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2 Mesajul Președintelui Companiei 

 “Puteţi să vă plecaţi şi să renunţaţi sau puteţi 
sta drept şi să mergeţi mai departe”

Zilele acestea se întâmplă multe în 
lume. Asistăm la revenirea războiului, 
cu toate atrocitățile și durerea care îl 
însoţesc. Inflația este în creștere pe tot 
globul, aducând cu ea o creștere a 
costului vieții și  probleme în lanțul de 
aprovizionare care ne afectează traiul 
cotidian. 

Sunt realități dure și mi-aș dori ca 
lucrurile să stea diferit. Dar toate 
acestea sunt factori externi. Totuși,  
chiar dacă nu-i putem controla 
direct, putem alege cum reacționăm 
în fața lor.

Cred că sunteți liberi să alegeți dacă 
acționați sau permiteți circumstanțelor 
să preia controlul. Puteți să vă plecați 
și să renunțați sau puteți sta drept și 
să mergeți înainte, știind că atitudinea 
voastră, munca susținută și 
optimismul, împreună cu afacerea 
voastră Forever,  au un impact pozitiv 
în lumea noastră complicată.

Sunt optimist, plin de speranță și 
entuziasmat în privinţa viitorului. În 
Forever, lucrăm din greu în fiecare zi 
pentru a deveni mai buni și a ne 

adapta la schimbările care apar. Sigur, 
nu putem face aceste lucruri singuri. 
Avem nevoie de voi, de furnizorii și de 
staff-ul nostru. De fapt, cu toții avem 
nevoie unii de alții. 

Mi-am adus recent aminte de acest 
principiu în timp ce jucam golf cu doi 
prieteni grozavi și colegi Forever - 
Garin și Aidan. Aidan avea o zi mai 
dificilă pe terenul de golf și lovea 
constant mingea spre dreapta. Vizibil 
frustrat, s-a întors către Garin și i-a 
cerut ajutorul. 

Binevoitor, Garin a făcut o serie de 
observații și au ajustat împreună 
câteva lucruri. Problema a fost 
rezolvată și Aidan a început să 
lovească mingea chiar pe mijloc.

M-am simțit inspirat urmărindu-i în 
tăcere pe cei doi prieteni cum rezolvau 
împreună problema. Nu era nici urmă 
de ego, jenă sau nesiguranță – doar 
încredere, dorință și soluții. Vă 
imaginați cum ar sta lucrurile dacă 
toţi ne-am aborda problemele în felul 
acesta?

Fiecare dintre noi are ceva unic și 
puternic de împărtășit cu ceilalți. 
Forever este un instrument, un vehicul 
și o oportunitate care oferă oricui, 
indiferent de circumstanțe, șanse 
egale de a-și construi o viață liberă, 
extraordinară pentru sine și deopotrivă 
pentru familie. 

Bineînţeles, nu este pentru toată 
lumea și există persoane care critică 
vehement ceea ce oferă afacerea 
noastră. Este în regulă – ca în orice 
aspect al existenţei, oricine are dreptul 
la propria părere. Cu toate acestea, vă 
încurajez să nu vă lăsați distrași de 
ceea ce cred alții că este posibil. 

Știm că, atunci când este construită 
corect, afacerea noastră este o 
modalitate incredibilă prin care 
oamenii își pot schimba… împreună 
viața lor și a celorlalți!

Continuați pe drumul vostru,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Sunt optimist, plin de speranță și entuziasmat în 
privinţa viitorului. În Forever, lucrăm din greu în 
fiecare zi pentru a deveni mai buni și a ne adapta la 
schimbările care apar.
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reușească. E o misiune nobilă, aceea de a-ți construi succesul 
propriu adunând laolaltă succesele celor din jur. Suntem 
cu adevărat împreună în suflet, în aspiraţii, în acţiune. Ne 
bucurăm unii de realizările celorlalţi și ne susţinem reciproc.

Suntem nespus de mândri de voi, de ceea ce am trăit 
și trăim împreună, de spiritul minunat care e atât de viu 
în echipa ţării noastre și care ne ţine departe de orice se 
întâmplă în jur zilele acestea. Aici nimeni nu e niciodată 
singur. Fiecăruia i se recunosc meritele, fiecăruia îi sunt 
încurajate și răsplătite eforturile. Fiecare își găsește un 
prieten (sau mai mulți) pe care să se bazeze la nevoie.

Cu toţii avem nenumărate dovezi despre cât de mult 
contează un cuvânt, o întrebare afectuoasă, o invitaţie în 
viaţa cuiva, mai ales când e frământat de nesiguranţă, de 
insatisfacţie, de teama pentru ziua de mâine.

Sunt vremuri în care oamenii au nevoie mai mult decât oricând 
de aceste lucruri care ne definesc ca oameni și care ne 
împlinesc și ne construiesc zi de zi, iar Forever e comunitatea 
care le dăruiește din belșug. Și e o comunitate în creștere, o 
comunitate care înflorește permanent datorită vouă.

Pentru voi suntem în pregătiri intense cu evenimentul care 
ne aduce împreună și fizic după mai mult de 2 ani. Abia 
așteptăm să vă vedem la Success Day, la Brașov, la o întâlnire 
de zile mari. O sărbătoare a inimilor, o sărbătoare a iubirii care 
ne conectează și construiește. O sărbătoare care marchează    
44 de ani de la înfiinţarea companiei noastre.

Veniţi cu toţii, să ne bucurăm, să ne îmbrăţișăm, să 
povestim, să ne inspirăm unii pe alţii pentru a duce 
mai departe misiunea încredinţată de Rex. Veniţi să vă 
celebrăm reușitele și să deschidem împreună un nou 
capitol în legenda Forever.

Ne umpleți mereu inimile cu ceea ce sunteţi, cu ceea ce 
deveniţi zilnic și cu modul în care trăiți și dăruiți Forever.

Sunteți bucurie fără margini și este minunat că o trăim 
alături de voi,

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

Ultimii doi ani au făcut schimbări radicale în lume 
și în felul cum privim realitatea. O statistică recentă 
arată că oamenii de pretutindeni au din ce în ce mai 
puţin încredere în măsurile autorităţilor și în știrile 
furnizate de mass-media.

În schimb au crescut spectaculos încrederea și așteptările 
faţă de companiile în care aleg să lucreze, faţă de liderii 
acestor companii, de colegi și vecini.

Aceasta este, în fapt, o veste extraordinară: oamenii au azi 
mai mult decât oricând și deschiderea, și nevoia de a se 
solidariza. Se bazează pe puterea comunităţii și își doresc 
ca în locul unde muncesc să-și regăsească valorile și să 
se armonizeze sufletește cu ceilalţi. Vor ca munca lor să le 
dea șansa de autodescoperire, de creștere interioară, de 
împlinire autentică.

Trăim așadar un timp care descoperă și preţuiește diferenţa 
uriașă dintre a coopera și a colabora. Deoarece a coopera 
înseamnă să lucrăm împreună. Pe când a colabora 
înseamnă ceea ce definește dintotdeauna Forever - să 
vrem cu tot sufletul să lucrăm împreună, din convingere și 
pasiune. Să ne implicăm personal în ceea ce muncim, să 
creăm relaţii profunde și să le onorăm.

Suntem o companie specială pentru că voi sunteţi speciali. 
Voi sunteţi bogăţia care pune totul în valoare – produse, Plan 
de Marketing, misiunea și viziunea pe care Rex Maughan le-a 
imprimat încă de la nașterea Forever Living Products.

Știm că citind aceste rânduri inima voastră vibrează, 
deoarece vă regăsiţi din plin în spiritul lor. Știm cât sunteţi 
de mândri de echipa pe care aţi construit-o fiecare dintre 
voi, că v-aţi ales oamenii cu care să fiţi împreună și vă 
asumaţi să aveţi grijă de ei, să-i sprijiniţi, să le dăruiţi 
experienţa voastră și întreaga voastră energie. Știm că iubiţi 
să colaboraţi și o faceţi învăţând continuu.

Aceasta este atitudinea care ne face inconfundabili. Forever 
sprijină fiecare FBO să devină versiunea sa cea mai bună. 
Iar voi procedaţi la fel în echipele voastre. Împreună cu 
întregul colectiv Forever România & Moldova vă suntem 
alături cu tot ce vă e necesar.

Vă oferim pagina albă pe care vă puteţi scrie extraordinara 
poveste de succes, în timp ce îi îndrumați pe oamenii voștri să 

SĂ DESCHIDEM UN NOU CAPITOL 
ÎN LEGENDA FOREVER
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Conținând aproape toți nutrienții esențiali pentru viață, fapt pentru 
care a fost numit alimentul complet al naturii, polenul are capacităţi 
remarcabile care te ajută să arăți mai bine și să te simți mai bine. 
Și ne bucurăm că e prezent și în gama Forever, alături de alte 
produse apicole de care suntem mândri.

