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Noile fețe 
ale succesul

ui
Antreprenorii schimbă regulile jocului 
și reinventează conceptul succesului

Plus...
Focus pe nutriție 
  
Cel mai nou cadou în 
materie de îngrijire a pielii  
 
Un start promițător pentru 
obiectivele tale de fitness



  Încearcă-le   

pe toate 4!

Încearcă cea mai nouă aromă Forever Aloe Mango și experimentează 
beneficiile întregii noastre game de geluri pe bază de Aloe vera. Nu 
te limita la a avea o singură băutură preferată, când te poți bucura de 
aroma unică a clasicului Forever Aloe Vera Gel, gustul acrișor al Forever 
Aloe Berry Nectar și prospețimea suculentă a Forever Aloe Peaches.

Forever Aloe Peaches | 777
Forever Aloe Mango | 736
Forever Aloe Berry Nectar | 734
Forever Aloe Vera Gel | 715

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO
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06 CEL MAI NOU GHID 
AL PRODUSELOR-CADOU 

DE ÎNGRIJIRE A PIELII 

Dacă în lista ta de cadouri de anul 
acesta există cineva care iubește 
ritualurile de îngrijire a pielii, acum 

ai o multitudine de opțiuni din 
care să alegi.

23   ÎMPREUNĂ CU CEI DRAGI  
Timpul petrecut împreună de 
sărbători poate fi mai scurt anul 
acesta, dar asta nu înseamnă 
că nu pot fi momente cu 
adevărat speciale

11   NOILE FEȚE ALE SUCCESULUI 
Faceți cunoștință cu oameni din 
întreaga lume, care dau un nou 
înțeles conceptului de succes

Vă prezentăm cea mai recentă ediție Aloe 
Life. În acest număr, spunem DA unei vieți 
condimentate. În plin sezon de sărbători, 
e timpul să fim împreună cu cei pe care îi 
iubim și să ne concentrăm pe lucrurile care 
ne aduc cele mai mari bucurii în viață. 

17   RITUALURI DE ÎNGRIJIRE PE 
PERIOADA SĂRBĂTORILOR 
Perioada aceasta, în care 
cu toții dăruim mai mult, 
înseamnă și o reîntoarcere la 
noi înșine
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Cu ochii pe 

imunitate
Sistemul nostru imunitar duce constant o luptă împotriva unui 
dușman nevăzut, microbii. Iată de ce este atât de important să 
facem tot ce putem pentru stimularea sistemului imunitar, astfel 
încât atunci când microbii de sezon, cum ar fi virusul gripal, sunt 
peste tot, să fim siguri că pe noi nu ne pot afecta. Să vedem 
câteva lucruri pe care oricine le poate face cu ușurință pentru a-și 
stimula sistemul imunitar. 

1
Potrivit cercetătorilor de la Harvard, stresul 
poate avea un impact negativ asupra stării 
de sănătate, putând chiar să slăbească 
sistemul imunitar. Din păcate, stresul și 
lipsa somnului fac echipă în afectarea 
sistemului natural de apărare al fiecărui 
organism. Găsirea unor modalități de 
reducere a stresului și relaxarea joacă 
un rol important în stimularea imunității. 
Încearcă să petreci mai puțin timp 
răspunzând email-urilor de serviciu și nu 
mai sta în fața ecranelor câteva ore înainte 
de culcare. 

Mai puțin stres, 
mai mult somn 
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Ai grijă de sistemul 
digestiv

Completarea 
carențelor 
nutriționale

Fii activ

Consumă alimente 
care stimulează 
sistemul imunitar  

2 3

4

5
Unul dintre cei mai buni prieteni ai sistemului tău 
imunitar sunt bacteriile... de fapt, bacteriile benefice. 
Studiile recente arată că un nivel echilibrat de 
bacterii sănătoase este bun nu doar pentru procesul 
de digestie și pentru sistemul digestiv, în general, 
ci ajută și la stimularea sistemului imunitar. Forever 
Active Pro-B cu Zinc este un mix de 6 tulpini diferite 
de probiotice, care asigură 8 miliarde de bacterii 
benefice în fiecare capsulă. Aceste tulpini sunt 
selectate pe baza proprietăților acestora, a studiilor 
clinice și capacității lor de a asigura, împreună, 
beneficii optime.

Chiar și un regim alimentar sănătos poate 
crea carențe nutriționale pe care vei fi nevoit 
să le completezi. Deși anumite vitamine 
și minerale ne sunt furnizate automat prin 
alimentele pe care le consumăm, se întâmplă 
deseori ca oamenii să aibă carențe de zinc, 
seleniu, fier și alți micronutrienți. Tocmai 
de aceea este indicat să adăugăm în dieta 
noastră zilnică un complex de multivitamine, 
ca Forever Daily sau de multiminerale, 
precum Forever Nature-Min.

Studiile demonstrează că între activitatea fizică și sistemul 
imunitar există o legătură directă. Potrivit cercetărilor publicate 
în British Journal of Sports Medicine, 45 de minute de activitate 
fizică moderată, zilnică, precum bicicleta rotativă sau eliptică 
și jogging-ul, joacă un rol important în dezvoltarea unui sistem 
imunitar puternic.

O dietă bogată în fructe și legume proaspete 
nu este doar apanajul unui stil de viață 
sănătos, ci și o modalitate excelentă de a-ți 
proteja organismul. Citricele sunt bogate în 
vitamina C, în timp ce legume ca broccoli 
ne asigură necesarul de vitamine A, C și E, 
alături de antioxidanți și fibre. Usturoiul ajută 
la stimularea imunității prin conținutul bogat 
de compuși pe bază de sulf.

Forever Active Pro-B cu Zinc | 610
Forever Daily | 439
Forever Nature-Min | 037
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Este din nou sezonul cadourilor și dacă vrei ca oamenii dragi ție să arate 
și să se simtă mai bine, gândește-te să le oferi în dar un produs de îngrijire 
avansată a pielii. Am stat de vorbă cu Holly Stout, Vicepreședinte pentru 
Cercetare și Dezvoltare Produse Forever, pentru a vedea ce ne recomandă 
pentru lista noastră de cumpărături de sărbători.

ALOE ACTIVATOR 
Acest produs, cu un conținut de 98% gel 
pur de Aloe vera, ajută la calmarea pielii, 
conferind tenului o senzație de 
prospețime. Este ideal pentru toate 
tipurile de ten, în mod particular pentru 
cel sensibil, și contribuie la sănătatea 
pielii grație vitaminelor A, C și E. 

FOREVER ALPHA 
E-FACTOR
Este un agent de regenerare 
cutanată, conceput pentru a 
combate acțiunea nocivă a 
radicalilor liberi, a restabili hidratarea 
și elasticitatea și pentru a ajuta la 
prevenirea semnelor premature de 
îmbătrânire a pielii. Doar câteva 
picături zilnic vor crește nivelul de 
hidratare, asigurând necesarul de 
vitamina E.

Hidratarea –  
cadoul perfect pentru 
orice anotimp

Tenul hidratat arată mai sănătos, se simte mai bine 
și ține la distanță semnele îmbătrânirii. Holly spune 
că o gamă solidă de produse pentru hidratare pe 
bază de aloe reprezintă un cadou extraordinar 
pentru îngrijirea pielii, mai ales atunci când nu ești 
sigur ce să oferi cuiva – și asta pentru că este un 
lucru de care oricine, la orice vârstă, poate profita.

Ghidul tău pentru cadouri 
de ultimă generație în 
îngrijirea pielii 

Holly recomandă în mod special trei 
produse, pe care le consideră a fi 
pachetul de super-hidratare. Atunci când 
sunt folosite împreună, ele oferă o 
hidratare profundă, de durată, dând 
tenului o notă de catifelare și prospețime.

FOREVER HYDRATING SERUM 
În fiecare zi, tenul nostru este expus factorilor de 
stres din mediul înconjurător, care pot duce la 
apariția pielii uscate și a semnelor de 
îmbătrânire. Forever Hydrating Serum are în 
compoziție gel pur de Aloe vera și patru tipuri 
de acid hialuronic, fiecare jucând un rol esențial 
în menținerea hidratării. Acidul hialuronic este 
intens hidratant, având capacitatea să rețină de 
până la 1.000 de ori greutatea lui în apă. 
Combinate, toate cele patru tipuri de acid 
hialuronic contribuie la menținerea apei la 
nivelul straturilor superficiale ale pielii, precum 
și la rehidratarea din interior, asigurându-i, astfel, 
tenului o mai mare elasticitate.
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Sonya daily  
skincare system 
Poate fi destul de dificil să oferi cadou produse 
de îngrijire a pielii. Doar pentru că știi o anumită 
persoană de multă vreme nu înseamnă că îi 
cunoști și nevoile de îngrijire a pielii. Tocmai 
de aceea, Sonya daily skincare system 
poate fi un cadou extraordinar aproape 
pentru oricine din lista ta. 

Este o gamă simplă, dar inovatoare, destinată în 
special tenului mixt și, de fapt, poate fi folosită de 
oricine. Tenul mixt oscilează între gras și uscat, în 
funcție de anotimp sau de factorii de mediu. 
Sonya daily skincare system restabilește echilibrul 
pielii cu ajutorul a patru produse, care lasă tenul 
hidratat și catifelat. Având la bază tehnologia de 
ultimă generație pe bază de gel, fiecare produs 
asigură tenului beneficiile din Aloe vera și 
extractele vegetale, precum și hidratare intensă, 
astfel încât totul pătrunde în straturile profunde ale 
pielii, stimulându-i funcțiile specifice.

