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adaptat-o şi pentru online, şi pentru întâlnirile faţă în 
faţă cu oamenii.

Cum aţi procedat? Cât de repede aţi decis să faceţi 
modificările şi cât de repede aţi obţinut rezultate?
Forever ne învaţă să avem consecvenţă pentru a 
păstra drumul spre destinaţie, dar să facem în mod 
constant ajustări rapide care ne permit să transformăm 
o oportunitate pe care eram gata s-o scăpăm într-una 
fructificată la maximum.

Simţim cu toţii - compania noastră e locul unde 
oportunităţile abundă. Ce avem nevoie este să ne 
dezvoltăm agilitatea pentru a rămâne în top şi pentru a 
fi de folos cât mai multor oameni.

Vă propunem să activaţi această capacitate, s-o 
antrenaţi şi s-o încurajaţi în ceilalţi, încă de la primii 
paşi. Priviţi-vă munca, planurile pe care vi le faceţi prin 
prisma acestei atitudini, singura care azi ne poate duce 
la succes.

Nu doar propria voastră afacere aşteaptă asta de 
la voi, ci şi echipa voastră, şi cei care au nevoie de 
şansa de a-şi împlini viaţa cu Forever. De fapt întreaga 
lume vă aşteaptă. Dăruiţi tuturor ceea ce numai voi 
puteţi dărui şi ghidaţi-vă după vorbele lui Churchill: 
“Să îmbunătăţeşti presupune să schimbi. Să ajungi la 
perfecţiune presupune să schimbi cât de des este de 
trebuinţă.”

Avem încredere mare în puterea voastră de a face 
rapid transformările cele mai bune şi vă suntem alături!

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

Mulţi dintre noi ştim şi folosim expresia “trăim 
pe repede-înainte”, pentru că simţim că ne 
descrie stilul de viaţă. Azi trăim însă pe foarte 
pe repede-înainte şi foarte din scurt, aşa că 
expresia a rămas în urma realităţii.

Ne-am gândit la acest fapt văzând zilele trecute un 
documentar despre cel mai rapid mamifer din lume – 
ghepardul.

Imaginile cu splendida felină alergând sunt uimitoare.  
Iar cel mai surprinzător e felul cum reuşeşte să 
schimbe direcţia fără să-şi încetinească viteza. Sau 
când e totuşi nevoită să facă o răsucire mai complexă 
şi mai puţin rapidă, ce puţin îi ia să revină în forţă!

E clar că lumea avansează într-un ritm pe care nu ni 
l-am fi putut imagina acum câţiva ani. Şi tocmai pentru 
că totul – în business şi în viaţa personală - este aşa 
de accelerat, merită să ne cultivăm capacitatea de a 
schimba direcţia imediat ce e nevoie şi de a ne întoarce 
fără amânare la performanţele cele mai înalte.

Asta înseamnă un mod de a gândi şi a acţiona care 
aduce eficienţă. Înseamnă că drumul spre succes 
este mai scurt şi mai intens. Iar voi, ca lideri, creşteţi şi 
deveniţi o adevărată inspiraţie pentru echipele voastre 
şi pentru oamenii pe care îi aduceţi în companie doar 
când vă exersaţi o asemenea agilitate.

Rex Maughan a ştiut dintotdeauna şi a dovedit că a 
fi agili implică să nu lăsăm schimbarea să ne ia prin 
surprindere. Dimpotrivă, să-i ieşim în întâmpinare, s-o 
căutăm, să-i înţelegem valoarea.

Când a fost ultima dată când ați schimbat ceva în 
mod proactiv cu echipa voastră? Într-un program de 
calificare sau pentru activitatea zilnică pe care am 

CHEIA SUCCESULUI – SCHIMBĂ 
ÎNAINTE SĂ FII NEVOIT S-O FACI
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Aloe Body Wash – senzația de 
răcorire pe care o cauți vara aceasta

Când temperaturile cresc în 
termometre, ne bucurăm mai mult 
ca niciodată de momentul în care 
ajungem acasă şi ne delectăm cu 
răcoarea şi prospețimea unui duş rece, 
la care adăugăm senzația extraordinar 
de revigorantă oferită de Aloe Body 
Wash, un gel de duş inspirat de natură, 
gândit pentru întreaga familie. 

De la miros, culoare, spumă şi până la 
proprietățile de curățare, natura este cea 
care pune la treabă ingredientele pentru 
ca tu să te bucuri de un produs minunat la 
fiecare spălare.



                  Ingrediente chei
e

 Aloe vera

 Glicinat de sodiu derivat din 
nuca de cocos

 Ulei de argan, supranumit şi „aurul 
lichid al Marocului”

 Extract din floare de arnică

 Esteri de jojoba
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Duşurile reci, o alegere 
inspirată pentru vară

Ştiai că vara este recomandat 
să faci duşuri reci şi să 
foloseşti produse de îngrijire 
cu ingrediente care intensifică 
senzația de răcorire şi care sunt 
blânde cu pielea şi o ajută să-şi 
revină după expunerea la soare 
şi la factorii de poluare? 

Iată doar câteva dintre 
beneficiile dovedite ale duşurilor 
reci:

 � energizează rapid – 
stimulează circulația 
sângelui

 � amplifică starea de bine

 � ameliorează rapid 
disconfortul muscular după 
efort fizic prelungit

 � contribuie la sănătatea pielii 
(care devine mai fermă) 

 � ajută la închiderea 
cuticulelor firelor de păr, 
favorizând o coafare mai 
uşoară şi, în ultimă instanță, 
un păr mai strălucitor

 � sporeşte eficienţa efortului 
de a pierde în greutate 

 � îmbunătățeşte calitatea 
somnului

 � are un efect antistres 
imediat

Aloe Body Wash pune natura la lucru în cele mai 
delicate moduri

Aloe Body Wash este o formulă nouă care conține 
agenți de curățare puternici şi, în acelaşi timp, delicați 
şi atenți cu pielea. 

Ingredientul vedetă, la fel ca în multe alte produse 
Forever, rămâne gelul pur de Aloe vera, cu efect 
revigorant şi, mai ales, calmant, de care te poți bucura 
după o zi lungă de vară, în care pielea este expusă 
direct şi intens la soare şi la factori de mediu nocivi. 

Aloe vera conține peste 75 de ingrediente active - 
vitamine, minerale, zaharide, aminoacizi, acizi graşi, 
enzime, acizi salicilici - cu multiple proprietăți benefice 
pentru piele. 

În plus, ajută la combaterea îmbătrânirii cutanate prin 
menținerea hidratării, în timp ce adaosul de vitamine A, 
C şi E hrăneşte pielea şi îi susține aspectul sănătos.
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Curățarea blândă este posibilă datorită 
ingredientelor precum uleiul de argan, extractul 
din floare de arnică şi esterii hidrolizați de jojoba, 
care mențin pielea moale, sporindu-i în acelaşi 
timp hidratarea şi catifelarea.

Nu conține sulfați, însă nu înseamnă că Aloe 
Body Wash nu-ţi oferă bucuria de a-ți îmbrăca 
pielea într-o spumă delicată. 

Dimpotrivă, datorită glicinatului de sodiu extras 
din nucă de cocos (ingredient natural!) te bucuri 
de o spumă bogată, cremoasă, care se clăteşte 
uşor, fără a afecta hidratarea. 

Formula din gelul nostru de duş are un 
parfum bogat şi îmbietor de lemn, ambră 
şi un amestec cald de ierburi, pentru o 
aromă subtilă, atât pe placul femeilor, 
cât şi al bărbaților.

