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schimbări care să vă ajute să fiți mai curajoși, 
mai încrezători, mai fericiți sau mai de succes. 
Vă las pe voi să decideți la ce aspecte vreți să 
lucrați. 

Mai este suficient timp să încheiem 2022 în 
forță. Nu renunțați prea curând! Continuați să 
dați tot ce aveți mai bun pentru a face din 2022 
un an excelent pentru voi și afacerea voastră 
Forever.

Mă simt inspirat de prietenia și colaborarea 
strămoșilor noștri de acum câteva sute de ani. 
Au lăsat deoparte diferențele, prejudecățile și 
temerile pentru a construi o comunitate de 
succes și, în felul lor, au decis să se 
concentreze pe ceea ce contează cel mai mult. 

“Sunt pe deplin convins că, dedicându-vă 
lucrurilor care contează cel mai mult,
 veți continua să construiți pe baze Forever.”

Și încă ceva înainte să închei: vă mulțumesc!

“Sunt pe deplin convins că, dedicându-vă 
lucrurilor care contează cel mai mult,
veți continua să construiți pe baze Forever.”

Iubesc această perioadă a anului. Vremea se 
răcorește și vă asigur că acesta este un lucru 
minunat dacă locuiești în Arizona. 
 
În emisfera nordică, frunzele își schimbă 
culoarea și iarna se apropie. Este o perioadă 
nemaipomenită, pe care deseori aici o numim 
„sezonul sărbătorilor”, mai ales că în curând vin 
Ziua Recunoștinței și Crăciunul. 
 
Știm cu toții ce înseamnă Crăciunul și care sunt 
originile acestei sărbători, dar chiar dacă este 
intens celebrată aici, Ziua Recunoștinței e o 
sărbătoare mai puțin cunoscută în restul lumii. 
Aceste momente în care familia și prietenii se 
adună, în spiritul gratitudinii și al preţuirii,
sunt momentele mele preferate.
 
Totul a început în anii 1600 și se spune că 
versiunea modernă a acestei sărbători își are 
originile într-un festival al recoltei din 1621,
 la care au participat coloniștii englezi și 
amerindienii Wampanoag care, în ciuda 
diferențelor de limbă, religie și cultură, au decis 
să lucreze împreună, în acel mediu dur,
 pentru interesul comun, în loc să concureze 
unii împotriva celorlalți.
 
Această colaborare a fost, într-un final, 
oficializată printr-un tratat și celebrată anual, 
devenind, astfel, baza sărbătorii pe care o 
cunoaștem astăzi sub numele de Ziua 
Recunoștinței. Este unul dintre motivele pentru 
care iubesc această perioadă a anului – este 
timpul în care ne reamintim să onorăm puterea 
gratitudinii și a muncii împreună.

În spiritul strămoșilor noștri și cu inima plină de 
recunoștinţă față de fiecare dintre voi și față de 
contribuția voastră în familia Forever,

permiteți-mi să vă spun din suflet „mulțumesc”! 
Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut într-un an 
dificil, care ar fi putut fi mult mai greu fără 
fiecare dintre voi.

ÎIndiferent că sunteți de aici, de la sediul nostru 
central, din sediile și fabricile noastre din 
întreaga lume ori sunteți membru GLT,
Eagle Manager sau unul dintre milioanele de 
FBO devotați, mă simt extrem de recunoscător 
că mergem împreună pe drumul spre 
următoarea etapă de dezvoltare și creștere 
Forever. 
 
Gândindu-mă la familia noastră Forever,
 îmi reamintesc cele 11 valori care definesc 
compania și care, totodată, vă reprezintă și pe 
voi în tot ceea ce faceți. Acestea sunt: fii mereu 
pe primul loc ca FBO, fii pasionat, fii 
întreprinzător, fii vigilent, păstrează-ți 
creativitatea, menține-ți spiritul de aventură, fii 
curajos, fii pozitiv (zâmbește), fii mereu 
recunoscător, fii integru - chiar și atunci când 
nimeni nu te privește - și nu alege scurtăturile. 
 
Sunt valori pe care ne bazăm de aproape 45 de 
ani. Pe ele a fost construită compania noastră, 
ne influențează în mod direct deciziile și stau la 
temelia a tot ceea ce ne străduim să facem. 
 
Sunt valori puternice care ghidează compania 
noastră. Dar ar putea să vă ghideze și pe voi,
în viața personală? Ce-ar fi să vă acordați 
câteva momente pentru a revedea această listă 
și pentru a vă gândi cu care dintre aceste 
atribute rezonați cel mai mult și ce puteți face 
pentru a fi mai buni în această privință?

Poate există o anumită valoare asupra căreia 
vreți să vă concentrați și să faceți acele 

Gregg Maughan

Președinte Forever Living Products International

Cu inima plină de recunoştinţă față de fiecare dintre 
voi şi față de contribuția voastră în familia Forever, 
permiteți-mi să vă spun din suflet „mulțumesc”!

Continuați pe drumul vostru,
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așteptat. Nu are nevoie de uși larg deschise, se adaptează la orice 
clădire. Nu se teme nici de obstacole, nici de schimbări. Are curaj și 
prospețime. 

Și mai ales are un simţ al timpului formidabil. Se pregătește tot anul 
pentru noaptea cea mare. Bineînţeles, nu o face singur.
Toate ajutoarele sale sunt la lucru, concentrate, pasionate,
hotărâte să respecte termenul limită. Iar în Ajun este momentul 
spectacolului! Nu e loc de scuze sau de amânare.
Timpul nu așteaptă pe nimeni, nici măcar pe Moș Crăciun,
care reușește întotdeauna.

Iar în plus, oricât de celebru este, își păstrează aceeași bunătate, 
modestie, hărnicie și eficienţă. Fără compromisuri, fără să ia pauză. 
Pentru toate acestea și pentru multele altele, pe care sigur le veţi 
adăuga voi înșivă pe listă, Moș Crăciun merită menționat ca unul 
dintre cei mai mari lideri din lume. Longevitatea lui și performanţele 
lui sunt fără egal.

Nouă, în Forever, ne sunt familiare atitudinile și calităţile sale 
exemplare, deoarece reflectă spiritul companiei și valorile 
pe care Rex Maughan le-a așezat la temelia succesului și a 
prosperităţii noastre. Sunt valori pe care le iubim cu toții și le 
cultivăm. În care credem și după care ne ghidăm.

Vă dorim să le folosiţi intens până la Crăciun, pentru a încheia anul 
la înălţime. Folosiți-vă de aceste săptămâni care au mai rămas 
pentru a escalada încă un pisc, pentru a urca încă o treaptă 
în Planul de Marketing. Iar astfel să fim împreună darul lui Moș 
Crăciun pentru cei din jurul nostru. De sărbători și în toate zilele 
anului care urmează…

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

Când ne gândim la Moș Crăciun ne apare zâmbetul lui 
plin de bunătate, barba lui albă, haina de un roșu intens și 
sania trasă de reni. În mână are lista cu numele tuturor 
copiilor – cei care au fost cuminţi și cei care n-au prea 
reușit să facă lucrurile cum trebuie. Dacă îl privim însă 
și ca pe un lider exemplar, descoperim câteva lecţii 
preţioase pentru cariera noastră Forever, la orice nivel 
suntem acum.

Știţi că orice succes începe cu starea de claritate asupra scopului. 
Moș Crăciun are o viziune generoasă și profundă, de la care nu se 
abate niciodată: să aducă speranţă și bucurie. Și mai mult decât 
atât, comunică onest aceste valori și ne inspiră pe toţi să oferim 
la rândul nostru celorlalţi sprijin, încredere și căldură sufletească, 
indiferent de ceea ce se petrece în lume.

El se pricepe de minune să lucreze în echipă, cu cei mai buni dintre 
cei mai buni. Și ne reamintește tuturor că a fi împreună este putere. 
Ne face să simţim că suntem cu toţii, oameni din toată lumea, 
o imensă familie. Și tocmai de aceea e atât de valoros ceea ce 
reușim.
    
Ca orice lider extraordinar, Moș Crăciun e foarte atent ce își doresc 
cei care îi scriu, ce îi poate face fericiţi. Și nu întotdeauna e vorba 
de obiecte. E o lecţie importantă despre cât de mult contează să-i 
ascultăm activ pe cei din echipa noastră, precum și pe cei care 
caută o soluţie pentru viaţa lor.

Marilor lideri le pasă profund de bunăstarea celor din jur. De 
aceea îi întreabă constant cum se descurcă și îi asigură că le 
stau oricând la dispoziţie. Aceasta este o atitudine care ajută la 
obţinerea performanţelor și în același timp stabilește o legătură 
sufletească puternică. Aţi văzut ce bine se descurcă Moș Crăciun 
în orice situaţie? Întotdeauna reușește să intre în casa unde este 

  LECȚII DE LEADERSHIP DE LA
               MOȘ CRĂCIUN
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Sonya     Daily 
Skincare System
întotdeauna un dar inspirat 

Ne pregătim cu sufletul deschis pentru 
cel mai frumos anotimp, pentru 
bucuria generozității și recunoștinței 
Forever -  sărbătorile de iarnă - și ne 
gândim deja la lista de cadouri pentru 
cei dragi. 