SONYA REFRESHING  
GEL CLEANSER
Acest demachiant folosește 
ingrediente care îndepărtează cu 
ușurință murdăria și machiajul, 
combinând gelul de Aloe vera cu uleiul 
de baobab presat la rece, pentru o 
piele catifelată și hidratată.

7

SONYA REFINING 
GEL MASK
Această mască de 
noapte cu formulă de 
tip gel favorizează 
echilibrul, controlând 
secreția de sebum și 
conferind tenului un 
aspect luminos. 

SONYA SOOTHING  
GEL MOISTURIZER
Tușa finală din rutina zilnică de îngrijire 
e dată de extractele vegetale 
prețioase și ingredientele puternice 
care conferă tenului un aspect unic, 
intens hidratat.

SONYA ILLUMINATING GEL
Această formulă de tip gel, cu 
absorbție rapidă, redă tenului mixt 
strălucirea naturală, prin 
combinația de cinci ingrediente de 
origine asiatică, ce conferă 
luminozitate, o nuanță uniformă și 
un aspect neted, catifelat, 
sănătos.

Hydrating Serum | 618
Aloe Activator | 612

Alpha-E Factor | 187
Sonya Daily Skincare System | 609

Infinite By Forever Hydrating Cleanser | 554
Infinite By Forever Firming Serum | 555

Infinite By Forever Firming Complex | 556
Infinite By Forever Restoring Creme | 558

Aloe Bio-Cellulose Mask | 616
Balancing Toner | 560

Awakening Eye Cream | 561
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îngrijire avansată a pielii cu infinite by Forever

Body Wash și  
Body Lotion Combo

Dacă există un singur lucru pe care rutinele de 
îngrijire a pielii îl au în comun, acesta este cât de 
ușor ajungi să treci de la un produs de îngrijire la 
altul. De la o cremă treci la alta, apoi la alta și tot 
așa. Se adună, astfel, extrem de multe și deseori 
ajungem să nu mai ținem minte nici măcar 
ordinea în care trebuie folosite.  

Dacă rutina de îngrijire anti-aging a cuiva din lista ta 
de cumpărături e la limita haosului, contribuie la 
restabilirea ordinii cu infinite by Forever. Acest sistem 
revoluționar, de ultimă generație îmbină beneficiile 
aloei cu puterea științei, într-o gamă antiîmbătrânire 
extrem de ușor de folosit, care asigură o hidratare 
intensă, reducerea liniilor fine și a ridurilor și creșterea 
nivelului de colagen din piele. 

Folosite împreună, cel mai nou gel de 
duș Forever Aloe Body Wash și cea 
mai nouă loțiune de corp Forever 
Aloe Body Lotion conferă pielii un 
aspect sănătos, catifelat, din cap 
până în picioare.

FIRMING SERUM
Cu tripeptide din aminoacizi în 
compoziție, acest ser este o formulă 
revoluționară. Acești aminoacizi sunt atent 
selecționați și testați clinic pentru 
combaterea efectelor îmbătrânirii, mai 
multă fermitate și elasticitate și pentru o 
hidratare intensă.

ALOE BODY WASH 
Formula fără sulfați adăugați combină puterea 
de curățare delicată, dar eficientă cu 
ingredientele de regenerare cutanată, totul pentru 
a îndepărta murdăria și a da pielii senzația de 
prospețime și catifelare. Aloe Body Wash are un 
pH neutru, menținând, astfel, pielea hidratată și 
catifelată. Ingredientul-cheie, Aloe vera, previne 
îmbătrânirea cutanată prin menținerea hidratării, în 
timp ce vitaminele A, C și E hrănesc pielea și îi 
conferă un aspect luminos, sănătos.

HYDRATING CLEANSER
Ingredientele naturale asigură o 
hidratare imediată a pielii și atrag 
particulele de murdărie și excesul 
de sebum, pentru o curățare mult 
mai ușoară, care nu usucă 
pielea. Astfel, acest demachiant 
blând, dar eficient a fost 
special conceput ca bază 
pentru restul rutinei 
antiîmbătrânire.

ALOE BODY LOTION 
Forever Aloe Body Lotion este 
alegerea zilnică perfectă pentru o 
piele mai delicată și o senzație de 
catifelare, hidratare și sănătate. 
Are o textură ușoară și se 
absoarbe rapid, astfel încât gelul 
pur de Aloe vera și celelalte 
ingrediente de hidratare 
folosite să ajungă exact acolo 
unde e nevoie de acțiunea lor 
directă. Este alegerea 
perfectă pentru a fi folosită 
după Aloe Body Wash.

RESTORING CREME
Cu peste 15 ingrediente benefice pentru 
piele în compoziție, această formulă 
antiîmbătrânire este extrem de versatilă și 
se absoarbe rapid în piele. Este alegerea 
perfectă pentru a încheia rutina zilnică de 
îngrijire a pielii. Tenul tău va fi hrănit, va 
arăta și se va simți mai tânăr.

FIRMING COMPLEX
Primul supliment Forever destinat 
exclusiv frumuseții este special conceput 
pentru a lupta împotriva îmbătrânirii din 

interior spre exterior. Două comprimate 
administrate zilnic ajută întregul organism, 
contribuind la o stare generală de bine și la 
un aspect sănătos al pielii.

Octombrie 2021
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ALOE BIO-CELLULOSE MASK 
Toate beneficiile plantei Aloe vera crescută pe 
plantațiile Forever se ascund în fibrele acestei măști, 
care se pliază perfect pe conturul feței, ajutând la 
hrănirea și hidratarea tenului în profunzime și la 
reducerea semnelor de îmbătrânire a pielii. Această 
mască de ultimă generație nu necesită clătire.Tot ce 
trebuie să faci la final este să masezi delicat fața și 
decolteul, pentru ca serul rămas să se absoarbă în 
totalitate.

Câteva propuneri în plus 
de cadouri grozave

AWAKENING EYE CREAM 
Combină ingrediente patentate cu 
peptidele, catifelează pielea sensibilă 
din jurul ochilor, reducând 
semnificativ aspectul liniilor fine, al 
ridurilor și al cearcănelor. Această 
formulă revoluționară stimulează 
producția naturală de colagen, 
pentru o piele hidratată și tonifiată.

BALANCING TONER 
Acest toner facial echilibrant conține 
o combinație unică de extract de alge 
și hialuronat de sodiu, ce hidratează 
și catifelează pielea, în timp ce 
extractul de castravete contribuie la 
îmbunătățirea texturii tenului. 
Balancing Toner protejează tenul 
împotriva radicalilor liberi datorită 
extractului de ceai alb din formulă, un 
antioxidant puternic, și aloei, a căror 
combinație reprezintă completarea 
perfectă a rutinei zilnice de îngrijire a 
pielii. Reîmprospătează, rehidratează 
și echilibrează pH-ul pielii, minimizând 
în același timp aspectul porilor cu 
Balancing Toner. 

Află mai multe 
despre produsele 

Forever de îngrijire a pielii pe 
bază de Aloe vera!

 
Pentru mai multe produse și idei de 

cadouri, accesează foreverliving.ro. Aici 
vei găsi informații despre orice tip de 
produse, de la cele de îngrijire a pielii, 

până la suplimentele alimentare. 
Poți găsi ceva potrivit pentru 

oricine!
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Construiește-
ți viitorul 

Preia controlul asupra viitorului tău și alătură-te echipei de FBO! 
Această oportunitate îți permite să construiești o afacere cu ajutorul 
produselor tale Forever preferate. Vei avea libertatea și flexibilitatea 
de a-ți stabili propriile obiective și de a decide cât timp vrei să aloci 
acestui business. De la obținerea unor venituri suplimentare până 
la calificarea la evenimente din întreaga lume – tu decizi cât de 
departe vei merge în această aventură!

alături de F
orever

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Oameni care și-au creat propriul 
drum în viață
Faceți cunoștință cu oameni din toată lumea care redefinesc 
succesul și își construiesc viitorul după propriul plac.
Succesul e eminamente subiectiv. De-a lungul 
timpului, noțiunea de succes a avut semnificații 
diferite și reprezentări dintre cele mai diverse, 
cum ar fi a avea o casă mare sau o mașină 
luxoasă.  

Și, deși pentru unele persoane asta înseamnă 
succesul, recent a început să prindă viață o nouă 
generație de antreprenori care își construiesc 
viitorul ținând cont doar de lucrurile pe care ei le 
consideră a fi cu adevărat importante în viață.

Mulți părinți tineri se simt obligați să renunțe la 
visurile lor pentru a se putea dedica familiei. Mashii 
Rakpole, din Africa de Sud, lucra multe ore pe zi la o 
fabrică de produse alimentare. O chinuia presiunea 
de a găsi un echilibru între muncă și momentele 
frumoase din primii ani de viață ai copilului său, pe 
care simțea că le ratează. 

“Ca să fiu sinceră, ce m-a atras la Forever în primă 
fază a fost posibilitatea de câștig financiar, spune 
Mashii. Dar, pe măsură ce am început să folosesc 
produsele, mi-am dat seama cât de mult îmi plăceau 
și cum se schimba în bine starea de sănătate a 
întregii familii.” 

De-a lungul vieții, Mashii fusese o persoană cu 
obiective clar stabilite, iar asta a contat extrem de 
mult în primele ei zile la Forever. 

“Pentru mine, să am succes înseamnă, în primul rând, 
să mă consider eu însămi o învingătoare,” spune 
Mashii. “Trebuie să am în jurul meu oameni care să 
îmi amintească mereu că nu ajungi să ai succes din 
întâmplare sau doar pentru că ai noroc. Trebuie să 
crezi în puterea ta de a-ți îndeplini obiectivele.
E nevoie de multă muncă, implicare și seriozitate.  

