doru

Darza

Victoria Bunduc

Soldanesti, Rep. Moldova

Simona Lisman

Tolici

Victoria Lupu

Chisinau, Rep. Moldova

Simona Minea

Corbeanca

Victorita Pietraru

Dobroiesti

Sopa Antonela

Timisoara

Violeta Madalina Ioana

Bucuresti

Sorin Cornel Luchian

Iasi

Violeta Badea

Dealu Frumos, DB

Stanica Giorgiana

Snagov

Violeta Ciorbaru

Cumpana

State Elena

Constanta

Viorel Birle

Baia Mare

Stefan-Alexandru Neacsu

Braila

Viorica Ganz

Brasov

Stefania Carmen Rachina

Ramnicu Valcea

Vrazmas Salomea

Bistrita

Stefania Neagu

Puchenii Mari

Zaharia Maria

Cerneteaz

Stefania Patrianca

Amara

Zamfirica Soare

Focsani

Stefan-Mircea Magalie

Craiova

Zenofe Stoian

Brasov
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Contul tău de pe
foreverliving.ro secțiunea
Materiale Informative
Online

Forever Living Products România & Republica Moldova

Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Fax: 021-222 89 24

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