Vă ajutăm să umpleți de pe acum sacul 
lui Moș Crăciun, deoarece știm sigur 
că doamnele din viața voastră merită 
un kit complet de îngrijire a tenului pe 
bază de aloe, care se transformă în 
ritual și răsfăț garantat.
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Cercetările în domeniul cosmeticii pentru 

tenul mixt și gras au arătat că pentru a 

ajuta la controlul sebumului și a oferi 

hidratare, produsele ar trebui să fie 

formulate astfel încât să se transforme 

dintr-un gel într-un lichid ușor, care 

pătrunde în profunzime în piele și nu 

rămâne ca o peliculă la suprafață. 

Experții afirmă că formulele pe bază de 

gel – așa cum sunt cele din gama Sonya 

- sunt mai blânde și mai ușor de 

absorbit, ceea ce este și în avantajul 

tenurilor mixte sau cu probleme.

Ce regăsim exact în Sonya Daily 

Skincare System?

Toate produsele de care ai nevoie 

pentru o rutină completă de îngrijire a 

tenului mixt:

Sonya refreshing gel cleanser

Uită de demachiantele tradiționale. 

Cleanser-ul din gama Sonya are la bază 

gelul nostru de Aloe vera, îmbogățit cu 

agenți de hidratare precum uleiul de 

Baobab presat la rece, care calmează și 

hidratează pielea.

Antioxidanți puternici precum aminoacizii 

din mere și hidroxiacetofenona susțin tenul 

mixt, în timp ce fructul de acacia 

concinna, agent natural de curățare, ajută 

la îndepărtarea celulelor moarte, precum și 

a urmelor de machiaj, pentru o 

demachiere perfectă.

Sonya illuminating gel

Redă-i tenului strălucirea naturală cu 

illuminating gel. Peptidele încapsulate în 

formula noastră de tip gel, cu absorbție 

rapidă, ajută, prin cele mai noi descoperiri 

ale științei în domeniul îngrijirii pielii, la 

uniformizarea aspectului tenului.

Rădăcina de lemn dulce și amestecul unic 

de alge contribuie la uniformizarea nuanței 

tenului și la estomparea petelor cauzate de 

îmbătrânirea pielii, iar extractul din floare 

de trifoi roșu la reducerea aspectului 

porilor dilatați. 

Nu în ultimul rând, combinația de cinci 

ingrediente de origine asiatică 

uniformizează nuanța tenului, 

conferindu-i un aspect neted, catifelat și 

o strălucire sănătoasă.

Sonya refining gel mask

Expresia “somnul de frumusețe” capătă 

un nou sens. Formulată în mod științific 

pentru a optimiza reacțiile pielii pe 

durata nopții, această mască sub formă 

de gel favorizează echilibrul, controlând 

secreția de sebum și conferind chipului 

un aspect luminos.

Pentru ca tenul tău să profite de tot ce e 

mai bun chiar și când dormi, am 

îmbogățit acest gel cu extracte vegetale 

valoroase precum uleiul din semințe de 

morcovi, uleiul de busuioc, uleiul din flori 

de Artemisia pallens și uleiul din boabe 

de soia. 

Pe măsură ce gelul răcoritor se 

absoarbe în piele, vei simți efectul 

hidratant al gelului nostru stabilizat de 

Aloe vera și al agenților hidratanţi 

precum extractele din măr și din floare 

de trifoi. Extractul de bambus coreean și 

rădăcina de lemn dulce contribuie la 

strălucirea și catifelarea pielii.

Prin folosirea refining gel mask de 

două-trei ori pe săptămână, tenul tău va 

căpăta un aspect mai luminos, întinerit 

și echilibrat.

Atuul produselor din Sonya Daily Skincare Kit – formula pe bază de gel

foreverliving.ro
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Sonya soothing gel moisturizer

Agent emolient infuzat cu ingrediente intens 

hidratante, gel moisturizer arată ca o loțiune, 

dar formula sa bogată în extracte vegetale 

prețioase și alte ingrediente puternice pe 

bază de gel se topește la nivelul pielii și se 

absoarbe complet. Rezultatul: o hidratare 

intensă și de lungă durată.

Peste 10 extracte naturale din plante și 

uleiuri, inclusiv esteri de jojoba și ulei de 

măsline, ajută pielea să se simtă hidratată și 

suplă. Beta-glucanul extras din ciuperci a 

fost adăugat în această formulă unică 

pentru a calma pielea și a uniformiza nuanța 

tenului. 

Am adăugat, de asemenea, și ingrediente 

anti-îmbătrânire dovedite științific precum 

acidul linoleic și colagenul hidrolizat să 

pătrundă în piele acolo unde e cea mai 

mare nevoie de ele. 

Extractele de măr, rodie, smochine și dude 

susțin în mod eficient tenul mixt, pentru a-i 

îmbunătăți aspectul, și fac din acest produs 

alegerea perfectă pentru hidratare zilnică.

De ce este Sonya Daily Skincare System un 
kit convenabil și un cadou remarcabil?
 

• Produsele din el formează o rutină completă de 

îngrijire (nu mai ai nevoie să adaugi niciun alt 

produs extern sau din altă gamă, pentru ca tenul 

tău să fie perfect îngrijit)

• Produse de cea mai bună calitate, cu aplicare 

rapidă și fără efort 

• Are utilizare pe termen lung (produsele sunt 

concepute ca să-ți ajungă câteva luni de zile)

• Produsele sunt disponibile la vânzare și 

individual, ceea ce înseamnă că atunci când ți se 

termină unul dintre ele mai repede, nu este 

nevoie să cumperi toată trusa, ci doar produsul 

respectiv (costurile se amortizează în timp)

• Vin ambalate într-o borsetă (portfard) șic și 

elegantă, care poate fi reutilizată

• Produsele din el pot fi oferite cadou și 

individual – ceea ce înseamnă că dintr-un kit poți 

oferi deja patru cadouri de sărbători

• Produsele pot fi folosite cu succes în familie 

(chiar și de domni).

Trusa Sonya Daily Skincare System – un 
ritual complet de îngrijire pentru cel mai 
popular tip de ten și o alegere inspirată 
pentru sacul lui Moș Nicolae sau Moș 
Crăciun.

6 Produsul lunii
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ne-ai depă�it toate a�teptările 
Ai, ai, ai, ai... poate fi binecunoscutul refren al 

melodiei care face senzație la orice petrecere 

sau, la fel de bine, poate să descrie starea de 

spirit cu care Eagle Managerii noștri, de care 

suntem extrem de mândri, s-au întors de la 

întâlnirea EMR22 din Cancun, Mexic. 

7
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ne-ai depă�it toate a�teptările 

Soare, palmieri, apă de un turcoaz aproape ireal, 

zâmbete de fericire oriunde întorceai capul și 

bucuria aproape palpabilă de a fi din nou

împreună – de toate au avut parte peste 1.000

de Eagle Manageri din întreaga lume Forever care 

s-au reunit, între 12 și 16 octombrie, pe malul 

superbei Mări a Caraibelor. 

8
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Eagle Managers’ Retreat a revenit cu forțe proaspete, cu energia și motivația celor mai îndrăzneți vulturi 

Forever, care au fost răsfățați cu 5 zile de poveste într-un resort de lux, training-uri la cel mai înalt nivel 

susținute de membrii GLT, lideri cu experiență și super performanțe în afacerea Forever, dar și specialiști de 

marcă în domeniul digital și echipa executivă Forever. 

Cinci zile de cinci stele, încheiate cu o super fiesta 

mexicană – muzică, savoare, veselie, culoare și 

fericirea de a trăi la maximum fiecare moment, de a 

îmbrățișa cu inima și brațele deschise șansa de a fi 

liber și de a te dedica lucrurilor și oamenilor care 

contează cel mai mult pentru tine. 

Am plecat spre casă cu bateriile încărcate și motoarele turate intens pentru ca în 2023, la întâlnirea Eagle Managers’ 
Retreat din Pattaya, echipa de Eagle-i a României și Moldovei să fie cel puțin de două ori mai mare. Știm că se poate și 
locul nostru e acolo. Pattaya, veniiiim!

9Eveniment
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r:

Constanța și Dănuț Mei-Roșu, Senior
Eagle Manageri și membri KLC, sunt 
singurii FBO din întreaga lume Forever 
care au bifat toate calificările la Eagle 
Managers Retreat de la debutul acestui 
program și până astăzi. O performanță 
uluitoare și demnă de toată lauda, care 
ne-a făcut să ne întrebăm de unde
această pasiune pentru Eagle și de ce?