S-a dovedit, până la urmă, că lipsa ei de experiență a 
fost compensată de hotărâre și de stabilirea clară a 
obiectivelor. Înainte de Forever, nu avea nicio idee 
despre lumea afacerilor, dar, pe măsură ce discuta cu 
alte persoane, încrederea ei creștea. 

La 12 luni după înscrierea ca FBO, Mashii a putut să 
renunțe la vechea slujbă, pentru a-și putea dedica 
timpul 100% pentru Forever. În prezent, la doar 7 ani 
de la prima întâlnire cu Forever, Mashii este în topul 
performerilor din Africa de Sud și, chiar dacă la 
numai 33 de ani a realizat mult mai mult decât ar fi 
putut vreodată să viseze, nu-și pune deloc problema 
să se oprească. 

“Vreau să ajut mai multe familii să experimenteze, 
să trăiască succesul Forever,” spune Mashii. 
“Forever are puterea de a hrăni liderul care 
sălășluiește în fiecare dintre noi. Trebuie doar să 
spui DA acestei oportunități.”

Echilibru, exact când ai nevoie
Mashii Rakgoale 
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Un prieten le-a făcut cunoștință lui Mashii și soțului ei 
cu lumea Forever exact când aveau mai mare nevoie. 
Mashii era deprimată, simțea că e nevoită să aleagă 
între a lucra la nesfârșit pentru câțiva bănuți și a 
renunța la carieră pentru a se concentra la familie. 
Dar Forever, după cum i se spusese, putea să îi ofere 
ceva extrem de rar în zilele noastre: echilibru. 

PENTRU MINE, SĂ AM SUCCES 
ÎNSEAMNĂ, ÎN PRIMUL RÂND, SĂ 
MĂ CONSIDER EU ÎNSĂMI O 
ÎNVINGĂTOARE.”
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Earl și Belle aveau, teoretic, o viață bună. Se 
mutaseră din Filipine în Statele Unite la începutul 
anilor 2000 pentru a-și dezvolta cariere în sistemul 
sanitar – Earl ca asistent social, iar Belle, ca 
fizioterapeut. 

Tânărul cuplu avea tot ce le trebuia pentru a-și face 
familiile mândre, cariere în ascensiune, o casă 
frumoasă și salarii bune. Și acestea nu erau 
singurele lucruri care contau pentru Earl și Belle. De 
fapt, veniturile pe care le aveau erau ca un fel de 
bonus. Ei aleseseră să lucreze în sănătate ca să-i 
ajute pe alții.  

“O viață de succes înseamnă o viață în continuă 
dezvoltare, implicare și îndeplinire a obiectivelor,” 
spune Earl. “Atunci când contribuim la viața altei 
persoane, suntem fericiți.” 

Nici Earl, nici Belle nu căutau neapărat o schimbare 
de cariere atunci când un prieten le-a făcut 
cunoștință cu lumea Forever. Foloseau cu plăcere 
produsele, iar pe câteva le cumpărau cu 
regularitate. Atunci când au aflat că puteau câștiga 
niște bani în plus recomandând produsele prietenilor 
lor, au hotărât să facă o încercare. 

“Cu cât aflam mai multe despre companie și valorile 
acesteia, cu atât mai entuziasmați eram să ne 
implicăm,” își amintește Belle. “În plus, deja 
foloseam zilnic produsele și le recomandam 
prietenilor. De ce să nu câștigăm ceva în plus, 
făcând ceva ce făceam deja?” 

S-a dovedit că cei doi erau înzestrați cu excelente 
abilități de a face business, impulsionați de 
pasiunea lor de a-și ajuta semenii. În doar câteva 
luni deja începuseră să își atingă obiectivele 
stabilite și să se califice pentru stimulentele 
Forever – inclusiv pentru Raliul Global, un 
eveniment care reunește FBO din toată lumea 
într-o destinație turistică de top. 

Acest cuplu a renunțat la cariera 
clasică, pentru a explora noi 
orizonturi 

Earl și 
Belle 

Se simțeau ca într-un carusel. Odată pornit, nu mai 
putea fi oprit. Curând, Earl și Belle au ajuns la o 
răscruce. Afacerea lor Forever ajunsese într-un 
punct în care erau obligați să ia o decizie care ar fi 
putut să aibă consecințe majore. Să continue 
business-ul Forever cu jumătate de normă, în 
paralel cu job-ul din sănătate… sau să se dedice în 
totalitate acestei oportunități? 

Din exterior, cei care nu înțelegeau ce înseamnă cu 
adevărat Forever îi considerau nebuni pentru că luau 
în considerare să renunțe la job-urile lor stabile, cu 
normă întreagă. Dar Earl și Belle știau că nimic nu e 
în zadar. Puteau să continue să-i ajute pe alții să 
ducă o viață sănătoasă și pe ei să aibă libertatea de a 
călători și de a trăi cu adevărat, fără să simtă 
presiunea timpului. Acum, la peste 9 ani ca FBO, Earl 
și Belle spun că nu ar schimba absolut nimic. 

“Grație flexibilității Forever, nu suntem blocați într-un 
singur loc,” spune Earl. “Putem să ne desfășurăm 
activitatea de oriunde. De când am început 
afacerea, am fost în peste 30 de țări și i-am inspirat 
și pe alții în a-și readuce la viață visurile pe care, 
poate, le crezuseră pierdute.” 

O VIAȚĂ DE SUCCES ÎNSEAMNĂ O 
VIAȚĂ ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE, 
IMPLICARE ȘI ÎNDEPLINIRE A 
OBIECTIVELOR.”
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Cu o copilărie petrecută în zona rurală a Ghanei, 
Prince Gordon Affum își imagina deseori lumea de 
dincolo de satul lui, imensitatea care se întindea 
dincolo de aceste granițe. O dorință imensă de 
aventură sălășluia în inima lui, făcându-l să simtă că 
nu are altă posibilitate decât să lupte pentru a o 
îndeplini. 

Tocmai această dorință l-a determinat pe Prince să 
se înscrie în armata ghaneză imediat după ce a 
terminat liceul. În timpul procesului de înrolare, i-a 
fost prezentată lumea Forever Living și i s-a propus 
să devină el însuși partener. 

Prince auzise povești despre oameni care 
călătoriseră în întreaga lume cu ajutorul acestei 
companii, ajungând în locuri precum Dubai, 
Stockholm sau Dallas. Și, în timp ce armata l-ar fi 
putut ajuta să-și cunoască în totalitate țara, părea 
că Forever ar fi putut să îl facă să depășească nu 
doar limitele țării, ci și pe cele interioare. 

“În ciuda dezamăgirii celor care se așteptau ca eu 
să devin soldat, am hotărât să mă retrag și să mă 
dedic 100% construirii afacerii Forever,” își 
amintește Prince. “Multitudinea de produse oferite 
de o companie stabilă, puternică mi-a dat încredere 
să-mi urmez visul.” 

În scurt timp, Prince s-a apucat de treabă. Desigur, 
mulți se mirau de graba lui și se întrebau de ce nu 
stă mai mult să cântărească posibilitățile. 

Dar Prince știa că nu e genul de om care să se 
gândească mereu la ce s-ar întâmpla „dacă” sau să se 
lase pradă celor mai negre scenarii. Se baza pe 
instinctul și pe spiritul său de aventură și nu-și dorea 
ca peste ani să se uite înapoi și să se întrebe cum ar fi 
fost dacă și-ar fi ascultat inima, în loc să aleagă o cale 
mai sigură, mai predictibilă. În sufletul său, știa că 
succesul pe care și-l dorea nu putea fi găsit la capătul 
unui drum ușor, comun. 

Un tânăr de 25 de ani din Ghana 
demonstrează că un pariu cu tine 
însuți este de fiecare dată câștigător.

Prince  
Gordon Affum 

PENTRU MINE, 
SUCCESUL ÎNSEAMNĂ 
SĂ EXPERIMENTEZ 
VIAȚA SUB TOATE 
ASPECTELE, ÎN AȘA 
FEL ÎNCÂT SĂ MĂ SIMT 
FERICIT.”

“Pentru mine, succesul înseamnă să experimentez 
viața sub toate aspectele, în așa fel încât să mă simt 
fericit, să plâng de fericire și, cel mai important, să 
pot avea un impact în viața altor persoane,” spune 
Prince. “Vreau să îmi trăiesc deplin viața și, acolo 
unde era tristețe, să las ca moștenire fericire, iar 
unde era disperare, deziluzie, să aduc speranță.”

Astăzi, la 25 de ani, Prince este mândru de realizările 
sale ca FBO. Da, aici ne referim și la prima sa mașină, 
casa și terenul pe care și le-a putut cumpăra, dar nu 
bunurile materiale sunt cele care îl inspiră. 

“Sunt binecuvântat că, la vârsta mea, pot avea o 
carieră stabilă și plină de satisfacții,” spune Prince. 
“Iubesc produsele și știu că munca mea va fi mereu 
apreciată și recompensată.” 
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Faptul că a crescut într-un orășel din Ucraina i-a dat 
Juliei Kharchenko posibilitatea să observe 
îndeaproape generațiile de oameni ale căror vieți au 
fost influențate de muncă. Atunci când un loc de 
muncă se obține cu greutate, oamenii fac tot 
posibilul să îl păstreze, chiar dacă pentru asta 
trebuie să lucreze chiar și 12 ore pe zi. Tatăl Juliei a 
fost inginer, iar mama sa bucătăreasă. Astfel, ea a 
putut vedea cât de mult au muncit pentru a-i oferi o 
viață decentă și a învățat să aprecieze sacrificiile pe 
care oamenii le fac pentru a-și întreține familiile. 

