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Cel mai 
apreciat 
produs de

15 ani!

Cea mai mare comunitate de oameni fericiți,
peste 5 MILIOANE de visuri împlinite!

Performanţă la cel mai înalt nivel!

Nela și Romeo Turculeţ - Founder Ambassador Director

Carmen Diana Sima - Diamond Director

Olentina Țărnău - Founder Diamond Director

Gabriela Simona Dincă - Founder Diamond Director

Romelia și Florin Mureșan - Diamond Director

Marta Meleg - Diamond Director

Adimona și Mihai Bucică - Diamond Director

Melinda Lázár - Diamond Director

Edit Kaszáné Szászi - Diamond Director

Mihaela Gheorghe - Diamond Director

Irina și Valentin Vlad - Diamond Director

Andreea Georgescu și Ali Kalkan - Diamond Director



Acum 15 ani lua naștere, prima Companie BIO românească 100% ce comercializează, la nivel național și internațional, 
produse cosmetic terapeutice și de înfrumusețare, suplimente alimentare și produse de curățenie.

Cu toții știm că reumatismul este o boală cronică, infecțioasă sau alergică, însoțită de dureri la nivelul aparatului locomo-
tor (articulațiilor) sau de tulburări ale aparatului cardiovascular.
Știai că?
- 50% din populație la nivel global a prezentat simptome reumatice
- 1 din 5 adulți suferă de dureri de spate
- tot mai mulți tineri, chiar și copii sunt afectați de bolile reumatice 

Validat de peste 50.000 de oameni, cu peste 4.500.000 de produse vândute, recunoscut ca cel mai bun 
încălzitor din România, în ambalaje și forme diferite dar cu aceeași acţiune.

Conceptul Unic Puterea Ursului are efect TRIPLU: antireumatic + calmant al durerii + 
eliminare toxine și acționează simultan atât din exterior, cât și din interior direct asupra zonelor cu probleme!

Gelul antireumatic Puterea Ursului® cu plante BIO Kräuter® este recunoscut pentru efectul rapid de calmare a 
durerilor. Are un efect de încălzire locală și acţionează pe loc.
Combinația specială de mentă, eucalipt, ginseng și vița-de-vie provenite din medii controlate biologic conferă efecte 
multiple cum ar fi atenuarea durerilor musculare, articulare și reumatice, calmarea și reducerea inflamațiilor , iar în plus, 
are  acțiune emolientă, antiseptică și stimulatoare asupra circulației periferice.

Menta este o plantă bine cunoscută pentru proprietățile 
sale curative și pentru efectul tonifiant. Combate durerea 
musculară, contribuie la relaxarea mușchiului și acționează 
chiar și împotriva durerilor articulare. Extractul de mentă 
fortifiază țesuturile pielii și, datorită conținutului ridicat de 
acid salicilic, este eficient în tratarea inflamațiilor

Eucaliptul este recunoscut de multă vreme ca remediu 
pentru sănătate, fiind folosit de indigenii australieni pentru 
tratarea unei varietăți de afecțiuni. Datorită proprietăților 
sale antiinflamatorii și analgezice, este un remediu 
important în tratarea artritei, mai ales în sezoanele reci, 
atunci când simptomele se agravează.

Ginsengul stimulează tonusul general și are efect 
energizant, în timp ce extractul de viță-de-vie ajută în 
cazul tulburărilor circulatorii periferice.

Azi venim în întâmpinarea ta, cu cel mai consacrat produs din portofoliul Life Care® și anume, Gelul antireumatic 
Puterea Ursului® cu plante BIO Kräuter®
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Scrie o recenzie despre produsul lunii Gel 
antireumatic Puterea Ursului® cu plante BIO 
Kräuter®, 250 ml - cod 4483 accesând pagina 
de produs www.life-care.com/PutereaUrsului 
sau scanează QR CODE-ul și poți fi unul din cei 3 
norocoși care pot câștiga unul din cele 3 
produse Gel antireumatic Puterea Ursului® 
cu plante BIO Kräuter®, 250 ml- cod 4483. 

Poți scrie experiența ta până în data de 10 
august 2020; iar câștigătorii vor fi anunțați în 
ediția lunii septembrie/octombrie.

CONCURS

CSIKI IOAN  pe 18.05.2020
NADH Plus mi-a îmbunătățit starea de spirit, simt că 
sunt mai energic! Puterea de concentrare și a 
memoriei mi-a crescut. Mulțumesc Life Care®!

GYERKO ELENA  pe 01.06.2020
Un produs excelent care te susține când traversezi 
perioade stresante! Încă de la primele zile de 
administrare m-am simțit mai plină de energie, cu o 
putere de concentrare mărită și cu o stare generală 
pozitivă. NADH va fi sigur unul dintre suplimentele 
care nu îmi va lipsi niciodată din trusa de 
suplimente.

DANCIULESCU CRISTIAN  pe 08.06.2020
Coenzima NADH are un rol deosebit de important în 
producerea de energie la nivel celular, oferind un 
plus de vitalitate în perioadele stresante din viață, 
fiind recomandat adulților de toate vârstele și chiar 
persoanelor vârstnice. Efectul se simte încă de la 
primele doze administrate, creând o stare de bună 
dispoziție și de vitalitate, un tonus general mai bun 
și îmbunătățirea funcțiilor celulelor neuronale. 
Astfel, creierul va funcționa mai bine și va produce 
o stare pozitivă pe parcursul întregii zile. Un alt 
produs de calitate Life Care®!

Au scris experiența lor pe pagina de 
produs în luna iunie și au câștigat câte 
un Life Impulse® NADH PLUS- 20mg - 
cod 7049

Gel antireumatic Puterea Ursului® cu plante BIO Kräuter®

- alături de tine încă de la începuturile Life Care®!
Remediul natural Nr. 1 pentru durerile reumatice

Beneficiile extraordinare ale acestui produs:

MAI MULT DECÂT UN GEL, UN PRIETEN ADEVĂRAT!
Uită de durere, câștigă mobilitate și bucură-te de viaţă.

DOAR ÎMPREUNĂ

Acţiunea plantelor:

Gelul antireumatic 
Puterea Ursului® cu 
plante BIO Kräuter®,
250 ml

Gel antireumatic 
Puterea Ursului® cu 
plante BIO Kräuter®, 500 ml

Kräuter® Puterea 
Ursului® capsule

Power ROLL by Puterea 
Ursului®, cu plante BIO 
Kräuter® - cod 4052, 50 ml

4483 4482 4100 4052

EFECT IMEDIAT de încălzire locală puternică

ACȚIUNE RAPIDĂ de calmare a durerilor musculare, reumatice și articulare

Stimulează circulația

Acțiune emolientă și antiseptică

Ajută la diminuarea artritei

Remediu pentru tulburările circulației periferice

Preț catalog: 50.99 lei
Preț catalog: 34.99 lei

Preț catalog: 40.00 lei
Preț redus catalog: 
29.99 lei

Preț catalog: 29.99 lei
Preț redus catalog: 28.99 lei
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Promoții disponibile în limita stocului

Îngrijire zilnică cu produse naturale!