Iar Forever Bee Pollen, produsul nostru cu concentrație maximă de 
polen, combinat cu o altă bijuterie a albinelor, lăptișorul de matcă, 
este #produsulluniiaprilie și, vă asigurăm, vestitorul celei mai 
frumoase primăveri pentru toţi cei care vreţi să fiţi în formă. 
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4 Produsul lunii

Într-o lume în care vorbim și căutăm des 
superalimentele care să aibă grijă de corpul 
nostru așa cum ne dorim, fișa de post a 
polenului este una cu adevărat impresionantă. 

Forever Bee Pollen – 
alimentul complet al naturii



5Produsul lunii

foreverliving.ro

Ce este polenul și cât de important este?

Polenul este pulberea fertilă a florilor. Albinele îl culeg și îl duc în 
stupi, folosindu-l ca hrană. Cuprinde un amestec de nectar, miere, 
salivă de albine și polen de plante pe care ele îl colectează. Este 
format din 40% proteine și este considerat unul dintre cele mai 
complexe și nutritive alimente ale naturii.

Fără polen nu ar exista plante, arbori sau flori; chiar și noi, oamenii, 
depindem de el. Se prezintă sub formă de pulbere, adesea de 
culoare galbenă, formată din grăuncioare de dimensiuni 
microscopice, care se regăsesc în săculeţi pe vârful staminelor 
(partea reproducătoare masculină a florii). 

Cum este obținut Forever Bee Pollen?

Polenul oferit în produsul nostru este extras de albine din florile ce 
cresc în regiunile izolate, intens deșertice. Din stupi, polenul este 
colectat în recipiente speciale din oţel inoxidabil, care îi asigură 
prospețimea și îi păstrează nealterate calitățile nutritive. 

Forever Bee Pollen este un produs 100% natural, nu conține 
conservanți, coloranți sau aromatizanţi artificiali și suntem 
#foreverproud atât de el, cât și de celelalte produse apicole pe 
care le furnizăm cu cea mai mare încredere – Forever Bee Propolis, 
Forever Royal Jelly și Forever Bee Honey – de aceeași calitate 
incontestabilă care de peste 43 de ani este emblema companiei. 
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Ce nutrienți conține Forever Bee Pollen?

Pentru că polenul de albine este ingredientul său de bază, Forever 
Bee Pollen pune la dispoziţie un larg spectru de substanțe nutritive 
foarte folositoare pentru menținerea stării de bine. În plus, are în 
componenţă și lăptișor de matcă, un alt nutrient important pe care 
albinele ni-l dăruiesc cu generozitate. 

Din bogăția nutritivă a polenului amintim:
 � vitaminele complexului B și vitamina C care, fiind 

hidrosolubile, pot fi administrate zilnic

 � vitaminele D, E, K și beta-caroten (vitamina A) 

 � numeroase minerale (fosfor, potasiu, calciu, magneziu, 
seleniu, fier), enzime și coenzime

 � acizi grași de proveniență vegetală 

 � carbohidrați

 � proteine

 � precum și 22 de aminoacizi, inclusiv cei opt aminoacizi 
esențiali, pe care organismul uman nu-i poate sintetiza.

Polenul de albine conține lecitină, care există în mod natural 
în fiecare celulă și facilitează metabolismul lipidic. Substanțele 
nutritive din polenul de albine sunt imediat asimilate și ușor 
absorbite de organism. 

De ce ai nevoie de Forever Bee Pollen?

Forever Bee Pollen este un supliment alimentar esenţial, care ajută 
la sporirea nivelului de energie și a vitalităţii, contribuie la o bună 
circulaţie sangvină, precum și la buna funcţionare a sistemelor 
digestiv, imunitar și nervos. 

Forever Bee Pollen acționează foarte bine împreună cu Forever 
Bee Propolis, deoarece își potenţează reciproc activitatea 
sanogenă, îmbogăţind astfel și intensificând efectele benefice 
prin prezenţa aminoacizilor esenţiali, a vitaminelor – A, C, D, E, 
K – enzimelor și coenzimelor, acizilor grași, proteinelor, mineralelor 
și oligoelementelor. Unele dintre acestea nu pot fi sintetizate de 
corpul uman și de aceea sunt încadrate în categoria nutrienţilor 
esenţiali.

Forever Bee Pollen – 
necesar mai mult ca 
oricând astăzi
Toată bogăția nutritivă din Bee 
Pollen contribuie din plin la 
reechilibrarea dietei moderne, 
în general lipsită de mulţi 
dintre nutrienţii esenţiali pentru 
organism. 

Reechilibrarea dietei în planul 
sănătăţii echivalează cu 
readucerea proceselor noastre 
fiziologice la parametrii 
normali, conferind rezistenţă 
organismului în faţa radicalilor 
liberi.

Produsele apicole sunt, de 
asemenea, indicate în efortul 
fizic și mental, precum și la 
schimbarea dintre anotimpuri, 
adică exact în perioada actuală 
a anului. În aceste zile, când 
astenia de primăvară începe 
să-și facă simțită prezenţa în 
starea noastră – prin letargie, 
epuizare, stare de oboseală – 
Bee Pollen este un prieten de 
nădejde în menținerea energiei 
și a vigorii. 

Polenul are proprietăți nutritive 
remarcabile pentru organism, 
dar și beneficii pentru 
frumusețe. Conține o cantitate 
impresionantă de antioxidanți, 
ceea îl recomandă ca aliat 
puternic împotriva îmbătrânirii 
premature a pielii. Susține 
pielea sănătoasă din interior 
spre exterior și acesta este un 
alt motiv pentru care polenul ar 
trebui să facă parte din dieta 
noastră zilnică. 
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3
Albinele colectează în jur 

de 30-40 kg de polen 

într-un sezon?

1
Albinele sunt singurele 

insecte care produc 

alimente comestibile 

de către om?
2

În medie, albina poate 

aduce la un zbor 12-15 mg 

polen, adică aproximativ 

1/10 din greutatea ei 

corporală?

4
Albinele dintr-un stup 

parcurg de trei ori distanţa 

orbitei terestre pentru a 

colecta un kilogram de 

miere?

 Ştiaţi că:

5
Albina vizitează 50 până 

la 100 de flori în timpul 

unei ieșiri din stup?
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Afacere Forever

După doi ani de pandemie care ne-au făcut să prețuim mai mult sănătatea, 
acum războiul din apropiere vine să ne arate cât de importante sunt pacea și 
siguranța. 

Adesea nu ne dăm seama cât de mult contează anumite lucruri cu care suntem 
obișnuiți, pe care le considerăm garantate, până când nu suntem pe punctul de 
a le pierde sau... chiar le pierdem. 

Totuși, în această perioadă nu avem (încă) parte 
de schimbări majore, concrete în viața noastră, ci 
mai degrabă de modificări în modul nostru de a 
gândi. De aceea, chiar și în aceste momente de 
neliniște și frământări, putem continua să visăm și 
să muncim pentru a ne îndeplini visurile.

Nu putem să controlăm ce se întâmplă în jur, dar 
putem să ne controlăm reacțiile. Ce poți face în 
prezent ca să te pregătești mai bine pentru viitor, 
indiferent cum va fi el? 

Consumă-ți emoțiile, nu le lăsa să se adune. 
Ce emoții te încearcă? Numește-le, trăiește-le 
și găsește modalități sănătoase și benefice 
să le exprimi. Nu le nega existența, chiar 
dacă le consideri “negative”. Dacă simți furie, 
dezamăgire, nesiguranță și nu știi cum să le 
gestionezi, vorbește cu cei apropiați, 
cu membrii echipei sau chiar cu un 
psiholog. 

Arată-ți recunoștința pentru 
ceea ce ai bun și frumos în 
viața ta la acest moment 
și nu simți vinovăție 

pentru că îți este bine. Poți să trăiești fericire cu 
puțin și poți s-o faci chiar azi. Dă-ți voie să te 
bucuri în continuare de fiecare zi, să-ți dăruiești 
momente de relaxare, să lucrezi pentru a-ți atinge 
obiectivele. 

Nu uita că în avion, de exemplu, e nevoie să-ți 
pui întâi masca ta de oxigen pentru ca apoi să-i 
poți ajuta pe alții. Așa e și în viață: când ești în 
echilibru, dacă ai posibilitatea, implică-te prin 
voluntariat sau donații pentru a oferi speranță 
celor în nevoie. 

Ancorează-te de ceea ce 
contează 
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Afacere Forever

Creează-ți ancore de siguranță. Ancorarea 
în concret și în prezent (nu în trecut sau viitor) 
te ajută să te liniștești în perioadele tulburi. Vei 
evita astfel să te păcălești cu știri false, care aduc 
panică inutilă și vei avea o perspectivă corectă 
asupra întâmplărilor din jurul tău. 