Făcând, totuși, parte din generația milenialilor, Julia 
a putut să se adapteze noilor schimbări ale 
tehnologiei și a știut că generația ei poate schimba 
etica muncii în Ucraina și poate asigura un echilibru 
între viața profesională și cea personală. 

“Generația mea este foarte diferită de cele 
precedente,” consideră Julia. “Înțelegem că nu este 
obligatoriu să lucrăm 12 ore pe zi; este, însă, 
important să lucrăm inteligent.” 

Cu toate acestea, schimbările nu pot veni peste noapte, 
iar Julia, la începutul carierei în turism, a fost nevoită să 
lucreze foarte multe ore pe zi. Profesia a trezit în ea 
dorința de a călători prin lume. Ironic, multele ore de 
muncă au făcut aproape imposibilă împlinirea propriilor 
visuri. Chiar și într-un an bun, Julia era norocoasă dacă 

Cum reușește munca unei femei să 
inspire alte femei să își regăsească 
echilibrul în viața profesională

Julia 
Kharchenko 

reușea să călătorească măcar o dată. Astfel, a început 
să se gândească la posibilitatea deschiderii unei afaceri 
în care să fie ea proprietar, în locul uneia în care să 
continue să muncească până la epuizare pentru a-i face 
pe alții mai bogați.  

“Simțeam că muncesc cu toată puterea mea, șase zile 
pe săptămână, pentru ca șefii mei să își poată împlini 
visurile,” își aduce Julia aminte. “Eram conștientă că 
acest lucru trebuia să se schimbe, așa că, împreună cu 
soțul meu, ne-am gândit să începem un business pe 
Amazon. Asta însemna, însă, o investiție inițială de 
7.000 de dolari, ceea ce la acea vreme era prea mult 
pentru noi.” 

În acea perioadă, Julia a aflat de Forever Living 
Products. A fost încântată de faptul că Forever 
oferea posibilitatea vânzării produselor și derulării 
afacerii în mediul online, dar și oportunitatea 
întâlnirilor față în față cu potențiali clienți, cărora să 
le prezinte avantajele folosirii produselor Forever.  

“Forever mi-a asigurat o afacere online la cheie,”  
spune Julia. “A trebuit doar să-mi formez propria 
rețea de clienți.” 

Pentru început, Julia a alocat afacerii doar câteva 
ore pe săptămână. Cu timpul, a început să se 
îndrăgostească de produsele pe care le promova și 
a devenit dornică să împărtășească și cu alții 
experiențele acestea plăcute. Asta și pentru că Julia 
nu este genul de persoană care să se arunce cu 
capul înainte. Îi place să se asigure că totul este în 
regulă, înainte de a începe ceva. 

“Scopul principal când am început colaborarea cu 
Forever a fost evoluția mea ca persoană și cu 
siguranță am fost atrasă și de produse”, spune Julia. 
“Nu m-am gândit serios ca la o oportunitate de 
afaceri, pentru că nu întâlnisem pe cineva care să 
aibă success în network marketing.” 

După participarea la un training, Julia a întâlnit mulți 
oameni care au reușit să își atingă obiectivele în rețea. În 
curând, ea a ajuns să lucreze cu cei mai buni în 
domeniu din țara sa și să învețe cum se face. 

Astăzi, Julia este unul dintre cei mai influenți 
profesioniști în network marketing din Ucraina. 
Reușind să se califice la stimulentele Forever, Julia își 
permitea să călătorească în lume de 5-6 ori pe an, în 
loc de o singură dată, ca înainte. Astfel a reușit să se 
bucure de ceva ce niciun venit nu poate asigura – 
libertatea de a-ți organiza timpul așa cum îți dorești.
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Clancy a fost încântată de ideea de a deveni FBO. 
Acest lucru a început ca un hobby care i-a permis să 
învețe un nou tip de afacere și care i-a dezvoltat abilități 
noi, diferite de cele pe care le avea până atunci.  

“Evoluția Forever, dar și viziunea lui Rex Maughan, 
fondatorul companiei, m-au făcut să fiu parte a acestei 
organizații,” spune Clancy. “Motto-ul lui, “Puterea Forever 
este puterea dragostei”, este și motto-ul meu în viață.” 

La fel cum afacerea familiei juca un rol crucial în 
comunitate, acela de a-i ajuta pe șoferi să fie în 
siguranță pe șosele, afacerea Forever part-time a lui 
Clancy îi ajută pe cei din jur să rămână sănătoși, prin 
asigurarea unor produse de calitate, dar și prin oferirea 
unor oportunități de a obține venituri suplimentare. 

“Pentru mine, succesul înseamnă să evoluezi la nivel 
personal, dar și să reușești să influențezi în bine viața 
celorlalți.,” spune Clancy. “Să-mi conduc echipa spre 
succes, să-i ajut să se dezvolte financiar și mental sunt 
lucrurile care îmi aduc cea mai mare bucurie și fericire. 
Echipa mea e familia mea.” 

 

Deși Clancy dedica doar jumătate din timp afacerii 
Forever, a reușit, începând cu 2014, anul când a devenit 
FBO, să aibă o evoluție extraordinară. A vizitat 11 țări cu 
ajutorul bonusurilor obținute din vânzarea produselor 
Forever. 

“Călătoriile sunt pasiunea mea,” spune Clancy. “Iubesc 
să îmi petrec timpul în locuri minunate și să admir 
frumusețea naturii. Călătoriile îmi permit să învăț istoria 
țărilor pe care le văd, să merg în locuri reprezentative 
pentru istoria sau cultura acelor țări, să cunosc oameni 
de diferite naționalități, ceea ce mă ajută să îmi dezvolt 
viziunea despre lume.” 

Deși Clancy este conștientă că îi este ușor să transforme 
afacerea Forever într-un job full-time, este fericită cu 
echilibrul din viața sa. Obține maximul pe ambele planuri: 
își dezvoltă propria afacere și pune bazele unei echipe, în 
timp ce familia sa este mulțumită pentru că reușește să 
mențină și afacerea cu cauciucuri la un nivel ridicat. 

“Următorul țel este să îmi întemeiez propria familie,” 
spune Clancy. “Vreau să petrec timp de calitate cu 
familia mea, iar într-o zi să ajung să-mi cresc copiii 
într-un mediu foarte plăcut.” 

Având în vedere dragostea ei pentru călătorii și tradiții, 
Clancy este mândră că va putea să transmită aceste 
valori viitorilor ei copii, care vor duce, la rândul lor, mai 
departe moștenirea Forever. Astfel va contribui la 
formarea unei comunități la nivel mondial, care 
promovează pasiunea pentru călătorii și noi experiențe.

Când vine vorba despre afaceri, Clancy Oh Chia Sin 
consideră că trecutul, familia și comunitatea sunt 
importante pentru succes. De aceea, în 2012, după 
terminarea studiilor în Singapore, ea s-a întors acasă, în 
Malaysia. De 30 de ani, familia ei avea o afacere cu 
cauciucuri care era foarte apreciată de comunitate. 
Clancy era foarte încântată că poate duce mai departe 
o afacere de familie începută în urmă cu o generație și 
care va continua pentru multe alte generații. 

Nici măcar nu auzise de Forever până când o prietenă 
nu i-a recomandat un produs pentru îngrijirea pielii care 
i s-a potrivit perfect. A început prin a folosi produsele și 
a ajuns să cunoască beneficiile Aloe vera. Astfel a 
devenit, în scurt timp, un client fidel al produselor 
Forever.  

Dar nu doar produsele au apropiat-o pe Clancy de 
Forever. A aflat că, la fel ca și afacerea ei, și Forever era 
o afacere de familie, cu o istorie de zeci de ani și o 
reputație foarte bună. Pe lângă faptul că distribuia 
produse clienților din întreaga lume, Forever reprezenta 
și o oportunitate de afaceri pentru cei interesați să 
recomande aceste produse altor oameni.  

Urmând o nouă cale, dar 
păstrând, totuși, tradiția familiei

Clancy Oh  
Chia Sin
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Esențial  
pentru tine

Pentru a profita la maximum de puterea aromoterapiei, 
Forever Essential Oils conțin tot ce are natura mai bun de 
oferit, ingrediente pure, puternice, care îți stimulează toate 
simțurile. Fie că vrei să te relaxezi, să te energizezi sau să aduci 
prospețime în viața ta, există un ulei esențial pentru toate.

Forever Essential Oils Peppermint | 508
Forever Essential Oils Lemon | 507
Forever Essential Oils Lavender | 506
Forever Essential Oils Defense | 510

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



În vacanțe, alegem întotdeauna să petrecem 
timp de calitate alături de cei pe care îi iubim 
și să ne gândim la lucrurile care contează cu 
adevărat în viață. Dar tot acum putem acumula 
și foarte mult stres.
Să găsești cele mai potrivite cadouri, să primești 
musafiri, să faci planuri de călătorii… sunt tot atâția 
factori de stres, într-o perioadă care, în alte condiții, 
ar fi foarte liniștită. 

Atunci când presiunea începe să-și facă simțită prezența, 
nu strică să ai puțin mai multă grijă de tine. Astfel, te vei 
simți mai bine, mai echilibrat, mai liniștit. 

Tocmai pentru a te ajuta să faci asta, am reunit câteva 
recomandări pentru ca tu să poți avea mai multă grijă 
de tine. Chiar și dacă nu ai decât foarte puțin timp la 
dispoziție zilnic, fiecare minut contează. 