Este posibil să observi ceva puțin diferit 
la culoarea unică a Aloe Body Wash. 
Nuanța plăcută, verde ca spuma mării, 
provine din clorofilă naturală de cupru 
şi completează parfumul bogat de iarbă, 
lemn şi ambră.

Beneficii cheie:
•  Înlătură impurităţile delicat, dar în    
   profunzime

•  Menține şi favorizează hidratarea pielii

•  Împrospătează pielea

•  Are pH echilibrat

•  Nu conține gluten

•  Iubit de vegetarieni şi vegani

•  Certificat IASC, Kosher, Halal, PETA

Ce spun consumatorii?
“I se simte plăcut 
mirosul subtil de 
uleiuri şi ingrediente 
botanice. Este 
revigorant şi 
energizant, dar în 
acelaşi timp relaxant 
şi calmant. 

Şi cel mai mult mă 
bucur că-l pot folosi 

cu încredere şi pentru copilul meu. Este cu 
adevărat un produs pentru întreaga familie.”  
(Alexa M.)

“Abia am început să 
consum produsele 
Forever şi Aloe Body 
Wash a fost printre 
primele pe care le-am 
testat. Mi-am dorit 
mereu un gel de duş 
bun, fără parabeni şi 
sulfați, cu ingrediente 
de calitate. 

Cel mai tare m-a încântat faptul că are Aloe 
vera şi ulei de argan, ingrediente atât de 
prețioase pentru piele. În plus, îl pot folosi cu 
încredere şi pentru copiii mei, de 3 şi 7 ani.” 
(Ioana A.)

“L-a cumpărat soția 
mea şi am zis să-l 
încerc şi eu. M-am 
bucurat să descopăr 
un gel de duş care 
nu miroase puternic 
şi nu are parfumuri 
specific feminine, cum 
se întâmplă cu multe 
geluri de duş pentru 
doamne. 

Aşa că-l putem folosi amândoi, ceea ce e un 
câştig pentru noi, deoarece nu mai trebuie 
să cumpărăm produse diferite. Cred că şi 
noi, bărbații, merităm produse de calitate şi 
o îngrijire corectă, cu ingrediente naturale.” 
(Cosmin S.)
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Afacere Forever

Când spunem „vară” gândul ne zboară imediat la vacanță și relaxare. Totuși, 
sezonul estival nu vine să-ți topească motivația și energia. De fapt, poți chiar să 

profiți de această perioadă pentru a fi pe val cu afacerea ta Forever. 

Să stabilim ceva de la bun început: e clar că 
avem nevoie, periodic, de relaxare. Dar dacă 
îți pui afacerea complet pe pauză în perioada 
vacanței, îți va fi mai greu să revii. 

O aeronavă consumă foarte mult combustibil ca 
să ajungă la altitudinea de croazieră, dar apoi îşi 
menține viteza cu un consum mic. La fel şi cu 
business-ul tău: oprind de tot activitatea, vei avea 
nevoie de multă energie pentru a o aduce din nou 
la nivelul inițial.

Şi totuşi, cum poți să-ți turezi motoarele profesionale 
în anotimpul estival, când peste tot vezi fotografii 
cu destinații exotice şi prieteni plecând în vacanțe 
distractive? O poți face planificând o vară frumoasă, 
dar şi activă pentru business-ul tău. Mai jos, câteva 
idei pe această temă:

Include pauzele în programul tău de lucru

Dacă ne interzicem desertul preferat, după o 
anumită perioadă nu vom mai putea rezista şi îl 
vom mânca în cantități exagerate. 

La fel e şi cu relaxarea: dacă ne lipsesc 
momentele de pauză şi destindere în decursul 
anului, vara vom avea tendința să fim lacomi cu 
ele şi ne vom ieşi din ritm. Aşa cum silueta are de 
suferit în primul caz, productivitatea va fi afectată 
în cel de-al doilea.

În loc de muncă în exces alternată cu pauze 
totale, alege o abordare mai echilibrată, în care 
introduci pauze de respiro săptămânal sau chiar 
zilnic, pe lângă mici vacanțe şi ieşiri ocazionale. 

Plănuieşte în fiecare zi  măcar o pauză în care să 
faci o activitate plăcută - nu trebuie să fie ceva 
spectaculos sau să presupună un efort major. 
De exemplu, prepară un cocktail special sau o 
înghețată de casă utilizând produse Forever. 

Deconectează-te de realitate citind o carte. 
Dedică-te unui hobby – fotografia, ikebana, 
pictura. Reorganizează colțul preferat din locuință, 
răsfoieşte albume cu amintiri plăcute, încearcă un 
sport nou sau un fel de mâncare exotic. 
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Afacere Forever

Dă-ți frâu liber imaginației pentru a găsi o astfel 
de activitate relaxantă, dar ține cont de două 
principii: să-ți facă plăcere şi să te desprindă de 
grijile cotidiene.

Creează un panou de visuri sau adu-l la zi 
pe cel actual

Deşi aceasta este de obicei o activitate de început 
de an, cine spune că n-o poți face şi vara?  Mai 
ales că poate ți-ai mai schimbat între timp planurile. 

Crearea unui panou de visuri sau aducerea sa la 
zi, dacă ai deja unul, te va motiva şi îți va aminti 
de misiunea ta Forever. Acest panou, un colaj de 
imagini şi cuvinte cu semnificație pentru tine, te 
poate ajuta să vizualizezi mai bine viitorul, dar şi 
prezentul. 

Pentru că uneori ne luăm cu munca şi uităm să 
ne bucurăm de nivelul la care am ajuns. Uităm că 
altădată nici nu credeam că vom fi aici. Rezervă-ți 
câteva momente să celebrezi reuşitele de până 
acum în familia Forever şi continuă să visezi 
îndrăzneț!

Profită de vacanță pentru a testa medii 
diferite de lucru

Ca FBO, ai libertatea şi flexibilitatea de a lucra de 
oriunde, după programul pe care tu ți-l stabileşti. 
Bucură-te de aceste avantaje, atât de căutate 
astăzi, şi foloseşte-le pentru a explora noi locuri: 
cafenele, spații de co-working, plaje, parcuri.

Chiar dacă eşti în vacanță pe alte tărâmuri, poți 
lucra fără probleme la afacerea ta, de la piscină 
sau dintr-o cameră confortabilă de hotel. S-ar 
putea chiar ca schimbarea mediului să-ți aducă 
un plus de inspirație şi chef de lucru, deci profită. 

În cartea ”4 ore – săptămâna de lucru” Tim 
Ferriss împărtăşeşte experiențe personale şi 
oferă, printre altele, idei şi tehnici pentru a putea 
munci, cu eficacitate, de oriunde.

Reorganizează-ți sau redecorează-ți spațiul 
de lucru

Dacă nu pleci nicăieri deocamdată, dar simți 
nevoia unei pauze, există soluții pentru a-ți 
înviora mediul. Personalizează locul de unde îți 
desfăşori activitatea în mod obişnuit cu amintiri 
din vacanțe, fotografii printate la o calitate bună, 
plante exotice, o lampă de aromaterapie cu 
uleiuri esențiale Forever sau chiar un nou scaun 
de birou, mai confortabil pentru spate. 

Ieşi zilnic în natură

Pădurile şi parcurile sunt un cadru minunat 
pentru relaxare, mai ales că în ultimii ani am 
petrecut atât de mult timp între patru pereți, fără 

să ne bucurăm de lumina directă a soarelui şi de 
aer curat. 