O piele hidratată si fină în orice moment!,

Ştiai că...
Kräuter® Magic Roll cu plante BIO

4458

4020

Preț redus catalog: 29.99 lei
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Alegi în orice combinație!

Alegi în orice combinație!

Alegi în orice combinație!

Sănătate și imunitate

Șampon fortifiant cu rozmarin 
BIO Kräuter®

4103

Preț catalog: 27.99 lei

Săpun lichid 3 în 1, cu lavandă 
și plante BIO Kräuter®

4104

Preț catalog: 21.99 lei

Balsam împotriva durerilor de cap
"Leacul bunicii"® cu plante BIO Kräuter®

4405

Preț catalog: 21.99 lei

Cremă de picioare pentru îmbunătățirea 
circulației, cu viță de vie și plante BIO Kräuter®

4330

Cremă de corp regenerantă 
cu arnică montană BIO Kräuter®

4440

Preț catalog: 25.99 lei
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Kräuter® Komfort Roll cu plante BIO
4459

Preț catalog: 28.99 lei
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Burete de baie portocaliu Life Care®

pentru masaj delicat

3164

Burete de baie mov Life Care®

pentru exfoliere 

3165

Preț catalog: 4.99 lei

+ +
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Pastă de dinţi pentru 
fortificare şi protecţie, cu 
extract de muşeţel 
BIO Kräuter® - 100 ML

4079

Preț catalog: 12.99 lei

+
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Gel de duş cu eucalipt BIO Kräuter®4011

Gel de duş cu pin şi plante BIO Kräuter®4012

Gel de duş cu roiniţă BIO Kräuter®4013

Preț catalog: 23.99 lei

sau sau sau

Gel antireumatic "Puterea Ursului"®

cu plante BIO Kräuter® 500 ml

4482

Preț catalog: 50.99 lei

+

Cremă de zi Biotissima® Essential

Cumperi o Cremă de noapte Biotissima® 

Esential (cod 21242) și primești o Cremă 
de zi Biotissima® Esential (cod 21241) 
la numai 29.99 lei!

La oricare Gel de duș cumpărat, primești, CADOU, un Burete de baie, la alegere!

21241

Preț catalog: 52.99 lei

Cremă de noapte Biotissima® Essential
21242

Preț catalog: 54.99 lei
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Apă de parfum Biotissima® See Stephanie
3907

Apă de parfum Biotissima® Kiss & Go
3909

Preț întreg catalog: 59.99 lei
Preț redus catalog: 39.99 lei

Preț catalog: 30.99 lei

CADOU

Frumuseţe și îngrijire personală

Pentru o viață lipsită de dureri musculare și articulare, Crema de corp antiinflamatoare cu ulei 
de marmotă și plante BIO Kräuter® -cod 4020 este soluția perfectă. Este produs EFICIENT de 
calmare a durerilor, cu efect puternic antiinflamator care stimulează circulația sângelui.
Crema de corp antiinflamatoare cu ulei de marmotă este ideală pentru a menține sănătatea 
articulațiilor într-un mod natural. După utilizare locul masat devine mai mobil, mai flexibil iar 
circulația sanguină este activată. 

Trebuie neapărat să o ai pentru că:
• are acțiune antiinflamatoare
• stimulează circulația sangvină
• reduce inflamațiile musculare
• menține sănătatea articulațiilor
• reduce efectele reumatismului

Crema de corp antiinflamatoare este ideală pentru calmarea inflamațiilor la nivel articular și 
muscular, sau în caz de contracții sau dureri musculare în zona gâtului, coloanei, zona lombară etc. 
Combinaţia de ingrediente active precum: unt de shea, ulei de marmotă, ulei de migdale BIO, 
ulei de jojoba BIO și ulei de pin BIO acționează eficient în cazul durerilor provenite din inflamații 
articulare și musculare interne.

Uleiul de marmotă bogat în cortizon natural și glucocorticoide, se absoarbe foarte 
uşor în piele, ajungând exact la punctele nevralgice, unde acționează eficient în caz de 
reumatism, lumbago, artrită și alte inflamații articulare sau musculare.

Uleiul de migdale este o sursă bogată de vitamina E, care previne uscarea pielii, cu 
efect calmant și regenerant asupra țesuturilor.

Uleiul de pin este cunoscut pentru proprietățile antiseptice și analgezice, fiind eficient 
în caz de reumatism și dureri articulare sau musculare.

Încearc-o și 
UITĂ DE DURERE!

Crema de corp antiinflamatoare 
cu ulei de marmotă și plante 
BIO Kräuter®
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4600

Balsam de buze protector, cu
gălbenele BIO Kräuter®

Preț catalog: 11.99 lei
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4350

Loțiune pentru masaj cu pin
și plante BIO Kräuter®

Preț catalog: 33.99 lei

+
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Clopoţel Cavalerul Imunităţii
- Ceai ECO din plante şi fructe

pentru copii Meal Balance®

Preț catalog: 13.99 lei

1511

Life Impulse® MenstroEasy
Preț catalog: 24.99 lei

1513

Life Impulse® B Magnific
Preț catalog: 25.99 lei

+

7045

Life Impulse® L-Carnitine
Preț întreg catalog: 39.99 lei
Preț redus catalog: 29.99 lei

+

Minunile naturii pentru un organism puternic!

Solutii eficiente pentru orice nevoi!,

Promoții disponibile în limita stocului

Pentru un organism sănătos și echilibrat, ai nevoie de un PRODUS SPECIAL ce are rolul de a 
menține tânăr întregul organism cât mai mult timp.

Suplimentul alimentar Life Impulse® Spirulina – cod 7013 este soluția ideală. Este certificat 
ecologic, conține spirulină BIO și are peste 50 de principii bioactive și 18 aminoacizi dintre care 8 
aminoacizi esențiali, cu nenumărate roluri benefice pentru organism. Printre acestea se numără 
scăderea trigliceridelor și a colesterolului LDL, în timp ce previne oxidarea structurilor grase din 
organism care duc la progresia multor boli, printre care și diabetul.

Life Impulse® Spirulina conține spirulină BIO într-o cantitate de 400 mg într-o tabletă. Spirulina 
este cunoscută pentru compoziția de 60% proteină vegetală, mult mai ușor asimilată de organism 
decât cea de origine animală, care susține o bună funcționare a proceselor din organism. 
Micro-alga de culoare verde albăstruie este una din cele mai vechi forme de viață de pe pământ, 
ajută la buna funcționare a glandei tiroide, este o sursă naturală de fier, în timp ce detoxifică 
organismul și reduce pofta de mâncare.