Esențial
pentru tine, 
de sărbători
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Relaxare profundă 
și liniște cu ajutorul 
aromoterapiei 
Conexiunea dintre creier și simțurile tale este 
extrem de puternică. Te-ai gândit vreodată cum pot 
unele mirosuri să te facă să călătorești în timp și 
spațiu? Asta se întâmplă datorită faptului că toate 
simțurile noastre lucrează împreună, pentru a crea 
percepția noastră despre lume, iar unul dintre cele 
mai puternice simțuri este mirosul.  

La fel cum anumite arome pot trezi anumite amintiri, 
altele pot avea un impact asupra dispoziției și stării 
tale de bine. Asta înseamnă aromoterapie. Iar pentru 
a aduce puțină pace și liniște în casă, nu ai nevoie 
decât de câteva uleiuri esențiale.  

Resetează-ți corpul și relaxează-te cu  
Forever Aloe Vera Gel.  

Să te gândești mereu la ceea ce introduci în corpul 
tău poate fi oricum, numai relaxant nu. Forever 
Aloe Vera Gel susține digestia și absorbția de 
nutrienți, iar când corpul tău se simte bine, și 
mintea ta se va simți la fel.

Poate fi, de asemenea, baza perfectă pentru un 
mocktail și un înlocuitor ideal pentru alcool, atunci 
când vrei să savurezi cu o băutură delicioasă, care 
nu are efecte secundare. Poți să combini aloe cu 
orice fel de suc sau cu Forever Pomesteen Power, 
pentru aroma extraordinară de fructe de pădure și 
beneficiile antioxidanților care combat efectele 
nocive ale radicalilor liberi. Sau poți alege să-ți 
începi ziua cu aromele 
fructate, dulci ale Aloe 
Berry Nectar ori Aloe 
Peaches. 

Aloe vera va stimula 
absorbția nutrienților și 
digestia și va asigura 
un plus natural de 
energie. 

Dacă îți dorești ceva cald, Forever Aloe Blossom 
Herbal Tea este alegerea perfectă pentru a te relaxa 
și a scăpa de toată tensiunea acumulată peste zi. 
Bobocii de aloe, scorțișoara, coaja de portocale, 
ghimbirul, mușețelul și alte mirodenii creează mixul 
perfect de arome și gusturi, pentru ca tu să te 
bucuri de liniște și relaxare.  

Pentru o experiență și mai plăcută, adaugă Forever 
Bee Honey, alegerea perfectă pentru ceaiul 
fierbinte: un îndulcitor natural delicios, nutritiv și 
complex, mereu la îndemâna ta.  

Reîmprospătează aerul cu Forever Essential Oils. 
Lavanda va aduce cu ea pacea, liniștea. Pentru a fi 
aplicată direct pe piele, poate fi diluată cu ulei 
purtător sau cu Forever Alpha-E Factor. Câteva 
picături inhalate direct din palme asigură imediat o 
stare de liniște, de relaxare. Sau poți pune câteva 
picături în difuzor, pentru a umple aerul din jurul 
tău cu aroma liniștitoare, calmantă. 

Indiferent dacă ceea ce îți dorești este să te 
mobilizezi, să te energizezi sau să te relaxezi, 
există cu siguranță un ulei esențial care te poate 
ajuta. 

18 Octombrie 2021



Stai departe de ecrane 
Ecranele au devenit o parte a vieții noastre de care 
nu putem scăpa. Fie că e de nevoie, din dorința de 
a te conecta cu alții, din plictiseală sau puțin din 
fiecare, pare că ori de câte ori am terminat cu un 
ecran, privirea ni se îndreaptă automat către altul. 

Orele pe care le petrecem în fața ecranelor se 
scurg extrem de repede, atât de repede încât ai fi 
șocat să afli câte ore aloci zilnic acestui tip de 
preocupare. În medie, adulții petrec 11 ore pe zi în 
fața unui ecran – de obicei o combinație între 
computer, dispozitive mobile și televizor. 

Tot acest timp își spune, până la urmă, cuvântul 
asupra stării tale de sănătate fizică și psihică. 
Astfel intervin insomnia, oboseala și 
suprasolicitarea ochilor, vederea încețoșată, 
durerile de cap și cele cervicale, durerile de spate, 
și lista poate continua. 

Forever - parte din rutina 
ta zilnică de îngrijire 
Indiferent de felul în care alegi să introduci 
îngrijirea în rutina ta zilnică, Forever te poate 
ajuta să profiți la maximum de aceste momente. 
De la a avea grijă de alimentația ta și până la a 
găsi noi modalități de relaxare și a-ți dedica ție 
mai mult timp, există, cu siguranță, un produs 
care poate completa rutina ta de îngrijire. 

Încearcă să stabilești câteva reguli pentru a te 
proteja de pericolele ecranelor:  

Stabilește limite de timp pentru utilizarea 
ecranelor.  

Nu mai folosi niciun tip de ecran cu cel 
puțin o oră înainte de culcare. 

Citește cărți clasice, tipărite, în locul 
celor electronice, înainte de culcare.  

Ia zilnic un supliment alimentar destinat 
ochilor, pentru a preveni efectele luminii 
albastre.

Reîntoarce-te la natură 
Studiile arată că petrecerea timpului în aer liber 
poate contribui semnificativ la îmbunătățirea 
sănătății mentale. O simplă plimbare în parc sau o 
drumeție în natură pot fi adevărate oaze de liniște 
și relaxare. Peste tot în lume, oamenii încep să 
conștientizeze impactul pozitiv al naturii. În zonele 
urbane, acoperișurile verzi devin din ce în ce mai 
populare. Iar dacă norocul ți-a surâs și locuiești în 
mijlocul naturii, profită de acest lucru: ieși afară și 
regăsește-ți echilibrul.
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Forever Aloe Vera Gel | 715
Forever Pomesteen Power | 262
Aloe Blossom Herbal Tea | 200
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Fie că vrei să te relaxezi cu o băutură caldă în fața șemineului sau să-ți 
începi ziua cu un shake proteic, acum este vremea să le încerci pe 
toate! Noi îți propunem două rețete delicioase, cu un gust în care vei 
regăsi echilibrul perfect dintre dulce și condimentat.

cană de lapte sau înlocuitorul tău 
preferat (migdale sau caju)

banană decojită, congelată

măsură de Forever Lite Ultra vanilie

linguriță esență de rom

un praf de nucșoară

1

1
1
1

Shake proteic cu banane 
și rom

Pune laptele, banana, Forever Lite 
Ultra și esența de rom într-un blender 

și mixează rapid timp de 30 de 
secunde sau până când 

ingredientele s-au omogenizat 
perfect. Toarnă băutura în 
pahare și adaugă un praf 

de nucșoară la 
servire.

Ingrediente

Preparare

Forever Lite Ultra Vanilla | 470
Aloe Blossom Herbal Tea | 200
Forever Bee Honey | 207
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Punch fierbinte, de iarnă
Ingrediente

ml Aloe Blossom Herbal Tea, fierbinte

lingură de Forever Bee Honey

linguriță suc de lămâie

linguriță de scorțișoară

linguriță de cuișoare

linguriță de nucșoară

Pregătește-ți toate ingredientele. Într-un 
pahar sau o cană călduț/ă, adaugă 

mierea, sucul de lămâie și condimentele. 
Toarnă peste ele Aloe Blossom Tea 

proaspăt infuzat, fierbinte. Decorează cu 
un baton de scorțișoară. 

Savurează-l și bucură-te!

Preparare
1

200

1
½
½
½
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Simte-te bine cu o 

Savurează mixul ideal dintre Aloe Blossom Herbal Tea și Forever Bee 
Honey. Amestecul echilibrat de plante și boboci de aloe se îmbină 
perfect cu aroma dulce, naturală și bogată a mierii. Relaxează-te și 

savurează fiecare înghițitură.

băutură cald
ă 

clasică, de ia
rnă

Aloe Blossom Herbal Tea  | 200
Forever Bee Honey  | 207

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



După această perioadă de peste un an și jumătate, cu toții 
suntem încântați de întâlnirile cu prietenii și cu cei dragi.
Și, în timp ce în unele locuri totul revine încet, 
încet la normal, în altele încă nu este 100% 
sigur să organizezi întâlniri cu mai multe 
persoane. Iar atunci când vorbim despre a fi 
lângă oamenii pe care îi iubim, vorbim, de fapt, 
despre o legătură strânsă cu propriul cămin. 

Vestea bună e că poți organiza o reuniune 
deosebită fără să te stresezi și mai mult. Iată 
câteva sfaturi pentru a putea profita la maximum 
de următoarea ta petrecere. 

Cum să organizezi o întâlnire  
memorabilă și 
lipsită de stres 

23
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PREGĂTEȘTE MAJORITATEA PREPARATELOR 
DIN TIMP 
O reuniune doar cu membrii apropiați ai familiei 
este deja o alegere bună. Astfel, nu vei fi obligată 
să gătești și să servești pentru foarte multe 
persoane. Iar dacă vei reuși să pregătești din timp 
majoritatea preparatelor pe care vrei să le servești, 
vei putea să te bucuri împreună cu ceilalți, în loc să 
faci ture în bucătărie, încercând să mulțumești pe 
toată lumea. 

Să gătești din timp nu înseamnă să trișezi. De fapt, 
sunt preparate care sunt mai bune dacă le lași puțin 
după gătire, cum ar fi fripturile la cuptor, salata de 
varză kale și altele. Alegând feluri de mâncare de 
genul acesta, poți începe să le prepare cu câteva 
zile în avans și să te concentrezi, astfel, doar pe 1-2 
preparate pe zi. Musafirii vor fi impresionați. 