Cu o poveste de viață extrem de 

emoționantă și cu o voință de fier, împletite 

cu o pasiune debordantă, familia Mei-Roșu 

ne-au oferit, în rândurile care urmează, 

o frumoasă lecție nu doar de business, 

ci mai ales de viață.  

Doamna Mei-Roșu, spuneți-ne, pe scurt, 

povestea dumneavoastră și a familiei 

dumneavoastră înainte și după Forever. 

Performanţă unică în lumea Forever:

 De 12 ori Eagle Manageri 

Privind în urmă, la parcursul nostru, îmi dau 

seama că experiența noastră de viață și cu 

Forever vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ce 

10
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oportunitate extraordinară avem, pentru că 

această companie dă șanse egale tuturor, 

indiferent de studii sau de experiența anterioară. 

Depinde de noi ce facem cu această pepită de 

aur.

Sunt al patrulea copil dintr-o familie în care tata a 

fost cioban, pentru că nu putea lucra la 

cooperativă agricolă de producţie – era invalid de 

război, avea un picior de lemn. Ai mei au crezut 

că nu se vor descurca cu o gură în plus la masă, 

pentru că venise colectivizarea, și la vârsta de 3 

ani m-au dat spre adopție unor oameni cu suflet 

mare, o familie de muncitori de la oraș.

 

M-au crescut cu multă dragoste, mi-au pus 

vioara în mână, m-au învățat tot ce trebuie ca să 

termin școala ca premiantă. N-au avut însă bani 

de școli înalte. A urmat căsătoria la 19 ani, cu 

Dănuț, care îmi este alături de 46 de ani. 

O familie reușită și o adevărată binecuvântare.

Sunt recunoscătoare că acum aproape 20 de ani 

am cunoscut produsele Forever, care m-au ajutat 

să-mi echilibrez organismul atât de afectat de 

stresul afacerilor clasice pe care le conduceam la 

acea vreme împreună cu soțul meu.

 

Munceam enorm și nu reușeam să economisim 

nimic, iar datoriile se înmulţeau. Asta a făcut ca 

soțul să plece la muncă în Spania, unde era 

băiatul nostru, iar eu am rămas aici, cu dorul în 

suflet și cu cele două fete ale noastre, care, deși 

aveau nevoie de mine, au crescut mai mult cu 

bunicile sau cu bonele.

Ajunsesem epuizată și cu inima frântă. Dacă mă 

priveai atunci, vedeai doar un om copleșit de 

problemele vieții, căruia nu i-ai fi dat nicio șansă 

de succes. Cineva ne-a oferit informații despre 

produsele Forever, iar la instruirile cu Camelia și 

Cristiana Dincuță am aflat că, dacă suntem 

mulțumiți de produse, putem dezvolta și 

afacerea. 

Informația aceasta a fost scânteia care a aprins 

un foc în inima mea, iar obiectivul meu a fost să 

realizez eu, aici, în România, peste 1.000 de euro 

lunar, ca să ne putem reîntregi familia.

Am acceptat oportunitatea Forever cu ambele 

mâini. Patru luni am fost doar consumator fidel al 

produselor și, după ce m-am convins de calitatea 

lor, în următoarele șase luni am devenit Manager. 

După doi ani am realizat programul Forever2Drive, după 

alți doi ani m-am calificat la Super Raliul Internațional, 

realizând 1.500 de puncte credit, și am fost recompensați 

cu o excursie de 10 zile în America. A fost fenomenal. 

Am simţit prima dată gustul răsfățului din partea 

companiei, atât pe plantațiile de aloe, cât și la fabrica de 

la Aloe Vera of America, din Dallas, în Grand Canyon,

și în multe alte locuri pe care le vedeam pentru întâia oară. 

Această primă ieșire în America m-a făcut să înțeleg 

amploarea fenomenului Forever la nivel global.

Am reușit toate acestea, deși n-am fost niciodată la un 

Success Day – nu pentru că n-am vrut, ci pentru că 

evenimentele au loc sâmbăta, iar în religia noastră această 

zi este dedicata familiei și relaxării.  Dar mi-am cumpărat 

tone de casete audio și video, reviste. 

Mi-a plăcut mereu să învăț și am devenit autodidactă, 

pentru că Sponsorul direct m-a ajutat doar în primele 

două luni. După aceea, Camelia Dincuță a preluat sarcina 

și m-a instruit împreună cu Cristiana și cu actualii lideri din 

Ploiești și, prin dragostea, răbdarea și perseverența lor, 

am crescut foarte frumos nouă Manageri din acest oraș.

Am amintit toate aceste provocări din viața mea, pentru a 

sublinia că aici, în Forever, poate avea acces oricine, 

indiferent ce poveste are, cu condiția să accepte invitația 

și să vrea să învețe tot ce i se pune la dispoziție în 

sesiunile de informare și cele de instruire pentru 

dezvoltarea afacerii.

Spun un mare "Mulțumesc, Forever" că m-a acceptat la 

46 de ani să fac reformare profesională și să dezvolt acest 

business, deși nu aveam studii superioare și închisesem 

două afaceri tradiționale proprii. 

r:
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De 12 ori Eagle Manageri și singurii FBO din lume care s-au 
calificat la toate programele Eagle din istoria companiei. O 
performanță unică și minunată, pentru care vă felicităm
din toată inima! Vă calificați frecvent și la alte 
stimulente – Chairman’s Bonus, Forever2Drive - însă Eagle 
este, cu siguranță, programul dumneavoastră preferat. 
De ce sunteți pasionați de acest program? Ce are atât de 
special? 

Am realizat acest stimulent pentru că era prevăzut în 

Planul de Marketing, iar eu mi-am propus să iau de la 

început TOT ce oferă compania Forever. Nici nu știam 

ce mă așteaptă. Prima și a doua oară compania a oferit 

recunoașteri simbolice: diplomă, flori, poze cu directorii 

companiei. Din al treilea an, au început să vină 

excursiile și recompensele să fie din ce în ce mai mari. 

S-au calificat și alte familii și numărul este și astăzi în 

creștere. 

Nu am coborât niciodată sub 50 de puncte 

non-manageriale/lună, făcusem deja programul 

Forever2Drive. Totuși, stimulentul Eagle Manager m-a 

ajutat să-mi cresc punctajul, să-mi reînnoiesc echipele 

pentru că, așa cum am spus înainte, neavând Sponsor 

direct care să mă responsabilizeze, mi-am dat practic 

singură seama ce trebuie să fac – programul de Eagle 

a fost acea trambulină care m-a ajutat să-mi reconfirm 

calificările. Apoi, ca o consecință firească, a urmat în 

mod constant calificarea și la Chairman’s Bonus. 

Sunteți experți în tot ce ține de calificarea la Eagle. Cum vă 
planificați această reușită în fiecare an?  

Am acceptat provocarea, am decis să mă calific la 

acest stimulent din primul an în care a apărut, iar după 

aceea nu am mai negociat acea decizie, ci m-am 

organizat, mi-am planificat acțiunile importante, le-am 

setat pe priorități și m-am preocupat să le urmăresc 

lunar, trimestrial, anual și să le bifez imediat ce le-am 

realizat.

Despre secrete? Ingredientul magic nu există. 

Enumăr mai jos câteva idei care m-au însoțit 

mereu:

1. Am învățat de la început că banii pe care vrem 

să-i numărăm în contul nostru la sfârșitul lunii vor 

veni după formula "abilitățile pe care le 

am azi + cele pe care le dobândesc mereu” ori 

”numărul de repetări", până devin profesionistă în 

ceea ce fac.

Deci învăț mereu lucruri noi, repet pentru mine,  

repet să le înțeleagă echipa, repetăm apoi 

împreună, iar etapa asta ne ajută foarte mult.

2. NU-urile mă cresc pe mine și DA-urile îmi cresc 

afacerea. Și le primesc cu multă plăcere, pentru că 

da, după ce primesc suficient de multe NU-uri am 

răbdare, mă analizez, văd ce pot corecta. 

Am observat, astfel, că acele NU-uri sunt din ce în 

ce mai puține, iar rata de succes din ce în ce mai 

mare.

3. Și un ultim gând: lucrează și în același timp 

iubește, servește, crește, dăruiește.

Cum vi s-au părut calificările la Eagle atunci când am 
fost nevoiți să trecem 100% online și să ne adaptăm la 
un nou stil de viață? 

Nu au fost probleme în online, deja lucram din 

2014, doar ne-am adaptat rapid și chiar am 

crescut rulajul, pentru că ne-a ajutat foarte mult 

etapa aceasta ca să ne instruim în Zoom și să 

muncim folosind social media. 