Ajută mult să ai o rețea de prieteni și persoane 
apropiate inteligente, obiective și cu capul pe 
umeri, cu care să te conectezi în mod autentic, 
pentru că adesea, când îți scoți din minte grijile 
și le discuți cu persoana potrivită, găsești liniștea 
necesară. Te poți sprijini, pentru asta, pe oamenii 
din echipa ta Forever și poți, la rândul tău, să le 
oferi susținere.

Fii pe val. Un val uriaș pare amenințător, însă 
un om pe o placă de surf poate profita de el 
pentru a aluneca pe suprafața apei cu plăcere. 
Deși apăsătoare, momentele de criză sunt 
adesea foarte eficiente în a-ți da un impuls pentru 
schimbare, pentru a te face să evadezi din zona 
călduță de confort. 

Multe dintre deciziile de schimbare sunt făcute 
sub presiune. Când nu ai altă opțiune decât să te 
reinventezi, ai și hotărârea să faci tot ce poți mai 
bine ca să reușești. Chiar dacă tu consideri că 
niciodată nu s-au creat condițiile prielnice pentru 
o schimbare, crizele au talentul să-ți demonstreze 
contrariul.

Se spune că nu e recomandat să iei decizii 
majore în situații extreme, atunci când ești 
într-o stare foarte bună sau una foarte proastă. 

Deciziile din impuls, fără să cântărești cu atenție 
argumentele pro și contra, te pot duce într-o 
direcție pe care s-ar putea s-o regreți apoi. 

Înainte să faci o mișcare radicală, oprește-te, 
dă-te un pas în spate și analizează informațiile 
pe care le ai. Găsește un echilibru între rațional 
și emoțional. Folosește-ți mintea, dar nu uita de 
intuiție.

Gândește (și) pe termen lung. Poate acum e 
mai comod sau mai liniștitor să stai în pat și să 
te uiți la un film în loc să contactezi prospecți sau 
să vorbești cu clienții tăi. Dar care dintre aceste 
două comportamente te va ajuta mai mult în 
atingerea visurilor tale?

Poate acum preferi să rămâi acasă, însă 
dacă mergi la un eveniment de networking 
îți vei extinde rețeaua de cunoștințe, ceea ce 
te va ajuta ca FBO. Vei descoperi poate noi 
oportunități și oameni interesanți, alături de care 
te poți dezvolta.

Poate acum e mai comod să consumi ceva de la 
fast-food în loc să-ți prepari o masă hrănitoare, 
însă pe termen lung această alegere se va resimți 
printr-o stare precară de sănătate.

Alocă timp și energie pentru lucrurile din viața ta 
care contează cel mai mult pe termen lung, chiar 
dacă asta îți aduce un mic disconfort în prezent. 
Un viitor extraordinar se construiește cu pași mici 
și cu efort, începând chiar de azi.
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Analizează ce contează pentru tine, 
cu adevărat 

Ca să-ți dai seama ce valorizezi cu adevărat, 
o idee bună este să te uiți unde-ţi investești 
resursele de timp, energie sau bani. Corespund 
acestea cu elementele sau domeniile despre  
care afirmi că sunt importante pentru tine? 

Poate crezi că dezvoltarea personală este o 
prioritate pentru tine, dar nu investești bani 
în cursuri de perfecționare sau timp pentru a 
citi cărți utile. Sau, deși consideri că familia ta 
este pe primul loc, nu petreci atât de mult timp 
împreună cu cei dragi.

S-ar putea ca acest exercițiu să nu fie foarte 
confortabil, dar cu siguranță vei descoperi tipare 
interesante în acțiunile tale. Nu te judeca pentru 
alegerile pe care le-ai făcut în trecut, ci doar 
privește-ți obiectiv obiceiurile și vezi ce poți învăța 
din ele. Aliniindu-ţi energia și timpul cu ceea 
ce contează cu adevărat pentru tine, vei simți 
împlinire.

Provoacă-i și pe colegii din echipă sau chiar pe 
prospecți, când îi abordezi, să-și răspundă la 
această întrebare. Ce contează mai mult pentru 
ei? Sănătatea, banii, educația, familia, cariera? 

Dar în ce anume își investesc ei resursele de 
timp, energie, imaginație sau bani? Ține cont că 
în acest caz nu există răspunsuri corecte sau 
greșite. Fiecare om prețuiește componentele vieții 
în mod diferit și se ghidează după valorile proprii. 

Întrebarea de mai sus, însă, duce la alinierea cu 
aceste valori. Și la împlinire. Aceasta este starea 
care te va ajuta să treci cu bine peste perioade 
grele, peste gânduri tensionate, să rămâi la 
suprafață și să-ți urmezi visul, valorificând la 
maximum oportunitățile întâlnite. 

Altfel spus, ancorează-te în ceea ce contează     
și fă Rai din tot ce ai.

 Exercițiu
Toate recomandările de mai sus se leagă, în 
mod natural, de viața ta de FBO. Valorifică-le 
drept argumente de vânzare atunci când 
discuți cu prospecți care caută ancore de 
siguranță în fața schimbărilor sau vremurilor 
care vin. 

Nu este prima dată când Forever se dovedește 
a fi soluția ideală în situații de criză, fie ea 
economică, sanitară sau geo-politică.

Alexandru Israil,
Specialist marketing



Vasilica Crăciun, Senior Eagle Manager, își dezvoltă afacerea Forever de 17 ani, 
iar astăzi lucrează pentru visurile ei cu același entuziasm ca la începuturi. A avut 
numeroase provocări și momente dificile care i-ar fi putut spulbera visurile. Nicio 
șansă! Este și astăzi la fel de tonică și optimistă și totodată o prezență  constantă 
în topurile companiei, iar comunitatea minunată pe care a clădit-o și calificările 
recente la unele dintre cele mai râvnite stimulente – Raliul Global, Chairman's Bonus, 
Forever2Drive, Eagle Managers’ Retreat - sunt atuurile ei în creșterea business-ului. 

Cum s-a adaptat schimbărilor din ultimii doi ani, cum și-a mărit echipa și ce a făcut pentru a 
deveni a doua oară Eagle Manager, unde Cancun o așteaptă din nou? Avem răspunsurile și le 
împărtășim cu drag cu voi toți.

Ceea ce mi-a oferit Forever în toţi 
aceşti ani mi-a depăşit imaginaţia
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Spuneți-ne, pe scurt, povestea 
dumneavoastră Forever. Cum ați 
cunoscut oportunitatea Forever și cum vi 
s-a schimbat viața până astăzi?
Sunt Vasilica Crăciun și sunt din Fălticeni. De 
profesie sunt inginer textilist, iar din 2008 sunt 
dedicată full-time colaborării cu Forever. Am 
cunoscut oferta companiei prin intermediul 
doamnei doctor Carmen Larion, care m-a invitat la 
o prezentare ce mi-a marcat destinul. 

Mi s-a părut prea frumos ce am auzit acolo și am 
hotărât să experimentez produsele la cel mai bun 
preț, de aceea mi-am achiziționat un pachet Touch 
of Forever. Am avut o surpriză foarte plăcută: 
după doar două zile de când începusem să le 
consum mă simțeam extraordinar și am decis să 
împărtășesc experiența mea și celor apropiați, 
prietenilor, colegilor. 

Dacă inițial nu mă vedeam făcând afacerea, deși 
sunt comunicativă din fire și iubesc să ajut oamenii 
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să se simtă mai bine, i-am consiliat pe cei interesați 
să-și achiziționeze cu reducere produsele dorite, 
înscriindu-i în echipa mea. Făcând constant acest 
lucru, m-am trezit într-o zi că am bonus de încasat. 
Mare mi-a fost mirarea, iar soțul meu mi-a spus 
pe atunci: „draga mea, acum au cumpărat cei 
apropiați, dar tu crezi că alți oameni vor lua produse 
Forever doar pentru că le spui tu?” 

Eu i-am răspuns că toată lumea ar trebui să le 
cunoască și că sunt hotărâtă să informez cât mai 
multe persoane despre șansa aceasta. Când 
m-am alăturat companiei, în aprilie 2005, eram 
director adjunct într-o multinațională, unde iubeam 
ce făceam și mă dedicam muncii cu mult peste 
programul normal de lucru. 

Cu toate că aveam foarte puțin timp liber, iar când 
veneam acasă mă așteptau un soț, un adolescent 
licean, un copil de 2 ani și jumătate și o casă de 
întreținut, soțul meu m-a sprijinit enorm și așa am 
reușit să particip la prezentări, să invit oamenii să 
cunoască oferta Forever, să-i consiliez și îndrum în 
afacerea Forever. Pe atunci făceam activitatea doar 
offline, ajutată de sponsorii mei, Dr.  Carmen și Dr. 
Gabriel Larion, iar în timp am reușit să dezvoltăm 
la Bacău o echipă foarte frumoasă și cu rezultate 
deosebite. 