Spirulina BIO, comparativ cu spirulina necertificată BIO, este lipsită de mercur sau alte substanțe 
reziduuri care se depozitează pe frunzele din adâncurile oceanelor. Extrem de bogată în nutrienți 
și proteină vegetală, alga are capacitatea de a interveni eficient în buna funcționare a peste 50 de 
procese din organismul uman, cu efect puternic antiinflamator și antioxidant la nivel celular, în 
special datorită Fitocianinei, acel pigment verde albăstrui. De asemenea ingredientele active din 
spirulină au capacitatea de a reduce oxidarea lipidelor care poate duce la crearea multor boli. O 
dietă constantă cu spirulină ajută totodată la reducerea tensiunii arteriale prin creșterea 
producției de oxid nitric, o moleculă de semnalizare care va ajuta vasele de sânge să se relaxeze 
și să se dilate. Spirulina diminuează simtomele rinitei alergice, în timp ce crește conținutul de 
hemoglobină și îmbunătățește stările anemice. 

Sănătate și imunitate

7805

Coffee for life Ganoderma®

Strong Ganoderma
Preț întreg catalog: 54.99 lei
Preț redus catalog: 52.99 lei

Alegi în orice combinație!

Alegi în orice combinație!

Alegi în orice combinație!

Ştiai că...

+

Frumuseţe și îngrijire personală

8043

Life Impulse® Sleep&Calm
Preț întreg catalog: 99.99 lei
Preț redus catalog: 89.99 lei

7580

Life Impulse® Schizandra BIO
Preț catalog: 19.99 lei

+
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8044

Life Impulse® Spray Magneziu
Preț întreg catalog: 59.99 lei
Preț redus catalog: 54.99 lei

+
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7042

Life Impulse® ActiveSalicin
Preț întreg catalog: 49.99 lei
Preț redus catalog: 41.99 lei

+

954

Detergent lichid cu nuci de
săpun şi lavandă- BioHAUS®

Preț catalog: 59.99 lei

959

Detergent lichid cu nuci
de săpun, “Mama şi
Copilul” - BioHAUS®

Preț catalog: 64.99 lei
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7013

Life Impulse®

Spirulina
Preț catalog:

19.99 lei

7013

Life Impulse® Spirulina
Preț catalog: 19.99 lei

747

Life Impulse®

Omega 3 Fish Oil
Preț catalog:

21.99 lei

7600

Life Impulse®

Garlic and Parsley
Preț întreg catalog:

24.99 lei
Preț redus catalog:

20.99 lei
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Încearcă-l și 
bucură-te și tu de 
UN ORGANISM TÂNĂR!
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Bună, mă numesc Rișcuța Oana, am 28 ani, sunt 
mamă a doi băieți. Am descoperit aceste produse în 
urmă cu 2 ani. La început, nu am dat atâta 
importanță produselor BIO, dar am început să mă 
gândesc la sănătatea noastră, a copiilor. Am 
început să lucrez mai intens cu produsele de 1 an și 
pentru asta mulțumesc mentorilor mei, Familia 

Ghițun Marius și Felicia, pentru susținerea și îndrumarea spre aceste 
produse. Acum recomand cu încredere produsele Life Care®. Pe 
mine mă ajută mult, ca și mama, stau lângă copii și am și un venit 
suplimentar, plus produse de calitate. Vă recomand cu drag să 
încercați și Dumneavoastră.
Oana Rișcuţa, Nivel de calificare Director

Bună tuturor! Mă bucur că am revenit în Jurnalul 
Fericirii având o nouă calificare: Director Executiv. 
Sunt fericită că fac parte din marea familie Life 
Care®, mă simt împlinită și entuziasmată de faptul 
că pot ajuta, pe zi ce trece, mai multe persoane, 
schimbându-le stilul de viață cu unul sănătos. 
Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor celor 

care m-au ajutat și mi-au fost alături în această perioadă!
Roxana Dogărescu, Nivel de calificare Executive Director

Bună tuturor. Mă numesc Verza Alina Claudia, sunt 
în această companie de 1 an și jumătate. Sunt 
foarte mândră de realizările mele în această 
companie, de produse și de echipa mea minunată 
de fete ambițioase. Am mai urcat o treaptă 
importantă, atingând nivelul de Silver Director, de 
care sunt foarte mândră, pentru că urc lunar câte o 

treaptă importantă și știu sigur că voi ajunge cât mai sus.
Alina Claudia Verza, Nivel de calificare Silver Director

Bună! Am intrat în această echipă minunată Life 
Care® acum un 1 an si 5 luni. Prin multă ambiție am 
avut parte numai de lucruri bune, am urcat treaptă 
cu treaptă pe această scară a reușitei. Și nu mă 
opresc aici pentru că am alături o comunitate de 
oameni minunați, alături de care am învățat să mă 
descopăr, să fiu mai realistă cu mine și mai pozitivă. 

Mulțumesc Life Care® pentru această oportunitate!!
Aura Lenuţa Ene, Nivel de calificare Gold Director

Bine v-am regăsit!!! Sunt extrem de fericită că este 
a doua lună consecutiv când apar în Jurnalul 
Fericirii, dar, de data asta, cu un alt nivel de 
calificare și sigur o voi ține tot așa până îmi voi 
atinge toate obiectele. Vreau să mulțumesc întregii 
mele echipe pentru încrederea pe care mi-au 
acordat-o în momentul în care au acceptat acestă 

colaborare și le promit că împreună vom reuși să atingem, în fiecare 
lună, câte un nou nivel de calificare.
Alina Voicila, Nivel de calificare 20% 

Bună. Mă numesc Dinișor Mihaela, sunt soție și 
mamă a doi copii. În urmă cu o lună am luat pentru 
prima dată contact cu aceste produse minunate. 
Am facut o primă comandă minima pentru mine și 
am fost cucerită de la primele utilizari, atât eu, cât și 
familia mea. Am început să testez cât mai multe 
produse, dar și să recomand beneficiile 

Partenerului Life Care®. Cu mult entuziasm și dedicare am reușit, în 
doar o lună, să ating calificarea de Director Life Care®. Pentru mine, 
totul a venit ca o minune, începând de la produse, bonusuri, 
oamenii săritori din comunitate, dar și informațiile primite. Drumul 
meu în această comunitate este la început. Am o echipă micuță și 
draguță, cu care am planuri de viitor foarte frumoase. Mulțumesc 
mult Sponsorei mele, Andreea, Cristina Racoviță, pentru tot 
suportul acordat și bineînțeles, Diamanților noștri pentru sprijin.
Mihaela Dinișor, Nivel de calificare Director