Oamenii au fost la început curioși, rezervați, apoi au 

început să ne urmărească și să se convingă treptat, 

treptat că totul este și frumos, și adevărat.

12 Interviu Forever
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De aceea este foarte important să păstrăm 

legătura și cu piața caldă, pentru că oamenii care 

ne cunosc vor relaționa mai ușor cu noi decât 

oamenii pe care abia îi abordăm și cărora e nevoie 

să le construim întâi încrederea. 

Pentru cine vrea să lucreze online este super: 

învățăm împreună anumite lucruri, le oferim acces 

la multe surse de informații, însă trebuie să se 

înarmeze cu multă răbdare. 

Dacă vom lucra punând pe primul loc omul din 

fața noastră și obiectivul lui,  cu siguranță vom 

primi însutit înapoi atât de la companie, cât și de la 

noul nostru partener.

Sunteți de aproape 20 de ani în Forever. Ce bucurii mai 
găsiți astăzi în a dezvolta afacerea? Ce vă mai face să 
continuați?

Ne place în continuare tot ce oferă Forever: 

produsele excepționale, recompensele financiare, 

programele stimulative, aprecierea pe care o 

primim, atmosfera ideală pentru dezvoltare, 

preocuparea constantă de a ne fi mai bine 

Suntem convinși că v-ați lovit și de obstacole sau 
provocări în drumul spre succes. Care au fost și în ce 
v-ați găsit forța, energia pentru a le depăși și a 
continua?

Provocarea cea mai mare poate fi contactarea 

persoanelor noi. De aceea mi-am propus să 

abordez cât mai multe persoane, ca să am timp să 

le selectez pe cele care vor să dezvolte business-ul 

în mod serios. Identificăm acele persoane cheie 

care să aibă obiective mari și ”de ce”-uri care să le 

provoace și le susținem în dezvoltarea lor.

A doua provocare poate fi pentru cine vrea să 

lucreze online și nu are răbdare să se adapteze. 

Lucrurile se mișcă destul de repede și se schimbă 

foarte mult, e necesar să fim flexibili. 

tuturor, iar dacă asta primim, asta și dăruim în 

echipă, pentru că “de unde dai, de acolo primești 

însutit”!

De EMR23 din Pattaya nici nu vă întrebăm. Suntem 
convinși că veți fi din nou pe lista de calificați. 
În afară de Eagle, ce obiective mai aveți în plan pe 
termen scurt și mediu? 

Ne-am bucurat mult că anul acesta au fost alături de 

noi la întâlnirea EMR22 din Cancun, Mexic, 

Niculina Ștefana și Viorica Roșu. Pe viitor ne 

pregătim să fim la următoarele evenimente cu mai 

mulți Eagle Manageri și chiar să avem mai mulți 

calificați la Chairman’s Bonus. 

Lumea are nevoie de ceea ce oferim noi, avem tot 

sprijinul companiei, iar noi, la rândul nostru, 

suntem de un real sprijin pentru echipa care prinde 

aripi. 

Știu că, dacă rămânem consecvenți visului nostru și 

muncim cu pasiune și dăruire cât va fi necesar, 

rezultatele vor veni cu siguranță. 

Aș vrea să mulțumesc din nou companiei, atât 

conducerii din România, cât și echipei Forever 

Internațional, că mi-a dat o șansă – ca prin această 

colaborare - să construiesc alături de soțul meu o 

afacere deosebit de frumoasă.

Vă doresc tuturor mult succes!

13Interviu Forever
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A fost premiat cu Argint 
pentru „Cel mai bun produs 
premium anti-îmbătrânire” la 
„Pure Beauty Awards 2017” și 
credem că asta spune totul 
despre el. 

Îl vrei și tu, nu-i așa?  Pentru 
că cine nu este în căutarea 
unui produs antiaging în zilele 
noastre? 

Stai să afli și ce poate face pentru
tine – este un super sistem avansat 
de îngrijire a pielii (da, într-un singur 
produs), nu are parfum, este îmbogățit 
cu acid hialuronic hidrolizat, care 
hidratează pielea în profunzime,
și conține tripeptide-2 și peptide din 
aminoacizi care redau tenului 
fermitatea și reduc ridurile. 

Infinite Firming serum 

5 steleProdusul de

14
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Premiile pe care tot mai multe 

dintre produsele noastre le primesc 

de la un an la altul confirmă că 

sunt cele mai bune de pe piață. 

Iar părerile consumatorilor noștri 

sunt ceea ce contează cel mai mult 

pentru noi și reprezintă mândria că 

facem lucrurile bine. 

Serumul nostru premium din gama 

infinite nu i-a lăsat indiferenți:

“Acest serum a fost o revelație. De când îl folosesc 
împreună cu celelalte produse din trusa infinite by 
Forever, simt că am șters ani de pe chipul meu. 
Le folosesc de când sunt disponibile în România și 
pot spune că am o îngrijire completă a tenului meu 
matur și sensibil, care până acum nu accepta ușor 
un produs cosmetic. A fost dragoste la prima 
atingere și va rămâne... Forever.” (Antonela T.)

“Am cumpărat produsul și-l folosesc împreună cu 
restoring  creme. După aplicarea firming serum, 
deși scrie că nu are parfum, se simte totuși un 
ușor miros. Combinația celor două produse este 
ideală și nu le-aș schimba pentru nimic. 
Le folosesc zilnic, iar tenul meu radiază de tinerețe 
și frumusețe.” (Fumea A.)

“Minunat ser! Se absoarbe rapid, iar pielea simte că este bine 
hrănită și catifelată. Un răsfăț suprem pentru orice ten.” (Daniela)

“Era singurul produs din gamă pe care 
nu-l folosisem până
acum și a fost dragoste la prima utilizare. 
Lasă tenul catifelat, se absoarbe lin în 
piele și face o pereche grozavă cu 
celelalte produse din gamă. 
Recomand 100%.” (Alexandra)

“Textură ușoară, dar în același timp atât de bogată! Arăți 
mai bine, te simți mai bine se potrivește de minune și 
acestui serum delicat, 
dar puternic, alegerea mea numărul 1 când vreau să mă 
răsfăț cu un ritual complex de îngrijire a tenului. 
Cine și-a început vreodată ziua cu un pahar rece, savuros 
de Aloe Vera Gel știe și înțelege sigur când spun că așa se 
simte tenul meu cu infinite firming serum.” (Cristina)

“Sunt foarte mulțumită de 
acest produs, tenul meu este 
mult mai hidratat, cu un 
aspect ferm și luminos. 
Recomand.” (Cătălina)

Tu ai încercat firming serum? Ne-am bucura să-ţi auzim părerea. 
Dacă nu încă, este momentul perfect să-i faci tenului tău cel mai 
frumos cadou de sărbători. Bucură-te de o experiență revelatoare, 
iar apoi lasă-ne opinia ta într-un review pe 
https://foreverliving.ro/firming-serum.

foreverliving.roforeverliving.ro
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Muncești inteligent?
Am văzut recent o colecție de finaluri în curse de alergare unde

 sportivul din fruntea plutonului este depășit în ultimul moment de alt 

oncurent, care vine puternic din spate.

  

Momente cu adevărat spectaculoase în care tocmai cel care părea

fără șanse reușește un sprint pe ultima sută de metri și câștigă cursa. 

Pentru că nu s-a dat bătut, a stat aproape, știind că o competiție se 

termină la finiș, nu cu câțiva metri înainte.

Acum, pe final de 2022, poate te simți în urmă cu obiectivele și calificările propuse. Poate ai 
senzația că muncești, muncești, muncești și efortul nu se reflectă îndeajuns în rezultatele tale. Nu e 
timpul pierdut. 

E adevărat, anul acesta a adus multe provocări în plan economic și social, așa că e normal să 
resimți dificultăți în activitatea ta. Însă nu e un motiv să renunți pe ultima sută de metri. Oprește-te, 
respiră și află ce poți să optimizezi. Concentrează-te pe calitatea muncii tale și astfel vei avea 
succes cu același volum de lucru sau poate chiar cu mai puțin. 
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Iată câteva idei concrete pentru ca activitatea ta de 

FBO să sprinteze pe final de an și să devină mai 

eficientă în general, astfel încât să-ți atingi reușitele 

mult visate:

Urmărește recomandările Forever. De multe ori 

vrem să reinventăm roata. Sigur, creativitatea este 

binevenită, însă e recomandat să pornești de la o 

bază sigură, care și-a dovedit eficiența în trecut. 

De acolo poți adapta lucrurile, astfel încât să testezi 

ce funcționează pentru tine și să-ți personalizezi 

abordarea. 

A te inspira de la alții nu înseamnă să copiezi sau să 

furi, ci pur și simplu să folosești ce e deja performant 

și să suplimentezi cu propria contribuție. 