După ce m-am calificat ca Manager am stat 
și m-am întrebat oare de ce mai mergeam și 
la serviciu? Aveam venituri mult mai mari din 
activitatea part-time în Forever decât la jobul din 
multinațională. M-am calificat apoi la Programul Auto 
(actualul Forever2Drive), prin care mi-am schimbat 
mașina, și la Raliul European din Malaga. 

Știm că, în cei 17 ani de Forever, ați 
trecut prin multe provocări, dar știm 
și că le-ați depășit cu brio. Sunteți și 
astăzi o prezență constantă în topurile 
companiei, cu calificări nenumărate la 
cele mai râvnite stimulente și cu încă 
multe de oferit oamenilor prin această 
oportunitate. Cum reușiți să vă păstrați 
atenția pe ceea ce contează?

Cred că răspunsul este simplu, dar complex 
în același timp: iubesc Forever, iubesc oamenii 
și este scris în ADN-ul meu să fac tot ce ține 
de mine pentru ca cei care m-au învestit cu 
încrederea lor să obțină tot ce-și doresc de la 
Forever! 

M-au ajutat familia, sponsorii, echipa noastră, 
colegii, linia sponsorială superioară, staff-ul 

Echipa creștea treptat și era necesar să-i aloc 
mai mult timp. Am decis să demisionez și să mă 
ocup full-time de activitatea Forever.  Soțul meu, 
care a fost unul dintre cei mai buni profesori de 
matematică de liceu pe care i-a avut România, 
m-a încurajat și mi-a spus „draga mea, dacă ție îți 
place mai mult să te ocupi de Forever, eu te sprijin” 
și așa a fost! 

Din octombrie 2008 sunt un OM LIBER și ceea ce 
mi-a adus FOREVER în toți acești ani mi-a depășit 
imaginația: o sănătate optimă, program flexibil, 
prieteni noi, călătorii de vis, mașini, stabilitate 
financiară și bucuria de a contribui la schimbarea în 
bine a nenumărate vieți.
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Forever, reprezentanții din centrele de distribuție 
și întreaga comunitate Forever.

Din păcate, din 30 aprilie 2020, soțul meu ne 
veghează de dincolo de stele. Am inima cât un 
soare când mă gândesc cât de mult m-a ajutat 
echipa Forever să-mi revin după acest moment! 
În plină criză pandemică, cu ajutorul ei am reușit 
să mă mobilizez și să mă concentrez să fac 
prezentări online, instruiri, consilieri, tot ce ţine de 
afacere, astfel încât să rămân activă și să bifez 
calificările.

Poate că prin ceea ce scriu aici inspir și alte 
persoane care au un job bun, o situație materială 
confortabilă, o căsnicie fericită, să-și construiască 
din timp un as în mânecă. Oportunitatea Forever 
este o șansă la o viață mai bună pentru toți 
oamenii deschiși la minte.

Sunteți proaspăt calificată la programul 
Eagle și Cancun vă așteaptă (a doua 
oară) cu brațele deschise. Felicitări! De 
ce e important ca toți Managerii să-l 
vizeze? 

Sunt foarte fericită că m-am calificat din nou 
la programul Eagle! Mi-a plăcut mult de tot ce 
am trăit la prima calificare în Cancun și iată că 
se va împlini visul de a mai merge încă o dată 
acolo. 

Abia aștept să mă bucur, și nu singură, ci 
împreună cu alți Manageri din echipa mea, 
Daniela Levărdă și Alexandru Chiș, de întâlnirea 
care adună laolaltă toți Eagle Managerii din 
lume, de toate training-urile de top, de răsfățul 
oferit într-o destinaţie de lux, așa cum ne-a 
oferit compania de fiecare dată și de tot ce 
vom trăi acolo. 

De această dată, i-am promis fiului nostru 
mai mic că îl voi lua cu mine. Este o șansă 
minunată pentru un tânăr să participe la 
un astfel de eveniment. Îl vor îmbogăți cu 
siguranță experiențele care ne așteaptă.

Tuturor celor care sunt la nivel de Manager 
le recomand să facă din Eagle un obiectiv în 
afacerea lor, deoarece realizarea lui vă aduce: 
bucuria de a avea oameni care se simt și arată 
mai bine zilnic, creștere în echipă, bonusuri 
frumoase și șansa de a face Forever2Drive, 
Chairman’s Bonus, Raliul Global, adică 
stimulentele de top ale companiei.

Cum v-ați adaptat mediului de lucru 
online, după ce 15 ani ați lucrat offline 
în afacerea Forever? Și cum ați abordat 
recrutarea pentru a reuși atâtea calificări 
importante?

În Forever poți fi geniu, însă dacă nu ai lideri cu 
care să poți lucra la dezvoltarea echipei, dacă 
nu ai mediul potrivit pentru creștere, nu poți 
transforma visurile în realitate.

Mă consider privilegiată pentru că fac parte 
dintr-o echipă fantastică. Participarea la 
prezentările și training-urile organizate de 
medicul Carmen Larion, de Vera și Aurel Meșter, 
la cele organizate de Camelia și Cristiana 
Dincuță împreună cu alte colege, la prezentările 
organizate de companie și susținute de Dr. 
Corina Bălan, la evenimentele Forever m-au 
ajutat foarte mult în această perioadă.

Avem grupuri de lucru pe Messenger, pe 
Facebook, pe Whatsapp, unde ne străduim 
împreună cu colegii să fim cât mai aproape 
de nevoile oamenilor noștri. Cred că o bună 
comunicare între lideri și dezvoltarea lor aduc 
eficiența în fiecare echipă.

Prin natura mea sunt o persoană optimistă și 
orientată spre soluții. Evident că ador să mă 
întâlnesc fizic cu oamenii, însă chiar consider un 
mare privilegiu să fii partener Forever, chiar și pe 
timp de criză.

Împreună cu Dr. Carmen Larion am început să 
facem și prezentări și instruiri online cu cel puțin 
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2 ani înainte de pandemie. În felul acesta am fost 
cu un pas înainte și mutarea afacerii în online 
ne-a prins pregătiți. Schimbarea a fost majoră, 
însă important a fost că am îmbrățișat-o și ne-a 
ajutat să creștem din toate punctele de vedere.

Chiar dacă în ultimii 2 ani ne-am mutat afacerea 
online, am reușit să găsesc persoane interesate 
de oferta Forever. Am interacționat cu foarte, 
foarte mulți oameni – atât offline, cât și online – și 
acesta este secretul. Iar cel mai mult au ajutat 
recomandările primite de la clienții fideli.

Cum arată în prezent o zi sau o 
săptămână de lucru în afacerea 
dumneavoastră?

Pentru a fi eficient este necesar să fii organizat. 
Îmi setez obiectivele personale pentru anul 
următor în ultima parte a lunii decembrie. Am 
întâlniri (în ultimii 2 ani preponderent online) cu 
persoanele cheie din echipa non-managerială, 
apoi cu liderii din echipă, pentru a ști ce doresc 
să realizeze în noul an. 

Odată stabilite și obiectivele în echipă, ne 
planificăm termenele și acțiunile pe care le 
intenţionăm. 

Facem evaluare săptămânală într-un grup de 
responsabilizare. Analizăm constant și, atunci 
când se impune, schimbăm din mers strategia. 
Fiecare lider știe ce are de făcut și efectiv ne 
focalizăm pe realizarea obiectivelor.

Cel mai elocvent exemplu este cel experimentat 
recent în echipa noastră. În plină incertitudine 

Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele 
mai importante acțiuni pentru fidelizarea 
clienților? 

Fiecare persoană care ne devine client sau 
partener este o persoană specială. Sunt atentă 
la zilele de naștere, la evenimentele majore din 
activitatea profesională, din viața personală și de 
familie. O felicitare sinceră este pe placul oricărei 
persoane și contează foarte mult.

Ofer fiecărui client consiliere potrivit nevoilor 
sale. Când am posibilitatea să mă întâlnesc cu 
cineva offline, îmi face plăcere să-i ofer ceea ce 
eu numesc “combinația tinereții“ - Aloe Vera Gel 
& Argi+. Servesc persoanele cu ceaiul Forever, 
dau posibilitatea celor cu care discut să testeze 
unele produse Forever. Cu diverse ocazii, ofer cu 
generozitate cadouri Forever.

generată de situația dificilă din țara vecină, 
de creșterile costului vieții, noi am ales să ne 
concentrăm pe ce putem face, pe o comunicare 
foarte bună cu oamenii din echipă și pe a găsi 
soluții la probleme. 

Martie a fost o lună cu realizări foarte frumoase în 
echipa noastră: calificarea mai multor persoane 
la nivelul de Supervizor, calificarea Ancăi-Elena 
Andronache la nivel de Manager, calificarea 
familiei Daniela Levărdă și Alexandru Chiș la 
Eagle Manager și Forever2Drive, calificarea mea 
ca Senior Eagle Manager și la Forever2Drive!