Băile de pădure sau shinrin-yoku sunt un obicei 
japonez foarte înțelept, care presupune pur şi 
simplu să te conectezi la natură, fiind cât mai 
prezent cu ajutorul simțurilor. Nu e nevoie să faci 
drumeții obositoare sau exerciții fizice pentru a 
te bucura de beneficiile băii de pădure, ci doar 
să devii conştient de ce vezi, auzi, atingi şi miroşi 
când te afli într-un spațiu natural. 

Vizual, nuanțele liniştitoare de verde în care se 
îmbracă natura vara vor avea un efect relaxant. 
La fel şi sunetele sau miresmele pe care le vei 
întâlni.

Lucrează mai puține ore pe zi

Ca să simți totuşi aerul de vacanță, redu numărul 
de ore lucrate zilnic sau ia-ți încă o zi liberă pe 
săptămână (că tot se vorbeşte şi în România 
despre săptămâna de lucru de 4 zile). Poate fi un 
pretext potrivit să-ți eficientizezi activitatea, adică 
să faci acelaşi volum de lucru într-un timp mai 
scurt. 

Conform legii lui Parkinson, munca se extinde 
pentru a umple timpul alocat îndeplinirii ei. Astfel, 
dacă îți stabileşti că vei face un plan în 2 ore, 
chiar dacă l-ai putea termina în 30 de minute, 
sunt şanse foarte mari ca realizarea acelei sarcini 
chiar să-ți ia 2 ore. 



Dacă îți stabileşti un program de lucru mai scurt, 
acest fapt te-ar putea ajuta la concentrare şi la 
restrângerea muncii în mai puține ore.

Poți folosi un cronometru sau o aplicație online 
precum Clockify ca să vezi cât timp îți ia în mod 
realist să faci anumite sarcini, pentru ca pe viitor 
să-ți organizezi mai bine programul de lucru, 
ținând cont de ritmul tău. 

În rest, redu timpul petrecut în fața ecranelor - e 
cea mai bună vacanță, oricând la îndemâna ta. 

Plănuieşte ieşiri productive în aer liber

Interacțiunile directe sunt mai plăcute, aşa că îți 
poți stabili o parte din întâlnirile de business în 
aer liber, într-un parc, la o terasă sau chiar prin 
organizarea unui picnic la marginea unei păduri. 

Asigură-te însă că şi celelalte persoane care 
participă sunt de acord cu locul. Ținând astfel 
legătura cu sponsorii şi membrii echipei, vă veți 
putea motiva reciproc pentru a menține în formă 
business-urile pe parcursul verii. Şi totul într-un 
cadru relaxant şi plăcut.

Relaxarea vine, într-adevăr, din 
deconectare. Dar ea vine, din abundență, 
şi când ştii că ai făcut în fiecare zi tot ce ai 
putut pentru creşterea afacerii tale, pentru 
a-ți asigura, prin ea, un viitor aşa cum ți-l 
doreşti. 

Vacanța perfectă este aceea în care păstrezi 
un echilibru între cele două surse de 
relaxare.

Exercițiu
Forever este un stil de viață. Se poate afirma 
că ai devenit cu adevărat un Forever Business 
Owner atunci când afacerea îți este mereu 
prezentă în gânduri, când ambiția de a o 
dezvolta te impulsionează să găseşti soluții şi să 
acționezi. Poți verifica vara aceasta dacă eşti un 
FBO complet. Atunci când vei sta pe un şezlong 
la soare şi alături de tine se aşază o familie cu 
copii, vei rezista impulsului de a intra în vorbă 
cu ei şi de a le trezi curiozitatea cu privire la 
afacerea Forever? 

Şi ce carte vei avea în mână, una polițistă sau 
una de îmbunătățire a abilităților personale? Dacă 
vei lenevi pe marginea unei piscine între două 
sesiuni de înot, te vei abține de la a da un telefon 
unui membru al echipei tale ca să-l întrebi cum 
îi mai merge şi cum l-ai putea ajuta? Îți vei folosi 
telefonul pentru a naviga la nesfârşit printre ştiri 
sau vei verifica obiectivele de vânzări, vei urca o 
postare atractivă şi mobilizatoare sau vei veni cu 
soluții în grupul WhatsApp al echipei tale? 

Dacă gândurile şi acțiunile pro-afacere te vor 
urmări şi în timpul vacanței, înseamnă că ai 
adoptat stilul de viață Forever.

Alexandru Israil
Specialist Marketing

Crearea unui 
panou de visuri 
sau aducerea 
sa la zi, dacă 
ai deja unul, 
te va motiva 
şi îți va aminti 
de misiunea ta 
Forever."

9Afacere Forever
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Interviu Forever

Cel mai nou pachet Forever – DX4 – face furori în toată lumea, inclusiv în 
România, încă de la lansare. Pliat perfect pe nevoile noastre actuale – este 
programul care pune pe pauză trepidația, factorii de stres şi ritmul alert care ne 
epuizează constant şi ne invită să respirăm mai multă stare de bine. Mult mai 
multă stare de bine. Nu este doar un pachet care ne reechilibrează mental şi 
fizic, este generatorul succesului multor afaceri Forever. 
Şi am aflat şi care este secretul!
Am vorbit cu dr. Corina Bălan, Manager Forever şi consultantul nostru în 
materie de produse, despre experiența ei cu pachetul şi am identificat împreună 
argumentele care îl fac atuul reuşitelor în afacerile Forever Business Ownerilor.

Suntem bucuroşi că şi România este printre țările 
Forever care au lansat DX4 imediat după ce a fost 
anunțat la Raliul Global. Spune-ne în câteva cuvinte ce 
conține şi ce aduce nou, pentru a ne da seama de ce a 
cucerit atât de repede întreaga lume Forever.

DX4 este un program care conține un pachet de suplimente şi 
îndrumări speciale pentru a te ajuta să obții în doar patru zile 
multiple beneficii pentru starea ta de bine.

Te ajută în resetarea fizică şi mentală, printr-o combinație de 
alimente şi suplimente care contribuie la:

• menținerea senzației de sațietate

• menținerea hidratării

• optimizarea felului în care te hrăneşti (devii mai atent şi mai 
conştient de felul în care mănânci)

• descoperirea modului în care să te hrăneşti sănătos şi să 
dobândeşti obiceiuri bune

DX4 îţi duce afacerea pe valul 
succesului vara aceasta

Dr. Corina Bălan, 
Manager 



• reducerea poftelor alimentare în exces

• a fi mai conştient de corpul tău şi mai atent la 
nevoile lui – să fii cu adevărat prezent în timp ce 
mănânci, faci mişcare şi îți desfăşori activitățile 
zilnice

• atingerea unei conexiuni optime minte-corp

Pachetul de suplimente include 7 produse 
nutriționale care acționează sinergic şi ne susțin 
în deprinderea de noi obiceiuri sănătoase: 

 X 5 suplimente absolut noi (Forever DuoPure - 8 
tablete masticabile, un amestec de extracte 
vegetale cu efect antioxidant; Forever Multi 
Fizz - 4 tablete efervescente, bogate în 
vitamine cu gust de pepene verde, care te 
ajută să te fortifici în timp ce te hidratezi; 
Forever LemonBlast - 4 pliculeţe cu conţinut 
de fibre, vitamina C şi magneziu, cu un gust 
picant delicios; Forever Sensatiable - 32 
tablete masticabile, bogate în proteine şi fibre, 
adevărate mici gustări cu gustul copilăriei; 
Forever Plant Protein - 1 pachet, cu porţii a 
câte 17 g de proteine complet vegetale)

 X 1 produs reformulat - Forever Therm Plus - 12 
tablete cu amestec de vitamine şi extracte 
vegetale care intensifică arderile şi îți redau 
starea de energie

 X 1 produs existent deja - Aloe Vera Gel – care 
nu avea cum să lipsească din acest program, 
aşa cum, dacă ne dorim sănătate şi vitalitate la 
superlativ, n-ar trebui să lipsească de pe masa 
niciunuia dintre noi – în nicio zi, indiferent dacă 
îl consumăm în cadrul DX4 sau nu.