Mecanismul afacerii Forever este creat cu atenție la 

oameni, astfel încât aceștia să poată să-și crească 

afacerile proporțional cu potențialul și perseverența 

lor. Ghidează-te așadar după recomandările 

companiei, care sunt testate și și-au demonstrat 

funcționalitatea. 

Citește materialele puse la dispoziție, participă la 

cursuri, webinarii, evenimente, vorbește cu sponsorul 

tău, pune întrebări și nu te sfii să ceri sfaturi.

Înțelege și folosește produsele Forever. Ca să le 

poți promova credibil, e bine să fii familiarizat cu ele. 

Iar cel mai bun mod de a le cunoaște este să le 

folosești chiar tu, astfel încât să le știi beneficiile și să 

poți vorbi din propria experiență. 

Gama de produse Forever este foarte 

generoasă - testează și folosește cât mai multe 

dintre ele. Asigură-te că ai toate informațiile cu privire 

la calitățile produselor pentru a putea oferi 

consultanță clienților tăi.

Iar dacă vrei să aprofundezi informațiile, 

compania organizează în fiecare zi de luni 

webinarii despre produse cu un consultant. 

Sunt disponibile și retroactiv pe canalul de 

Youtube al companiei – Forever Living
Products Romania HQ.

Cunoaște-ți clienții. Descoperă-i pentru a-i 

putea convinge. Vei înțelege ce produse li se 

potrivesc și le vei putea recomanda exact ce au 

nevoie ca să-și atingă obiectivele personale. 

Majoritatea oamenilor vor să arate mai bine, să 

se simtă mai bine, să fie sănătoși, prosperi și 

fericiți. 

Forever contribuie la toate aceste deziderate. 

Rolul tău e să afli detalii despre cele mai 

puternice dorințe ale clientului și să-i arăți 

concret cum și le poate împlini. Cere feedback 

sincer de la clienții mai apropiați și ține cont de el 

pentru a-ți optimiza activitatea de FBO. 

Orientează discuțiile cu ei spre o atitudine 

constructivă. De exemplu, înlocuiește “puncte 

slabe” cu „puncte de îmbunătățit”, ”exploatează” 

cu ”valorifică”, ”piedică” cu ”provocare”.

Găsește sistemul de organizare care să 
funcționeze pentru tine. Dacă volumul de lucru 

te copleșește, stabilește cum poți să te 

organizezi mai eficient. De exemplu, pune-ți 

activitățile în ordinea priorităților. 

Te poți ocupa în prima parte a zilei, când ai mai 

multă eficiență, de sarcinile care cer energie și 

inspirație și le poți lăsa pentru mai târziu pe cele 

repetitive sau administrative. Unele activități pot 

fi automatizate (de pildă plata facturilor de 

utilități), iar pentru altele te ajută tehnologia. 

Există multe sisteme prin care poți să-ți 

organizezi activitățile, însă contează să-l alegi pe 

cel care se potrivește stilului tău de viață:

o agendă clasică, post-it-uri, avertizări în telefon, 

aplicații și site-uri precum Trello, Asana, 

Freedcamp, Todoist, Toggl Plan.

Redu distracțiile. Nu te gândi la distracții cu 

sensul de relaxare, ci la întreruperi nejustificate, 

acțiuni  care te distrag de la muncă - notificări de 

la rețelele sociale, știri inopinate, comunicări 

neimportante. 

foreverliving.ro
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Mare atenție aici cum folosești telefonul 
mobil – el este unealta care te poate ajuta în 
afacere, dar te poate și împiedica să-ți atingi 
obiectivele. Verifică-ți email-ul de maxim trei, 
patru ori pe zi, în intervalele pe care le stabilești 
tu, și nu din 10 în 10 minute. 

Folosește un cont de email doar pentru afacerea 
ta Forever, ca să elimini tentația de a citi 
corespondență despre reduceri, promoții sau 
noutăți care nu te ajută în munca de FBO. 

Nu ține rețelele de socializare deschise când vrei 
să lucrezi. Alocă-ți timp special pentru ele, în 
pauze.

Fără multitasking. O capcană a productivității 
este abordarea simultană a mai multor sarcini. 
Multitasking-ul te obosește și-ți face munca 
ineficientă. Mintea umană nu este un computer și 
rar poate gestiona mai multe sarcini cognitive 
deodată. Ce se întâmplă, de fapt, este că le 
alternează, trecând rapid de la una la alta. 
Când încerci să faci numeroase lucruri complexe 
în același timp, atenția ta scade și riști să greșești 
sau să ratezi elemente importante. 

În loc să faci multitasking, scrie tot ce ai de făcut, 
sparge activitățile mari în sarcini mai mici și apoi 
abordează-le pe rând, în funcție de importanță și 
urgență.

Dacă durează mai puțin de două minute, 

rezolvă pe loc. Deschizi un mail, îl citești și vezi 
că persoana respectivă îți cere să-i trimiți un 
material pe care deja îl ai. Ce faci mai departe? 

Dacă trimiterea durează două minute sau mai 
puțin, în loc să marchezi email-ul ca necitit și să-l 
rezolvi mai târziu, ocupă-te de el în acel moment. 

Astfel îți scoți o temă de pe lista de lucruri pe care 
le ai de făcut și economisești timp cu 
redeschiderea ulterioară a mail-ului. 
Principiul este valabil pentru a eficientiza 
orice sarcină care presupune pregătire și 
încheiere, dar durează puțin.

Adaptează nivelul de activitate cu cel de 

energie. Sunt zile în care ești fără vlagă și simți că 
te miști cu încetinitorul. În loc să nu faci nimic, 
alege să faci mai puțin.  Stabilește-ți un nivel mai 
scăzut de activitate. De exemplu, în loc să suni 
zece contacte, cum îți doreai inițial, sună doar trei. 

Greu nu e să faci lucrurile, ci să te pui în starea de 
a le face sau, pe scurt, să le începi. După ce te-ai 
așezat la lucru, cheful și ideile încep să apară și e 
tot mai ușor. 

“Inspirația există, dar ea trebuie să te găsească 

muncind”, cum bine spunea Pablo Picasso. 

Acționează acum. Dacă aștepți momentul 
perfect, el nu va veni niciodată. Acționează cu ce 
resurse ai la dispoziție acum și ajustează pe 
parcurs, optimizând ce poți. 

Nu ai încă o rețea extinsă? Caută acum 
oportunități de a te întâlni cu alte persoane.
 Nu ai încă timp suficient să te ocupi de afacere? 
Renunță acum la activități neimportante și-l vei 
găsi. Nu te pricepi să abordezi oameni 
necunoscuți? Valorifică prima oportunitate și 
deschide dialogul, deoarece n-ai nimic de pierdut. 
Fii în mișcare și vei vedea că lucrurile încep, la 
rândul lor, să se miște. 

Atunci când vrei să-ți eficientizezi activitatea de 
FBO, competiția e doar cu propria persoană, în 
dorința de a te îmbunătăția. 

Fă asta tot timpul, pentru că viața ta poate fi o 
continuă evoluție, atâta vreme cât ai dorință de 
cunoaștere, deschidere la schimbare și dispoziție 
să depui efortul potrivit.
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Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna octombrie 2022 
în România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut) 
și au fost Activi în luna octombrie.

CLUB100

Marius & Milentina Marcus

Naomi Raluca Chiriță

Andreea Gruia

Mihaela Dorotovics

Niculina Ștefana

Dr. Monica & Marian Costiță

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

CLUB60
Valentina & Marius Chelu 

Ionuț & Georgiana Stroe 

Vajda Katalin 

Mihaela & Ovidiu Hudea 

Maria Pop

Silviu & Otilia Ursu

Nagy Ernő & Irma 

Gizella & Marius Botiș

Andreia Deac 

Petru Daniel Stratinski 

Cristiana & Eugen Dincuță

Viorica & Viorel Moca

Vasilica Crăciun

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Anca Elena Andronache 
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Stimulent Forever20

STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Andreea Gruia
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Ramona Pop
Ioana Popescu
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ștefana
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
Sefora & Daniel Herbei 
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Rafael-Valer Loghin
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
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

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

1. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
2. Valentina & Marius Chelu 
3. Ionuț & Georgiana Stroe
4. Anca Elena Andronache 
5. Mihaela & Ovidiu Hudea 
6. Silviu & Otilia Ursu 
7. Vajda Katalin 
8. Andreia Deac 
9. Nagy Ernő & Irma 
10.  Petru Daniel Stratinski 
11.  Vasilica Crăciun 
12.  Naomi Raluca Chiriță
13.  Ana Andreea & Marius Cordoș 
14.  Marius & Milentina Marcus
15.  Andreea Gruia 
16.  Mihaela Dorotovics 
17.  Gizella & Marius Botiș
18.  Dr. Monica & Marian Costiță 
19.  Sefora & Daniel Herbei
20.  Marilena Culișir
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TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate 
în luna octombrie 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 octombrie.