Acum trageți dumneavoastră concluzia: a meritat 
să ne concentrăm atenția, timpul și energia așa 
cum am făcut-o?
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Sunteți calificată recent a patra oară 
la programul Forever2Drive. Aveți o 
pasiune pentru acest program. De ce? 
De ce e important pentru dumneavoastră 
și cum ajută? 

Este foarte adevărat că-mi place mult să șofez 
și îmi plac mașinile noi, la care pui combustibil și 
ești sigur că te duc unde ți-ai propus să ajungi.

Forever2Drive e minunat, pentru că ai libertate 
să investești cum dorești banii obținuți în urma 
calificării - poți să-ți schimbi mașina dacă vrei 
sau poți să-i folosești în alte scopuri. Pentru că în 
pandemie m-am deplasat mai puțin, ultima mașină 
achiziționată prin programul F2D este ca nouă. 

Așadar, extra-bonusul pe care îl primesc odată 
cu recenta calificare îmi este de real ajutor pentru 
a-l susține pe fiul cel mic și a-i asigura condiții 
foarte bune pentru a putea învăța. Și-a dorit să 
facă facultatea de medicină și toată lumea știe că 
asta înseamnă studii de lungă durată, astfel că 
toate cheltuielile pentru chirie și utilitățile lui vor fi 
acoperite cu acest extra-bonus. 

Evident că fiecare poate găsi o altă întrebuinţare 
unui venit suplimentar.

După 17 de ani de experiență Forever, 
ce sfat sau mesaj aveți pentru Forever 
Business Ownerii care abia au pășit în 
afacerea Forever?

Să aibă încredere în ei, în Sponsori, în companie 
și să depună efortul necesar pentru a-și 
îmbunătăți cunoștințele în domeniul comunicării 
și a cunoaște exemplar oferta Forever, cu tot ce 
presupune ea, de la primul produs până la cel 
mai înalt nivel din Planul de Marketing sau cel mai 
râvnit stimulent Forever. Fiți perseverenți și loiali 
visului vostru!

Ce urmează pentru dumneavoastră în 
palmaresul succeselor Forever până la 
finalul anului?
Mi-am propus să ajut două persoane să ajungă 
Manager, să-mi ajut echipa să bifeze cât mai 
multe calificări și să reușesc calificările la Eagle 
Manager, Raliul Global și Chaiman’s Bonus anul 
acesta. Peste o lună voi fi în Abu Dhabi, iar peste 
un an în Bali!

Vă doresc tuturor multă sănătate și vă invit să 
lucrăm împreună pentru a face lumea mai frumoasă 
prin fascinanta șansă oferită de Forever.

Cum ați reușit să vă mobilizați echipa și 
s-o mențineți activă, mai ales în ultimii 
doi ani?
Prin comunicare zilnică poți fi aproape de toți 
cei care sunt concentrați și vor performanță. 
Am mereu în vedere informarea, instruirea 
și dezoltarea oamenilor motivați. Organizez 
personal și împreună cu colegii mei prezentări, 
instruiri, participarea la traininguri ținute de firmă, 
în cadrul echipei și de către comunitatea din care 
facem parte. 

Am „call-uri” frecvente cu oamenii din echipă. Mă 
folosesc de tehnologie pentru a-mi ține oamenii 
informați despre tot ce apare nou în lumea 
Forever România și nu numai.
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Întâlnirea anuală a Managerilor 
se întoarce. 

Asigură-te că vei fi acolo!
Vineri, 9 septembrie 2022, cu doar o zi înainte de Success Day, ne dăm 
întâlnire, într-un loc nou și cu totul special, pentru unul dintre cele mai 
iubite evenimente Forever România: Întâlnirea anuală a Managerilor.

De ce să fii la #IAMA22?

Ascuns în inima pădurii, la mai puțin de 15 minute de Brașov, mers cu mașina, centrul de 
evenimente YAZ (localitatea Harman, jud. Brașov) ne va fi gazdă o întreagă zi bogată în training-uri 
pentru un business și mai puternic, cu invitați speciali și distracție pe cinste. 

Le vom trăi împreună pe toate. Pentru că atât de mult am așteptat să revenim la acest eveniment 
de tradiție în echipa Forever România!

IAMA22 este un must have pe lista evenimentelor pentru acest an. Și nu trebuie să ne credeți pe 
cuvânt. Întrebați-i pe cei care au fost prezenţi în anii trecuți, aflați poveștile minunate pe care le-am 
scris împreună și veți dori să vă asigurați și voi locul pentru întâlnirea din 2022.
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Cum te califici la #IAMA22?
Pot participa toți Forever Business Ownerii calificați până în martie 2022 (inclusiv) la nivel de Manager 
sau mai sus, care îndeplinesc următoarele condiții:  

• sunt Activi (4 p.c.) în fiecare lună din perioada 1 aprilie – 31 iulie 2022

• acumulează cel puțin 12 p.c. personale & non-manageriale / lună, între 1 aprilie – 31 iulie

• achită taxa de participare de 250 lei / persoană, ce asigură accesul la sesiunea specială de 
instruire dedicată Managerilor și cina festivă din ziua de vineri, 9 septembrie 2022 (înainte de 
Success Day-ul pe care îl vom avea pe 10 septembrie).

Fii membru CLUB 100 și vei fi invitatul nostru VIP la 
IAMA22

Răsplătim performanța, așa cum v-am obișnuit. Managerii care se 
vor califica în Club 100, prin acumularea a cel puțin 

100 p.c. personale & non-manageriale în fiecare lună din perioada 
1 aprilie – 31 iulie, sunt invitații companiei la eveniment și vor 

primi, în plus, 2 nopți de cazare, în perioada 8 – 10 septembrie.

Orice FBO care se califică Manager Recunoscut în perioada 1 aprilie – 31 iulie va fi invitatul nostru 
special la IAMA22. Tot ce trebuie să facă este să aibă în luna de calificare și în fiecare lună rămasă 
până la 31 iulie cel puțin 4 p.c. Active, respectiv 12 p.c. personale & non-manageriale.

Orice FBO care se califică Manager Recunoscut în luna august cu puncte credit obținute în România 
și Republica Moldova va fi de asemenea invitat special la această întâlnire.

Managerii pot participa doar împreună cu soțul / soția / partenerul (a) de viață sau un alt Manager. 
Fiecare participant va achita taxa de 250 lei / persoană. 

* La IAMA22 pot participa Managerii care au ca ţară de reședință România/Rep. Moldova și care îndeplinesc 
condițiile sus-menționate.

** Întâlnirea anuală a Managerilor este un eveniment de business, prin urmare, copiii nu au acces la YAZ în această zi. 

Vă dorim multă bucurie în tot ceea ce 
faceți și vă așteptăm cu nerăbdare la 

#IAMA22!



Success Day - Brașov

Vă așteptăm din nou în sala Dacia din complex 
Lux Divina, Brașov, pentru a trăi împreună 
atmosfera unui Success Day care s-a lăsat mult 
așteptat, dar care este gata sa își deschidă porțile 
pentru voi, toți cei care vă trăiți visurile Forever 
sau care încă nici nu știați că o puteți face.

Brașov, venim! 
Suntem pregătiți!

Ne vedem în curând!
Brașov, 28 Mai, Ora 11

Biletele sunt disponibile 
exclusiv online, pe 

foreverliving.ro!

SUCCESS DAY
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Coman Vasile  
Gestionar, Centru de Distribuție Aviatorilor,
Forever Living Products România

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

Cu siguranță, mulți dintre colegi 
și FBO mă știu mai degrabă 
sub numele de Com decât de 
Coman Vasile.  

Călătoria mea în Forever 
România se întinde de-a 
lungul a două milenii, dacă pot 
spune astfel, deoarece m-am 
alăturat companiei în 1999. 
Iată-mă, 23 de ani mai târziu, 
în același loc în care am găsit 
stabilitate, siguranță, prietenie, 
sprijin și în care am învățat și 
continui să învăț și să descopăr 
nenumărate lucruri care mă 
ajută să mă dezvolt. 

Însă un lucru nu s-a schimbat 
- spiritul Forever, mereu acolo 
când avem nevoie de el.

Încă de la primii mei pași în 
companie am fost cucerit de 
atmosfera grozavă din echipă, 
disponibilitatea și ajutorul pe 
care le primeam cu generozitate 
de la toți colegii, mai ales de 
la Country Managerii noștri, 
Dora și Gabor Szőcs, lucruri 
care m-au surprins tare plăcut 
și pentru care le mulțumesc și 
astăzi. Și care nu au încetat pe 
parcurs. 

