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lăsați eșecurile să vă împiedice să vă stabiliți 
obiective noi. Acum este momentul să privim 
înainte și să ne ridicăm. Se așterne un nou an în 
fața noastră – așadar, faceți-vă planul. Munciți și 
rămâneți dedicați obiectivelor voastre.

Planurile voastre nu trebuie să se oprească 
niciodată – dacă v-ați calificat la un stimulent, 
continuați să munciți pentru următorul. 
Perioadele de calificare Forever sunt destinate să 
promoveze creșterea afacerilor voastre de-a 
lungul anului și să vă permită să construiți și să vă 
păstrați energia, elanul şi ritmul. De fapt, încă mai 
aveți timp să vă calificați la EMR în Pattaya, 
Thailanda. Eagle Manager este un program 
incredibil de eficient și generos. Înțelegem că nu 
este ușor, dar conduceți prin puterea exemplului 
cu încrederea că afacerile voastre vor crește. 

Având toate acestea în minte și construind pe 
principii corecte, ceea ce avem în Forever va dura 
pentru totdeauna. Echipele de la Cupa Mondială 
trebuie să lucreze împreună pentru a-și atinge 
obiectivele şi la fel trebuie să facem şi noi. 
Pentru jucătorii echipelor care participă, acest 
campionat este ceea ce contează cel mai mult. 
Și la fel ca pentru ei, ceea ce contează cel mai 
mult pentru mine este să știu că am făcut tot ce 
am putut și am dat totul. Deoarece am învățat că 
dacă fac asta, voi fi pe calea cea dreaptă pentru 
a-mi atinge obiectivele. Sper că și voi simțiți la fel 
și că în 2023 sunteți dispuși să dați totul.

Concentraţi-vă în continuare pe ceea ce contează 
cel mai mult pentru voi și sper să vă sărbătorim 
reușitele cât mai curând. 

Un an nou fericit!

În urmă cu 92 de ani, în Montevideo, capitala 
Uruguay, a fost încoronat primul câștigător al 
Cupei Mondiale. De atunci, lumea a fost captivată 
de acest turneu care se organizează la fiecare 
patru ani și adună laolaltă cei mai mari jucători 
de fotbal din lume, să concureze pentru râvnitul 
trofeu de aur și, mai important decât atât, pentru 
mândria țării lor.

Îmi place Cupa Mondială. Spectacolul, energia, 
camaraderia și munca în echipă ne inspiră pe toți 
să vedem și să credem în ceva mai bun posibil în 
lume. Pentru mine, Cupa Mondială are un impact 
unic. Călătoriile Forever mi-au oferit privilegiul de 
a vizita și de a-mi face prieteni în majoritatea 
țărilor care participă la acest turneu. Nu pot 
urmări un meci fără să mă gândesc la voi, cum 
stați în casele voastre, în restaurante și cafenele și 
vă încurajați echipa naţională!

Câteva dintre extra-beneficiile implicării voastre 
în Forever le reprezintă echipele și prieteniile 
construite, care sunt extrem de valoroase. 
Indiferent de cine sunteți, de unde sunteți sau de 
limba pe care o vorbiți, sunteți bineveniți în 
Forever. Nu există bariere, limite și obstacole 
pentru a face parte din Forever. Există o echipă 
pregătită aici, pentru tine.

Acesta este doar începutul, deoarece nu există 
scurtături pentru a atinge succesul în compania 
noastră. Construirea unei afaceri Forever este o 
călătorie lungă, care necesită muncă asiduă, 
devotament, răbdare și angajament. Ca în mai 
toate călătoriile, avem parte de momente 
entuziaste, în care totul merge bine, și de 
momente mai puțin energice, în care totul pare 
mai dificil și nu reușești să înaintezi spre ceea ce 
îți dorești. Cu toții am trecut prin asta, în special 
în ultimii ani. Pentru Forever, în calitate de 
companie – 2022 a avut toate aceste experiențe 
și chiar mai mult. Ultimul an a fost agitat, dar cu 
toate acestea, dacă privesc în urmă, sunt încântat 
de ceea ce am realizat împreună. Vă datorăm 
succesele atât vouă, tuturor FBO extraordinari, 
cât și angajaților noștri uimitori. Avem multe 
realizări cu impact puternic, dar și multe 

Acum este momentul să privim înainte și să ne ridicăm. 
Se așterne un nou an în fața noastră – așadar, faceți-vă 
planul. Munciți și rămâneți dedicați obiectivelor voastre.

momente care ne-au distras atenția sau au 
complicat lucrurile. Cu toate acestea, Forever a 
devenit mai puternică și se ridică mereu 
deasupra oricăror provocări. Ați dovedit că 
sunteți rezistenți și că sunteți cei mai buni.

Privind spre noul an, obiectivul nostru principal 
va fi restabilirea unei mentalități de creștere. 
În tot ce ține de afacerea noastră și împreună cu 
voi, FBO, vom merge mai departe și vom depăși 
mentalitatea limitativă impusă de pandemie. 
Ne vom întoarce spre ceea ce ne caracterizează 
– creșterea.

Ce înseamnă acest lucru? În primul rând că 
elementele de bază rămân neschimbate. 
Vom continua să facem lucrurile cum trebuie, 
pentru motivele care trebuie. Principiile și 
valorile de bază Forever nu se vor schimba. 
Desigur, vom continua să folosim și să promovăm 
produsele, să prezentăm oportunitatea Forever 
oamenilor, să rămânem Activi cu 4 p.c. și să ne 
calificăm la stimulentele generoase ale 
companiei.

Vom fi cu toții la bordul anului 2023, cu un 
mindset de creștere, prin stabilirea unor 
obiective realizabile, evitând distragerile și 
menținându-ne neabătut cursul. Vom căuta 
mereu soluții la toate problemele și vom face tot 
ce putem să oferim clienților noștri un serviciu 
excepțional, educându-ne noi înșine în acest 
sens.

Țineţi minte un lucru: sunteți prea importanți, iar 
timpul vostru este prea valoros ca să pierdeți 
vremea cu activități care nu vă ajută să creșteți.
Fiind împreună și învățând unii de la alții 
încurajăm creșterea, de aceea avem 
evenimentele planificate peste tot în jurul lumii. 
Următorul este Raliul Global din Bali, care se va 
desfășura în aprilie. Ce oportunitate imensă va fi 
pentru noi să sărbătorim, să învățăm și să ne 
reîncărcăm bateriile! Dacă te-ai calificat, felicitări! 
Dacă n-ați reușit, ne va fi dor de voi și vă vom 
căuta online, dar vă așteptăm anul următor. 
Transformați dezamăgirea în motivație și nu 

Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living Products
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“Conduceți prin puterea exemplului cu 
încrederea că afacerile voastre vor crește.”
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Pentru tot anul 2023 bazează-te pe ceea ce Rex Maughan, 
fondatorul companiei noastre, ne-a arătat mereu: succesul pe care 
îl doreşti poate fi obţinut. Există. Este real. Este posibil. Este al tău.

Ia lucrurile aşa cum sunt şi fă-le mai bune. Caută să vezi în orice 
situaţie, în orice relaţie ceea ce alţii nu au văzut şi să acţionezi într-un 
mod în care alţii n-o fac.

Concentrează-te pe ceea ce este valoros în fiecare dintre cei pe 
care îi întâlneşti şi în primul rând în tine. Ajută, încurajează, susţine 
potenţialul care are nevoie să înflorească. Şi aminteşte-ţi crezul lui 
Rex, motivaţia lui şi sfatul pe care l-a dat până în ultima clipă a vieţii 
sale: “Ai grijă de oameni!”

Iar asta înseamnă că simplul fapt de a avea o şansă nu e de ajuns. 
Cel mai mult contează să folosim complet oportunităţile pe care 
le primim. Şi mai ales să le folosim pentru a fi utili celor din jur, 
neobosiţi şi cu toată generozitatea.

Îţi dorim sărbători pline de zâmbete şi un 2023 care să te poarte tot 
mai aproape de visurile şi viața pe care ți le doreşti. Noi te vom însoți 
cu aceeaşi bucurie.

Cu drag,

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

Draga noastră, dragul nostru,

Încheiem 2022 și ne uităm înapoi, la ceea ce am realizat. 
Unele reușite pot fi măsurate ușor – câţi oameni ai adus 
în echipă, puncte lunare, calificări, evenimente Forever la 
care ai participat. Altele nu pot fi cântărite, deoarece nu ţin de 
ceea ce facem, ci de ceea ce devenim.

Ştii ce simţim noi în acest final de an? Mândrie şi mulţumire că 
am realizat atât de multe împreună cu tine, cu voi. Mult mai 
multe decât am fi putut fiecare dintre noi singur. Dar şi mai 
valoros este că împreună am reuşit să fim mai mult.