Ştim că ai ținut acest program şi când 
ne-am întâlnit cu tine am văzut şi simțit 
energia, bucuria şi motivația pe care 
le emanai. Spune-ne mai multe detalii 
despre cum ţi s-a părut experiența DX4.

Da, am ținut acest program imediat ce a sosit la 
uşa mea, cu mare entuziasm, conştiinciozitate şi 
bucurie. Şi iată ce am simțit:

În timpul programului - nu mi-a fost deloc 
foame (nici nu am luat toate tabletele Forever 
Sensatiable şi mă bucur, pentru că am mai 
mâncat din ele şi după aceea -  sunt într-adevăr 
senzaționale). Am avut multe conştientizări 
pentru starea mea de sănătate, pe care sigur nu 
le-aş fi avut fără DX4 care m-a provocat să ies 
din zona de confort.

Ştim că vorbeşti zilnic cu foarte 
multă lume şi în special cu foarte 
mulți consumatori. Cu siguranță ai 
interacționat cu persoane care au testat 
programul şi ţi-au dat feedback-uri. Ce 
îți spun cel mai des?

Adevărat. Mulți oameni au făcut acest program, 
pentru că, să fim serioşi, cine nu are nevoie 
în ziua de azi de mai multă energie, putere de 
concentarere, concentrare asupra sănătăţii, 
disciplină în stilul de viață?

Dintre cei cu care am vorbit (şi să ştiți că 
n-au fost puțini), mulți mi-au mărturisit că aşa 
energie n-au mai simțit niciodată, mai ales că au 
dobândit-o în doar patru zile, iar important este 
că nivelul de energie şi disciplină se menține şi 
după. 

Cu mulți am discutat şi au înțeles că toate 
acestea se obțin prin două mecanisme 
importante: 

1. suplimentele absolut fantastice şi excelent 
armonizate  

2. conştientizările pe care le ai atunci când 
urmezi întocmai sfaturile şi îndrumările din 
broşură. 

Practic, este un program personalizat, pentru 
că fiecare are ceva specific de îmbunătățit 
în alimentație, stil de viață, atitudine față de 
mâncare, mişcare, consum de apă.

De aceea este o experiență unică, pe care 
fiecare dintre noi, ca persoane cu o stare bună 
de sănătate, ar fi bine să o urmăm. Eu deja nu 
numai că am planificat când să fac următorul 
DX4, dar l-am şi cumpărat, să-l am în casă. 

Am avut o energie fantastică, n-am băut deloc 
cafea (ceea ce este o mare realizare pentru 
mine), am dormit mult mai bine şi m-am 
disciplinat să fac mişcare şi să beau suficientă 
apă.

După program - nivelul de energie s-a păstrat, 
am continuat să mă concentrez pe mine şi pe 
nevoile mele pentru sănătate, beau cafea mai 
puțină, dar mult mai multă apă, mă hrănesc mai 
sănătos şi mai conştient.

11
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La două luni de la lansare şi din 
experiența ta de până acum, crezi că 
DX4 are potențial să revoluționeze 
afacerea oricărui FBO? Iar dacă da, cum 
consideri că ar trebui să promoveze FBO 
DX4 ca să urce cu afacerea lui pe valul 
succesului?

În primul rând, cel mai important lucru pe care 
trebuie să-l facem este să ne gândim cu drag la toți 
oamenii pe care îi cunoaştem, să-i contactăm cu 
iubire, să ne pese de ei, de felul în care se simt. Să-i 
ascultăm şi să le împărtăşim, cu sinceritate, tot ceea 
ce am simțit când am urmat acest program, aşadar 
beneficiile pe care le oferă. 

Principalele obiecții pe care le au oamenii sunt față 
de preț şi comparația cu pachetul C9 şi aş vrea să le 
discutăm puțin.  

Sunt două pachete complet diferite – unul de control 
al greutății (C9) de nouă zile şi unul de reechilibrare 
mentală şi fizică (de doar patru zile). Ambele sunt 
fenomenale şi ne schimbă viețile constant în moduri 
diferite.

Prețul pachetului DX4 este justificat, printre multe 
altele, şi de faptul că are în componență mai multe 
produse decât C9 – sunt 7 produse – dintre care 
5 noi-nouţe (care au necesitat studiu, testări şi 
consultanță de specialitate – aspecte care costă 
foarte mult) - față de cele 5 care se regăsesc în C9, 
la fel de atent studiate, testate şi cu efecte dovedite 
ştiințific, dar care nu au fost noi la momentul lansării. 

Plus o broşură cu nenumărate îndrumări nu doar pe 
partea de suplimente şi alimentație, ci şi wellness şi 
meditație – exerciții care au fost studiate şi stabilite 
cu specialişti în domeniu, pentru ca rezultatele să fie 
optime după doar patru zile.

Gândeşte-te puțin la patru zile obişnuite din viața 
ta – cu mesele fiecăreia, ritmul amețitor, consumul 
energetic, nenumăratele activități pe care le ai de 
făcut şi costurile acestora, atât în bani, cât şi în 
starea de spirit. 

Poţi considera pachetul DX4 nu doar o investiție în 
corpul şi în starea ta de spirit, dar la o analiză atentă 
vei descoperi că te scuteşte de costuri mult mai 
mari, dacă ai plăti separat toate activitățile şi mesele 
necesare care să-ți ofere calitatea şi nutrienții din 
produsele nutriţionale din pachet.

Iată cu ce ar echivala sume echivalează DX4:

-  produse nutriționale care acoperă patru zile - cost 
mediu al meniului /zi: 10 - 20 lei mic dejun + 30 - 40 

lei prânz + 20 - 30 lei cina = 60 - 90 lei/zi x 4 zile = 
240 – 360 lei (în funcție de alegerile alimentare, care 
pot fi chiar mai costisitoare de atât, dacă optăm 
pentru alimente premium din punct de vedere 
nutrițional)

- consultanță nutriționist: 200 - 400 lei

- consultanță coach motivațional: 250 – 500 lei/
şedință, în funcție de experiență (pentru că setarea 
mentală în restartul stării tale de bine o faci cu 
susținere)

- şedințe yoga / meditaţie – 150 lei /4 zile

Total investiţie – aproximativ 840 - 1400 lei (totalul  
este mai mare față de prețul pachetului şi te costă, 
în plus, mai mult timp şi energie – DX4 vine cu un 
ghid complet şi pe partea de nutriție,  şi de wellness, 
pentru fiecare zi şi cu toate produsele de care ai 
nevoie). Şi de toate te poți bucura din confortul şi 
liniştea casei tale, fără să pierzi timp în trafic să ajungi 
de la o programare la alta.

Un alt aspect pe care să-l avem în minte când 
primim obiecții față de preț este că în pachetul DX4 
avem produse care ne rămân şi după terminarea 
programului – din cele 15 porții de shake-uri proteice 
din plante, ne rămân 7, multe dintre tabletele 
Sensatiable le putem folosi cu succes şi după cele 4 
zile, de fiecare dată când simțim nevoia. 

Sunt costuri pe care le amortizăm în starea noastră 
de bine şi în extra-doze de energie şi vitalitate.

Nu în ultimul rând, cei care vor urma acest program 
vor dori să-l facă din nou, periodic, şi când vor simți 
că bateriile li se descarcă vor solicita ei singuri un 
nou program. Starea de bine dobândită îi va fideliza 
în calitate de clienți.