Am trecut prin foarte multe 
perioade bune și mai puțin 
bune în toți acești ani, dar 
întotdeauna am făcut-o 
împreună. Este mereu uimitor 
să văd cum forța echipei 
învinge toate provocările și cum 
oamenii, atunci când sunt uniţi 
într-un scop comun, reușesc să 
facă tot ce își propun. 

În ce constă activitatea ta în 
companie? 

Munca mea de zi cu zi se 
desfășoară într-unul dintre 
punctele fierbinți, cum îmi place 
mie să spun, adică în centrul de 
distribuție, mai exact în cel din 
București (Aviatorilor). Împreună 
cu colegii mei, iau contact zilnic 
cu Forever Business Owneri, 
comunic și relaționez cu ei, 
le vin în ajutor și îi sprijin în 
problemele cu care se confruntă 
în procesul de cumpărare a 
produselor și nu numai.

În ultimii doi ani am fost și mai 
aproape de ei, chiar dacă nu 
ne-am văzut fizic, prin coletele 
pe care le-am trimis către ei. 
Ne-am asigurat mereu că toți 
consumatorii noștri beneficiază 
de produsele care le trebuie 
pentru ei, pentru familia lor și, 
mai ales, pentru dezvoltarea 
afacerii lor.

Să fii în legătură directă cu 
oamenii, să-i asculți, să-i ajuți cu 
ce au nevoie sunt întotdeauna 
experiențe pline de satisfacții, 
din care eu învăț constant. Nu 
ne plictisim niciodată, poate 
și pentru că vremurile pe care 
le trăim nu ne lasă, dar și 
pentru că mereu evoluăm, ne 
mobilizăm să ținem pasul cu 
tehnologia, cu toate noutățile și 
să ne adaptăm cerințelor. 

Sunt provocări constante care 
ne ies în cale, dar care ne fac 
mai buni în munca noastră și în 
serviciile pe care le oferim.

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri în această 
perioadă?
 

Că răbdarea, munca, 
perseverenţa aduc mereu 
rezultate în Forever. Eforturile 
celor care muncesc sunt 
răsplătite în moduri greu 
de găsit în alte companii și, 
ca persoană care lucrează 
de 23 de ani cu produsele 
Forever, vă pot spune că 
sunteți în cea mai bună 
companie, în care calitatea 
întâlnește succesul.

Vă suntem alături, vă așteptăm 
din nou în depozitul din 
București, pentru că 
interacțiunea cu voi este o 
parte esențială din energia 
cu care lucrăm zilnic. Ne 
veți găsi mereu în mijlocul 
produselor care vă ajută să 
arătați mai bine, să vă simțiți 
mai bine și să vă împliniți 
visurile.

Vă doresc mult succes și 
abia aștept să ne revedem  
la Success Day, la Brașov!

foreverliving.ro
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Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna martie 2022 
în România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 60 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB60
Camelia Dincuță

Viorica & Ștefan Roșu

Marian & Dr. Monica Costiță

Mihaela & Ovidiu Hudea

Vajda Katalin

Andreia Deac

Maria Pop

Andreea Gruia

Daniel & Maria Parascan

Ion Badea

Silviu & Otilia Ursu

Alexandra Badea

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Monica Niculae

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna martie 2022 
în România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB100
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Vasilica Crăciun

Nagy Ernő & Irma 

Niculina & Viorel Ciuchea

Florentina & Benone Gavrilescu

Viorica & Viorel Moca

Monica & Cristian Lepădatu

Valentina & Marius Chelu

Ionuț & Georgiana Stroe

20 Club Forever
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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 Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Tatiana Gonț 
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ștefana
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
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 Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

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



TOP 20 FBO

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Valentina & Marius Chelu 
Nagy Ernő & Irma 
Vasilica Crăciun 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Camelia Dincuță 
Vajda Katalin 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Andreia Deac 
Daniel & Maria Parascan
Andreea Gruia
Silviu & Otilia Ursu
Monica Niculae 
Viorica & Ștefan Roșu 
Anca Elena Andronache
Florentina & Benone Gavrilescu 
Maria Pop 
Monica & Cristian Lepădatu
Loredana Gânbuțan 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate în 
luna martie 2022 în România și 
Republica Moldova

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

22 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
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TOP 20 FBO

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

martie 2022 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

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

martie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meșter 
Camelia Dincuță 
Marius & Milentina Marcus 
Maria Pop 
Romina & Cristian Doran
Nagy Ernő & Irma
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion  
Gizella & Marius Botiș 
Daniel & Maria Parascan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Vasilica Crăciun 
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Kele Mónika
Valentina & Marius Chelu
Smaranda Sălcudean 
Ramona Vingan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori

Corina Burlacu Chișinău, Rep. Moldova Mariana Enii

Andrei Chise Oradea Nagy Ernő & Irma

Cristiana Greblă Craiova Cristina Vădăstreanu

Mihaela Mezei Șomcuta Mare, MM Dinu Adrian Todoran

Claudia Maria Mihăilă Bălan, HR Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Daniela Mirti Pildești, NT Mirela Loredana Apostol

Camelia Prosaniche Constanța Carmen Nechita

Maria Răuțu Botoșani Anca Elena Andronache

Sándor Enikő Ciumani, HR Doina Trif

Gabriela Șerban Ulmeni, TR Paula Felicia Bădoiu

Elena Sîrbu Botoșani Anca Elena Andronache

Ana-Ramona Ursuleanu Constanța Haidița Baștavela

Cristina Vădăstreanu Sadu, SB Cătălin Vădăstreanu

Vasilica Vieru Botoșani Anca Elena Andronache

24 Calificările lunii martie
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Calificările lunii martie



Nume Localitate Sponsori

Corina Burlacu Chișinău, Rep. Moldova Mariana Enii

Andrei Chise Oradea Nagy Ernő & Irma

Cristiana Greblă Craiova Cristina Vădăstreanu

Mihaela Mezei Șomcuta Mare, MM Dinu Adrian Todoran

Claudia Maria Mihăilă Bălan, HR Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Daniela Mirti Pildești, NT Mirela Loredana Apostol

Camelia Prosaniche Constanța Carmen Nechita

Maria Răuțu Botoșani Anca Elena Andronache

Sándor Enikő Ciumani, HR Doina Trif

Gabriela Șerban Ulmeni, TR Paula Felicia Bădoiu

Elena Sîrbu Botoșani Anca Elena Andronache

Ana-Ramona Ursuleanu Constanța Haidița Baștavela

Cristina Vădăstreanu Sadu, SB Cătălin Vădăstreanu

Vasilica Vieru Botoșani Anca Elena Andronache

25Calificările lunii martie

foreverliving.ro    

25

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

Nume Localitate Sponsori
Andreea Simona Gheorghe Pleașa, PH Monica Niculae

Mirela Giura București Ileana Clonda

Calificările lunii martie

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
Anca Elena Andronache Botoșani Anișoara Radu
Ileana Clonda București Maria Defta



Supervizori Localitate Sponsori      
Paula Alexandra Saulea Salcia, GL Loredana Aurelia Tonu

Alina Costea Tegheș, IF Ioana Maria Stancu

Ioana Lucreția Vătămanu Recaș, TM Maria Zaharia

Calificări Globale

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

26   Calificările lunii martie

FOREVER | România & Republica Moldova | Aprilie 2022 | 276

Manageri Localitate Sponsori
Lixandra Acsinte Domnești, IF Camelia Dincuță

Corina Brăilescu Umbrărești-Deal, GL Violeta Bordei

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Georgiana Rolea-Bogdan Sibiu Ramona Pop



Supervizori Localitate Sponsori      
Paula Alexandra Saulea Salcia, GL Loredana Aurelia Tonu

Alina Costea Tegheș, IF Ioana Maria Stancu

Ioana Lucreția Vătămanu Recaș, TM Maria Zaharia

foreverliving.ro    

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro   

nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –  suport_as400@foreverliving.ro

nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –                            
suport_contabilitate@foreverliving.ro

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 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.

Secretariat:
0723.603.556,  021.222.89.230.

Departamentul de comenzi:
0726.332.178,    0726.332.140, 
0726.332.157.

În perioada sărbătorilor pascale, programul 
Centrelor de Distribuție Forever va fi următorul:

Vineri, 15 aprilie, și luni, 18 aprilie – Centrul de 
Distribuție din Cluj-Napoca va fi ÎNCHIS.

Vineri, 22 aprilie, și luni, 25 aprilie –  Centrele de 
Distribuție Forever din țară și Sediul Central din 

București sunt ÎNCHISE, cu excepția depozitului din 
Cluj, care va funcționa după program normal.