Îţi suntem foarte recunoscători că într-o perioadă aşa de incertă ai 
contribuit cu tot sufletul şi cu toată energia la stabilitatea companiei 
noastre şi ai ajutat la consolidarea poziţiei sale în topul european.

Ţi-am urmărit cu atenţie evoluţia şi admirăm felul cum ai muncit, 
felul cum ai inovat, felul cum ai crescut. Te felicităm din inimă şi 
îţi mulţumim pentru ceea ce ai reuşit să faci şi pentru ceea ce ai 
devenit.

Probabil că acum, când citeşti mesajul nostru, te pregăteşti deja de 
sărbători împreună cu familia şi toţi cei dragi. Însă ştim că vrei să 
închei 2022 la înălţime şi n-o să laşi zilele de vacanţă să treacă fără 
să acţionezi şi fără să proiectezi deja paşii pentru anul viitor.

Pentru că suntem convinşi că afacerea Forever este o pasiune 
şi o activitate care îți face plăcere în fiecare zi, momentele care 
te vor găsi în jurul mesei de Crăciun şi petrecerile de Anul Nou 
împreună cu prietenii vor deveni ocazii de a face cadouri neprețuite 
– produsele şi oportunitatea Forever. Pentru că asta înseamnă a fi 
alături, a construi, a rezona cu visurile celorlalți... şi ce poate fi un 
dar mai frumos?

REUŞIM MEREU ÎMPREUNĂ
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Gazde: Lucian & Ana Maria Scobercea, Senior Manageri

Calificări Supervizori

Success Day

D  y

Tot ce am trăit la acest 
Success Day ne-a dovedit 
încă o dată că Forever, prin 
produse și oportunitate, este 
cel mai frumos și inspirat dar 
pe care îl putem face celor 
dragi, pe care îl putem 
multiplica fără limite și îl 
putem oferi, la rândul nostru, 
mai departe. 

Marina Cârnaț
Manager & Influencer

Otilia Ursu
Eagle Manager & membru KLC

Moș Crăciun-Daniel Parascan 
Soaring Manager & membru KLC

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

Pe 19 noiembrie, la Brașov, am dat startul celei mai frumoase călătorii a finalului de 
an, într-un Success Day de sărbătoare, de suflet, încărcat de emoție și bucurie.
 
Peste 1000 de oameni au trăit atmosfera de poveste a Crăciunului, s-au inspirat din 
poveștile de succes și recunoașterile care au umplut scenă după scenă și ne-au 
dovedit, o dată în plus, că niciun vis nu e prea mare atunci când știi ce contează cel 
mai mult pentru tine și faci tot ce depinde de tine pentru asta. 

Success 

Success 

Success DaySuccess

D  y

Start Your Christmas Journey a fost 
mesajul de suflet al acestui 
Success Day și gândul cu care 
am pășit împreună în universul 
magic Forever, unde avem 
puterea să facem din viața 
noastră o sărbătoare continuă.
 
Ne simțim privilegiați să trăim zi 
de zi acest sentiment unic și 
norocoși să creăm magie în jurul 
nostru, să trezim scânteia din 
mintea și inima celorlalți, să 
dăruim bucurie, optimism, 
încredere și speranță.

Success

4 Eveniment Forever
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Gazde: Lucian & Ana Maria Scobercea, Senior Manageri

Calificări Supervizori

Success Day

D  y

Tot ce am trăit la acest 
Success Day ne-a dovedit 
încă o dată că Forever, prin 
produse și oportunitate, este 
cel mai frumos și inspirat dar 
pe care îl putem face celor 
dragi, pe care îl putem 
multiplica fără limite și îl 
putem oferi, la rândul nostru, 
mai departe. 

Marina Cârnaț
Manager & Influencer

Otilia Ursu
Eagle Manager & membru KLC

Moș Crăciun-Daniel Parascan 
Soaring Manager & membru KLC

Eveniment Forever 5
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Vasilica Crăciun
Senior Eagle Manager & membru KLC

Milentina Marcus
Soaring Eagle Manager & membru KLC

Calificări Supervizori

Calificări Asistent Manageri

Otilia Ursu
Eagle Manager & membru KLC

6 Eveniment Forever
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Milentina Marcus
Soaring Eagle Manager & membru KLC

Sorin Popa
Președinte Maxwell Leadership Team România

Calificări Senior Manageri

Recunoașteri Club 100

Calificări Manageri

Vasilica Crăciun
Senior Eagle Manager & membru KLC

Milentina Marcus
Soaring Eagle Manager & membru KLC

Calificări Supervizori

Calificări Asistent Manageri

Otilia Ursu
Eagle Manager & membru KLC

Eveniment Forever 7
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Sorin Popa
Președinte Maxwell Leadership Team România

Calificări Forever2Drive

Elysian Dance Studio, Brașov

Interviuri Profit Preferred Customer

Vă mulțumim că ne-ați fost 
alături și vă așteptăm la 
Brașov, cu echipele, pe 18 
februarie, la un Success 
Day aniversar special, 
pentru cei 24 de ani pe 
care Forever România îi 
împlinește în 2023, să 
scriem din nou, împreună, 
cele mai inspirate povești, 
dăruind fără limite puterea 
Forever, puterea dragostei.

Success Day 7
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Pentru Sărbători
dulci ca mierea…

Mierea în combinație cu sărbătorile de iarnă ne duce rapid cu gândul la ceașca de ceai 
fierbinte și la delicioasa turtă dulce care oferă în această perioadă atât de multă 
bucurie copiilor și celor dragi. 

Însă când noi ne gândim la Forever Bee Honey zâmbim larg și ne mândrim, având în 
minte milioanele de consumatori care s-au îndrăgostit iremediabil de acest îndulcitor 
prietenos și bucuria de pe chipul lor atunci când vorbesc despre el. 

Și, pentru că este cea mai frumoasă perioadă din an, ne dorim să o facem și cea mai dulce, energică și plină de idei 
nenumărate prin care să arătam, dacă mai este cazul, că Bee Honey este o adevărată comoară în orice casă și o 
vedetă neprețuită în sezonul rece (în special de sărbători). 

Sorin Popa
Președinte Maxwell Leadership Team România

Calificări Forever2Drive

Elysian Dance Studio, Brașov

Interviuri Profit Preferred Customer

Vă mulțumim că ne-ați fost 
alături și vă așteptăm la 
Brașov, cu echipele, pe 18 
februarie, la un Success 
Day aniversar special, 
pentru cei 24 de ani pe 
care Forever România îi 
împlinește în 2023, să 
scriem din nou, împreună, 
cele mai inspirate povești, 
dăruind fără limite puterea 
Forever, puterea dragostei.
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Forever Bee Honey 
beneficii cheie

Re�etă simplă 

pentru copii
175 g zahăr brun sau de cocos
85 g miere Forever Bee Honey
100 g unt
350 g făină
1 linguriță de bicarbonat de sodiu
1 linguriță de ghimbir măcinat
1 linguriță de scorțișoară măcinată
(poți adăuga și nucșoară)
1 ou 

de turtă dulce

Cum se prepară?
Topește zahărul, mierea și untul într-o oală 
și lasă amestecul să fiarbă 1-2 minute. 
Lasă-l apoi la răcit 10 minute.

Amestecă separat ingredientele uscate 
– făina, bicarbonatul și condimentele. 
Adaugă amestecul cald peste făină și 
oul bătut în prealabil.
 

Amestecă bine și frământă până când 
devine un aluat omogen. Pune aluatul în 
folie alimentară și lasă-l la frigider 30 de 
minute. Scoate-l apoi și lasă-l să se 
încălzească treptat, la temperatura 
camerei, până devine ușor de manipulat. 

Preîncinge cuptorul la 200 g și pregătește 
tăvile, în care așezi hârtie de copt. Întinde 
aluatul până devine o foaie cu grosimea 
de 1 cm și fă diverse forme din aluat cu 
ajutorul accesoriilor de sezon (oameni de 
zăpadă, brăduți, globuri, fulgi de nea). 

Așază formele în tavă și coace 
figurinele de turtă de dulce timp de 
10-12 minute sau până când se 
rumenesc. Lasă-le să se răcească 
înainte de a le decora împreună cu 
cei mici cu diverse glazuri și 
bombonele.

Bucurați-vă de cele mai dulci și 
savuroase sărbători Forever!

Pentru Sărbători
dulci ca mierea…

tia�i că:

• mierea conține 80% zahăr natural (fructoză și 
glucoză), 18% apă și 2% vitamine și minerale?

• mierea este un aliment care nu se alterează?

• pentru un borcan de miere (500 g), albinele 
polenizează peste 2.000.000 de flori?

• se poate trăi exclusiv cu miere - singurul aliment 
care conține toate substanțele nutritive necesare 
susținerii vieții (vitamine, minerale, enzime, apă și 
antioxidanți)?

De ce Forever Bee Honey?