Să nu uităm şi de faptul că acest program este unic 
în piața de wellness şi de aceea este bine să-l facem 
cunoscut. Din punctul meu de vedere, acest produs, 
DX4 va genera un super val de energie şi stare de 
bine. 

Depinde doar de noi: mai întâi să-l urmăm, pentru ca 
apoi să împărtăşim cu cei pe care-i iubim starea de 
bine dobândită.
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“Am decis să fac 
programul DX4 
împreună cu soțul 
meu, deoarece 
trecusem printr-o 
perioadă destul 
de agitată - cu 
mult stres şi multe 
task-uri. A fost o 
călătorie pe care 
am început-o cu 
angajamentul că 
ne vom susține 
reciproc în acest 
program de 

reechilibrare minte-corp. 

Da, ne-am stabilit obiective clare - pentru familie 
în primul rând - mai ales în legătură cu modul în 
care vom face achizițiile alimentare. Am lucrat 
împreună în această perioadă şi am reuşit să ne 
menținem atenția pe ceea ce ne-am propus, ne-
am repetat mereu ce ne dorim şi am fost mereu 
atenți la nevoile corpului. Tabletele de Forever 
Sensatiable ne-au fost de mare ajutor, le-am 
perceput ca deserturi. 

Am fost atenți la ziua a doua, când am făcut 
achizițiile pentru masa de prânz din a treia şi a 
patra zi. Am făcut rețeta din broşură şi a fost 
o masă sățioasă, completă. Am simțit din plin 
gusturile din farfurie. 

Şi eu,  şi soțul am setat obiective legate atât de 
business, cât şi de jobul lui. Afirmațiile pozitive, 
precum şi partea de meditație de dimineaţă au 
făcut ca rezultatele să nu se lase aşteptate. Am 
constatat că, deşi n-a fost scopul principal, am 
pierdut şi câteva kilograme în timpul programului, 
iar asta ne-a bucurat.

Cu siguranță vom repeta DX4 şi peste trei luni. Şi 
pentru că am ieşit amândoi din program atât de 
entuziasmați pe partea de energie, de reuşitele 
pe plan fizic, am decis să continuăm cu C9.”

“De când am 
văzut lansarea 
programului 
mi-am propus 
să-l urmez, 
deoarece am 
fost foarte 
curioasă în 
privinţă noilor 
suplimente 
introduse şi 
pentru că 
mi-a plăcut 
abordarea 
echilibrului minte 
- corp. Mi-a plăcut foarte mult că este ingenios 
structurat, că în fiecare zi eşti ghidat pe o 
anumită temă care te ajută să te descoperi, 
să-ţi înțelegi corpul şi să fii prezent.

M-a sprijinit să-mi identific cauzele emoționale 
ale poftei de dulce şi cu ajutorul tabletelor 
Sensatiable i-am făcut față cu brio. M-a 
surprins să văd că nu mi-a fost foame deloc şi, 
deşi nu am dormit suficient în acea perioadă, 
deoarece am participat la un curs pe fus orar 
de USA, am avut foarte multă energie în timpul 
zilei. 

DX4 m-a ajutat să scap de balonare încă din a 
treia zi, fapt pe care l-au observat şi copiii mei, 
care până atunci făceau glume că mai vine un 
bebe. De asemenea, am observat cum tenul 
este foarte luminos, hidratat, iar pielea are un 
aspect tonifiat.

Este un program genial dacă vrei să ai rezultate 
rapide în starea de bine, să-ți înțelegi mai bine 
corpul şi să-ți dai un reset.”

Nicoleta Patras-Nistor, 
Asistent Supervizor

Părerile 
consumatorilor

Cristina Vădăștreanu, 
Manager
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Preferat Forever

A fost premiat cu aur şi desemnat cel mai bun dezinfectant de mâini, în Marea 
Britanie, în cadrul „Global Make-up Awards 2021”, dar a câştigat totodată şi 

inimile consumatorilor din țara noastră. 

Luna aceasta, produsul de 
5 stele este Hand Cleanser, 
iar cei care l-au încercat ne 

spun şi de ce:

Forever Instant Hand Cleanser

Produsul    de

"Forever Instant Hand Cleanser 
a devenit gelul meu preferat 
pentru curățarea mâinilor, datorită 
mirosului foarte plăcut și faptului că 
nu irită pielea. L-am primit cadou și 
este foarte apreciat." Florin

"Sunt profesoară și am folosit multe 
geluri de curățare a mâinilor de-a 
lungul anilor. Instant Hand Cleanser 
e cel mai bun: curăță, dezinfectează, 
hidratează. E util în orice situație: 
acasă, la școală, în vacanță, pe 
stradă." Ionela D.



"Dezinfectantele pe care le-am folosit în trecut îmi uscau foarte tare mâinile și aveau un 
miros puternic de alcool. Erau un chin pentru piele. 

Dar când l-am folosit prima dată pe acesta, am zis că așa ceva nu poate fi adevărat. “E un 
produs pentru curățat mâinile prea fain ca să fie adevărat”! 

Aș putea să scriu foarte mult despre el, despre cât de mult îmi place! Mirosul este 
extraordinar de frumos, de lăcrămioare proaspăt înflorite. Este o aromă de primăvară. 
Curăță foarte bine mâinile și le hidratează. Atât de mult îmi place, că îl aplic și când sunt 
acasă, îl folosesc doar pentru plăcerea de a-l simți pe piele." Alin B.

foreverliving.roforeverliving.ro
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Testează-l şi tu, descoperă-i 
beneficiile şi nu uita să ne laşi 

după aceea un review pe 

https://foreverliving.ro/
forever-instant-hand-cleanser. 

Părerea ta contează şi ne ajută 
să devenim mai buni. 

la fiecare Hand Cleanser 
cumpărat în iulie

În perioada 1 - 31 iulie, la fiecare Forever 
Instant Hand Cleanser achiziționat online, 
pe foreverliving.ro, sau în depozitele din 
toată ţara, îți oferim cadou o mostră de 
Bright Toothgel, o mostră de şampon şi 
o brățară roşie, personalizată Forever, cu 

care să-ți consolidezi vara aceasta brandul 
şi afacerea.

Cadouri Forever

"Este super util și cel mai mult 
îmi place că nu rămâi cu senzația 
lipicioasă pe care o lasă multe 
altele de pe piață (și din magazine). 
Raportul calitate-preț este foarte bun, 
deoarece cantitatea de 250 ml ajunge 
lejer destul de mult timp." Dina 

"Un produs excelent. Net 
superior produselor similare 
de pe piață, din toate 
punctele de vedere” 
Truta O.

"Un produs de top. Curăță, 
dezinfectează, protejează. Cu el îmi 
simt mâinile hidratate și catifelate.  
Chiar mi-a calmat iritațiile produse 
de alți dezinfectanți. E super, îl țin 
mereu cu mine, în geantă. Mulțumesc, 
Forever, pentru un produs așa de 
bun!" Petrică S.