Și, dacă ai stabilit deja ritmul de preparare, e timpul 
să te gândești și la prezentare. Organizează-te din 
timp, pune la îndemână toate tacâmurile și vesela 
și aranjează masa așa cum ți-ai dori să arate în 
ziua cea mare. Astfel, îți vei da seama ce 
funcționează și ce nu sau unde poți să mai adaugi 
câte o tușă finală, cum ar fi florile sau lumânările, 
fără să încarci prea mult masa, în așa fel încât 
toată lumea să ajungă ușor la mâncare. AMENAJEAZĂ O ZONĂ DE BAR, CHIAR DACĂ  

NU VEI SERVI BĂUTURI ALCOOLICE  
Să te asiguri că toată lumea are la dispoziție o băutură 
proaspătă poate să te facă să pierzi toată distracția la 
petrecere. Iată de ce amenajarea unei zone de bar este 
soluția perfectă. Lasă-i pe invitați să-și prepare propriile 
băuturi și nu te mai purta ca și când ai fi barmanul 
petrecerii. Du-te să-ți umpli paharul, la fel cum fac toți 
ceilalți. Se prea poate să fie, totuși, nevoie să aduci 
gheață proaspătă sau o sticlă nouă, dar asta nu e greu. 

Adună-i laolaltă pe cei care beau alcool cu cei care 
nu obișnuiesc să facă asta, oferind o selecție de 
băuturi cu și fără alcool, sau alege doar categoria 
fără alcool, dacă se potrivește mai bine invitaților. 

Pentru un plus de distracție, creează propriul 
meniu cu sortimente diverse de mocktail-uri pe 
care cei prezenți să și le poată prepara singuri. 
Forever Aloe Vera Gel este un înlocuitor perfect 
pentru alcool într-un mocktail. Cu patru arome 
disponibile, îți permite să faci orice, de la clasicele 
cocktail-uri la cele fructate, tropicale și, foarte 
important, nu va trebui să-ți faci griji dacă cineva 
va bea un pahar în plus.
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CREEAZĂ ATMOSFERA IDEALĂ CU AJUTORUL 
ULEIURILOR ESENȚIALE 
Mirosul are un impact major asupra felului în care 
percepi lumea înconjurătoare. Ți s-a întâmplat 
vreodată ca un anumit parfum să te facă să călătorești 
în timp? Poate fi aroma unei plăcinte din cuptor sau 
troznetul lemnelor din foc, care-ți amintește de locuri și 
momente fericite. 

Poți să obții atmosfera și dispoziția pe care le dorești cu 
doar câteva picături de ulei esențial într-un difuzor. De 
exemplu, dacă ești în căutarea unei stări de bine, de 
liniște, Forever Essential Oils Lavender poate crea un 
mediu liniștit, relaxant.

Forever Essential Oils Defense recreează toate 
aromele toamnei și iernii, printr-un mix din șapte 
dintre uleiurile esențiale de cea mai bună calitate din 
șase țări din întreaga lume. Cuișoarele din 
Madagascar, portocalele din Statele Unite, uleiul de 
scorțișoară din Madagascar, tămâia din Somalia, 
rozmarinul din Ungaria, uleiul de eucalipt din Australia 
și ienupărul din Nepal sunt ingredientele cheie ale 
acestei formule puternice. 

Forever Essential Oils Peppermint este și el una 
dintre alegerile preferate de sărbători. Este creat din 
frunze de mentă culese de la poalele munților 
Himalaya, unde clima și solul favorizează creșterea 
unei plante de cea mai bună calitate. Rezultatul este 
un ulei esențial care sporește senzația de liniște, de 
acasă.

Pentru un plus de energie, încearcă să pui câteva 
picături de Forever Essential Oils Lemon în difuzorul 
tău. Este creat din lămâi din Argentina și California. 
Lămâile folosite sunt atent îngrijite până când ating 
gradul perfect de coacere și culese manual. Astfel, 
ne asigurăm că fructul este mult mai zemos și mai 
parfumat, pentru un plus de energie și vitalitate în 
produsul final, uleiul esențial.

POȚI SĂ OBȚII ATMOSFERA ȘI 
DISPOZIȚIA PE CARE LE 
DOREȘTI CU DOAR CÂTEVA 
PICĂTURI DE ULEI ESENȚIAL 
ÎNTR-UN DIFUZOR.”
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Forever Essential Oils Peppermint | 508
Forever Essential Oils Lemon | 507

Forever Essential Oils Lavender | 506
Forever Essential Oils Defense | 510
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ADU NATURA LA TINE ACASĂ 
Oamenii au stat închiși în case mai mult de un an, 
așa că dacă vrei ca musafirii tăi să accepte să 
petreacă și mai mult timp înăuntru, trebuie să aduci 
puțină prospețime spațiului cu ajutorul câtorva 
elemente din natură. Desigur, te poți limita la câteva 
plante răspândite prin casă, dar mai sunt și alte 
modalități de a pune în valoare spațiul prin 
aranjamente care fac diferența. 

Fibrele naturale precum cânepa și răchita sunt 
inspirate din natură și pot aduce sentimentul și starea 
de bine în casa ta. Așază, deci, câteva flori în coșuri 
de răchită sau folosește pânză de cânepă pe post de 
față de masă, pentru a crea un mix perfect. Poți 
adăuga sunetele naturii în fundal, pentru un plus de 
relaxare.

Dacă va fi în surdină, musafirii nici nu-și vor da 
seama, ci doar se vor bucura de efectele acestei 
muzici. Cercetările arată că sunete precum ploaia, 
apa curgătoare, vântul sau pădurea au un efect 
liniștitor, relaxant, mai profund chiar și decât 
meditația ghidată audio. 

PĂSTREAZĂ UN PROGRAM LEJER, DAR FII 
PREGĂTIT
Să încerci să planifici fiecare oră din ceea ce va fi 
petrecerea ta este un demers sortit eșecului și un 
factor imens de stres. Dacă un singur lucru nu se 
încadrează în planificarea inițială, riști să ratezi tot 
restul serii. Lasă lucrurile să curgă de la sine! Oferă-ți o 
pauză de cel puțin o oră înainte de cină și totul se va 
întâmpla firesc. 

Musafirii vor fi mulțumiți că nu trebuie să asiste la o 
petrecere rigidă și să respecte toate regulile și 
protocoalele aferente. 

Desigur, trebuie să fii pregătit pentru situația în care 
petrecerea riscă să se termine înainte de a începe. 
Propune câteva jocuri de societate atunci când 
energia pare să fie pe terminate. Sau poate că ai o 
glumă bună sau o povestioară pe care să le spui, în 
așa fel încât oamenii să repornească discuțiile. Nu te 
feri să îți pregătești din timp câteva teme bune de 
discuție. 

Dacă vei respecta fie și doar o parte dintre lucrurile 
recomandate, vei avea parte de cea mai tare 
petrecere cu cei dragi, fără să simți stresul și 
presiunea de a găti și a servi non-stop la mese. Ar 
trebui ca totul să fie și pentru tine cel puțin la fel de 
special ca pentru toți ceilalți.

Poți lăsa lumina naturală să inunde spațiul sau, dacă 
acest lucru nu e posibil, alege cu grijă elementele de 
iluminat. Dacă vremea, momentul din zi sau lipsa 
ferestrelor nu asigură nivelul optim de lumină 
naturală, poți opta pentru o lampă care 
recreează acest tip de lumină. Deseori 
denumite soarele din sticlă, aceste lămpi 
reproduc lumina solară. Au fost folosite în 
scop terapeutic pentru cei care suferă de 
tulburări afective sezoniere și pot ajuta la 
păstrarea unui tonus ridicat. 
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Un boost pentr
u 

Forever ImmuBlend este un supliment versatil pentru 
imunitate, special conceput pentru a susține funcția 
imunitară. Ingredientele naturale și cele testate științific 
din fiecare tabletă contribuie la starea de bine a întregului 
organism.

imunitate

Forever ImmuBlend  | 355

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Ce pot să facă 
suplimentele alimentare 
pentru tine?
Se vorbește mult despre suplimentele alimentare și despre cât de 
indicat este ca persoanele care au un regim alimentar echilibrat să 
ia vitamine sau minerale în plus. Am stat de vorbă cu Holly Stout, 
Vicepreședinte pentru Cercetare și Dezvoltare Produse Forever, în 
încercarea de a înțelege dacă aceste suplimente ar trebui sau nu să 
existe în orice casă.

1: CINE AR TREBUI SĂ IA ÎN CALCUL 
POSIBILITATEA DE A LUA VITAMINE SAU ALTE 
SUPLIMENTE? 
Toată lumea ar trebui să ia în calcul această 
posibilitate, indiferent de vârstă, greutate, stil de 
viață sau stare de sănătate. Cele mai recente 
cercetări arată că organismul nostru nu își poate 
lua doar din alimentație toți nutrienții și vitaminele 
pe care nu le poate produce singur.   

2: CUM POATE CINEVA SĂ FIE SIGUR DE 
CALITATEA INGREDIENTELOR ȘI A PRODUSULUI 
ÎN SINE?
Cel mai important lucru este ca aceste produse să 
fie cumpărate de la o sursă de încredere, o 
companie cu experiență și cu notorietate. 
Produsele Forever beneficiază de cercetări 
intensive, cu peste 350 de teste de calitate pentru 
măsurarea purității și a eficienței. Avem certificat 
NSF (National Sanitation Foundation) pentru cGMP 
(Good Manufacturing Practices – Bune Practici de 
Producție), propriul laborator acreditat ISO și 
respectăm toate reglementările în vigoare ale țărilor 
în care ne desfășurăm activitatea. Standardele 
noastre de calitate sunt la cel mai înalt nivel de 
conformitate. 