Bună tuturor! Sunt o mamică care traiește la țară și 
care, din 2018, caută cu disperare o alternativă de 
câștig financiar. O activitate pe care să o pot face de 
acasă pentru că nu aveam prea multe alternative 
de a lucra. Și mă bucur că am descoperit exact ce 
aveam nevoie! Am descoperit și produse 
sănătoase, o comunitate frumoasă, dar și 

oportunitatea de a dezvolta o afacere. Sunt o mamică ambițioasă și 
am crezut întotdeauna că dezavantajul de a trai la țară poate fi o 
oportunitate, dacă dezvolt afacerea potrivită! Cresc printr-o poveste 
reală și sinceră. Muncesc mult! Lângă fiecare Partener, zi de zi și mă 
bucur pentru fiecare rezultat! Și încerc să mă dezvolt cât pot de 
mult. Și pentru că tot vorbim de dezvoltare, sunt fericită că am reușit 
să fac parte și din noua grupă de Consilier de Stil de Viață Sănătos – 
susținut Online, în 13 și 14 Iunie, unde am învățat, împreună cu 
Lideri noi din echipa mea! Felicit echipa mea frumoasă, care 
consuma produse și vorbesc din experiența lor, fetelor care învață, 
care obțin calificări noi, care dublează bonusuri, care au luat Start 
Rapid. Le mulțumesc Sponsorilor mei care mă susțin și mă inspiră: 
familiei Adimona și Mihai Bucică, Diamond Director! Știu că trăim 
vremuri mai dificile, însă eu mi-am promis ca până la finalul anului 
să mai cresc o echipă minunată și să obțin un nou nivel de calificare. 
Vă îmbrățișez,
Iuliana Costache, Nivel de calificare Silver Director

Bună tuturor! Încă o lună, încă un prag atins, încă o 
calificare! Sunt mândră și fericită că am ajuns până 
aici și bineînțeles că nu mă voi opri aici. Ador să fac 
bine și ador să lucrez cu oameni care îmi cer 
ajutorul. Iubesc acest job și iubesc aceste produse 
minunate care îmi fac bine mie, familiei mele și nu 
în ultimul rând, consumatorilor mei care revin cu 

drag și încredere, ori de câte ori este nevoie și asta mă motivează 
cel mai mult în această minunată aventură. Life Care® înseamnă 
sănătate, frumusețe, stare de bine, visuri împlinite și, nu în ultimul 
rând, posibilitatea de câștig. Vreau să mulțumesc frumoasei mele 
echipe, mentorei mele, Clementina Macovei și Diamantului nostru, 
Andreea Georgescu, care mi-a oferit tot sprijinul ei către realizarea 
visului meu! Multumim Life Care®!
Ana-Maria Kurko, Nivel de calificare Director

Vă salut cu drag pe toți! Mă prezint în câteva 
cuvinte. Sunt mamică de 2 fetițe, iar de 1 an și 6 luni 
am luat decizia să îmi dau demisia dintr-o 
multinațională din București, în care activasem 10 
ani. Am crezut că o funcție îmi poate aduce fericirea 
și stabilitatea financiară, însă am realizat că îmi fură 
ceva foarte important și anume, LIBERTATEA de a fi 

alături de copiii mei, de a face ce vreau, când vreau. Așa că, inspirată 
de povestea Diamanților mei – Adimona și Mihai Bucică, am hotărât 
să îmi iau inima în dinți și să dezvolt și eu această oportunitate. Nu 
mi-a fost foarte ușor, însă nu am renunțat nici o secundă. Îmi 
setasem câteva obiective/vise și trebuia să le duc la bun sfârșit. 
Luna MAI a fost pentru mine luna în care am stabilizat echipe, luna 
în care activitatea mea la nivel de pva-uri s-a dublat, luna în care am 
simțit, mai mult ca niciodată, că aceasta este comunitatea în care 
voi activa toată viața mea. Am luat decizia să fac ceva diferit în acest 
an, 2020, și rezultatele încep să apară: am început cu achiziția unei 
minunate mașini (accesând în același timp programul Car Program), 
am ajutat întreaga echipă să se stabilizeze și așa am atins calificarea 
de GOLD Director. Am înțeles, mai mult decât oricând, că 
educația/informația de calitate face diferența și așa am luat decizia 
de a achiziționa, pentru a 3-a oară, Cursul Consilier de Stil de viață 
sănătos. Satisfacția este și mai mare când, alături de mine, mai sunt 
20 de parteneri din echipa mea la acest curs, mare parte fiind 
parteneri la început de drum care au înțeles că pot avea rezultate 
diferite dacă vor face ceva diferit. Doamne ajută să fim sănătoși cu 
toții și să ne revedem curând în Jurnal, cu noi calificări.
Cristina Racoviţă, Nivel de calificare Gold Director

Bună! Ma numesc Pană Sonia Elisabeta, sunt mamă 
a 3 copii, ocupație casnică, locuiesc într-o 
comunitate mică, dar cu o dorință mare de a face 
ceva bun pentru mine, familia mea, dar și semenii 
mei. Am ales să îmi schimb stilul de viață cu ajutorul 
acestor produse și, în timp, mi-am dat seama că pot 
face și un venit suplimentar din această activitate.  

Este a doua apariție în Jurnalul fericirii și este o bucurie maximă mai 
ales că am alături de mine în Jurnal, încă 2 fete din echipa mea. 
Această calificare frumoasă, de Silver Director, am obținut-o 
datorită echipei mele hărnicuțe, dar și constantă, cu care am lucrat 
de-a lungul timpului. Le mulțumesc lor, dar și Sponsorei mele, 
Racoviță Cristina!!!
Sonia Elisabeta Pană, Nivel de calificare Silver Director
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Bună tutoror, sunt Florina și de aproape un an și 
două luni fac parte din marea familie Life Care®. 
Sunt entuziasmată că sunt iarăși în Jurnalul fericirii, 
sărbătoresc cu drag noua calificare de Assistant 
Saphire, alături de minunata mea echipă, formată 
din oameni pozitivi, ambițioși și foarte muncitori, 
cărora le MULȚUMESC pentru încrederea acordată! 

Multumesc mult pentru disponibilitatea și ajutorul oferit de către 
Mihaela Gheorghe și Sponsorul meu, Brigi Rohacs!
Florina Dorina Moldovan, Nivel de calificare Assistant Saphire

Bună tuturor, mă numesc Iulia Bota și mă bucur să 
fiu din nou aici, alături de voi! "Acolo unde cei 
înfrânți văd bariere, învingătorii zăresc trambuline" 
este un citat de Robert Brault, pe care, acum ceva 
timp, nu îl înțelegeam… Am realizat însă recent că 
exact asta s-a întâmplat și în viața mea- într-o 
perioadă în care primeam piedici din toate părțile, 

am revenit în scurt timp pe linia de plutire, ba chiar mi-am depășit 
limitele... Cum am reușit? Am încetat să mă lamentez și am folosit 
toate piedicile din drumul meu pe post de propulsor pentru a 
ajunge unde îmi doresc. Acum privesc viața cu alți ochi și nu mă mai 
tem de provocări! Sunt recunoscătoare vieții pentru tot și fetelor 
mele minunate, pe care le îmbratișez și le aștept să urce cât mai sus, 
pentru că nu există imposibil!
Iulia Bota, Nivel de calificare Gold Director

Bine v-am regăsit pe toți. Numele meu este 
Stroescu Ana-Maria, sunt înscrisă în Life Care® de 
aproape un an de zile, de această dată cu calificarea 
de Assistant Gold. Mă bucur enorm că am 
descoperit această oportunitate și vreau să le 
mulțumesc, în special, Sponsorei mele, Adela Nuță, 
Gabrielei Dincă, pentru tot suportul și sfaturile date 

și nu în ultimul rând, echipei mele, din care deja apar nivele de 
calificare frumoase. Mult succes tuturor și să ne revedem cu un nivel 
superior.
Ana-Maria Stroescu, Nivel de calificare Assistant Gold

Numele meu este Sanda Iulia Petcu și sunt fericită 
să fac parte din această comunitate! Succesul, în 
mare parte, stă în voința de a învinge, să ne 
străduim deci și să stăruim. Am planuri mari și cu 
siguranță reușesc. De ce? Pentru că acțiunea zilnică 
este secretul în afacerea mea. Mulțumesc tuturor 
celor care mă susțin necondiționat!