Site-ul foreverliving.ro este mereu deschis și 
disponibil pentru pasionații stilului de viață 
sănătos Forever. Vă așteptăm comenzile 

24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Sărbători minunate și pline de liniște și
 bucurie tuturor!
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Abalasei Alina Constanta

Abraham Adel Sangeorgiu De Mures

Adomnoae Monica Botosani

Afloarei Ioana Gabriela Bacau

Albu Ramona Voluntari

Albu Reka Zsuzsanna Let, CV

Alecu Andreea Hodarasti

Alexa Carmen Oradea

Amartei Miruna Constanta

Ana-Maria-Lenuta Popa Bistrita

Anane Mihaela-Florentina Constanta

Ananuta Andreea Dersca

Annamaria Albert Santana De Mures

Antohi Floare Timisoara

Apyok Noemi Coltau

Aurora Strut Suceava

Avramoiu Alexandrina Bucuresti

Babos Laura Calinesti-Oas

Babutia Aida-Ligia Arad

Baciu Ana Chisianu, Rep. Moldova

Baciu Marika Jutka Brasov

Badros Leposova Tg. Neamt

Balha Elena Iasi

Bandi Samuel Andrei Chiraleu

Baniai Geanina Paula Bistrita

Barbu Elena Candesti-Deal

Barbu Rodica Recas

Basalic Saftica Galati

Beleiu Emanuela Chier

Bengulescu Samantha Arad

Bercea Mariana-Valeria Bucuresti

Berea Denisa Florina Remeti

Bereholschi Liliana Brasov

Bica Camelia Sercaia

Birsan Ionel Gabriel Suceava

Birsanu Ioan Paraie

Biru Monica Lespezi

Bizum Estera Oradea

Boariu Aurica Arad

Bobeiu Nicoleta Poiana Marului

Bodea Anamaria-Sabina Luncsoara

Boghian Mirela Resita

Bologan Victoria Chisinau, Rep. Moldova

Boloni Iuliana Daia (Bahnea), MS

Bora Sorin Marcel Floresti

Bosman Nicoleta Giurgiu

Brahasteanu Maria Bod, BV

Brailescu Stefania Baneasa, CT

Briceag Cristina Elena Sotanga

Brindas Gabriel Oradea

Buculei Denisa Cristina Piatra-Neamt

Bucur Daniel Targu Mures

Bunea Aurelia Craiova

Bungeanu Claudia Daniela Selimbar

Bunu Elena Chisinau, Rep. Moldova

Burac Marta Salcea

Busuioc Roxana Delia Giroc

Calapod Dumitru Raitiu

Calugar Daniel Constantin Luna

Caprar Teodora Arad

Casloiu Simona Andreea Bucuresti

Cata Delia Laz (Sasciori), AB

Catana Artemisia Botosani

Catuna Beatrice Larisa Codlea

Catut Ana-Maria Targu Jiu

Cebanenco Eugenia Chisinau, Rep. Moldova

Cernea Ileana Barsanesti

Chelaru Roxana Cristian

Asistent Supervizori
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Chis Maria Botiza, MM

Chiscop Mihaela Diana Marga, CS

Chise Calin Petru Oradea

Chise Diana Oradea

Chise Ovidiu Les, BH

Chitimus Gheorghe Roman

Cimpean Lavinia Bocsa

Cioban Bogdan Valentin Constanta

Ciobanca Paula Andreea Sabaoani

Ciobanu Ionut  Marius Grojdibodu

Ciotescu Giannina-Maria Timisoara

Ciuca Raluca Rosu

Ciucanu Emanuel Sanmartin

Ciucanu Madalina Sanmartin

Cochior Agneza Faraoani

Codoban Luminita - Lacramioa Obad, TM

Cojocariu Mihaela-Tatiana Botosani

Constantin Eugenia Braila

Corneanu Andreea Bucuresti

Costin Razvan Alexandru Iasi

Cotuna Alexandra Oradea

Craioveanu Bianca Sibiu

Cretu Natalia Chisinau, Rep. Moldova

Crisan Larisa Madalina Targu Mures

Crisan Liontina Bucuresti

Criste Oana Cluj-Napoca

Cristina Stoica Chiajna

Cucuiat Romina Amati, SM

Damian Diana Bucuresti

Dan Gianina Catalina Braila

Daniel Ildiko Targu Mures

Daniela Anchidin Pantelimon

Dantos Elisabeta Arad

Datcu Elena Valu Lui Traian

Demeter Nicoleta Alina Navodari

Dervis Feizan Constanta

Dicoi Andreea Brosteni, SB

Didici Nicoleta Cristina Targu Mures

Dima Ana-Maria Azuga

Dinu Andreea Bucuresti

Dobra Diana Iulia Lapusel, MM

Dogaru Mihaela Husi

Donici Luiza Cristian

Dorina Sireag Oradea

Dorneanu Carmen Bacau

Draghici Mioara Bucuresti

Dragoi Mihaela-Raluca Cazanesti, IL

Dragomir Florentina Iuliana Braila

Druta Valentina Cluj-Napoca

Duca Nicoleta  Alina Oradea

Dulau Maria Roxana Timisoara

Dumitriu Rodica Piatra-Neamt

Dumitru Oltea-Mariana Radauti

Dumitru Ramona-Elena Oradea

Dumitru Teodor-Daniel Bucuresti

Emily-Eliz Marton Targu Mures

Enachescu Ana Cernavoda

Eva Siklodi Ditrau

Eva-Izabella Darabont Glajarie

Eva-Melania Bartha Albis

Fabian Kinga Reci, CV

Farcas Florica Grosi, MM

Ferent Gabriel-Anton Gheraesti

Fimia Dana Dehelean Cociuba Mare, BH

Florescu Ramona Liliana Iasi

Florin Buhan Somcuta Mare

Floruta Adriana Sanmartin

Frunza Iulia Dornesti

Gabor Imola Sangeorgiu De Mures

Gaftone Nastasia Telciu
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Gaspar Elena Oana Botosani

Gavrilescu Daniela Bragadiru

Georgescu Roxana Bacau

Ghencian Mirabela Lugoj

Gheorghita Camelia Constanta

Ghet Gratiela Iasi

Glont Florica Reghin

Godjea Dorina Aurica Viile Satu Mare, SM

Godobescu Georgeta Chisinau, Rep. Moldova

Goia Samuel Daniel Sigmir, BN

Grad Dinuta Ragla, BN

Grigor Ovidiu Bucuresti

Grigore Andreea-Ruxandra Dobroesti

Grigore Georgiana Constanta

Gruita Geanina Iuliana Resita

Guran Dorin-Paul Buzias

Haja Estera Santana

Harsan Laura Larisa Baia Mare

Heckel Irina Camelia Nadlac

Hodorog Cosmina Maria Vladesti

Hopka Timea Biharia

Horotan Victor Baia Mare

Hriscu Simona Margareta Cernavoda

Ilie Mihaela Marginenii De Jos

Illes Maria Arad

Ilonta Adelina-Roxana Becicherecu Mic

Ilovan Veronica Georgiana Cepari, BN

Ioan Cioban Grid, HD

Ionela Madalina Roman

Ionescu Catalin Bucuresti

Ionut Nita Constanta

Iorga Codruta Cristian

Iovescu Anamaria-Daniela Arad

Istrate Lidia Elena Brateiu

Iulia-Andreea Toth Valea Izvoarelor

Iuliana Tivlea Nicolae Balcescu

Iusuf Ilhan Cobadin

Izot Gabriela Falticeni

Izot Maria Falticeni

Jakab Julia Eva Talisoara

Julianna Czine Sfantu Gheorghe

Kaitar Dora Vivien Caraseu

Kilea Luiza Targu Jiu

Kis Camelia Beclean

Kiss Valeruta Carpinis

Klara Hegedus Codlea

Klara Kencse Santimbru

Kosa Piroska Tomesti

Kovacs Brandusa Sannicolau Mare

Kristal Monika Targu Mures

Kristaly Sarolta Sindominic

Kun Marton Vlaha

Lalescu Cristina Mihaela Baile Herculane

Lazarescu Leonard Valea Lupului

Lazzari Ibolya Huedin

Lenuta Adriana Nadudvari Timisoara

Limbidis Carmen Ganeasa

Lipan Cristina Cojasca

Luca Mirela Angela Macea

Lucaci Ramona Vinga

Lucaciu Ana Targu Mures

Lungu Marius Cisnadie

Lupean Anita Maria Stanciova

Lupsa Mihaela Brasov

Lupse Radu Somcuta Mare

Lupsor Cornelia Elena Prundul Bargaului

Macarii Ana-Mihaela Lunca Cetatuii

Madalina Elena Haraga Dumesti

Maier Mariana Zalau

Maior Cristina-Alexandra Reghin

Maior Gabriela Reghin

Man Estera Satu-Mare

Calificările lunii martie
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Mandachi Larisa Ana Iasi