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

CLUB60
Maria Pop

Nagy Ernő & Irma 

Ionuț & Georgiana Stroe

Silviu & Otilia Ursu

Andreea Gruia

Marius & Milentina Marcus

Niculina & Viorel Ciuchea

Andreia Deac

Daniel & Maria Parascan

Ion Badea

Rafael-Valer Loghin

Daniela Levărdă & Alexandru Chiş

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

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

CLUB100
Vajda Katalin

Mihaela & Ovidiu Hudea

Sefora & Daniel Herbei

Alexandra Badea

Mariana Enii 

Valentina & Marius Chelu

Monica & Cristian Lepădatu

16 Club Forever
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Alexandra Badea

Mariana Enii 

Valentina & Marius Chelu

Monica & Cristian Lepădatu

foreverliving.ro

Stimulent Forever 17

STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiş
Constanța & Dănuț Mei-Roşu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Ramona Pop
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ştefana
Liliana Tivadar
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

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



TOP 20 FBO

Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea 
Vajda Katalin 
Nagy Ernő & Irma 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Silviu & Otilia Ursu
Marius & Milentina Marcus 
Andreea Gruia 
Maria Pop 
Andriana Ochişan 
Andreia Deac 
Niculina & Viorel Ciuchea 
Corina Burlacu
Daniel & Maria Parascan 
Valentina & Marius Chelu 
Rafael-Valer Loghin 
Anca-Elena Andronache
Daniela Levărdă & Alexandru Chiş
Monica & Cristian Lepădatu
Viorica Bărdaşu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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

18 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Sefora & Daniel Herbei
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TOP 20 FBO

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

iunie 2022 în România şi 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

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

iunie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meşter 
Marius & Milentina Marcus 
Maria Pop 
Romina & Cristian Doran
Camelia Dincuță 
Gizella & Marius Botiş 
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan 
Sefora & Daniel Herbei
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Kele Mónika 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Valentina & Marius Chelu
Ramona Vingan 
Carina & Sebastian Iacătă
Rafael-Valer Loghin
Smaranda Sălcudean

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
Ramona Albu Voluntari, IF Marius & Milentina Marcus

Alexandru Butuza Baia-Mare Carmen Butuza

Carmen Butuza Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Ana-Maria Catut Târgu-Jiu Monica Lavric

Adriana Haidemac Satu-Mare Anca Temian

Gabriel Fernando Lungu Rediu, IS Andriana Ochişan

Claudia Maghiari Ghiroda, TM Milca Sambor

Manuela Vasilica Samrai Piatra-Neamț Mariana & Angel Rădoi

Vladimir Staci Chişinău, Rep. Moldova Luciana & Mihail Roibu

Damaris Stan Fieni, DB Tatiana Gonț

Anca Temian Satu-Mare Persida Gavrus

20 Calificările lunii iunie
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Nume Localitate Sponsori
Ramona Albu Voluntari, IF Marius & Milentina Marcus

Alexandru Butuza Baia-Mare Carmen Butuza

Carmen Butuza Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Ana-Maria Catut Târgu-Jiu Monica Lavric

Adriana Haidemac Satu-Mare Anca Temian

Gabriel Fernando Lungu Rediu, IS Andriana Ochişan

Claudia Maghiari Ghiroda, TM Milca Sambor

Manuela Vasilica Samrai Piatra-Neamț Mariana & Angel Rădoi

Vladimir Staci Chişinău, Rep. Moldova Luciana & Mihail Roibu

Damaris Stan Fieni, DB Tatiana Gonț

Anca Temian Satu-Mare Persida Gavrus

21Calificările lunii iunie
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Calificările lunii iunie
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
Corina Burlacu Chişinău, Rep. Moldova Mariana Enii
Andriana Ochişan Chişinău, Rep. Moldova Corina Burlacu



Supervizori Localitate Sponsori      
Rodica Beke Marghita, BH Dorina Maria Catalan

Dorina Bilan Târnova, AR Claudia Maghiari

Angela Daniela Dordea TÂRNĂVENI, MS Ionela Ştefănescu

Adriana Valentina Manciu BEIUŞ, BH Marius & Milentina Marcus

Adriana Manofu Beregsau Mare, TM Daniela Strâmbu

Adriana Păltinean Osorhei, BH Ioana Popescu

Daniel Petru Pop Beclean, BN Irina Elena Popa

Damaris Veles Ciutelec, BH Andreea Pantea

Calificări Globale

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

22   Calificările lunii iunie
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Manageri Localitate Sponsori
Dorina Maria Catalan Turt, SM Persida Dumitre

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Petru Daniel Stratinski Arad Sefora & Daniel Herbei



Supervizori Localitate Sponsori      
Rodica Beke Marghita, BH Dorina Maria Catalan

Dorina Bilan Târnova, AR Claudia Maghiari

Angela Daniela Dordea TÂRNĂVENI, MS Ionela Ştefănescu

Adriana Valentina Manciu BEIUŞ, BH Marius & Milentina Marcus

Adriana Manofu Beregsau Mare, TM Daniela Strâmbu

Adriana Păltinean Osorhei, BH Ioana Popescu

Daniel Petru Pop Beclean, BN Irina Elena Popa

Damaris Veles Ciutelec, BH Andreea Pantea

foreverliving.ro    

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

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

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 23

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
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.

foreverliving.ro

Vă informăm că luni, 
15 august, Centrele 

de Distribuție şi Sediul 
Central din Bucureşti sunt 

ÎNCHISE. 

Suntem însă disponibili 
la un click distanță, pe 

foreverliving.ro, 
24 de ore din 24, pentru 
comenzile produselor 

voastre preferate Forever. 
Vă aşteptăm cu drag! 
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Abigael Roxana Bogdan Giroc

Adela Gutu Falesti, Rep. Moldova

Adelina Acostioaei Darabani

Adeline Sorina Nediglea Timisoara

Adriana  Nicoleta Mihai Ploiesti

Adriana Bichigean Viisoara

Adriana Halita Siminicea

Adriana Piseu Poiana Marului

Adriana Poienariu Valea Budului

Adriana Rotari Criuleni, Rep. Moldova

Adriana-Cosmina Pasarea Craiova

Aida Nasai Satu-Mare

Albertina Neaca Bacau

Alexandra Maria Popa Babana

Alexandra Veronica Iosub Vaslui

Alexandra Ghiculescu Amara

Alexandra Sasarman Baia Mare

Alexandra Tiniche Rosu

Alexandra-Maria Laudat Baia Mare

Alexandrina Cazac Singerei, Rep. Moldova

Alexandrina Konnerth Brasov

Alexandru Catalin Indre Coroieni

Alexandru Sorin Droc Baia Mare

Alexandru Botez Iasi

Alexandru Variu Baia Sprie

Alice Mihaela Oprescu Tunari

Alina Daniela Nefiru Craiova

Alina Denisa Droc Baia Mare

Alina Mariana Mihaila Bucuresti

Alina Andrei Valea Lupului

Alina Gudumac Ialoveni, Rep. Moldova

Alina Ivanov Oradea

Alina Pascaru Telenesti, Rep. Moldova

Alina Purcaru Bragadiru

Alina-Cristina Voevozeanu Bucuresti

Amelia Ramona Pavel Arad

Ana Maria Pesu Voluntari

Ana Buca Craiova

Ana Nicola Constanta

Ana Secara Chisinau, Rep. Moldova

Ana Stratan Chisinau, Rep. Moldova

Ana Zabulica Chisinau, Rep. Moldova

Anamaria Melisa Pasca Naghiu Baia Mare

Anamaria Barbus Satu-Mare

Ana-Maria Coman Braila

Ana-Maria Florea Craiova

Anca Gabor Iugani

Anca Patrichi Parjol

Anca Stefan Constanta

Ancuta Camelia Radita Beregsau Mare

Ancuta Corina Tomozei Bacau

Ancuta Patras Roman

Andrada-Rebeca Coita Oradea

Andrada Ciobanu Oradea

Andrada Ungureanu Vintila Voda

Andreea  Adina Simon Giroc

Andreea  Elena Rachieru Bacau

Andreea Gilia Raiciu Timisoara

Andreea Ivona Rascol Targu Jiu

Andreea-Silvia Kiss Baia Mare

Andreea Buha Cucorani

Andreea Dascalu Dumbravita

Andreea Done Bucuresti

Andreea Nicolau Botosani

Andrei Daniel Maior Fughiu

Angela Bulmaga Chisinau, Rep. Moldova

Asistent Supervizori
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Angela Colun Chisinau, Rep. Moldova