3: CUM ȘTIE CINEVA DACĂ UN PRODUS ÎI ESTE 
POTRIVIT SAU NU? 
Este important să te informezi și să alegi un supliment 
care să corespundă nevoilor tale, bazat pe stilul tău de 
viață. Desigur, dacă ai întrebări, consultă-te cu medicul 
curant înainte de a încerca un supliment nou. Poți chiar 
să iei produsul cu tine! Pe internet vei găsi informații 
detaliate despre ingredientele noastre cheie, iar site-ul 
nostru te poate ghida în alegerea celui mai potrivit 
supliment pentru tine. Produsele noastre sunt sigure, 
având la bază formule în care ingredientele se regăsesc 
în cantitățile și proporțiile corecte pentru scopul în care au 
fost gândite.

4: EXISTĂ NUTRIENȚI PE CARE NU ÎI PUTEM 
PROCURA DOAR DIN MÂNCARE? 
O alimentație sănătoasă, consistentă, hrănitoare este 
vitală, însă nu suficientă pentru a asigura necesarul 
zilnic de vitamine și minerale. În plus, multe dintre 
produsele Forever conțin și plante sau extracte 
vegetale, nutrienți pe care nu îi putem obține doar din 
mâncare. De exemplu, studiile clinice au arătat că 
extractul de gălbenele din Forever iVision reduce 
efectele nocive ale luminii albastre asupra ochilor. 
Acest ingredient, combinat cu luteină și zeaxantină, 
afine, zinc și alte vitamine, face ca produsul să fie 
unul complex, cu proprietăți și beneficii pe care cu 
greu le-am putea procura doar din alimentație.  
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6: CARE SUNT CÂTEVA DINTRE PRODUSELE 
TALE PREFERATE? 
Îmi încep fiecare zi cu Aloe Vera Gel, Forever Focus 
și Active Pro-B și o închei cu iVision. Eu, personal, 
atunci când iau suplimente Forever Living 
Products, am rezultate extraordinare, pe care nu 
doar că le văd, ci mai ales le simt.

5: CU CE PRODUSE FOREVER AR TREBUI SĂ 
ÎNCEPEM? 
Forever Daily este alegerea perfectă atunci când te 
hotărăști să începi să iei vitamine și minerale care 
lipsesc din alimentația de zi cu zi. Shake-urile Forever 
Lite Ultra sunt ușor de preparat și asigură un plus de 
proteine dietei tale. Și ARGI+ este o băutură care 
asigură un plus de energie, în special înainte de un 
antrenament intens. Împreună cu aminoacidul 
L-arginina, produsul conține vitaminele B6, B9 și B12, 
care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. 
Forever Arctic Sea furnizează o cantitate perfect 
echilibrată de acizi grași esențiali Omega 3 – lucru greu 
de găsit în alimentația zilnică. Administrarea acestui 
supliment reduce riscul contaminării cu mercur, 
principala îngrijorare în ceea ce privește consumul de 
pește, sursă naturală de Omega 3. Forever Active Pro-B 
cu Zinc, administrat împreună cu Aloe Vera Gel, asigură 
o bună funcționare a sistemului digestiv, esențială 
pentru funcționarea corpului la parametri optimi.

TOATĂ LUMEA AR TREBUI SĂ IA 
ÎN CONSIDERARE POSIBILITATEA 
DE A-ȘI COMPLETA DIETA CU 
SUPLIMENTE ALIMENTARE.”
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Forever IVision | 624, Forever ARGI+ | 504
Forever Active Pro-B cu Zinc | 610, Forever Focus | 622
Forever Aloe Vera Gel | 715, Forever Aloe Mango | 736
Forever Aloe Berry Nectar | 734, Forever Bee Honey | 207
Forever Essential Oils Lavender | 506, Forever Alpha E Factor | 187
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Nu trebuie să aștepți să treacă anul pentru a începe să lucrezi la 
îndeplinirea obiectivelor tale de fitness. Acum e momentul perfect, 
iar atunci când simți impulsul de a dubla rezultatele pe care vrei să le 
obții, vei fi deja cu un pas în față, pregătit să accepți provocarea.

obiectivele 
tale de În viteză, sp

re

CREȘTE ACTIVITATEA FIZICĂ PUȚIN CÂTE PUȚIN, 
ÎN FIECARE ZI 
Începe cu pași mici. Chiar dacă deja ești o 
persoană relativ activă, există o multitudine de 
posibilități pentru și mai multă mișcare. 

Lucruri simple, cum ar fi să parchezi mai departe de 
casă sau birou sau să urci pe scări, în loc să folosești 
liftul pot părea insignifiante, dar făcute zilnic, toate se 
adună și împreună contează. Curând, vei putea să evoluezi 
la plimbări în timpul pauzei de prânz sau la rezolvat micile 
sarcini de zi cu zi luând bicicleta, nu mașina. 

Pe parcursul unei zile, câteva genuflexiuni făcute în timp 
ce te speli pe dinți sau câteva fandări în timp ce aștepți 
să fie gata cafeaua de dimineață te pot ajuta să te simți 
mai bine, mai tonic, mai energic. Și, de ce nu, pune 
lângă canapea câteva gantere și fă câteva serii de 
ridicări seara, când urmărești știrile sau serialele 
preferate pe Netflix. 

Atunci când vei simți că poți cu adevărat să crești 
ritmul, înseamnă că e timpul să treci la următorul nivel. 
Transformă plimbarea din jurul casei într-o drumeție 
lungă. Ia-ți un pedometru și contabilizează numărul 
zilnic de pași. Stabilește noi obiective de atins! 

RESETEAZĂ-ȚI ORGANISMUL CU CLEAN 9
Apropierea sfârșitului de an este perioada perfectă 
pentru a începe să te gândești ce trebuie să faci, 
din punct de vedere alimentar, pentru a-ți putea 
îndeplini obiectivele de fitness. Iar asta face, cu 
siguranță, C9 de la Forever.  

Privește-l ca pe o resetare, ca pe o provocare. Este un 
program special conceput pentru a te ajuta să-ți înfrânezi 
poftele, să-ți depășești limitele și să-ți îndeplinești 
obiectivele. Pachetul conține cinci suplimente care te 
ajută să ai rezultate vizibile, să te simți mai bine și să-ți 
pregătești organismul pentru următorul pas în călătoria ta 
de fitness. 
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Băuturile pe bază de gel de 
Aloe vera
Cu până la 99.7% gel pur de Aloe vera în compoziție, 
această băutură stimulează digestia și absorbția 
nutrienților. Mergi pe varianta clasică de Forever Aloe 
Vera Gel sau încearcă Forever Aloe Peaches sau Forever 
Aloe Berry Nectar.

Forever Fiber 
Fiecare pliculeț conține 5 g de fibre hidrosolubile, 
pentru o senzație deplină de sațietate.

Forever Therm
Acest mix de extracte vegetale și vitamine 
revigorează instantaneu întregul metabolism și ține 
poftele la distanță. 

Forever Garcinia Plus
Această formulă de ultimă generație reduce 
transformarea carbohidraților în grăsimi și ajută la 
reducerea poftei de mâncare, prin creșterea 
nivelului de serotonină.

Forever Lite Ultra
Acest shake delicios este o sursă bogată de 
vitamine și minerale, asigurând 24 g de proteine 
per porție. Poți alege între gustul de ciocolată și 
cel de vanilie. 

Păstrează obiceiurile 
alimentare sănătoase și mai 
departe
După finalizarea Clean 9, te 
vei simți plin de energie și 
mai pregătit ca niciodată 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor tale de 
fitness. Dar nu 
renunța la bunele 
obiceiuri deprinse 
pe parcurs. Iată 
câteva sfaturi 
pentru cum îți 
poți menține 
motivația și în 
viitor. 

Continuă să bei gel   
în fiecare zi 
Consumul zilnic de gel stimulează digestia și 
absorbția nutrienților. Toate sortimentele sunt 
obținute din gel pur din frunze de Aloe vera de pe 
plantațiile proprii Forever.

Crește ritmul exercițiilor fizice 
cu ajutorul ARGI+
Această formulă puternică oferă 5 grame de L-arginină 
per doză zilnică, plus un complex de vitamine specific 
pentru a da organismului impulsul de energie de care are 
nevoie pe tot parcursul zilei. Combinată cu Forever Aloe 
Vera Gel, această băutură delicioasă îți dă impulsul de 
care ai nevoie pentru a obține cele mai bune rezultate cu 
rutina ta zilnică de fitness. 

Ia Supergreens la pachet
Cantitatea de fructe și legume consumată nu e la fel în 
fiecare zi. Forever Supergreens conține nutrienți cheie 
și antioxidanți, stimulează imunitatea și te ajută să 
funcționezi la cel mai înalt nivel. Această formulă 
puternică reprezintă mixul perfect de 20 de nutrienți din 
peste 20 de plante, legume, superalimente și Aloe vera. 
Se poate dizolva în apă sau suc.

C9 | 547-548, 625-626, 629-630
Forever ARGI+ | 473
Forever Supergreens | 621

PUNE LÂNGĂ CANAPEA CÂTEVA 
GANTERE ȘI FĂ CÂTEVA SERII DE 
RIDICĂRI SEARA, CÂND URMĂREȘTI 
ȘTIRILE SAU SERIALELE PREFERATE 
PE NETFLIX.”