Mierea noastră este 100% naturală și provine dintr-un loc 
special aflat în zona mediteraneană a Spaniei, acolo unde 
natura este în echilibru perfect. Primăvara, albinele 
colectează nectarul de la mugurii de portocal și de la 
florile locale.
 
Caracteristicile acestor flori ajută albinele să creeze o 
miere unică și aromată.
 
Cu cât culoarea mierii este mai închisă, cu atât conține 
mai mulți compuși pentru menținerea sănătății, datorită 
culturilor de unde albinele colectează nectarul, conform 
unui studiu condus de Universitatea din Illinois și publicat 
în Science Daily.

Forever Bee Honey are culoarea chihlimbarului, aromă 
florală și citrică și un gust dulce perfect echilibrat.
 
Ca parte a angajamentului nostru față de natură, mierea 
este recoltată cu cea mai mare grijă, nu doar pentru a 
proteja coloniile de albine, ci și pentru a le ajuta să fie 
productive pentru cât mai mult timp.

Forever Bee Honey 
beneficii cheie

Cum și de ce să folosim mierea în sezonul rece?

Pe lângă faptul că este o alternativă sănătoasă la 
zahăr, mierea este unul dintre alimentele care nu 
trebuie să lipsească din sânul familiei în perioada 
sărbătorilor. De la mic la mare, toată lumea are de 
beneficiat de pe urma folosirii acestui aliment 
valoros.

Iată câteva moduri prin care îți poți face viața și 
familia mai fericită de sărbători cu Forever Bee 
Honey:

• Folosește-o cu încredere pentru a îndulci cafea, 
ceaiuri, ciocolată caldă, punch-uri, limonade și alte 
băuturi cu care ai de gând să aromatizezi sărbătorile 
de iarnă;

• Adaug-o cu încredere în smoothie-uri și în sosuri 
sau dressing-uri pentru salată, pentru a oferi nu doar 
o aromă specială, ci și un surplus de vitalitate și 
nutrienți esențiali;

• Folosește-o în prăjituri (știai că le face mai 
pufoase?) și, mai ales, în turta dulce (deoarece este un 
ingredient de nelipsit din compoziţia acesteia);

• Introdu-o în rutina ta de înfrumusețare – în măștile 
de față, de păr pe care le prepari în casă și în diverse 
scruburi sau preparate de exfoliat pielea (are efecte 
benefice extraordinare asupra pielii și scalpului).

• Sursă naturală de energie

• Îndulcitor natural 100%, ușor asimilabil

• Iubită și de vegetarieni

• Fără gluten

Cum se prepară?

10

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2022 | 284

Produsul lunii



Mesajul Directorilor Generali 11

foreverliving.ro

Forever Bee Honey 
beneficii cheie

Re�etă simplă 

pentru copii
175 g zahăr brun sau de cocos
85 g miere Forever Bee Honey
100 g unt
350 g făină
1 linguriță de bicarbonat de sodiu
1 linguriță de ghimbir măcinat
1 linguriță de scorțișoară măcinată
(poți adăuga și nucșoară)
1 ou 

de turtă dulce

Cum se prepară?
Topește zahărul, mierea și untul într-o oală 
și lasă amestecul să fiarbă 1-2 minute. 
Lasă-l apoi la răcit 10 minute.

Amestecă separat ingredientele uscate 
– făina, bicarbonatul și condimentele. 
Adaugă amestecul cald peste făină și 
oul bătut în prealabil.
 

Amestecă bine și frământă până când 
devine un aluat omogen. Pune aluatul în 
folie alimentară și lasă-l la frigider 30 de 
minute. Scoate-l apoi și lasă-l să se 
încălzească treptat, la temperatura 
camerei, până devine ușor de manipulat. 

Preîncinge cuptorul la 200 g și pregătește 
tăvile, în care așezi hârtie de copt. Întinde 
aluatul până devine o foaie cu grosimea 
de 1 cm și fă diverse forme din aluat cu 
ajutorul accesoriilor de sezon (oameni de 
zăpadă, brăduți, globuri, fulgi de nea). 

Așază formele în tavă și coace 
figurinele de turtă de dulce timp de 
10-12 minute sau până când se 
rumenesc. Lasă-le să se răcească 
înainte de a le decora împreună cu 
cei mici cu diverse glazuri și 
bombonele.

Bucurați-vă de cele mai dulci și 
savuroase sărbători Forever!
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Forever?De ce 
Pentru oricine, indiferent de vârstă, experiență, profesie, afacerea Forever este cadoul 
frumos ambalat sub bradul de Crăciun în care se regăsesc visuri, idei, dorințe, la care 
tu îţi aduci contribuția zilnic. 

Este cadoul de care te bucuri nu o dată pe an, ci în fiecare zi și care îți oferă satisfacții 
nebănuite. Aflăm gândurile de la final de an a trei generaţii de antreprenori Forever, pe 
care îi unește o singură pasiune. Aflați voi care este aceea!

Bianca Ruxandra Dragomir, Asistent Manager

  Sunt Bianca Dragomir, am 20 de ani și dacă cineva mi-ar fi zis 
că Forever va deveni pasiunea mea, aș fi spus că nu se poate. 
Am simțit întotdeauna că tinerii de astăzi sunt priviți diferit, dar 
acum doi ani mi s-a deschis chiar mie o altă perspectivă, datorită 
unui grup de oameni care au avut mai multă încredere în mine 
decât aveam eu. 

Povestea mea Forever a început la vârsta de 18 ani, când încă 
eram elevă la liceu și deja aveam la activ trei ani și jumătate de 
când munceam în domeniul alimentației publice. Când mi s-a 
propus pentru prima dată această afacere, am refuzat categoric, 
deoarece încrederea în mine îmi punea piedici. Treptat, am 
constatat că începusem să mă redescopăr, să-mi dezvolt abilități 
pe care nici nu știam că le am, să cunosc și să intru constant în 
legătură cu oameni noi. Vorbesc cu sufletul complet deschis 
despre dorința mea de a fi liberă. Poate și în trecut vorbeam 
despre libertate, dar acum am încredere maximă că locul în care 
sunt și afacerea dragostei care mi s-a oferit aici mă pot duce 
acolo. Mă bucur că fac parte dintr-un loc în care dorințele mele 
devin realitate. Sunt hotărâtă să-mi construiesc propria libertate. 
Și cât de frumos sună asta din partea unei tinere dornice să ajute 
tinerii și să contribuie cu mult bine la viața tuturor!

Acum sunt studentă, însă merg înainte spre inspirație și devin 
inspirație. Descopăr că afacerea Forever este cea mai bună 
opțiune pentru oricine, mai ales pentru tinerii aflaţi la început de 
drum, care sunt în căutarea unei cariere. Este pentru oricine 
dorește libertate, împlinire, dezvoltare personală și profesională, 
leadership și multe altele. Iubesc ceea ce fac, iar împreună cu tot 
restul reprezintă arma secretă: dragostea, pasiunea și recunoștința 
cu care acționez.

La fiecare final de an avem tendinţa să 
mergem pe clișeul “new year, new me.” 
Cum ar fi însă să credem mai mult, să 
acționăm mai cu ardoare, să iubim cu 
mai multă pasiune, să fim aproape de 
oameni nu doar de sărbători, ci pe tot 
parcursul anului? 

Asta îmi doresc tare mult și sunt sigură 
că rezultatele vor veni cu mai multe 
satisfacții. Îmi doresc ca toți tinerii să 
descopere cât de frumoasă este 
această afacere și cât de glorioasă 
poate fi puterea familiei Forever. 

La mulți ani!
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Forever?De ce 
Marilena Culișir, Soaring Manager

  Mă numesc Marilena Culișir, sunt pensionară, de profesie 
economist și antreprenor Forever de peste două decenii. Am spus 
DA oportunității Forever într-o perioadă foarte grea din viața mea, 
pe vremea când eram șomeră. 

Mi-aduc aminte de parcă ar fi ieri câteva aspecte care mi-au atras 
atenția la prima prezentare de afacere la care am participat, la fel 
de valabile și azi, după atâția ani: nu contează de unde vii, ce 
profesie, vechime, experiență ai - ți se oferă de la început toată 
informația de care ai nevoie și ești ghidat pas cu pas pentru a 
reuși. Da, trebuie să ai 18 ani pentru a începe, dar limita maximă 
de vârstă nu există. La Forever nu există noțiunea “retragere la 
pensie”. 

oportunitatea de a ne crea o sursă de câștig 
suplimentară, care să ne ofere siguranță de care 
avem nevoie. Câteva zile ne mai despart de linia 
de start pentru 2023. O vorbă celebră spune că 
totul e bine când se termină cu bine. Eu aș 
adăuga: totul e bine când începe cu bine.  

Așadar, haideți să începem în forță călătoria 
Forever, să fim alături de cât mai mulți oameni și 
să facem din 2023 anul cu cele mai multe reușite 
ale noastre. 