Angelo Acostantinesei Baia Mare

Anisoara Anghel Constanta

Anisoara Stingu Obarsia-Closani

Antohi Ramona Liliana Slanic-Moldova

Atena Stefania Sucigan Arad

Attila Bardocz Sfantu Gheorghe

Aurelia Negrut Timisoara

Aurel-Ioan Costea Cluj-Napoca

Aurica Toderas Turt

Badiu Petronela Ludisor

Bianca Elena Maria Bascov

Bianca Romanasu Roman

Bianca Sfarcoci Mosnita Noua

Calin Vasile Gruie Poienii De Jos

Carmen Kis Bucerdea Granoasa

Carmen Lupu Bucuresti

Carmen Matis Blaj

Carmen Tomos Baia  Mare

Catalina Carlan Margineni

Cecilia Mindru Chisinau, Rep. Moldova

Claudia Gabriela Covaciu Arad

Claudia Iuliana Cotinghiu Zarnesti

Claudia Maria Closca Baia  Mare

Claudia Ardelean Cluj-Napoca

Claudia Iordache Bucuresti

Claudia Obleaga Rasnicu Oghian

Claudia-Daniela Chiriac Bacau

Claudiu-Sebastian Onofrei Botosani

Constantin Claudia Falticeni

Constantin Turcea Smirna

Corina Alhammadi Bascov

Corina Bocos Dumbraveni

Cornel Vasile Satu-Mare

Costel-Liviu Miron Falticeni

Crina Botezat Vulturesti

Crina Rus Botiza

Cristian Costea Teghes

Cristian Horodinschi Botosani

Cristina Alexandra Stroescu Ploiesti

Cristina Gabriela Budasu Bacau

Cristina Suzana Gusat Santandrei

Cristina Arteni Brasov

Cristina Claudia Petanca Bucuresti

Cristina Parvu Ploiesti

Cristina Pop Dej

Cristina-Alina Cotnareanu Butea

Csaba Tunyogi Floresti

Daniela Maria Sabou Baia Mare

Daniela Cost Bunesti

Daniela Fat Danesti

Daniela Manea Finta Mare

Daniela Matei Baia Mare

Daniela Nicoleta Timisan Timisoara

Daniela Prodan Soldanesti, Rep. Moldova

Daniela Salagean Alba Iulia

Daria Rotaru Chisinau, Rep. Moldova

Denisa Crina Boldijar Somcuta Mare

Denisa Daraban Satu-Mare

Denisa Schuller Talmaciu

Denisa-Valentina Muresan Culcea

Diana Alexia Toma Sinaia

Diana Estera Mocan Dej

Diana Elena Soare Bucuresti

Diana Podribenicov Chisinau, Rep. Moldova

Diana-Elena Pintea Roznov

Doina Veronica Nita Bragadiru

Doina Popovschi Floresti, Rep. Moldova
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Doinita Necse Satu-Mare

Domnica Lacatus Hidiselu De Sus

Dumitrita Vasile Braila

Dumitru Catalin Oncioiu Fieni

Ecaterina Radova Chisinau, Rep. Moldova

Ecaterina Reghis Arad

Edelina Maria Filotie Zarnesti

Edina Hajdo Posta

Elena Madalina Acatrinei Paunesti

Elena Banciu Bucuresti

Elena Bitan Brasov

Elena Cofariu Ibanesti

Elena Curut Moldova Noua

Elena Danut-Ilie Eftimie Murgu

Elena Dima Telenesti, Rep. Moldova

Elena Jitariu Botosani

Elena Lucia Calin Constanta

Elena Paveluc Balti, Rep. Moldova

Elena Rosca Baia Mare

Elisabeta Cristina Marin Bucuresti

Elisabeta Farkas & Toni Cluj Napoca

Elisabeta Lupu Iasi

Emanuela Patrutiu Alba Iulia

Emese Szabo Zabala

Emilia Markos Slatina

Emilia Stela Pop Brasov

Emilian Alexandru Popescu Petrosani

Eniko Beata Szollosi Livezeni

Erika Mare Satu-Mare

Eugen Ciprian Ciuche Bacau

Eugen Purcaru Cluj-Napoca

Eugenia Budeanu Valea Budului

Eva Kinga Kerekes Odorheiu Secuiesc

Eva Regina Csiszer Targu Mures

Eva Gavrilovici Timisoara

Felicia Portan Oradea

Ferenc Toth Cluj-Napoca

Firuta-Cristina Godja Berbesti

Flavia Lidia Todor Baia Mare

Florentin Vornicelu Bacau

Florentina Gabriela Tutu Oradea

Florentina Ilie Satu-Mare

Florica Gavrus Satu-Mare

Florin Ioan Turtoi Petrosani

Florin Claudiu Balta Bacau

Florina Veronica Antonovici Volovat

Florina Azari Voluntari

Gabriel Adrian Butnaru Bucuresti

Gabriel Zervu Brasov

Gabriela Daniela Ifrim Rasnov

Gabriela Iosefina Nechita Codru Butesii

Gabriela Monica Gagea Cluj-Napoca

Gabriela Sanda Pop Bistrita

Gabriela Violeta Draghici Bacau

Gabriela Sandu Botosani

Gabriela Trinca Iasi

Georgeta Onea Drajna De Jos

Georgeta-Steluta Chirtoc Fieni

Georgiana Irina Stefanescu Campulung

Georgiana Anghel Lupeni

Georgiana Ciobanu Selimbar

Georgiana Mirea Targu Jiu

Gheorghe Gavrus Satu-Mare

Gheorghe Rigou Tamaseu

Gina Badanca Bucuresti

Ildiko Gergely Odorheiu Secuiesc

Ildiko Paszka Poian

Ileana Serbu Pades

Imre Csoma Sancraiu

Ioana Madalina Gurau Naruja

Calificările lunii iunie
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Ioana Corina Dinu Lacustenii De Sus