Top Forever

P.C. non-manageriale
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Dr. Gabriel Emil & Dr. Carmen Larion

foreverliving.ro    



Top Forever22

TOP 20 FBO

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

octombrie 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 

octombrie.

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Camelia Dincuță 
Aurel & Veronica Meșter 
Gizella & Marius Botiș 
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus 
Romina & Cristian Doran 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Sefora & Daniel Herbei
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Kele Mónika 
Valentina & Marius Chelu 
Dr. Monica & Marian Costiță
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Cristiana & Eugen Dincuță 
Mihaela & Ovidiu Hudea 
Carina & Sebastian Iacătă 
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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 
2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori

Maria Valentina Beserman Arad Ujlaki Csaba & Anna-Mária

Raluca Bledea Baia-Mare Cristian Costinaș

Tabita Drăghici Timișoara Ana-Claudia Turanschi

Daniel Dragoș Arad Monica Dragoș

Samuel Dragoș Arad Monica Dragoș

Coralia Giurcăneanu București Dana Stoenescu

Ioana Guiu Pitești Teodora Kindt

Deák Gyula Căpeni, CV Derzsi Etelka & Sámuel

Ramona Ionac Coroieni, MM Alexandru Cătălin Indre

Anina Lichi Brașov Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Elena Lupu Cerașu, PH Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Mihaela Martinaș Pildești, NT Daniela Mirti

Mihaela Mitrofan Turnu-Măgurele Coralia Giurcăneanu

Simona Moldovan Oradea Viorica & Viorel Moca

Simona Florina Mureșan Dumbrăvița, MM Dănuț Florin Pomian

Andreea Pastea București Cristiana & Eugen Dincuță

Larisa-Ionela Petcaru Rebra, BN Maria Pop

Laura Radu Odorheiu Secuiesc, HR Vajda Katalin

Ioana Teodora Rus București Camelia Dincuță

Daniela Slavu Craiova Marinela Tuțuleasa

Ana-Claudia Turanschi Remetea Mare, TM Daniela Strâmbu

Calificările lunii octombrie

Calificările lunii octombrie
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Calificările lunii octombrie

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

Nume Localitate Sponsori
Andreea Anton Botoșani Elena Sîrbu

Monica Dragoș Arad Ana Andreea & Marius Cordoș

Elena Sîrbu Botoșani Anca Elena Andronache

Manageri Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 120 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive sau150 p.c în 3-4 luni calendaristice consecutive. 

Nume Localitate Sponsori
Ana Andreea & Marius Cordoș Secusigiu, AR Petru Daniel Stratinski

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

Localitate Sponsori
Oradea Szabó Éva

Nume
Gheorghe & Adelina 
Filip 

Rebeca Dihel
Cintei, AR Sefora & Daniel Herbei

24



Calificările lunii octombrie

Calificările lunii octombrie

Supervizori Localitate Sponsori      
Lidia Liliana Ailoaie Dersca, BT Semida Saviuc

Simona Baica Someșu Rece, CJ Andra-Maria Zvinca

Constantin Bigu & Liliana Bigu Iași Mihai & Elionora Păstrăvanu

Bianca Boacă VIIȘOARA, BT Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Tabita Eftenoiu Pucheni, DB Ana Andreea & Marius Cordoș

Ecaterina Faur Livada de Bihor, BH Andreea Manolache

Maria Magdalena Florea Târgu-Mureș Mirela Loredana Apostol

Grațiela Gheț Iași Andreea Bacosca

Magda Miler Suceava Lăcrămioara Ștefan

Amelia Ramona Pavel Arad Laura Teodora Gruie

Cristina Pop Dej, CJ Szegedi Tünde Erzsebét

Asiria Preda Arad Claudia Matei

Ecaterina Reghiș Arad Alina-Codruța Aluculesei
Ionela Romilă Comănești, BC Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu
Cristian Constantin Toma Timișoara Andreea Gruia
Liubov Urîtu Chișinău, Rep. Moldova Marina Cârnaț

Calificări Globale

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

25  Calificările lunii octombrie

Manageri Localitate Sponsori
Rebeca Florita Avram Iaslovăț, SV Rebeca Dihel

Lăcrămioara Ștefan Suceava Antonela Mirela Sticea

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Bianca Dragomir Copalnic, MM Lorena Radu

Lidia Hognogiu Giarmata, TM Maria Zaharia

Daniela Mirti Pildești, NT Mirela Loredana Apostol

foreverliving.ro    
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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

Info26

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.

foreverliving.ro

Miercuri, 30 noiembrie,
 și joi, 1 decembrie, centrele 

de distributie din țară si sediul 
central din București sunt 

ÎNCHISE. Vă amintim că fiind 
început de lună, depozitele se 
deschid pe 2 decembrie la ora 

12:00.

Magazinul nostru
 online – foreverliving.ro – vă 

stă la dispoziție 24 de ore din 24 
pentru a vă ajuta să puneți la punct 

toate pregătirile de sărbători. Vă 
așteptăm pe site oricând!
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Adela Coman Apostolache,  Ph

Adela Marmureanu Galati,  Gl

Adelina  Anamaria Mihele Oradea,  Bh

Adelina Bortis Bichigi,  Tm

Adelina Scheuleac Suceava,  Sv

Adina  Lorena Talos Cisnadie,  Sb

Adina Badarau Galati,  Gl

Adriana Arhip Galati,  Gl

Adriana Simion Adjud,  Vn

Adrian-Dimitrie Mihalas Timisoara,  Tm

Adrian-Mihai Chiran Suceava,  Sv

Ala Bordei Briceni

Alexandra Cociorva Moinesti,  Bc

Alexandra Croitoru Grozesti,  Mh

Alexandra Feraru Stefanestii  De  Jos,  If

Alexandra Mihalas Timisoara,  Tm

Alexandra Truta Toplita,  Hr

Alexandrina Bulai Soldanesti

Alexandru Moroi Vaslui,Vs

Alin  Dorel Mane-Popa Oradea,  Bh

Alin  Sergiu Deac Arad,  Ar

Alina  Stefania Mihai Craiova,  Dj

Alina Baciu Tarlungeni,  Bv

Alina Bulaichi Cerneteaz,  Tm

Alina Doaga Chisinau

Alina Dumitrache Ploiesti,  Ph

Alina Truica Bucuresti,  B

Amalia  Denisa Bonda Sannicoara,  Cj

Ana  Maria Bran Vadu  Pasii,  Bz

Ana  Maria Donosa Sangeorz-Bai,  Bn

Ana Calus Cepari,  Bn

Anamaria  Teodora Macarie Turda,  Cj

Anamaria Baltat Cocesti,  Ab

Ana-Maria Duta Mihail  Kogalniceanu,  Ct

Ana-Maria Neagoe Craiova,  Dj

Anamaria Scurtu Seitin,  Ar

Ana-Maria Spataru Craiova,  Dj

Anamaria Tudoruta Suceava,  Sv

Anastasia Cazac Bucuresti,  B

Anastasia Scerbani Glodeni

Anca  Maria Cojocariu Botosani,  Bt

Anca Aiacoboaiei Balan,  Hr

Anca Morosan Campulung  

Anca Stanoievici Timisoara,  Tm

Ancuta Lazur Valea  Adanca,  Is

Anda  Monica Neagu Suceava,  Sv

Anda Puchenaru Bucov,  Ph

Andrada  Malina Farcas Oradea,  Bh

Andreea  Adriana Bradea Bratca,  Bh

Andreea  Claudia Danciu Orastie,  Hd

Andreea  Lorena Ardelean Seini,  Mm

Andreea Groza Recea,  Mm

Andreea Mitran Pitesti,  Ag

Andreea Stoian Popesti-Leordeni,  If

Andreea-Bianca Bradateanu Plopeni,  Sv

Andreea-Oana Neagu Bucuresti,  B

Andrei Ignat Brasov,  Bv

Andrei Isbasescu Bucuresti,  B

Andrei Jalba Timisoara,  Tm

Angela Balan Chisinau

Angela Ghircoias Fagaras,  Bv

Angela Stroe Alexandria,  Tr

Angelica  Livia Plesoianu Arad,  Ar

Angelica Moisa Botosani,  Bt

Angelica Stoica Brasov,  Bv

Anicuta Galita Iasi, Is

Asistent Supervizori
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Calificările lunii octombrie