Mandresi Emanuel Drobeta-Turnu Severin

Manea Andreea Focsani

Manolache Elena Constanta

Marc Lorena Oradea

Marcela Barbinta Patrascu Bucuresti

Margareta Tonu Umbraresti, GL

Maria Badau Posaga De Sus

Mariana Chistol Probota

Mariana Cohal Bucuresti

Mariana Kraus Sighetu Marmatiei

Marin Mihaela Lugoj

Marina Doca Rona De Jos, MM

Marinca Andreea Maria Bucuresti

Marincas Carmen Maria Baia Mare

Martafoiu Elena Iasi

Marton Adel M. Ciuc

Mavrichi-Dima Stefania Nanesti, BC

Medeleanu Geta Popesti-Leordeni

Meja Andreea-Georgiana Draganesti

Merciu Anca Oradea

Merlan Nicoleta Antoaneta Bucuresti

Mesco Gabriela Bistrita

Mezei Ligia Arad

Micu Daniela Cluj-Napoca

Micu Eugenia Baia Mare

Mihaela Lenuta Halas Sighetu Marmatiei

Miholca Bogdan Liviu Satu Nou De Jos, MM

Mihu Mariana Voluntari

Mihulet Diana Sibiu

Mihutescu Ionela Iliuta Eselnita, MH

Milea Marinela Brehuiesti

Minea Andreea Claudia Bucuresti

Mirela Stoian Bucuresti

Miron Andreea Valu Lui Traian

Mirt Maria Pildesti

Mitache Liliana Borcea, CL

Mitrache Anisoara Craiova

Moales Frasinica Rasca, Sv

Mocsel Levente Malnas

Moisa Nicoleta Brasov

Moldovan Teodora Badesti

Moldoveanu Elena Bucuresti

Moldoveanu Maria Brasov

Molnar Veronica Gheorgheni

Moraru Iudita Sanmihaiu Roman

Mosneagu Simona Diana Urseni

Murariu Mihai Targu Neamt

Murau Georgiana Oradea

Muresan Marius Baia Mare

Muresan Sara Cluj-Napoca

Murgasanu Nicoleta Craiova

Musat Anca Daiana Bucuresti

Nafarianu Miriam Lipova

Nagy Csaba Tiberiu Arad

Naidin Stefania-Alina Craiova

Narcisa-Adriana Cosma Sepreus

Narita Viorica Maria Pancota

Nasaudeanu Emima Dumbraveni

Naziru Ioana Bucuresti

Neagoe Nicoleta Nina Rosiori De Vede

Neagu Alina Carmen Sibiu

Necula Cosmin Ionut Bacau

Nicolae Alexandru-Cristian Craiova

Niculescu Ioana Alexandra Cl Bucuresti

Noaje Nicusor Sorin Filiasi

Oancea Catalin Emil Malu Spart, GR

Oboroceanu Maria Lilieci, BC

Olariu Carmen Iuliana Darmaneasca, BC

Oniga Ana-Daniela Cluj-Napoca

Onofrei Alina Elena Lamaseni

Oprescu Diana Cisnadie

Calificările lunii martie
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Pana Doinita Calan

Parpala Madalina Bucuresti

Pasare Elena-Alexandra Pesteana-Jiu

Paulevici Maria Blajenii De Sus

Paun Ioana Bucuresti

Paval Mariana Dumbraveni

Pavel Elena Ramnicu Valcea

Pavel Marian Iosif Oradea

Penesel Loredana Recas

Perta Tatiana Victoria Cluj-Napoca

Peter Klara Madaras

Petre Doina Bucuresti

Pikermaier Agnes Ilisua

Pintea Saveta Sangeorzu Nou, BN

Pipos Maria Magdalena Dumbravita

Plumbota Constantin Bogdan Rasnov

Pocovnicu Caliopiea Gabriela Oradea

Pop Laura Checea

Pop Rahela Dezmir

Pop Raluca Somcuta Mare

Popa Mihaela Florina Stefanestii De Jos

Popa Mihaela-Diana Craiova

Preda Tania Aurora Costache Negri

Prisac Violina Chisinau, Rep. Moldova

Prisacari Ioan Falticeni

Prisacariu Alina Mihaela Botosani

Prundean Monica Floresti

Pustianu Ana-Georgiana Pustiana

Rada Ana Maria Bucuresti

Radoi Livia Pantelimon

Raicu Steluta Bucuresti

Rindche Mihaela Marilena Bucuresti

Rogoz Marlena-Elena Milcovul

Rorman Flori Albesti

Rosu Camelia Bacau

Rosu Daniela Constanta

Sabau Alina Emanuela Oradea

Sabau Anamaria Andreea Ianova

Sabau Livia Oradea

Sabina Paiu Plopeni

Saiz Elisabeta Constanta

Salagean Ana-Maria Obad

Salcudean Magda-Cristina Medias

Sandu Simica Odobesti

Sarac Elena  Erica Recas

Savescu Florentin Galati

Savu Daiana Brateiu

Sebok Kacso Erika Od. Secuiesc

Sechel Georgiana Fenes

Selariu Eva Sfantu Gheorghe

Serbanescu Elena-Mihaela Mangalia

Siko Ilona Emoke Vadas

Simion Lenuta Dumbraveni

Simonca Mihaela Oana Baia Mare

Simonca Mihai Bogdan Baia Mare

Somosdi Iosif Campia Turzii

Soos Tibor Cherechiu

Stan Ionela Constanta

Stan Irina Brasov

Stanciuc Stefan Bucuresti

Stanciu-Stoian Elena Daniela Cluj-Napoca

Stancu Maria Cicanesti

Stati Ecaterina Chisinau, Rep. Moldova

Stati Paul Robert Bacau

Stinca Flavia Isabela Darabani

Suciu Aurelia Chisineu-Cris, AR

Suciu Simona Brasov

Sulean Sorina Ramona Baia Mare

Suman Emilia Bacau

Susanu Ramona Popesti-Leordeni

Szabo Andrea Craiova

Szabo Imola Gherla

Calificările lunii martie
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Szentgyorgyi Ildiko Tarnaveni

Szentmihalyi Robert Oradea

Szocs Maria-Stefania Boghis

Takacs Rozica Viorica Arad

Talpos Alexandra Livada

Tanase Ana-Maria Titu, DB

Tanase Maria Simona Maracineni

Tarko Eva Andrea Mailat

Tarsiu Irina Ruscova

Tataru Nicoleta Pildesti

Tene Elena Adriana Craiova

Teusan Cristina Selimbar

Ticala Diana Denisa Coruia

Ticu Larisa Chisinau, Rep. Moldova

Timita Ana Maria Brasov

Tiudic Liliana Repedea

Todea Cristina Hoghilag

Todirianu Anca-Elena Botosani

Toduta Mihaela Arad

Toma Liliana Marioara Timisoara

Tomasciuc Flavia Cezara Gura Humorului

Tomele Lavinia  Ioana Curatele

Topan Gheorghe Baia Mare

Tufan Ramona-Mihaela Buzau

Tugui Mariana Fetesti-Gara, IL

Turoczi Istvan Targu Secuiesc

Turoczi Lajos Targu Secuiesc

Turoczi Marta Targu Secuiesc

Tutunaru Lilia Straseni, Rep. Moldova

Udrea Maria Mirela Turburea

Ungureanu Alina-Mirela Botosani

Ungureanu Aurica Sarulesti-Gara

Ursoi Cornelia Simand

Ursu Denisa Lavinia Timisoara

Vacariu Emilia Loredana Varsand

Vadan Valerian Oradea

Vagiunic Elvira Lugoj

Valcu Viorica Braila

Vanghele Maria Magurele

Varadi Ana  Irina Valea Seaca

Variciuc Carla Baia Mare

Varzaru Mihaela Bucuresti

Vasile Alice Andrada Voluntari

Vasile Gabriela Daiana Galati

Veronica Petcu Brasov

Vetreniuc Fiodor Chisinau, Rep. Moldova

Victoria Buga Sangeorz-Bai

Vijulie Elena-Cristina Constanta

Vintila Daniela-Claudia Craiova

Viorica Irina Balint Turt, SM

Virsta Codruta Sighetu Marmatiei

Virtos Diana Stefan Voda, Rep. Moldova

Vlad Delia Floresti

Vlad Maria Prundu Bargaului

Vladuca Oana Fieni

Vlaescu Georgiana Daniela Craiova

Vlase Carmen Buzau

Voicu Angela Plopii-Slavitesti

Voicu Marina Bucuresti

Volf Rudolf Calinesti

Volimbovschii Mariana Soldanesti, Rep. Moldova

Vucina Monica Bucuresti

Zaha Petruta Beius

Zaharia Sebastiana Darabani

Zlibut Alexandru Ovidiu Oradea

Calificările lunii martie
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Iepurașul Forever 
trebuie să știe! 

Aloe Mango este băutura mult așteptată de 

Paște de copii mari și mici deopotrivă.

Savurați-l în familie și bucurați-vă     

de energie în fiecare zi.