Sanda Iulia Petcu, Nivel de calificare Assistant Gold

Bună tuturor! Mă bucur enorm să revin în revista 
companiei, de data aceasta în calitate de Silver 
Director. De ce ador această afacere?
Aici găsești tot ceea ce are nevoie un om în viață: 
sănătate, bani și timp. 
Țelul meu este să ajut cat mai multe persoane sa 
cunoasca beneficiile acestor produse si sa ajut cât 

mai multe persoane să construiască o afacere cu ele. Voi fi mereu 
recunoscătoare că am întâlnit această oportunitate și o consider o 
șansă unică de a ajunge la viitorul pe care îl visează orice om!
Loredana Maria Sut, Nivel de calificare Silver Director

Iubesc ceea ce fac. Nu cred în perfecțiune dar cred 
că lucrurile de impact se întâmplă când te dedici lor 
trup, minte, gând și suflet!
Svetlana Sârbu, Nivel de calificare Silver Director

Cu 8 luni în urmă am luat hotărârea de a deveni 
consumator al acestor produse, în scurt timp mi-am 
dat șansa mie și altor persoane din jurul meu de a le 
promova și ăsta a fost începutul unei frumoase 
colaborări. Acceptarea acestei oportunități mi-a 
adus numai împliniri, am început să mă dezvolt pe 
plan personal, profesional și am ales un stil de viață 

sănătos, pentru mine și familia mea. Am atins nivelul de director, 
dar acesta este un prim pas important în drumul meu spre succes! 
Recomand tuturor să își dea șansa de a munci pentru ceea ce își 
doresc. Cu acțiune zilnică, dorință și un plan bine stabilit, succesul 
este de partea ta. Le mulțumesc fetelor din echipa mea și mentorei 
mele pentru tot sprijinul acordat.
Alina-Claudia Muscu, Nivel de calificare Director

Bună ziua. Numele meu este Chira Ameda și de 4 
luni fac parte din cea mai ambițioasă și frumoasă 
echipă Life Care®. Alături de ele am învățat că 
ambiția=reușită= vise împlinite. Dacă ar fi sa aleg 
aceasta echipa as alege-o fără să stau pe gânduri. 
Ce ma bucura cel mai mult este ca vad mulțumire, 
rezultatele clientelor si calitatea produselor. Nimic 

nu este mai satisfăcător ca si un multumesc spus din inima.
Ameda Chira, Nivel de calificare Director

Bună tuturor. Life Care® este oportunitatea care 
mi-a schimbat viața și prin care eu mi-am câștigat 
primii bani, îmbinând utilul cu plăcut, nu am simțit 
că muncesc, mi-a plăcut atât de mult încât vedeam 
activitatea ca pe o delectare, iar acest fapt s-a văzut 
în creșterea rapidă pe care am avut-o împreună cu 
echipa mea, ajungând în doar trei luni la nivelul de 

Director. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a adus aici și 
pentru că mi-a dat putere să trec peste toate obstacolele! În 
continuare, cerul e limita! Alături de Bunul Dumnezeu, de 
Ana-Maria Stroescu, mentora mea și alături de echipă, visez și 
muncesc să îmi găsesc loc printre Diamantele acestei Companii. 
Beatrice Naramizoiu, Nivel de calificare Director 

Bună tuturor! Mă numesc Poloboc Neculai, mă 
bucur să fiu din nou în Jurnalul fericirii, dar de 
această dată ca director! Mulțumesc echipei mele și 
mentorei mele pentru tot sprijinul și ajutorul 
acordat! Cu mare drag scriu acest testimonial și cu 
ambiția că nu va fi ultimul, vor urma și alte din 
partea mea.

Neculai Poloboc, Nivel de calificare Director

Bună! Mă numesc Ana-Maria Grivasa și sunt 
mândră să fac parte din familia Life Care®. Deși 
acest început a fost o provocare pentru mine, pot 
spune că am reușit să îmi depasesc limitele, 
ajungând la nivelul de 20% într-un timp foarte 
scurt, demonstrându-mi că nu există lucruri 
imposibile. Rezultatele mele sunt cheia motivației 

pentru viitor. Scopul meu principal în acest moment este să ajung 
cât mai departe în această companie minunată, iar prin muncă, 
dorință perseverență și ambiție, sunt sigură că voi reuși! Mulțumesc 
Sponsorei mele, Iulia Bota, pentru sfaturile bune și sprijinul 
permanent, dar și echipei mele frumoase!
Ana-Maria Grivasa, Nivel de calificare 20%
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Bună, ma numesc Maria Dura și sunt în această 
afacere de un an. Mă simt minunat că pot fi de folos 
celor cu diferite nevoi și îi pot ajuta cu aceste produse 
minunate. Sunt încântată că am ajuns la nivelul de 
17%, dar vreau mai mult. Mulțumesc Sponsorei 
mele, Loredana Maria Șut, care m-a ajutat și 
îndrumat și Mihaelei Gheorghe, care este o femeie 

minunata! Mulțumesc Life Care® pentru această oportunitate.
Maria Dura, Nivel de calificare 17% 

Bună! Numele meu este Violeta Popa, am 35 ani și 
sunt mămica a doi băieți și o fetiță. Spunând DA 
acestei oportunități, am ales să îmi schimb viața 
mea și a familiei mele. Am intrat în această familie 
minunată în urmă cu cinci luni de zile și sunt foarte 
mândră de mine și de realizările mele. Mulțumesc 
mult mentorei mele, Nina Florina Damian, pentru 

răbdarea și minunatul caracter de care dă dovadă.
Perseverență și ambiție... Sunt cuvintele care mă definesc!
Violeta Popa, Nivel de calificare 17%

Bună! Dintotdeauna mi-am dorit să contribui în 
viața oamenilor cu "ceva bun" și pot spune cu mâna 
pe inimă că această oportunitate m-a ajutat în 
această privință, mi-a schimbat viața și veniturile. 
Mi-am luat angajamentul că voi putea să lucrez de 
acasă, să îmi văd copii crescând și voi putea să 
binecuvântez în bine viețile a mii de oameni. 