Sărbători fericite tuturor!  

Carina & Sebastian Iacătă, Safir Manageri

 Tu chiar trebuie să crezi că semințele pe care le plantezi vor 
prinde viață. Dacă tu nu crezi în tine, nici Universul n-o va 
face. Nu lăsa vacarmul dubiilor să fie mai puternică decât 
vocea interioară care, ascult-o, îți spune mereu: ESTE ȘI 
PENTRU TINE!

Acum, întreabă-ne: suntem fericiți? Daaa, la maximum! 
Trăim filmul vieții noastre și suntem chiar protagoniștii. 

Suntem Carina și Sebastian Iacătă, de profesie psiholog și 
ofițer. Provenim din familii normale, cu aspirații banale, 
locuiam cu chirie, ne permiteam doar o vacanță la mare și 
cam atât. Până când... booom! 

A venit visul cu praf de zâne ce ne-a schimbat total viața: afacerea Forever - soluția tuturor problemelor 
noastre, a lipsei de perspectivă, a fricii de viitor. Aici puteam deveni cine doream, nu conta de unde pornisem, 
ci doar ce eram dispuși să facem.

Trăim în prezent, îi sprijinim și pe alții să crească și suntem mândri de noi că da, am reușit! Această împlinire 
deplină vine din faptul că nu este vorba numai despre noi doi, este vorba despre noi, Elite Global Team, ca 
echipă. Adorăm acest sentiment excepțional de LIBERTATE și ne trăim, pur și simplu, viaţa de vis. 

Noi creștem neîncetat sprijinindu-i pe alții să se ridice. Tu ești următorul.

Să aveți Crăciun cu pace și An Nou cu bucurii din plin!

Deși sunt pensionară, mă bucur în continuare, an de an, 
de beneficiile pe care mi le aduce business-ul meu 
Forever, de stabilitatea, prieteniile, călătoriile de 5 stele pe 
care le primesc prin calificarea la stimulentele companiei 
și simt că mai am atât de mult de oferit din experiența 
acumulată. Pentru că Forever este mai mult decât un 
business sau o gamă de produse. Înseamnă siguranță, 
apreciere, recunoaștere, vieți schimbate - aspecte care 
nu te lasă să te oprești din această activitate, îți dau 
energie, te inspiră și te mențin pe acest drum. 
Traversăm o perioadă instabilă, cu multe incertitudini și 
situații neprevăzute. Forever ne vine în ajutor cu 
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Re�etă simplă 

pentru copii
de turtă dulce Produsul de 

bucuria de sub bradul d
e Crăciun

Bucuria poate fi a ta și a celor dragi, acum, de sărbători. Pentru că ce este mai 
frumos decât să primești un cadou care-ți poate schimba strălucirea de pe chip, 
care-ți oferă siguranța că funcționează și că primești calitatea pe care o meriți?
 
Aloe Scrub este produsul de 5 stele al lunii decembrie, deoarece noi știm că își 
găsește cel mai bine locul în fiecare cadou pregătit de Moș Crăciun pentru 
doamne și domnișoare, în special.

Doar Forever poate oferi un exfoliant atât de blând și revigorant, cu beneficiile intens hidratante ale gelului 
pur de Aloe vera. Există un secret puternic în fiecare flacon de Forever Aloe Scrub (dar te lăsăm să-l 
descoperi personal). 

Cum se prepară?

stele

Aloe Scrub 
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Produsul de 

bucuria de sub bradul d
e Crăciun

Cert este că odată ce începi să-l folosești, nu va 
dura mult până vei observa o piele strălucitoare, 
cu aspect mai sănătos. Nu doar o spunem, o și 
demonstrăm, prin consumatorii noștri care se 
bucură zilnic de beneficiile acestui produs de top:

”Înainte de a descoperi acest scrub am încercat 
foarte multe și simțeam cum îmi agresau pielea. 
M-am îndrăgostit însă instantaneu de Aloe 
Scrub. De când îl folosesc, pielea și tenul meu 
au din nou un aspect luminos și hidratat. 
Încearcă-l și tu, este delicat și sunt sigură că o 
să-ți placă foarte mult. (Ruxandra Elena O.)

”Aloe Scrub este prima mea alegere când simt că 
tenul este încărcat și are nevoie de extra 
curățare. Un masaj ușor exfoliază blând, dar 
eficient și e perfect pentru tenul meu mixt, care 
rămâne proaspăt, catifelat și radios.” (Cristina P.)

”Un produs excelent. După folosirea lui, aplic 
Aloe Propolis Creme sau Alpha-E Factor. 
Tenul arată foarte bine, este curat și se simte 
catifelat la atingere.” (Liana Maria T.) 

”Pentru o curățare în profunzime a tenului și 
corpului meu, folosesc Forever Aloe Scrub și sunt 
încântată de rezultatul obținut. Aloe vera în 
combinație cu microsferele solide de ulei de 
jojoba permite exfolierea celulelor moarte și lasă 
pielea curată, fină, regenerată. Îl pot folosi și 
zilnic, iar tenul meu capătă strălucire.” (Maria F.)

”Curăță tenul în profunzime, îl folosesc de două 
ori pe săptămână, apoi aplic crema cu propolis 
(Aloe Propolis Crème). Am un ten de invidiat!” 
(Larisa B.) ”Aloe Scrub este super faţă de alte produse de 

același tip de pe piață. Are o textură ușoară, cu 
granule care nu agresează tenul și un miros tare 
plăcut. Îl folosesc o dată la două săptămâni sau 
când îmi simt tenul încărcat. Îl recomand.” (Anca V.) 

Cum se prepară?

stele

Aloe Scrub 
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Produsul lunii

Produsul de 

stele

Aloe Scrub 
Artizan 

 destinal propriului
Trăiesc în mijlocul unui grup relativ mare de 
prieteni și cunoscuți iar, prin natura 
activității mele întâlnesc regulat mulți 
oameni noi. Obișnuiesc să mă uit uneori 
dincolo de aparențe și dialoguri uzuale, 
pentru a încerca să înțeleg mai multe 
despre fiecare. 

Este curiozitatea firească a omului care 
vrea să învețe câte ceva de la ceilalți, să-și 
găsească locul potrivit într-o societate, să 
priceapă cât mai multe despre lume și viață. 

Dar una dintre concluziile trase recent este că majoritatea 
oamenilor nu-și construiesc singuri drumul în viață. Pare o 
afirmație simplistă, însă la o analiză mai atentă...

Te-ai aștepta ca omul, ființă inteligentă și conștientă de 
propria sa existență, să-și controleze mai mult acțiunile 
pentru a ajunge la destinația dorită. Ar trebui ca fiecare să 
se ghideze după propria busolă. 
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Aloe Scrub 
Artizan 

 destinal propriului

Păstrează privirea asupra drumului. 

Atunci când ești la volan te uiți mereu în față, pentru 
a evita pericolele și a menține calea de rulare. 
Când ai pornit, ai setat o destinație în sistemul de 
navigare sau în minte.
 
Nu te lași furat de peisaj, nu-ți întorci capul după 
lucrurile care-ți atrag atenția, nu-i lași pe alții să te 
distragă. Munca ta de FBO e presărată cu aceleași 
riscuri – comoditatea, lipsa de concentrare pe 
afacere, persoane din jur care îți subminează 
încrederea. Nu le face jocul, mergi pe drumul tău.

Alocă inteligent resursele. 

Așa cum bateria sau rezervorul unei mașini sunt 
limitate, la fel sunt și timpul sau energia ta. 
Întreabă-te dacă le utilizezi corect, dacă le 
investești pe direcția dorită de tine. 

Sigur că ai nevoie și de relaxare, de momente de 
pauză, dar atenția și energia ta, ca om care-și 
creează propriul destin, se îndreaptă majoritar către 
ceea ce contează cu adevărat. 

Îți organizezi astfel viața în jurul priorităților: 
construirea relațiilor, întâlnirile cu oamenii, creșterea 
abilităților personale, planificarea și urmărirea 
obiectivelor, grija pentru sănătate. Toate sunt 
activități care contribuie la împlinirea destinului tău.

Dezvoltă obiceiuri ajutătoare. 

Există o definiție a alienării mintale, atribuită lui 
Einstein: să faci lucrurile la fel, dar să aștepți 
rezultate diferite. 

Destinul pe care ți-l construiești presupune un 
efort, un cumul de acțiuni. Dacă simți că nu te 
îndrepți unde trebuie, probabil că e nevoie să faci 
anumite schimbări, iar după ce recapeți direcția 
bună, să transformi acele noi activități în deprinderi. 

Fă-ţi obiceiul de a citi în fiecare seară câteva pagini 
dintr-o carte de auto-îmbunătățire. Discută în 
fiecare săptămână măcar 30 de minute cu 
sponsorul tău. 