Ioana Madalina Raducanu Campina

Ioana Monica Filip Oradea

Ioana Manea Lilieci

Ioana Oancea Ruginoasa

Ioana Olaru Cernavoda

Ioana Stroe Bucsani

Ion Eduard Olaru Dreptu

Ion Onciu Orhei, Rep. Moldova

Ionela Mirabela Parpala Rosu

Ionela Horjea Ploiesti

Ionela Leonte Brasov

Ionut Eugen Gavrila Mihail Kogalniceanu

Irena Rosu Brasov

Irina Mihaela Vasile Goga

Irina Catan Chisinau, Rep. Moldova

Irina Moscalu Chisinau, Rep. Moldova

Istvan Botond Szilagyi Unirea

Iuliana Rodica Ilies Hideaga

Iuliana Brinzei Iasi

Iustina Streanga Suceava

Julia Bardocz Baraolt

Katalin Oprea Lueta

Larisa Calancea Marginea

Larisa Moise Valu Lui Traian

Larisa-Ionela Petcaru Rebra

Laura Medelet Popesti-Leordeni

Laura Radu Odorheiu Secuiesc

Lenuta Costin Baia Mare

Lenuta Tentea Borcea

Lenuta-Felicia Avram Bodnareni

Lia Puscas Ariesu De Camp

Lidia Buzle Oradea

Lidia Dabaca Radauti

Lidia Frasineanu Constanta

Lidia Petrisor Pecica

Lidia Salagean Parva

Lilia Guzun Chisinau, Rep. Moldova

Liliana Aipu Ramnicu Valcea

Liliana Bucur Comanesti

Liliana Siscariu Leorda

Liliana Suciu Ungheni,  Rep. Moldova

Livia Rusu Tileagd

Loredana Ancuta Ceclan Campia Turzii

Loredana Reghina Lucacel Baia Mare

Loredana-Elena Miron Falticeni

Lorena Cristina Ilies Hideaga

Lorena Patriche Bacau

Lorena Teodora Boscan Focsani

Loreta Mocan Ungheni, Rep. Moldova

Lorina Balteanu Chisinau, Rep. Moldova

Lucia Gheorghita Riscani, Rep. Moldova

Lucia Gutuleac Chisinau, Rep. Moldova

Lucica Militaru Colti

Lucretia Rapciuga Falticeni

Ludmila Catanoi Chisinau, Rep. Moldova

Ludmila Cordelean Edinet, Rep. Moldova

Luminita Maria Paca Bucuresti

Luminita - Andreea Cotu Cluj-Napoca

Luminita Dragusin Pitesti

Magdi Kali Targu Mures

Malanca Madalina Ionela Turt

Maria Giorgiana Calita Tigveni

Maria Luisa Ionescu Bucuresti

Maria Bilan Dud

Maria Bilan Sicula

Maria Fabian Targu Secuiesc

Maria Laze Huedin

Maria Magdalena Bogatoiu Campina

Maria Manea Bucuresti

Calificările lunii iunie
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Maria Mihalca Petrova

Maria Mocanescu Braila

Maria Neag Timisoara

Maria-Blanka Ercsey Targu Mures

Maria-Mihaela Andronache Selimbar

Marian Constantin Tomescu Alexandria

Mariana Amcau Medias

Mariana Dan Galati

Mariana Filimon Valea  Budului

Mariana Tincu Hincesti, Rep. Moldova

Marianna Udrescu Sambotin

Maria-Rodica Covaci Salva

Maria-Smarandita Palade Pascani

Marina Lesnic Chisinau, Rep. Moldova

Marius Toma Baia Sprie

Marta Mihai Galda De Jos

Mihaela Bolovan Slanic

Mihaela Clim Dumbraveni

Mihaela Cojan Craiova

Mihaela-Eugenia Birsanu Falticeni

Mihaela Stan Bucuresti

Mihaela Stancioiu Popesti-Leordeni

Mihaela Timofte Botosani

Mihaela Tovisi Constanta

Mihai-Catalin Stafie Onesti

Mihaita Berbecaru Tatarastii De Sus

Minel Dumitriu Dumbravita

Mirela Ciulei Tulcea

Mirela Duna Ploiesti

Mirela Lazar Zalau

Mirela Neloi Buftea

Miriam Vasilian Timisoara

Monica  Elvira Tuna Nucet

Monica Anarandei Albesti

Monica Ertanhan Craiova

Natalia Bandalac Balti, Rep. Moldova

Natalia Rosca Cahul, Rep. Moldova

Natalia-Corina Anghelescu Baia Mare

Natalia-Madalina Cacuci Beznea

Nesrin Veli Bucuresti

Nicolae Florescu Fetesti-Gara

Nicolae Popa Constanta

Nicoleta Mariana Hustiuc Cugir

Nicoleta Albu Sibiu

Nicoleta Chistol Chisinau, Rep. Moldova

Nicoleta Hojda Borsa

Nicoleta Moldovan Baia Mare

Nicoleta Necula Bucuresti

Nicoleta Pestean Arad

Nicoleta Popa Botosani

Nina Cristina Casian Raciu

Nina Movileanu Ungheni, Rep. Moldova

Noemi Susana Popa Baia  Mare

Norbert Boros Satu-Mare

Oana Andreea Iacob Dancu

Oana Elena Serbanoiu Targu Jiu

Oana Mihaela Badescu Bacau

Oana Simona Bucur Valea Lui Ion

Octavian Olaru Dreptu

Oleg Serov Dubasari, Rep. Moldova

Olga Pec Sfanta Elena

Olga Rotari Chisinau, Rep. Moldova

Olimpia Bat Orhei, Rep. Moldova

Olimpia Gheorghe Ploiesti

Olivia Maria Gaita Pantiru Horia

Ovidiu-Lucian Dumbrava-Brezoianu Sfantu  Gheorghe

Ovidiu-Razvan David Cluj-Napoca

Paraschiva Stefan Cristian

Paula  Ioana Ias Oradea

Paula Ciugudean Blaj

Calificările lunii iunie
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Paula Crisan Bucuresti

Persida Jayaram Cluj-Napoca

Petra Vany Satu-Mare

Petronela Diana Grigore Brasov

Petronela Stanca Galautas

Poka Flavia-Daciana Roit  

Popa Ana Maria Balcaciu

Radu Catalin Hulea Oradea

Raluca Cristina Kassai-Jurcut ORADEA

Raluca Hacman Dobroesti

Raluca Schiopu Bucuresti

Raluca Surd Campia Turzii

Ramona Leonida Constanta

Rebeca Diana Ciobanu Ghiroda

Regina Niculina Patrascu Fundu Racaciuni

Rodica Volosciuc Chisinau, Rep. Moldova

Roxana Ciobanu Bacau

Roxana Daniela Andries Vladeni

Roxana Mindreci Dr. Tr .Severin

Roxana Sandu Constanta

Rozalia Bokor Sovata

Ruxandra Stan Constanta

Sergiu Sasarman Baia Mare

Silviu Busuioc Bacau

Simona Catalina Balaciu Timisoara

Simona Claudia Apostol Sighetu Marmatiei

Simona Alexandru Bucuresti

Simona Amariutei Slobozia Noua

Simona Duna Vulcan

Simona Popescu Bragadiru

Sorin Florescu Brasov

Stefanela Miculaiciuc Faget

Stefania Ernesi Timisoara

Stelian  Florin Breb Nojorid

Svetlana Prutean Stefan Voda, Rep. Moldova

Tabita Eftenoiu Pucheni

Tatiana Bodiu Chisinau, Rep. Moldova

Tatiana Hadirca Chisinau, Rep. Moldova

Tatiana Harghel Chisinau, Rep. Moldova

Tatiana Schirca Chisinau, Rep. Moldova

Teodora-Camelia Cristofor Iasi

Timea Tokes Sarmasu

Tina-Erika Torok Targu Mures

Tincuta Sava Bucuresti

Toma Anamaria Raluca Darlos

Toma Mihaescu Ramnicu Valcea

Tudorel Cristinel Rusu Falticeni

Valentina Violeta Trofim Brasov

Valeria Banea Potigrafu

Vasile Arnautu Chisinau, Rep. Moldova

Vasilica Gabriela Paunoiu Tulcea

Vasilica-Ilie Bulimar Batranesti

Veronica Paduret Stroiesti

Veronica Severin Telenesti, Rep. Moldova

Victoria Bolfa Cluj-Napoca

Victoria Gheorghiu Deag

Violeta Dercaci Drochia, Rep. Moldova

Viorel Botez Iasi

Viorel Ungur Sacalaseni

Viorica Iovu Straseni, Rep. Moldova

Viviana Ioana Dudui Moinesti

Volf Andrei Laurentiu Calinesti

Zinaida Revenco Chisinau, Rep. Moldova

Zsolt Marton Kun Vlaha

Zsuzsanna Incze Miercurea-Ciuc

Calificările lunii iunie



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

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.

Produsele Forever nu sunt medicamente și nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau 
preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.

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

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.

Produsele Forever nu sunt medicamente și nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau 
preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.