Multumesc mentorilor Brigi Rohacs și Mihaela Gheorghe pentru că 
mă susțin, dar nu în ultimul rând, oamenilor frumoși cu care lucrez 
zilnic. Mulțumesc!
Gabriela Tomoioaga, Nivel de calificare 17% 

Bună! Mă numesc Plitan Mihaela și am intrat în 
comunitatea Life Care® în urmă cu doi ani, însă atunci 
nu am dat mare importanță acestei oportunități. 
Acum am revenit și mă bucur enorm. Îi mulțumesc 
din suflet Sponsorei mele, Carmen Sima, Diamond 
Director, pentru tot sprijinul acordat și pentru 
răbdarea care a avut-o cu mine! Am ajuns la nivelul 

de calificare de 20% în doar o lună de când am revenit și îmi doresc să 
ajung tot mai sus. Vreau să îi mulțumesc frumos diamantului nostru, 
Carmen Sima, dar și să spun “Mulțumesc Life Care®!”
Mihaela Plitan, Nivel de calificare 20%

Bună, mă numesc Barany Ramona, sunt mamică și 
fac parte din echipa Life Care® de 3 luni, timp în care 
am ajuns la nivelul de 20%. Sunt foarte fericită că 
am ales Life Care®, că am ocazia să îmi îndeplinesc 
visele și să dăruiesc celor din jurul meu un stil de 
viață sănătos, fericire și prosperitate. Mulțumesc 
echipei mele!

Bună, numele meu este Nechita Claudia Ioana. 
Colaborez cu această firmă minunată de câteva 
luni, luni în care am descoperit niște produse 
minunate și mi-am redescoperit bucuria și dorința 
de a ajuta oamenii. 
Mă bucur enorm că am reușit să ating acest nivel de 
calificare, iar pentru asta vreau să îi mulțumesc din 

suflet Sponsorei mele, Ghedan Emese, și nu în ultimul rând, echipei 
mele minunate. Mult succes !
Claudia Ioana Nechita, Nivel de calificare 17%

Bună! Numele meu este Bara Erika Ramona, am 36 
de ani, sunt în această companie de 6 luni și sunt 
încântată de acest lucru. 
Mă bucur foarte mult că am ajuns la acest nivel și 
doresc să avansez mult mai mult, cu răbdare și 
încredere. Cu Life Care®, ideea de a dezvolta o 
afacere pentru mine, este un succes. 

Recomand cu mare încredere produsele Life Care® cu drag și altor 
persoane și, de asemenea, multă sănătate! Folosește produsele 
Life Care® pentru a fi fericit!
Erika Ramona Bara, Nivel de calificare 17%

Numele meu este Maria Ise, mă bucur că fac parte 
din echipa Life Care®, mă bucur că am spus "da" 
acestei oportunități la momentul potrivit. Țin să 
mulțumesc oamenilor care m-au ajutat în aceste 
două luni să ajung unde sunt astăzi, Adela Nuță, 
respectiv Gabriela Dincă.
Vă mulțumesc! Mulțumesc Life Care®!

Maria Ise, Nivel de calificare 17%

Bună, mă numesc Alexandra Tapor, sunt mămică de 
1 an și 9 luni și sunt extrem de bucuroasă pentru că 
am ajuns la această calificare și la oportunitatea de 
a scrie în jurnal, pentru prima dată. 
Îi mulțumesc mentorei mele, Mihaela Gheorghe, 
pentru tot sprijinul și ajutorul pe care mi l-a oferit în 
a-mi schimba gândirea și viitorul financiar, folosind 

și recomandând produsele Life Care®. 
Aici vreau să îmi împlinesc visul, de a fi propria mea șefă și de a fi cât 
mai mult cu fetița mea și în același timp, să îi pot oferi tot ce își 
dorește din punct de vedere financiar. Life Care® chiar îți poate 
schimba viața!
Alexandra Tapor, Nivel de calificare 17%

Bună tuturor. Dacă acum câteva luni mi-ar fi spus 
cineva că poți să reușești atât de multe doar 
accesând internetul, nu aș fi crezut!
Mă numesc Beșleagă Maria și mi-am început 
colaborarea cu Life Care® în urmă cu 3 luni! Regret? 
Nu, pentru că Life Care® mi-a schimbat viața radical. 
Această companie îți oferă posibilitatea de a avea o 

viață sănătoasă, fericită și împlinită! Am cunoscut o întreagă echipă 
minunată, care m-a sprijinit în toate momentele și le mulțumesc din 
suflet!! Vă mulțumesc, Life Care®!
Maria Beșleagă, Nivel de calificare 17%

Bună tuturor, mă numesc Cătălina Androne și mă 
bucur să mă aflu aici atât de repede! Încăă din 
primele zile de când fac parte din acestă echipă, 
mai exact acum 2 luni, orizonturile mele privind 
conexiunea cu oamenii s-au lărgit mult, în sensul că 
am putut ajuta oamenii și aceasta are o importanță 
imensă pentru mine. 

Am intrat în acestă comunitate cu gândul de a mă dezvolta personal 
și a ajunge la un nivel cât mai înalt, ceea ce am și reușit cu ajutorul 
Sponsorei mele, Iulia Bota și a echipei mele minunate, cărora vreau 
să le mulțumesc pe această cale! 
Sunt sigură că împreună vom ajunge departe, sunteți minunate, 
dragele mele partenere și vreau tot ce este mai bun pentru fiecare 
dintre voi! Va îmbrățișez!
Cătălina Androne, Nivel de calificare 17%

De-a lungul timpului am constatat că viața este 
adesea foarte zgârcită. Trec clipe, ore, zile, luni sau 
chiar ani fără să simți nimic. Totuși, odată ce se 
deschide o ușă, o adevărată avalanșă pătrunde 
prin spațiul deschis. Acum nu ai nimic, iar în clipa 
următoare ai mai mult decât poți accepta. Întâlnind 
persoane minunate în această echipă, am realizat 

că viața îți poate fi schimbată de către oamenii care nici nu te 
cunosc. Am avut puțin de lucru (asupra mea, desigur), dar în 
câteva luni am devenit o altă persoană: mai deschisă, mai 
curajoasă, mai optimistă, mai încrezătoare în forțele proprii și, 
bineînțeles, mai bogată și mai împlinită, urmând exemplul unor 
mentori implicați și plini de energie, modele demne de urmat.,, 
Oamenii mici au obiceiul de a te descuraja, însă oamenii mari știu 
să te facă să simți că poți și tu.'' (Mark Twain) 
Restul vine de la sine. Mă bucur că fac parte din Echipa Minunată și 
sper să urc pas cu pas pe culmile cele mai înalte ale acestei afaceri!
Mitrea Florentina Valentina, Nivel de calificare 20%

Bună tuturor! Mă numesc Monica, sunt mămica a 
trei copii minunați… și de patru luni am descoperit 
oportunitatea de a începe o afacere de acasă. Nu 
sunt momentan acolo unde îmi doresc, dar voi lupta 
să ajung unde doresc! Țin să îi mulțumesc Sponsorei 
mele, Florina Dorina Moldovan, din suflet pentru tot 
sprijinul și suportul acordat!