Sigur că în viață apar piedici, întâmplări neașteptate, 
greutăți, dar ele pot fi învinse atunci când ai 
hotărârea necesară și mai ales când ești conștient 
de propriul destin.
 
Cu toate astea, însă, senzația mea este că 
majoritatea oamenilor lasă viața să-i conducă la 
întâmplare, acționează după cum le dictează 
circumstanțele, sunt de cele mai multe ori reactivi și 
nu pro-activi. Altfel spus,  nu-și construiesc un 
destin.

Etimologic, cuvântul e din aceeași familie cu 
”destinație”. Prin urmare, întrebarea firească pe care 
ar trebui să și-o pună fiecare este ”Unde vreau să 
ajung în viață? Care este destinul meu?”.
 
Ți-ai pus această întrebare în calitate de FBO? 
Ce faci pentru a ajunge acolo? Simpla conștientizare 
a acestei întrebări este deja un mare pas înainte. 
Iar acțiunile ulterioare te vor plasa printre cei puțini 
care-și iau în mâini propria soartă.
 
Iată câteva principii care te pot ajuta în acest sens:

Stabilește destinații realiste. 

Oamenii nu pot avea un destin a cărui împlinire nu 
ține de ei. E greu, dacă nu imposibil, să ajungi pe 
Lună sau să devii cel mai bogat om de pe Pământ.
 
Dar un obiectiv care ține în proporție de 80% de tine 
și doar 20% de factori externi poate fi, cu adevărat, 
atins. Important e să devii capabil să controlezi și să 
influenţezi ceea ce se întâmplă.
 
Nivelurile superioare din Planul de Marketing Forever 
sunt destinații realiste, așa cum o demonstrează toți 
cei care au ajuns deja acolo.

Afacere Forever
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Așa cum bateria sau rezervorul unei mașini sunt 
limitate, la fel sunt și timpul sau energia ta. 
Întreabă-te dacă le utilizezi corect, dacă le 
investești pe direcția dorită de tine. 

Sigur că ai nevoie și de relaxare, de momente de 
pauză, dar atenția și energia ta, ca om care-și 
creează propriul destin, se îndreaptă majoritar către 
ceea ce contează cu adevărat. 

Îți organizezi astfel viața în jurul priorităților: 
construirea relațiilor, întâlnirile cu oamenii, creșterea 
abilităților personale, planificarea și urmărirea 
obiectivelor, grija pentru sănătate. Toate sunt 
activități care contribuie la împlinirea destinului tău.

Dezvoltă obiceiuri ajutătoare. 

Există o definiție a alienării mintale, atribuită lui 
Einstein: să faci lucrurile la fel, dar să aștepți 
rezultate diferite. 

Destinul pe care ți-l construiești presupune un 
efort, un cumul de acțiuni. Dacă simți că nu te 
îndrepți unde trebuie, probabil că e nevoie să faci 
anumite schimbări, iar după ce recapeți direcția 
bună, să transformi acele noi activități în deprinderi. 

Fă-ţi obiceiul de a citi în fiecare seară câteva pagini 
dintr-o carte de auto-îmbunătățire. Discută în 
fiecare săptămână măcar 30 de minute cu 
sponsorul tău. 

Sigur că în viață apar piedici, întâmplări neașteptate, 
greutăți, dar ele pot fi învinse atunci când ai 
hotărârea necesară și mai ales când ești conștient 
de propriul destin.
 
Cu toate astea, însă, senzația mea este că 
majoritatea oamenilor lasă viața să-i conducă la 
întâmplare, acționează după cum le dictează 
circumstanțele, sunt de cele mai multe ori reactivi și 
nu pro-activi. Altfel spus,  nu-și construiesc un 
destin.

Etimologic, cuvântul e din aceeași familie cu 
”destinație”. Prin urmare, întrebarea firească pe care 
ar trebui să și-o pună fiecare este ”Unde vreau să 
ajung în viață? Care este destinul meu?”.
 
Ți-ai pus această întrebare în calitate de FBO? 
Ce faci pentru a ajunge acolo? Simpla conștientizare 
a acestei întrebări este deja un mare pas înainte. 
Iar acțiunile ulterioare te vor plasa printre cei puțini 
care-și iau în mâini propria soartă.
 
Iată câteva principii care te pot ajuta în acest sens:

Stabilește destinații realiste. 

Oamenii nu pot avea un destin a cărui împlinire nu 
ține de ei. E greu, dacă nu imposibil, să ajungi pe 
Lună sau să devii cel mai bogat om de pe Pământ.
 
Dar un obiectiv care ține în proporție de 80% de tine 
și doar 20% de factori externi poate fi, cu adevărat, 
atins. Important e să devii capabil să controlezi și să 
influenţezi ceea ce se întâmplă.
 
Nivelurile superioare din Planul de Marketing Forever 
sunt destinații realiste, așa cum o demonstrează toți 
cei care au ajuns deja acolo.

foreverliving.ro

17Afacere Forever



18

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248

Produsul lunii

Artizan 
 destinal propriului

În momentul în care ai devenit FBO, ai făcut o 
alegere conștientă, ai contribuit la viitorul tău. 
A fost un prim pas într-o călătorie pasionantă 
pe care ți-o dorești minunată și a cărei 
destinație o ai în minte. 

Obișnuiește-te să contactezi cel puțin câte o 
persoană nouă în fiecare zi. Repetă aceste 
lucruri, cu efort la început, până când vor face 
parte firesc din ziua ta de muncă. 

Iar atunci când ele nu se petrec, ceva în 
mintea ta să semnaleze, automat, această 
nevoie.

Acționează cu pasiune. 

Și dacă nu o ai, molipsește-te de la alții. 
E ușor de observat că cei care ating 
destinațiile înalte sunt conduși, aproape 
obsesiv, de pasiune. 

Ei se trezesc dimineața cu gândul la ce au de 
făcut pentru a ajunge acolo unde și-au 
propus. Și multe dintre acțiunile lor de peste 
zi contribuie la același țel. Pasiunea este o 
afecțiune mentală pozitivă, de care toți ar 
trebui să ne molipsim.

Atunci când am rugat-o să-l caracterizeze pe 
fiul meu într-un singur cuvânt, o bună prietenă 
a familiei, olandeză la origini, a spus 
”pasiune”. 

Asta se întâmpla acum 15 ani, când el abia 
intra la școală. Acum, ”pasionatul” este în 
întregime dedicat domeniului care l-a fascinat, 
mecatronica - în cazul lui, o combinație între 
automobile și electronică. 

Este în ultimul an la această facultate și are un 
magazin online pe acest domeniu, cu piese 
proiectate și tipărite 3D. A înființat un club de 
pasionați, iar ca hobby reface piesă cu piesă 
un automobil vechi, de serie mică. 

Majoritatea discuțiilor purtate cu el sfârșesc fie 
în electronică, fie în domeniul auto. 
Știe deja la ce companie va lucra în primii ani 
(i s-a înaintat o ofertă) și are de gând să 
urmeze un master în Japonia, pol de 
competență în domeniul mecatronicii. 
Iar eu, ca părinte, mă bucur că-și construiește, 
conștient și cu pasiune, propriul destin.

Trecerea dintre ani e un 
moment bun să 
rememorezi drumul de 
până acum, să-l vizualizezi 
pe cel viitor și să-ți 
întărești convingerea că 
ești artizanul propriului tău 
destin.
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Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel 
de Manager şi mai sus care, în luna noiembrie 
2022 în România şi Republica Moldova, au 
acumulat minimum 100 p.c. non-manageriale 
+ personale (după calificarea la nivel de 
Manager Recunoscut).

CLUB100 

Gizella & Marius Botiș

Marilena Culișir

Andreia Deac 

Marius & Milentina Marcus

Nagy Monica

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

CLUB60
Vasilica Crăciun

Silviu & Otilia Ursu

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Viorica & Viorel Moca

Cristiana & Eugen Dincuță

Maria Pop

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Andreea Gruia

Niculina Ştefana

Anca Elena Andronache 

Ionuț & Georgiana Stroe

Mihaela & Ovidiu Hudea 

Marina Cârnaț

Valentina & Marius Chelu

Nagy Ernő & Irma 

Ana Andreea & Marius Cordoș

Artizan 
 destinal propriului

În momentul în care ai devenit FBO, ai făcut o 
alegere conștientă, ai contribuit la viitorul tău. 
A fost un prim pas într-o călătorie pasionantă 
pe care ți-o dorești minunată și a cărei 
destinație o ai în minte. 

Obișnuiește-te să contactezi cel puțin câte o 
persoană nouă în fiecare zi. Repetă aceste 
lucruri, cu efort la început, până când vor face 
parte firesc din ziua ta de muncă. 

Iar atunci când ele nu se petrec, ceva în 
mintea ta să semnaleze, automat, această 
nevoie.

Acționează cu pasiune. 