Aniko Kovacs Miercurea-Ciuc,  Hr

Anisoara Burlui Falticeni,  Sv

Anisoara Tudorache Bucuresti,  B

Anna Vrînceani Raionul Straseni

Aranka  Maria Foris Tinca,  Bh

Augustina Radu Susani,  Vl

Aurel Ghinet Muntenii De Jos,Vs

Aurelia Palade Galati,  Gl

Aurica Boer Cisnadie,  Sb

Aurica Hodan Sulita,  Bt

Beny Pop Dej,  Cj

Bianca  Claudia Serban Arad,  Ar

Bianca  Elena Ivan Domnesti-Targ,  Vn

Bogdan-Mihai Musuroia Dragasani,  Vl

Boncidai Zsofia Sancraiu,  Cj

Camelia Pop Sacalaseni,  Mm

Carmen  Adina Bucur Cluj-Napoca,  Cj

Carmen  Mediana Ion Timisoara,  Tm

Carmen Ion Ploiesti,Ph

Carmen Niculeanu Boboc,  Bz

Carolina Dumitriu Focsani,Vrancea

Catalin Hagiu Braila,  Br

Catalina  Raluca Kovacs Tulghes,  Hr

Catalina Cosma Timisoara, Tm

Catalina Stan Piatra-Neamt,  Nt

Ciresica Jalobeanu Cluj Napoca, Cj

Claudia  Alina Ienciu Oradea,  Bh

Claudia  Elena Farcas Ibanesti,  Ms

Claudia-Daniela Visovan Baia Mare, Mm

Claudia-Florina Furcila Braila,  Br

Claudiu Razvan Gheta Bistrita, Bn

Constantin Aurelian Popescu Bucuresti

Corina  Ioana Tibu Radauti,  Sv

Corina Marti Pildesti,  Nt

Corina Nae Constanta,  Ct

Cornelia Andrianu Botosani,  Bt

Cornelia Sterian Constanta,  Ct

Costina-Narcisa Nitura Iasi,  Is

Crina Hossu Baia  Mare,  Mm

Crina Muresan Baia  Mare,  Mm

Cristian Rapan Cluj-Napoca,  Cj

Cristina  Maria Popa Oradea,  Bh

Cristina  Nicoleta Balc Baia  Mare,  Mm

Cristina Ardelean Baia  Mare,  Mm

Cristina Badi Targu  Mures,  Ms

Cristina Cristescu Chisinau

Cristina Dinu Hunedoara,  Hd

Cristina Muresanu Popesti-Leordeni,  If

Cristina Volcovschi Chisinau

Csilla  Annamaria Kocsis Cluj-Napoca,  Cj

Damaris  Ancuta Andronesi Maieru,  Bn

Dan  Vasile Maritencu Botosani,  Bt

Dana  Maria Sandru Baia  Mare,  Mm

Dana  Valentina Giurgica Halaucesti,  Is

Daniel Carabat Mihail  Kogalniceanu,  Is

Daniel Lup Monariu,  Bn

Daniela  Mariana Cioceanu Bucuresti,  B

Daniela  Mirela Sandu Botosani,  Bt

Daniela Ligia Alexe Constanta, Ct

Daniela Pasenciuc Sighetu  Marmatiei,  Mm

Daniela Sirbulet Chisinau

Daniela-Ana Moldovan Baia  Mare,  Mm

Daniela-Marta Beko Tileagd,  Bh

Darius Babalean Recas,  Tm

Delia Sancraian Alba  Iulia,  Ab

Delia Vasoiu Recea-Cristur,  Cj

Denisa Boar Cintei,  Ar

Denisa Brojban Deva,  Hd

Denis-Eugen Negoita Onesti,  Bc

Diana  Ionela Tuda Colonia  Mica,  Tm

Diana  Larisa Toma Darlos,  Sb

Diana Dan Arad,  Ar
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Diana Pascu Bucuresti,  B