Mulțumesc și companiei Life Care®, pentru că aici îți poți îndeplini 
orice dorință, dacă ai ambiție și devotament.
Monica Mihalciuc, Nivel de calificare 20%

Bună, sunt Marinela și mă bucur că fac parte din Life 
Care®. Sunt de 3 luni În această companie și, în 
momentul de față, sunt la nivelul de 20%. Îi 
mulțumesc pe această cale, din suflet, pentru 
sprijin, mentorului meu Roxana Negrean și 
Mădălinei Manole!
Marinela Constantin, Nivel de calificare 20% 

Bună ziua, mă numesc Stancu Maria și sunt fericită 
să scriu un nou testimonial! Asta înseamnă că am 
mai crescut, atât eu, cât și minunata mea echipă. 
Într-un timp scurt spun eu, de numai 7 luni, am 
îndeplinit un obiectiv personal și am atins nivelul 
de calificare de 20%, ceea ce mă mulțumește 
destul de mult. Tot aceasta este și prima lună în care 

m-am bucurat de primii banii serioși încasați în Life Care®. Deci, SE 
POATE! Pe acestă cale aș dori să le mulțumesc fetelor din echipa 
mea, cu ajutorul cărora am facut acești pași și care urmează 
exemplul, dar și Sponsorilor mei, Saviana Diaconu, Iuliana Costache 
și Diamaților noștri. Vă mulțumesc și vă urez succes tuturor!
Maria Stancu, Nivel de calificare 20%

Bună tuturor, mă numesc Popp Patricia Roberta. 
Sunt în acestă companie de 2 luni și am ajuns la 
nivelul de calificare de 20%. Sunt foarte mândră de 
mine și îmi doresc să ajung cât mai sus. Îi 
mulțumesc mentorei mele, Verza Alina Claudia, 
pentru toate sfaturile și ajutorul pe care mi le-a 
oferit. Sunt consumatoare de produse și le 

recomand cu drag.
Patricia Roberta Popp, Nivel de calificare 20%

Când am intrat în comunitatea Life Care® știam că 
este locul ideal pentru mine și aveam visuri mari. 
Făcând parte dintr-o echipă fantastică, mi-am găsit 
locul și sunt înconjurată de oameni care gândesc la 
fel. Henry Ford spunea: "A fi împreună e un început. 
A rămâne împreună e un progres. A lucra împreună 
este un succes." Sunt de acord cu acest citat 

deoarece succesul pe care îl am în Life Care® se datorează faptului 
că am simțit ce înseamnă lucrul în echipă, comunicare și incredere. 
Rodica Cernescu, Nivel de calificare 20%

Am intrat hotărâtă, ambițioasă, optimistă în Life 
Care®, cu gândul că, dacă vrei, poți reuși orice, nu 
există "nu pot", există "nu vreau". Sunt mândră că 
fac parte din Life Care® și sunt fericită când îi pot 
face și pe alți oamenii fericiți. Mulțumesc Life Care®, 
datorită acestei oportunități am devenit și 
independentă financiar. Luptă pentru visele tale, 

indiferent de obstacolele întâlnite. 
Mulțumesc Sponsorei mele, Rodica Cernescu, că este alături de 
mine la orice pas și mă sustine tot timpul.
Luminiţa Cornea, Nivel de calificare 17% 

Mă numesc Butincu Daniela. 
Momentan, sunt la nivelul de 17%. Ce vreau să vă 
spun despre Life Care® este că oricând ai 
posibilitate să avansezi, atâta timp cât îți propui 
acest lucru. Și cel mai frumos lucru, din punctul meu 
de vedere este că, în Life Care®, oamenii învață să 
trăiască ca într-o comunitate. 

Mulțumesc Samșudean Ibi și Dorin, mulțumesc Nela și Romeo 
Turculeț pentru sprijinul de până acum.
Daniela Butincu, Nivel de calificare 17%

Bună ziua. Folosesc produsele Life Care® de 
aproximativ șapte ani. În urmă cu câteva luni, la 
sfatul unei prietene, Roxana Dogărescu, care este și 
Sponsorul meu, am ales să mă înscriu în această 
comunitate. Tot aici am întâlnit-o și pe doamna 
Cristina Racoviță, o persoană devotată, gata 
oricând să te ajute. Pe această cale, le mulțumesc 

pentru sprijinul acordat! În prezent, doresc să ajut cât mai mulți 
oameni prin aceste minunate produse, pe care, atât eu, cât și familia 
mea, le folosim cu multă plăcere, și care ne-au scăpat de multe 
probleme. Doresc, de asemenea, să le mulțumesc și celor care 
mi-au arătat încredere, înscriindu-se în echipa mea și le doresc mult 
succes! Multă sănătate alături de Life Care®!
Ioana Irina Gheorghita, Nivel de calificare 17%

Bună! Mă numesc Oțelea Mihaela Alina și sunt 
fericită că am ales Life Care®! De 6 luni lucrez cu 
produsele și sunt mândră că am o echipă minunată, 
iar rezultatele mele/ale noastre deja se văd. Sunt 
foarte mulțumită de produse și mă simt tare bine 
pentru că am multi clienți fericiți și mulțumiți. În 
activitatea mea de Kinetoterapeut, este important 

să lucrez cu produse de calitate și să aduc rezultate. Mă bucur, de 
asemenea, că în Life Care® mă pot dezvolta și sunt fericită că am 
acces la videoconferințe săptămânale de echipă, unde învățam și 
planificam, dar și că am putut să particip, pentru prima dată, la 
Cursul de Consilier de Stil de Viață Sănătos. Am speranța că voi 
reuși, împreună cu echipa mea și că vom aduce rezultate în jurul 
nostru. Felicitări echipei mele minunate și mulțumiri Sponsorilor 
mei, în special mamei mele: Maria Stancu! Vă mulțumesc tuturor.
Mihaela Alina Oţelea, Nivel de calificare 17%

Bună tuturor, sunt Teodora, soție și mamă a doi copii 
minunați. Folosesc produsele Life Care® de 4 luni și 
pot confirma că provoacă dependență, în sensul 
bun al cuvantului. Totul a început cu siropul de tuse 
pe care l-am luat pentru copii mei și, având un efect 
imediat, am răspuns cu DA provocării de a deveni 
Partener. Fac parte dintr-o echipă fantastică care 

îmi este permanent alături. Am învățat foarte multe lucruri în aceste 
4 luni minunate. Îmi doresc să evoluez prin calitatea informațiilor 
oferite și din acest motiv, am luat decizia de a participa la cursul 
Consilier de Stil de viață Sănătos. Un lucru important pentru mine 
este acela că am învățat să văd, în primul rând, nevoile oamenilor, 
apoi să vin în ajutorul lor. Îi mulțumesc Sponsorului meu, Sonia 
Elisabeta, pentru prezentarea oportunității/beneficiilor, dar și 
Cristinei Racoviță pentru tot suportul acordat.
Teodora Mache, Nivel de calificare 17%

Ramona Barany, Nivel de calificare 20%
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La Mulți Ani, Life Care®!
15 ani de FERICIRE… și cu fiecare an, suntem mai aproape de visul 
nostru! Vă mulțumim din suflet că ne ajutați să ajungem la cât mai 
mulți oameni, să îi sprijinim să devină mai sănătoși, mai fericiți și 
mai împliniți! 
ÎMPREUNĂ schimbăm LUMEA!
Nela și Romeo Turculeţ, 
Nivel de calificare Founder Ambassador Director 