Cere ajutor, ori de câte ori ai 
nevoie!
Nu pune prea multă presiune pe tine. Lasă timpul 
să lucreze pentru tine, acționează pentru atingerea 
obiectivelor tale de fitness și astfel te vei simți mai 
puternic și mai pregătit pentru a merge mai 
departe. Dacă ți-e greu să-ți menții motivația, 
vorbește cu alte persoane care urmează 
provocarea C9. Poți cunoaște oameni care au 
obiective similare chiar prin intermediul persoanei 
care ți-a făcut cunoștință cu lumea Forever.
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Fii parte din
 

Forever
Când împărtășești cu alții, 
îți deschizi noi orizonturi 
Este din nou acea perioadă din an când ne place 
să împărțim ceea ce punem pe masă și să oferim 
cadouri celor dragi. Gestul acesta simplu de 
altruism, de a împărți tot ce ai cu alții te apropie 
de oameni. Dar tot în acest gest poți găsi și șansa 
vieții tale – aceea care poate să aducă o 
schimbare majoră în viața ta și a celor din jur, fără 
să conteze în ce perioadă a anului se întâmplă. 

Forever Living este o companie unică în lume, 
prezentă în peste 160 de țări de pe glob. De peste 
43 de ani, afacerea Forever s-a dezvoltat urmând 

principiul vânzărilor directe. 

Concret, persoanele cărora le place să folosească 
produsele Forever se înscriu ca FBO și împărtășesc 
apoi cu alții aceste produse. În schimb, FBO 
primesc recompense, de la reduceri la produsele 
preferate, bonusuri și până la stimulente care pot 
însemna chiar și o excursie cu toate costurile 
asigurate pentru a participa la evenimentele 
companiei din întreaga lume. 
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PLANUL GENEROS DE COMPENSARE 
PUS LA PUNCT DE FOREVER 
DEPĂȘEȘTE CU MULT MEDIA DIN 
INDUSTRIA DE PROFIL. ÎN FELUL 
ACESTA, COMPANIA SE ASIGURĂ CĂ 
FIECARE PRIMEȘTE ÎNAPOI PE 
MĂSURA IMPLICĂRII SALE.”

Extrem de puține companii cu același model de 
business au reușit să atingă gradul de stabilitate și 
longevitate al Forever. Și, chiar dacă există o 
multitudine de factori care au contribuit la acest 
succes, doi sunt, cu siguranță, cei mai importanți. 
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Îți poți construi afacerea așa 
cum îți dorești, punând accent pe 
împlinirea obiectivelor pe care ți 
le stabilești.  

Produse de calitate 
Forever este cel mai mare producător de Aloe vera 
din lume, cu o istorie de peste 43 de ani. Avem și 
exploatăm propriile plantații de aloe, unde fiecare 
frunză este culeasă manual și procesată în doar 
câteva ore de la recoltare, pentru a păstra intacte 
prospețimea și proprietățile acestei plante. 

În prezent, compania are o gamă variată de produse, 
de la produsul-vedetă, Aloe Vera Gel, la produsele de 
îngrijire a pielii, suplimente alimentare și altele. 
Forever este mixul perfect între știință și natură, 
oferind, astfel, produse de cea mai bună calitate, în 
posesia cărora poți intra doar prin intermediul rețelei 
globale de Forever Business Owneri. 

Fiind o companie integrată vertical, pentru a asigura 
aceeași calitate a produselor și un raport echilibrat al 
costurilor Forever controlează fiecare etapă a 
procesului de producție, manufacturare și distribuție.

Plan de compensare – 
lider la nivel mondial  
Planul generos de compensare pus la punct de 
Forever depășește cu mult media din industria de 
profil. În felul acesta, compania se asigură că fiecare 
primește înapoi pe măsura implicării sale. Stimulentele 
Forever merg de la sesiuni de training până la călătorii 
în întreaga lume. În fiecare an, Forever organizează 
Raliul Global într-o altă zonă a lumii. Cei care se 
califică primesc bilete de avion, cazare, mâncare, bani 
de buzunar, acces la sesiunile de training și multe alte 
lucruri.

Alte stimulente, cum ar fi Forever2Drive, Eagle 
Managers’ Retreat, Bonusul Nestemată sau 
Chairman’s Bonus recompensează Forever Business 
Owner-ii pentru munca depusă cu sume extra de bani 
pentru achiziția unei mașini noi, de exemplu, cu 
posibilitatea de a călători, cu oportunități de training și 
multe altele.  

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII FOREVER BUSINESS 
OWNER? 
Dacă ești deja client, primul pas pe care ar trebui să-l faci 
este să discuți cu persoana de la care îți cumperi 
produsele. Aceasta va deveni sponsorul tău și te va ajuta 
să cunoști îndeaproape sistemul de înscriere și de plasare 
a comenzilor. Odată depășită această etapă, poți începe 
să faci cunoscute produsele oricui, de la prieteni și colegi 
de muncă până la rude. Cu Planul de compensare Forever, 
toată lumea ia startul din același punct și beneficiază de 
șanse egale pentru a evolua. Tu decizi cât de mult vrei să 
te implici și ce ți-ai dori să obții de la afacerea ta. Odată ce 
te înscrii ca FBO, ai acces la instrumente valoroase de 
marketing digital, de la pagini ușor de creat până la panouri 
digitale care să te ajute la monitorizarea și dezvoltarea 
afacerii tale. Vei putea, de asemenea, să accesezi o 
imensă bibliotecă online, în care vei găsi materialele de 
marketing necesare pentru a-ți crește vizibilitatea în social 
media și pentru a învăța cum să ajungi la cât mai mulți 
potențiali clienți.  

Indiferent de motivele care te determină să accepți 
oportunitatea, Forever este, cu siguranță, genul de 
companie care te poate ajuta să îți atingi obiectivele, 
fie că vrei să începi part-time sau vrei să te dedici din 
start 100%.  

În calitate de FBO, îți desfășori afacerea pe cont 
propriu, dar nu ești niciodată singur. Aici vei găsi o 
comunitate puternică de oameni care gândesc la fel 
ca tine, te vei simți ca într-o familie, în care toți 
lucrează pentru ca un număr cât mai mare de 
persoane să arate mai bine, să se simtă mai bine și 
să descopere puterea produselor Forever.
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INDIFERENT DE MOTIVELE CARE 
TE DETERMINĂ SĂ PROFIȚI DE 
OPORTUNITATE, FOREVER ESTE, 
CU SIGURANȚĂ, GENUL DE 
COMPANIE CARE TE POATE AJUTA 
SĂ ÎȚI ATINGI OBIECTIVELE.”

1

2

Forever Aloe Vera Gel | 715
Forever Aloe Berry Nectar | 734
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sănătății tale

Forever Active Pro-B cu Zinc este un produs de ultimă generație care 
susține sănătatea sistemului digestiv și stimulează sistemul imunitar, 
cu ajutorul a șase tipuri de bacterii benefice, peste opt miliarde de  
peste opt miliarde UFC (unități formatoare de colonii) și zinc, pentru 
buna funcționare a tractului gastrointestinal și un organism puternic.

Dă un impuls 

Forever Active Pro-B cu Zinc | 610

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO



Familia noastră Forever este prezentă în întreaga lume. Iată câteva dintre 
lucrurile minunate pe care clienții noștri și Forever Business Ownerii le fac 
în unele dintre cele 160 de țări în care suntem prezenți. Sperăm că ne vei 
împărtăși și tu câteva dintre momentele tale minunate. Nu uita să folosești  
#LookBetterFeelBetter sau #ForeverProud!  

vahinepower
Cu toții ne confruntăm cu probleme ale 
tenului, mai mult sau mai puțin frecvente. În 
prezent, după expunerea la soare folosesc 
Aloe Propolis Creme și Gelly. Pentru 
cunoscători, aceasta este o combinație 
extraordinară, cu efecte calmante, de 
catifelare. Are la bază propolis și Aloe vera.

zannasforeverlifestyle
După o zi la soare, aleg să mă răsfăț cu 
un ritual de îngrijire a pielii. Pentru un plus 
de hidratare și grijă față de pielea mea 
folosesc Sonya Daily Skincare System și 
Aloe Bio-Cellulose Mask. 
#sonyadailyskincare #foreversonya

koketsotloboro
Aloe vera și te simți bine!

#aloevera #nochemicalz #moisturizing 
#cleanskincare #aloeveraskincare 
#drinkclean #phytonutrients 

theorganicstationofficial
Aloe Avocado Face & Body Soap
Beneficii cheie
Textură bogată
Agenți naturali de curățare
Ideal pentru toate tipurile de piele
Aromă proaspătă de citrice

andreea.gindila
Noile Aloe-Jojoba Shampoo & Conditioner 
au fost lansate de curând și am avut 
privilegiul să le încerc.

ochota_na_zdrowie
Îmi savurez cocktail-ul #ultralite îmbogățit 
cu fructe și mă bucur de zilele cu soare. 

zannasforeverlifestyle

andreea.gindila

cristina_caprasecca

ochota_na_zdrowie

vahinepower

theorganicstationofficial
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Suntem online 
pentru tine!

facebook.com/
ForeverLivingRomaniaHQ

instagram.com/
ForeverRomaniaHQ/adunate

De prin lume 
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speranța în d
ar!

Atunci când faci o donație către Forever Giving, ajuți în mod nemijlocit 
familii și copii din întreaga lume. Contribuția ta poate face diferența! Ajută la 
strângerea de fonduri necesare în caz de calamități naturale, pentru servicii 
medicale, educație, alimente și multe altele. Află mai multe despre cum poți 
să sprijini Forever Giving accesând forever-giving.org

Anul acesta, 
oferă 

-

Te rugăm să contactezi un Forever Business Owner dacă vrei să plasezi o comandă.

FOREVERLIVING.RO