Și dacă nu o ai, molipsește-te de la alții. 
E ușor de observat că cei care ating 
destinațiile înalte sunt conduși, aproape 
obsesiv, de pasiune. 

Ei se trezesc dimineața cu gândul la ce au de 
făcut pentru a ajunge acolo unde și-au 
propus. Și multe dintre acțiunile lor de peste 
zi contribuie la același țel. Pasiunea este o 
afecțiune mentală pozitivă, de care toți ar 
trebui să ne molipsim.

Atunci când am rugat-o să-l caracterizeze pe 
fiul meu într-un singur cuvânt, o bună prietenă 
a familiei, olandeză la origini, a spus 
”pasiune”. 

Asta se întâmpla acum 15 ani, când el abia 
intra la școală. Acum, ”pasionatul” este în 
întregime dedicat domeniului care l-a fascinat, 
mecatronica - în cazul lui, o combinație între 
automobile și electronică. 

Este în ultimul an la această facultate și are un 
magazin online pe acest domeniu, cu piese 
proiectate și tipărite 3D. A înființat un club de 
pasionați, iar ca hobby reface piesă cu piesă 
un automobil vechi, de serie mică. 

Majoritatea discuțiilor purtate cu el sfârșesc fie 
în electronică, fie în domeniul auto. 
Știe deja la ce companie va lucra în primii ani 
(i s-a înaintat o ofertă) și are de gând să 
urmeze un master în Japonia, pol de 
competență în domeniul mecatronicii. 
Iar eu, ca părinte, mă bucur că-și construiește, 
conștient și cu pasiune, propriul destin.

Trecerea dintre ani e un 
moment bun să 
rememorezi drumul de 
până acum, să-l vizualizezi 
pe cel viitor și să-ți 
întărești convingerea că 
ești artizanul propriului tău 
destin.
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STIMULENTUL 1
Anca Elena Andronache
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
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Ramona Pop
Ioana Popescu
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
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 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.

2DRIVE
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Ionuț & Georgiana Stroe

TOP 20 FBO

Ionuț & Georgiana Stroe 
Anca Elena Andronache 
Mihaela & Ovidiu Hudea 
Valentina & Marius Chelu 
Nagy Ernő & Irma 
Vasilica Crăciun
Ana Andreea & Marius Cordoş 
Marina Cârnaț 
Silviu & Otilia Ursu 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Daniel & Maria Parascan
Tudorel Cristinel Rusu 
Andreea Gruia
Elena Sîrbu 
Marilena Culişir
Andreia Deac 
Viorica & Viorel Moca 
Marius & Milentina Marcus 
Monica & Cristian Lepădatu 
Cristiana & Eugen Dincuță

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

P.C. non-manageriale

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

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

foreverliving.ro

Top Forever
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TOP 20 FBO
P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Aurel & Veronica Meşter 
Romina & Cristian Doran 
Vajda Katalin 
Marius & Milentina Marcus 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Maria Pop
Camelia Dincuță 
Gizella & Marius Botiş 
Nagy Ernő & Irma 
Daniel & Maria Parascan
Sefora & Daniel Herbei
Valentina & Marius Chelu 
Kele Mónika
Anca Elena Andronache 
Ramona Vingan 
Carina & Sebastian Iacătă 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Smaranda Sălcudean

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. totale realizate în luna 
noiembrie 2022 în România 
și Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 
acumulat cele mai multe p.c. 
totale şi au fost Activi în luna 
noiembrie)

Ionuț & Georgiana Stroe



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

Nume Localitate Sponsori
Roxana Daniela Andrieş Vlădeni, BT Toni Alexandru & Anca Păun

Zoița Claudia Arsu Alba Iulia Valentina & Marius Chelu

Nicoletta-Cătălina Bejinariu Suceava Simona Iuliana Roşu

Mihaela Florina Bogdanov Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Diana Cavasdan Oradea Amalia Furtos

Oana Florina Chirilă Botoşani Roxana Daniela Andrieş

Gabriela Drăghici Periş, IF Florica Popescu

Emilia Ene Albeşti de Muscel, AG Tabita Eftenoiu

Elena Fercal Botoşani Andreea Anton

Ana Maria Gherman Rohia, MM Bianca Dragomir

Marilena Hodorogea Roşu, SB Ana & Gabriel Piparcă

Tudor Horohai Bistrița Maria Pop

Kulcsar Ernest Adrian Roman, NT Daniel & Maria Parascan

Ecaterina-Elena Lupu-Prisăcari Bacău Silviu & Otilia Ursu

Nagy Spiller Enikő Măgureni, MM Claudia-Daniela Visovan

Elena Onofrei Botoşani Anca Elena Andronache

Georgeta Palade Galați Valentina & Marius Chelu

Grigore Partene Cluj-Napoca Ligia Toma

Alexandrina Adriana Şopterean Turda, CJ Ionuț & Georgiana Stroe

Victoria Turcanu Chişinău, Rep. Moldova Rodica Untilă

Rodica Untilă Chişinău, Rep. Moldova Marina Cârnaț

Claudia Daniela Visovan Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Mariana Volf Călineşti, MM Rudolf Volf

Rudolf Volf Călineşti, MM Mihaela Mezei

Mariana Zotic Constanța Romina & Cristian Doran

Calificările lunii noiembrie

foreverliving.ro    
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Calificările lunii noiembrie24

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

Nume Localitate Sponsori
Maria Valentina Beserman Arad Ujlaki Csaba & Anna Mária

Maria Izot Fălticeni, SV Iuliana & Petru Petrov

Gabriel Salman Valea Călugărească, PH Liliana Petronela Vasiliu

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
Andreea Anton Botoşani Elena Sîrbu

Daniela Buimistru Iaşi Vasilica Crăciun

Simona Iuliana Roşu Suceava Tudorel Cristinel Rusu

Tudorel Cristinel Rusu Fălticeni, SV Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Elena Sîrbu Botoşani Anca Elena Andronache
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Nume Localitate Sponsori
Maria Valentina Beserman Arad Ujlaki Csaba & Anna Mária

Maria Izot Fălticeni, SV Iuliana & Petru Petrov

Gabriel Salman Valea Călugărească, PH Liliana Petronela Vasiliu

Nume Localitate Sponsori
Andreea Anton Botoşani Elena Sîrbu

Daniela Buimistru Iaşi Vasilica Crăciun

Simona Iuliana Roşu Suceava Tudorel Cristinel Rusu

Tudorel Cristinel Rusu Fălticeni, SV Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Elena Sîrbu Botoşani Anca Elena Andronache

Supervizori Localitate Sponsori      
Valentina Florica Albetal Monariu, BN Erna Maura & Ioan Herțeliu

Alexandra Martincu Satu-Mare, SV Laura Răcean

Elena Maria Betegh Arad Estera & Ioan Cuzdriorean

Luminița Lăcrămioara Codoban Obad, TM Cheta Sălăgean

Simona Damiean Băcani, VS Simona Albu

Nicoleta Dascăl Sibiu Mihaela & Ovidiu Hudea

Anastasia Dulce-Osoianu Chişinău, Rep. Moldova Maria Şopcu

Elena Goron Apateu, BH Ecaterina Faur

Victoria Lupu Chişinău, Rep. Moldova Anastasia Dulce-Osoianu

Irina Macovei Chişinău, Rep. Moldova Elena Cornea

Camelia Mocanu Bratca, BH Rebeca Florita Avram

Teodora Moldovan Bădeşti, CJ Roxana Mihaela Răspopa

Simona Murarete Moşnița Nouă, TM Andreea Cristina Miclea
Rozica Bulgariu Rădăuți, SV Otilia & Sorin Lazăr-Bila
Diana Vîrcolac Suceava Lucia Şuteu

Calificări Globale

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

25  Calificările lunii noiembrie

Manageri Localitate Sponsori
Dr. Monica & Dr. Beniamin Dragoş Arad Ana Andreea & Marius Cordoş

Lidia Hognogiu Giarmata, TM Maria Zaharia

Ligia Toma Poienile de sub Munte, MM Mihaela & Ovidiu Hudea

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Laura Teodora Gruie Poienii de Jos, BH Sefora & Daniel Herbei

Dana Stoenescu BLEJOI, PH Gabriel Salman

Szegedi Tünde Erzsébet Gherla, CJ Nagy Monica 

Andra-Maria Zvinca Drobeta-Turnu-Severin Persida Dumitre



Calificările lunii iunie26

Vă informăm că pe 26 decembrie, 
2 și 3 ianuarie, Centrele de 
Distribuție din toată țara sunt 

ÎNCHISE. Pe data de 3 ianuarie, 
celelalte departamente din Sediul 
Central din Bucureşti functionează 

după program normal.

Vă stăm cu drag la dispoziție 
oricând pe foreverliving.ro pentru 
a vă bucura de produsele mult 

dorite.

Vă dorim sărbători minunate!