Diana Spinu Straseni

Diana Zaharie-Butucel Cluj-Napoca,  Cj

Doina Cazoti Stefan Voda

Doina Csaki Botosani,  Bt

Dorel Popa Iasi,  Is

Dorica Camenita Timisoara,  Tm

Dorina Macovei Chiscani,  Br

Dorotea Turcu Vadu  Crisului,  Bh

Dumitrascu Gabriela Bragadiru,  If

Dumitru  Cristian Lupascu Pangarati,  Nt

Elena  Dumitrita Asavei Grumazesti,  Nt

Elena  Viorica Annan Simionesti,  Bn

Elena Axinte Buhusi,  Bc

Elena Carmen Benea Dej, Cj

Elena Daniela Musoiu Sibiu, Sb

Elena Fercal Botosani

Elena-Cornelia Condurache Costesti,  Vs

Elisa  Diana Fratutu Constanta,  Ct

Elisabeta  Naomi Rotaru Saveni,  Bt

Ella Martin Chiribis,  Bh

Emanuela Codorean Dej,  Cj

Emanuela Prichici Timisoara,  Tm

Emese Beres Targu  Mures,  Ms

Emese Nagy Miercurea-Ciuc, Hr

Emilia  Liliana Cotuna Vladimirescu,  Ar

Eniko Gedo Vlahita,  Hr

Eniko Lukacs Timisoara,  Tm

Eniko Nagy  Spiller Magureni,  Mm

Erzsebet  Timea Lescheian Targu  Mures,  Ms

Estera Iacob Dumbravita,  Tm

Estera Nistor Timisoara,  Tm

Estera Vasilciuc Botosani,  Bt

Eugen Fratila Constanta,  Ct

Eugenia Somesan Reghin,  Ms

Eugenia Tvetcov Constanta, Ct

Felicia Stefan Bistrita  Bargaului  Fabrici,

Felix  Felician Andrei Bacau,  Bc

Floarea  Silvia Matei Dornesti,  Sv

Floarea Dragomir Braila,  Br

Florentina Marinescu Botosani,  Bt

Florentina Pavel Bucuresti,  B

Florica Bodea Bozanta  Mare,  Mm

Florin  Cristinel Luca Seitin,  Ar

Florin Fainisi Bucuresti,  B

Florina Bota Santana,  Ar

Gabriel Cosuleanu Radauti,  Sv

Gabriel Nemtanu Darmanesti,  Bc

Gabriela Balog Brasov,  Bv

Gabriela Chiru Voluntari,  If

Gabriela Draghici Peris,  If

Gabriela Judele Cisnadie,  Sb

Gabriela Matei Bucuresti,  B

Gabriela Tilvescu Tismana,  Gj

Galina Moisa Chisinau

Georgeta Ciobanu Salceni,  Vs

Georgiana Marin Ploiesti,  Ph

Georgiana Matei Galati,  Gl

Georgiana Silaghi Bacau,  Bc

Georgiana-Andreea Scurtu Targu  Jiu,  Gj

Gheorghe Draghici Timisoara,  Tm

Gheorghita Nitu Intorsura  Buzaului,  Cv

Gica Ceciu Filiasi,  Dj

Gigel Andronache Braila,  Br

Giulia Leikeb Baia  Mare,  Mm

Gusti-Otniel Moise Boldesti-Scaeni,  Ph

Iasmina  Lorena Bircea Surducu  Mic,  Tm

Ila Feher Miercurea  Nirajului,  Ms

Ileana Durus Tautii-Magheraus,  Mm

Ileana Petran Baia-Mare,  Mm

Ilona  Sabina Danila Lipanesti,  Ph

Imola-Agota Bencsi Brasov,  Bv

Calificările lunii octombrie



Ina Ratoi Criuleni

Ina Sarco Chisinau

Ina Talpa Chisinau

Ina Vdovicenco Chisinau

Ioana Anghel Bucuresti

Ioana Dragan Ernei,  Ms

Ioana Dragoste Viisoara,  Bn

Ioana Gitlan Bucuresti,  B

Ioana Lupou Arad, Ar

Ioana Popa Braila,  Br

Ioana-Bianca Potra Zalau,  Sj

Ion Seremet Cahul

Ionela Moise Constanta

Ionela Preda Dobrosloveni,  Ot

Ionela-Sabina Bunduc Botosani,  Bt

Ionut Apostol Rafaila,  Vs

Irina  Cristina Saftoiu Brasov,  Bv

Irina Bilaniuc Campulung  La  Tisa,  

Isabela Ignat Com Mahmudia, Tl

Iudith Nichescu Timisoara, Tm

Iulia Suciu Bistrita,  Bn

Iuliana  Lucia Manea Ploiesti,  Ph

Iuliana Coman Buftea,  If

Iuliana Gabriela Pirvu Bucuresti

Iuliana Nohai Putna,  Sv

Judith Lorinczy Miercurea-Ciuc,  Hr

Karla Borren Tatarani,  Ph

Karoly Ferencz Miercurea-Ciuc,Hr

Kata Ilona Varga Targu  Mures,  Ms

Krisztina Szekely Odorheiu  Secuiesc,  Hr

Lacramioara Nutu Constanta,  Ct

Lacrmioara Aparaschivei Bacau,  Bc

Larisa  Ioana Todica Sarbi,  Bh

Larisa  Mariana Mereu Arad,  Ar

Lavinia Cacuci Valea  Crisului,  Bh

Lenke Antal Lunca  De  Jos,  Hr

Lenuta Nagy Pianu  De  Jos,  Ab

Lia Hancianu Bucuresti,  B

Lidia Nistor Timisoara,  Tm

Lidia Suba Varasau,  Bh

Lidia-Karina Nagy Cluj-Napoca,  Cj

Ligia Estera Stanis Blandiana,  Ab

Liliana  -  Rodica Purdi Arad,  Ar

Liliana Beuca Bethausen,  Tm

Liliana Bucur Husi,  Vs

Liliana Florea Udesti,  Sv

Liliana Manda Slatina,  Ot

Liliana Spinu Perisoru, Calarasi

Liuba Culai Ialoveni

Livia Cotirgasanu Bacau,  Bc

Livia Moica Resita,  Cs

Loredana  Oana Cuzman Lipova,  Ar

Loredana Gavrila Avrig,  Sb

Loredana Posteuca Suceava,  Sv

Loredana-Adina Todean Orman,  Cj

Ludmila Gritco Dubasari

Ludmila Vicol Chisinau

Luminita Gurmeza Chisinau

Madalina Duport Pipera  (Voluntari),  If

Madalina Pirle Santandrei,  Bh

Magdalena Gal Butea,  Is

Mandita Sprintaroiu Magura,  Bc

Manuela Stanciu Lanurile,  Bz

Maria  Adelina Suciu Intorsura  Buzaului,  Cv

Maria  Gabriela Fulop Sacele,  Bv

Maria  Karolina Dudas Oradea,  Bh

Maria  Roxana Obreja Iasi,  Is

Maria Andrei Faraoani,  Bc

Maria Cojocaru Romanesti,  Bc

Maria Dobrean Hunedoara,  Hd

Maria Peter Bancu,  Hr

Maria Pralea Arad,  Ar

Calificările lunii octombrie
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Maria Predulete Ramnicu  Valcea,  Vl

Maria Roman Stramtura,  Mm

Maria Tatar Falticeni,Sv

Maria-Ancuta Oprita Talmacel,  Sb

Maria-Gina Ignat Chisineu-Cris,  Ar

Maria-Madalina Asavei Grumazesti,  Nt

Marian  Zamfir Petrehus Fauresti,  Mm

Marian Ion Drajna  De  Jos,  Ph

Mariana Furniga Craiova,  Dj

Mariana Minerva Nemes Sibiu, Sb

Mariana Zotic Constanta, Ct

Marianna Balan Giroc,  Tm

Marieta Nechita Iasi,  Is

Marina Mihalas Timisoara,  Tm

Marioara Solomon Bacau,  Bc

Marius Andor Oradea, Bh

Martincu Alexandra Satu  Mare,  Sv

Melania Rosca Craiova,  Dj

Miana-Carmen Bereanu Oradea,  Bh

Mihaela  Alice Pandichi Husi,  Vs

Mihaela  Florina Bogdanov Baia  Mare,  Mm

Mihaela  Sorina Solomon Slimnic,  Sb

Mihaela Antoci Badeuti,  Sv

Mihaela Bacea Micasasa,  Sb

Mihaela Danila Chisoda,  Tm

Mihaela Dima Racova,  Bc

Mihaela Galagan Orhei

Mihaela Miscuta Lugoj, Tm

Mihaela Nagy Ortisoara,  Tm

Mihaela Rosu Bacau,  Bc

Mihaela Stan Rusca,  Vs

Mihaela Stefan Resita, Cs

Mihaela Vasile Isaccea,  Tl

Mihaela-Corina Zatanga Mogosoaia,  If

Mihai  Cosmin Contolencu Constanta,  Ct

Mihai  Mugurel Dragan Cungrea,  Ot

Miklos Vita Suseni,  Ms

Mirela Elena Mironica Timisoara,Tm

Mirela Rusu Podis,  Bc

Miriam Bogosel Hinchiris,  Bh

Miriam Poenaru Targu  Jiu,  Gj

Monica Gall Ocna  Mures,  Ab

Monica Nechifor Unteni,  Bt

Monica Rus Cehu  Silvaniei,  Sj

Nadia Jucan Cluj-Napoca,  Cj

Natalia Miculit Lipova,  Ar

Natalia Toldas Todiresti,  Is

Nicolae  Andrei Dorca Baia  Mare,  Mm

Nicoleta Baraboi Murfatlar,  Ct

Niculina  Maria Petrus Copalnic-Manastur,  Mm

Niculina Dumitrasc Bacau,  Bc

Niculina-Nicoleta Barbu Scornicesti, Ot

Noemi Anasztazia Kovacs Targu Mures, Ms

Norbert Benko Sfantu  Gheorghe,  Cv

Oana  Bianca Chitac Bajura,  Bt

Oana  Cristina Chesnoiu Dulcesti,  Ct

Oleg Paciu Orhei

Olesea Risneanu Chisinau

Olga Gherasimciuc Balti

Olga Mancas Tacuta,  Vs

Olga Staci Chisinau

Paul Floruta Santandrei,  Bh

Paula  Lucia Muresan Dumbravita,  Mm

Paula  Remina Bararu Mitocu  Dragomirnei,  Sv

Pavel Nistor Timisoara,  Tm

Petrana  Ioana Boitor Oradea,  Bh

Petronela  Loredana Apostol Rafaila,  Vs

Petronela Bistriceanu Constanta,  Ct

Pinzari Liliana Suceava,  Sv

Polina Mohovici Costesti,  Bz
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Radu Turcu IASI, IS

Rafila Piclisan Cluj-Napoca,  Cj

Raluca Agavriloae Botosani,  Bt

Raluca Jucan Gura  Humorului,  Sv

Raluca Vacaru Brebu  Manastirei,  Ph

Ramona  Maria Vlad Baia  Mare,  Mm

Ramona Bondrea Baia  Mare,  Mm

Ramona Jurmescu Timisoara,  Tm

Ramona-Nicoleta Salvan Pecica,  Ar

Raveica Raicu Buda  ,  Bc

Razvan  Andrei Gherghel Fauresti,  Mm

Rebecca  Theodora Asandei Saucesti,  Bc

Robert Nicolae Ticleni,  Gj

Roman Podgornii Iasi, Is

Roxana  Nicoleta Muresan Dumbravita,  Mm

Roxana  Paula Nacu Vatra  Dornei,  Sv

Roxana Benedic Ploscuteni,  Vn

Roxana Farauanu Bacau,  Bc

Ruxandra  Elena Mocanu Sibiu,  Sb

Sabina Nistor  Niculcea Timisoara,  Tm

Sabrina  Raluca Petre Cisnadie,  Sb

Santa Tamas Ojdula,  Cv

Semida  Ligia Balea Zabrani,  Ar

Sergiu Raducanu Chisinau

Silvia  Natalia Beca Almasu  Mare,  Ab

Simion Gagea Cluj-Napoca,  Cj

Simona  Alina Chis Carei,  Sm

Simona  Alina Moore Piatra-Neamt,  Nt

Simona Paramon Vatra  Dornei,  Sv

Sonia  Lavinia Floroiu Medias,  Sb

Sorana  Ioana Onija Cluj-Napoca,  Cj

Sorban Zsofia Miercurea-Ciuc,  Hr

Stefan Prutean Stefan Voda

Stefania  Nicoleta Butila Targu  Mures,  Ms

Stefania Pataki Medias,  Sb

Stefania-Sina Bilibok-Cinca Craiova,  Dj

Tamara  Cristina Ursache Botosani,  Bt

Tanta Savin Bacau,  Bc

Tatia Popovici Repedea,  Mm

Tatiana  Lucia D'Angelo Vulcan,  Hd

Tatiana Macari Iasi,  Is

Tatiana Mindrigan Chisinau

Teodor  Marius Todoca Arad,  Ar

Teodora Stoian Bucuresti,  B

Timea Ianos Ghioroc,  Ar

Timea Tokos Biborteni,  Cv

Tocoian Estera  Florentina Oradea,  Bh

Tokes Lehel Sanpaul,  Hr

Tudora Oancea Bucuresti,  B

Valeria Ursu Criuleni

Valerica Ignat Roman,  Nt

Valerica Iluna Cintei,  Ar

Vasile  Gheorghe Croitor Patrauti,  Sv

Vasile Brumar Botiza,  Mm

Vasilica  Daniela Gulei Suceava,  Sv

Veronica Stoian Timisoara,  Tm

Veronica-Elisabeta Varga Bicaci,  Bh

Victoria Surdu Chisinau

Victorita  Liliana Pruna Caracal,  Ot

Violeta Ionita Odobesti,  Db

Viorel Trofin Constanta,  Ct

Viorica Dosca Chisinau

Viorica Ghidibac Forau,  Bh

Viorica Lupu Calarasi

Viorica Svinarciuc Chisinau

Vlad Rusu Falticeni,  Sv

Zagan Daniela Braila,  Br

Zoe Zica Otopeni,  If
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Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
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.
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