Info26  
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SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Pentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

Pentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

Pentru 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

Info 27

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
 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

Happy Aloe-Ween

foreverliving.ro    

Bye
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SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Pentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

Pentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

Pentru 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
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Forever Living Romania HQ
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Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
 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.
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Happy Aloe-Ween

Bye

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

Abigail Valean Galati

Adel Soos Targu  Mures

Adina  Florina Pura Chiuiesti

Adina Baila Bucuresti

Adina Bottyan Oradea

Adrian Bortis Bichigi

Adrian Bucur Carpinis

Adrian Korb Cerneteaz

Adrian Stoica Chelinta

Adrian Tripa Osorhei

Adriana  Corina Calmis Letea  Veche

Adriana  Elena Zuz Gura  Humorului

Adriana Boia Sebes

Adriana Suciu Cluj

Ala Sirbu Drochia

Alexandra  Aurelia Pacurar Carei

Alexandra Avram Tautii  De  Sus

Alexandra Timar Rus

Alexandru  Florin Rusu Timisoara

Alexandru Bogdanov Baia  Mare

Alexandru Pocol Timisoara

Alina  Ioana Rotariu Reghin

Alina  Lavinia Dodoi Moldova  Noua

Alina  Valentina Paraschiva Comarnic

Alina Andone Cluj-Napoca

Alina Balan Dancu

Alina Cerivate Odobesti

Alina Cormos Craiova

Amalia Burlan Miroslava

Amira Aslam Arad

Ana  Maria Tudorie Arad

Ana  Simon Borangic Vulturu

Ana Avram Suceava

Ana Buga Causeni, Rep. Moldova

Ana Draghici Ialoveni, Rep. Moldova

Ana Gavrilita Sag

Ana Gribinet Baia  Mare

Ana Iacobescu Bucuresti

Ana Ivan Ungheni, Rep. Moldova

Ana Munteanu Falticeni

Ana Oprea Oradea

Ana Papuc Marginea

Ana Silitrari Bacau

Anamaria  Silvia Tomoiaga Baia  Mare

Ana-Maria Batu Remetea  Mare

Anamaria Pop Constanta

Anastasia Enache Iasi

Anastasia Scaletchi Telenesti

Anca  Gabriela Moisi Oradea

Anca  Laura Fodor Trebes

Anca Mihaila Ghimbav

Anca Toloman Cluj-Napoca

Ancuta  Maria Tole Selistea

Ancuta Mihut Baia  Mare

Anda-Larisa Ivaniuc Suceava

Andras Ferencz Miercurea-Ciuc

Andrea Beata Csiki Oradea

Andreea  Florina David Brasov

Andreea  Maria Balas Victoria

Andreea  Veronica Andrei Campulung

Andreea Bujdoso Timisoara

Andreea Chivu Cumpana

Andreea Joldos Galda  De  Jos

Andreea Maicariu Tudor  Vladimirescu  
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Andreea Nicoleta Barbieru Chiajna

Andreea Policiuc Leliceni

Andreea Suteu Bahnea

Andrei Mocanu Valeni  (Padureni)

Andreia  Giorgiana Dirzan Bucuresti

Angela Lupu Albesti

Angelica  Florica Bot Cluj-Napoca

Angelica Burlacu Strateni

Angelica Toader Bradu

Anisoara Jumbei Chisinau

Anisoara Niculce Marginea

Anisoara Stoian Brasov

Annamaria Paltan Covasna

Arhip Ioana Copalau

Aurica  Roxana Florea Sintea  Mare

Aurica Laura Pascariu Botosani

Bogdan-Ilie Trifan Bucuresti

Camelia Moisa Timisoara

Camelia Vartic Bistrita

Carmen  Daniela Goth Baia  Mare

Carmen  Raluca  Roxa Balog Mediesu  Aurit

Carmen  Valeria Haiduc Craiova

Carmen Budulica Botosani

Carmen Petier Brasov

Carmen-Maria Rus Chisineu-Cris

Carolina Negrei Bucuresti

Catalin  Nicusor Constantin Oltina

Claudia  Gabriela Merlusca Arad

Claudia  Monica Borsan Batos

Claudia Hosu Simleu  Silvaniei

Corina  Alexandra Haivas Pestis

Corina Clipcea Rosiori De Vede

Corina Constantinescu Arad

Corina Harabagiu Cuca

Corina Peiu Targu  Neamt

Corina Pelin Tudor  Vladimirescu  

Corina-Elena Negrea Constanta

Cornelia Bejan Buhusi

Cornelia Stoica Arad

Cosma Dorina Baia  Mare

Cosmin  Petrica Stroici Pomarla

Cosmina  Elena Moldovan Toplita

Cosmina Popara Desa

Costel Ferariu Sibiu

Costica Marcu Bacau

Cotet Nicoleta Bran

Cristian  Calin Caciula Oradea

Cristian-Daniel Popa Hunedoara

Cristian-Ionathan Popa Timisoara

Cristina Bazgan Volovat

Cristina Crihan Suceava

Cristina Druica Brasov

Cristina Mihalache Gaesti

Cristina Rosca Pastraveni

Cristina Varga Vetis

Daiana  Talida  Rebe Jucu  Resita

Daniel Pop Rus

Daniela Butucea Chisinau

Daniela Colta Anies

Daniela Manea Livada  De  Bihor

Daniela Mihalache Botosani

Daniela Roman Craiova

Daniela Toneff Dascalu

Darius Coman Micasasa

Darius Ilisei Berchisesti

Delia  Ionela Berevoianu Nucsoara

Denisa  Diana Vasilcioiu Suceava

Denisa  Amalia Bulzan Botean
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Denisa Timofte Tibanesti

Diana  Teodora Ardelean Oradea

Diana Mirsolea Ciupercenii  Noi

Diana Nicoara Constanta

Diana Sarapatin Popesti-Leordeni

Diana-Nicoleta Lois Cumpana

Doina Pop Bistrita

Doina Rotaru Botosani

Doina Vesa Turda

Doina Wittner Liebling

Doina Zaharia Balti

Domnita Elena Dumitru Craiova

Dorina  Carmen Bejan Baia  Mare

Dorina Nitu Inotesti

Dorina Pais Galati

Doroteea Atemie Constanta

Dumitra Stanescu Navodari Ct

Dumitrita Jura Chisinau

Dumitrita-Andreea Curarariu Botosani

Dyana  Alice Bucaciuc Ipotesti

Ecaterina Harea Chisinau

Edit Adorjani Klosz Livezeni

Edit Bege Miercurea-Ciuc

Elena  -  Irina Rinca Dragomiresti

Elena  Ancuta Barbu Malu  Cu  Flori

Elena  Diana Dascalu Brasov

Elena  Marilena Popa Galati

Elena Craciun Turnu Rosu

Elena Gidescu Targoviste

Elena-Dana Bularca Sita  Buzaului

Elena-Marylen Draghici Peris

Emanuela Ivanciu Bucuresti

Emima Ungureanu Roma

Erika Mircse Covasna

Estera Bita Grivita

Estera Iuscu Cluj-Napoca

Fabiola Chirila Ploiesti

Felicia Radu Galati

Firuta Irimia Prelipca

Florenta Badea Petrachioaia

Florentina  Ana Vodoileu Oradea

Florentina Lefter Soresti

Florentina Tanase Lehliu-Gara

Florica Bors Sibiu

Florica Felicia Serghie Satu Mare

Florica Suteu Oradea

Florin  Ciprian Umbrarescu Tecuci

Florin Rebeca Brasov

Gabriel  Adi Budeanu Brehuiesti

Gabriel  Lucian Cristache Palazu  Mare

Gabriel Neagu Suceava

Gabriel Nebunu Chisinau

Gabriela  Liliana Niculita Suceava

Gabriela  Mioara Ciociu Sasar

Gabriela-  Sorinica Laszlo Resita

Gabriela-  Teodora Andrei Galati

Gabriela Karacson Toplita

Gabriela Nastase Bucuresti

Gabriela Tabarca Campulung

Gabriela-Liliana Sot Bistrita

Gavril Stranici Oradea

Georgiana Kosa Brasov

Georgiana Marculescu Sanmihaiu  Roman

Gheorghe Tomoaia Cluj-Napoca

Gheorghina Usvat Oradea

Gina  Lucia Poterasu Izvorani

Gulei Luiza Suceava

Gyongyi Estera Sinko Arad

Iftinca Maria  Claudia Rasinari

Ioan  Danut Maties Baia  Mare
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Ioan  Nicolae Bejan Bucuresti

Ioan Sebastian Tokes Corunca

Ioana Copil Saldabagiu  De  Munte

Ioana Dorina Ghiula Biharia Bh

Ioana Draghici Peris

Ioana Faraoanu Buhusi

Ioana Pavel Peris

Ioana Ruxandra Malaescu Tirgu-Jiu

Ion  Cornel Birlan Francesti

Ion Cojanu Campina

Ionela  Violeta Marcu Posta  Calnau

Ionela-Simona Popescu Ramnicu  Valcea

Ionut Prentu Balaneasa

Irina Lucescu Podeni

Irina Tofan Bacau

Iudita  Morena Dobrican Sanmartin

Iulia  Andreea Suciu Victoria

Iuliana  Paula Fertu Brahasesti

Iuliana Cebic Buzau

Iuliana Cristea Constanta

Iuliana Edutanu Oraseni-Deal

Iuliana Muresan Macea

Iuliana Radu  Vladescu Bucuresti

Iustin Belea Brasov

Ivona Maria Valcu Bucuresti

Jozsef Betegh Arad

Katalin  Beata Bandi Poian

Kinga Noemi Major Miercurea Nirajului

Klara Hegyeli  Katay Zabala

Lacramioara  Estera Sarac Recas

Lacramioara Constantinescu Sanpetru

Lacramioara Rosca Santana  De  Mures

Larisa Grigorescu Sanpetru

Larisa Igna Timisoara

Laura  Andreea Luca Todirel

Laura  Ecaterina Toma  Moravita

Laura  Nicoleta Herbil Rona  De  Sus

Laura Lungu Constanta

Laura Toma Boura

Laurentiu Jugariu Sarafinesti

Lavinia Kis Baia  Mare

Lavinia Nicolae Bistrita

Lenuta Petreanu Bacau

Levente Darabont Lunca Muresulu

Lidia Chereji Timisoara

Lidia Chirila Bucuresti

Lidia Tucui Bistrita

Liliana Croitor Chisinau

Liliana Iacub Chisinau

Loredana Abibula Constanta

Loredana Ciuche Bacau  

Loredana Popescu Mandruloc

Loredana-Marilena Irimiciuc Suceava

Lorena Balan Botosani

Lucia Prodan Chisinau

Lucia-Cristina Cristea Targoviste

Lucretia Matei Garda  De  Sus

Luisa Franciska Pirlea Salcia Tudor

Madalina Alexa Botosani

Madalina Paganetti Turnu  Rosu

Madalina Stratu Galati

Madalina Vasilache Tecuci

Marcel Holban Bucuresti

Maria  Catalina Simonca Baia  Mare

Maria  Cristina Todea Bistrita

Maria  Dana Nemes Calinesti

Maria  Mirela Burciu Corbu

Maria  Nicoleta Nistor Suceava

Maria Barbu Ohaba  De  Sub  Piatra

Maria Briscan Zalau
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Maria Caraiman Hlincea

Maria Draghici Peris

Maria Nica Perieni

Maria Pricop Sighetu  Marmatiei

Maria Rud Vladimirescu

Maria Sebeni Campia  Turzii

Maria Stanciu Onesti

Maria Szabo Bistrita

Maria-Lacramioara Acatincai Falticeni

Maria-Luiza Guran-Florescu Bucuresti

Mariana  Mihaela Pop Cluj-Napoca

Mariana Bojescu Voluntari

Mariana Constantin Vladeni

Mariana Constantin Tamaseni

Mariana Dascal Chisinau

Mariana Moldovan Breb

Mariana Stancu Oltina

Mariana Todoran Miercurea  Sibiului

Mariana Vacariu Tismana

Marilena Murgu Deparati

Marilena Radu Petrachioaia

Marilena Rogoz Galdau

Marinela  Rodica Bota Razoare

Marioara Paicu-Ionascu Gura Humorului

Matilda  Ecaterina Maioru Nuntasi

Melinda Reszeg Ciceu

Melisa Sinca Resita

Mihaela  Iulia Florescu Iasi

Mihaela  Teodora Costin Beclean

Mihaela Bizon Albestii  

Mihaela Budai Barlad

Mihaela Ciobanu Tulcea

Mihaela Dascalu Lunca  

Mihaela Lazar Brasov

Mihaela Rizea Tisau

Mihaela Tudor Olteni

Mihai-Alexandru Nisipeanu Domnesti

Milena Obreja Chisinau

Mioara Ceausoaia Targoviste

Mioara Mazilu Bucsani

Mirela  Codruta Dan Ibanesti

Mirela Condur Falticeni

Mirela Dana Oradea

Mirela Enachi Galati

Misirca Nistoran Sichevita

Monica Anca Donici Iasi

Monika Lazar Ghelinta

Nadejda Tomsa-Croitoru Chisinau

Naomi Chindris Ipotesti

Narcisa Ignat Podolenii  De  Sus

Natalia Sajin Dubasari

Nathalia Pastean Tormac

Neculai Bustiuc Notig

Nicolae Tirnoveanu Suceava

Nicoleta  Ana Mihu Blaj

Nicoleta  Elena Cacuci Valea  Crisului

Nicoleta Andrei Cazaci

Nicoleta Dincu Oltina

Nicoleta Lucretia Colibasanu Baia Mare

Nicoleta Severincu Nehoiu

Nicoleta Suici Sacalaz

Nicoleta-Irina Pricop Targu  Frumos

Oana  Loredana Andone Abus

Oana  Simona Covasan Piatra-Neamt

Oana Angelescu Turda

Oana-Florina Erina Resita

Olesea Procopenco Cantemir

Olga Mardari Chisinau

Olimpia Moldoveanu Bucuresti

Olimpia Morar Arad
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Patricia-Larisa Georgiu Rugasesti

Paula Georgescu Predeal-Sarari

Paula Tofan Bucuresti

Petra Moga Gheorgheni

Petrisor Matei Gradistea

Petronela Burdusel Brasov

Petronela Zancu Vulturesti

Radu-Daniel Moraru Brasov

Rahela  Flavia Brutiu Livada

Rahela Tomus Deva

Raluca  Anisoara Chis Manau

Raluca  Madalina Naftanaila Chiajna

Raluca Catrinoiu Motru

Raluca Ginju Iasi

Ramona  Cristina Rascanu Brasov

Ramona  Daniela Preda Targu  Neamt

Ramona Hreapca Botosani

Raveca  Nicoleta Bara Mihesu  De  Campie

Rebeca Pintea Decebal

Rebeca Tomi Maieru

Rebeca-Daniela Roman Bocsa

Reka Piroska Toth Miercurea Nirajului

Renata  Laura Szikszai Carei

Rita  Mihaela Mester Utvin

Robert Talaz Arini

Robertina Dinica Ploiesti

Rodica Barsanu Oituz

Rodica Dumneanu Chisinau

Rodica Odagiu Chisinau

Romel Murariu Brasov

Romeo Opris Cluj-Napoca

Roxana - Maria Stan Uidesti

Roxana Beca Piatra-Neamt

Roxana Draghici Vaideeni

Roxana Lucut Satu-Mare

Roxana Manea Buftea

Roxana Mihaila Vulpuesti

Roxana Preduna Fantanele

Rozalina Zapescu Or.Durlesti

Ruth  Maria Burloi Bucuresti

Ruxanda Popa Uidesti

Sabrina Vizireanu Ploiesti

Sabrina-Ana Arhire-Teodorescu Bucuresti

Sanda Hainarosie Jaristea

Sara Posta Gherla

Sara Rusu Giarmata

Sarah Tomos Baia  Mare

Sebastian Teacu Iasi

Severina Neluta Lazar Brasov

Silvia Botezan Turda

Simona  Ioana Georgescu Bucuresti

Simona Balogh Arad

Simona Surugiu Falcau

Simona-Georgiana Talaba Bucuresti

Sofia Chimpan Baile  Borsa

Sofia Retegan Coldau

Sorin  Vasile Ciociu Sasar

Sorina Mihut Cristesti

Stefan  Pavel Babiciu Baia  Mare

Stefana Macovei Focsani

Stefania  Alina Manea Bucuresti

Stefania Trana Craiova

Stoica Ligia Mamaia

Svetlana Minciuna Chisinau

Tamara Baleani Bran

Tatiana Baciu Suceava

Teodora Perla Tanase Bucuresti

Timea Puskas Miercurea-Ciuc

Valentina  Ana Iordache Bucuresti

Valentina Gherta Chisinau
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Valentina Griceniuc Chisinau

Vasilica Jianu Curtea  De  Arges

Veres Rodica Oradea

Veronica Dragu Targu  Jiu

Veronica Ivascu Bucuresti

Victor  Leonard Lungan  Tudor Bucuresti

Victor Vorosciuc Chisinau

Victoria  Simona Miskolci Satu-Mare

Victoria Bejenari Chisinau

Violeta Nistor Simeria

Viorela  Elena Dragomir Sita  Buzaului

Viorica Novitchi Cuvin

Viorica Russu Saucesti

Viorica Sargus Balti

Virginia Conea Sant

Virginia Manoli Balti

Virginia Raileanu Straseni

Zoltan Birtalan Baia  Mare

Zoltan Veres Sfantu  Gheorghe

Zsuzsanna Elekes Targu Mures
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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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