Ceea ce obții realizându-ți obiectivele nu este la fel de important 
ca ceea ce devii prin atingerea obiectivelor tale. La multi ani de 
"devenire" Life Care® și tuturor partenerilor săi! 
Olentina Ţărnău, 
Nivel de calificare Founder Diamond Director 

Succesul înseamnă să obții ceea ce-ți dorești. Fericirea înseamnă 
să-ți dorești ceea ce obții."Dale Carnegie
La mulți ani, Life Care®!
Gabriela Simona Dincă, 
Nivel de calificare Founder Diamond Director

Simțim recunoștință, apreciere și mulțumire pentru ceea ce este 
și mai ales CINE este astăzi Life Care®. Daca simți pasiunea, dacă 
te motivează libertatea și, mai ales, dacă poți fi un prieten de 
încredere, locul tău este alături de noi. Aici poți contribui, primi și 
da mai departe - aceasta înseamnă, de fapt, Life Care®. Mulțumim 
fondatorilor, management-ului, Partenerilor și Liderilor Life Care®.
Romelia și Florin Mureșan, 
Nivel de calificare Diamond Director

Să poți lucra acolo unde vrei, atât cât vrei, așa cum vrei și să 
reușești să-ți asiguri o viață decentă folosind produse cu eficiențe 
remarcabile, fără să fii nevoit să vinzi, este oportunitatea ce 
poate fi o salvare pentru foarte mulți acum!
Îi urez La Mulți Ani din toată inima acestei companii care oferă 
grijă pentru viață la atâția oameni! Veniți alături de noi!
Marta Meleg, 
Nivel de calificare Diamond Director 

Drumul către libertate pornește de la un vis! Noi am visat să fim 
primii în U.E! Trăiește-ti visul cu curaj și motivație și fii unul din 
primii lideri internaționali Life Care®! E rândul tău! 
Împreună la ceas aniversar! La mulți ani, 15 ANI!!!
Adimona și Mihai Bucică, 
Nivel de calificare Diamond Director 

Cu ocazia acestei aniversări speciale, 15 ani, salut familia Life 
Care®! Ne gândim cu recunoștință la visele lui Cristian și Dan 
Onețiu. Avem un sentiment de fericire și împlinire că putem 
contribui la împlinirea acestora! Să continuăm să ne realizam 
visele noastre comune! La mulți ani!
Melinda Lázár, 
Nivel de calificare Diamond Director

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe Fondatorii acestui business, pe 
directorul general, pe toti angajații și partenerii Life Care®! 
Suntem pregătiți să-i ajutam pe cei care vor să își împlinească 
visele! Îmi doresc ca împreună să cucerim întreaga Europa!
„Orice ți-ai dori de la viață, trebuie să le dai mai întâi altora. Dacă 
vrei prieteni adevărați, trebuie să devii mai întâi un prieten 
adevărat. Dacă vrei să recoltezi binecuvântări în viața ta, 
seamănă semințele binecuvântărilor în viața altora!” (Elizabeth 
Jane Howard)
Edit Kaszáné Szászi, 
Nivel de calificare Diamond Director 

Am dovedit că nu contează când începi, ci contează ce faci de 
când începi! Doi ani de FERICIRE alături de Life Care® și MINUNATA 
mea ECHIPĂ formată din oameni ce fac diferența, ajutând 
necondiționat! La mulți ani fericiți împreună, dragă comunitate 
Life Care®!
Mihaela Gheorghe, 
Nivel de calificare Diamond Director

Ia-ți un vis și fă din el un drum! La mulți ani, Life Care®! Mulțumim 
că exiști!
Carmen Diana Sima, 
Nivel de calificare Diamond Director 

La mulți ani, Life Care®! La mulți ani, Fondatorilor! Vă mulțumim 
pentru oportunitatea de a fi oameni liberi, atât din punct de 
vedere financiar, cât și spiritual, având posibilitatea de a acorda 
ajutor persoanelor care au nevoie. La mulți ani tuturor angajaților 
care ne sunt alături! La multi ani Partenerilor din echipa noastră, 
suntem mândri de voi!
Irina și Valentin Vlad,
Nivel de calificare Diamond Director

Adela Nuţă, 
Nivel de calificare 
Diamond Director

Azi se împlinesc 15 ani de când a luat ființă compania care a 
schimbat mii de vieți. 15 ani de când doi oameni minunați au dat 
șansa atâtor persoane să fie libere și să își construiască o viață de 
vis. Sunt veșnic recunoscătoare celor 2 fondatori -Cristian Onețiu 
și Dănuț Onețiu, dar și lui Gabriel Dumitru – care au construit acest 
imperiu, cu și despre oamenii care își doresc un stil de viață 
sănătos și o afacere fără frontiere. La mulți ani, Life Care®!
Andreea Georgescu și Ali Kalkan, 
Nivel de calificare Diamond Director

of
15 ani aniversari
13 Diamanți
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MiliOAMENI mai bogați cu 100.000€
Mr & Mrs PRESIDENT Life Care®

La 15 ani aniversari, suntem gata să oferim PREMIU DE EXCELENȚĂ în valoare de 100.000 
de EURO pentru Partenerii noștri de afaceri, care obțin cel mai mare nivel de calificare din 

planul de marketing Life Care® -> PRESIDENT ->  până la 31 ianuarie 2021! 

Drumul până la PRESIDENT are multe alte recompense în EURO, care așteaptă să fie “revendicate”!

Nu e loterie, o extragere sau o vânătoare de recompense, e felul nostru de a-ți mulțumi 
pentru implicarea, performanța și plus valoarea, pe care le aduci în comunitatea noastră.

Avem sute de Parteneri de valoare, care s-au bucurat și se bucură de aceste premii valoroase și nu numai, 
cărora le mulțumim și de care suntem MÂNDRI că fac parte din comunitatea Life Care®.

Așadar, vorbim de PREMIU DE EXCELENȚĂ de 100 000 EURO, care își așteaptă 
câștigătorii. Nu ai nimic de pierdut, nu ai nicio taxă de participare, ține efectiv de tine și de ceea ce faci tu 
în direcția asta.

Vrei mai multe informații despre această campanie? Ia legătura cu cel care ți-a dat 
această publicație sau scrie-ne un mail pe adresa networksupport@life-care.com, cu 
subiectul: PRESIDENT Life Care® și te ajutăm cu toate informațiile de care ai nevoie.

P.S. Când îţi faci calculele de câștig, nu uita să aduni și recompensele care sunt 
în planul de marketing și ţi se cuvin!

Bani și Antreprenoriat

Venit lunar
14.000-20.000€

PRESIDENT

Venit lunar
13.000-18.000€

FOUNDER
COMMANDOR

DIRECTOR

Venit lunar
10.000-15.000€

COMMANDOR
DIRECTOR

Venit lunar
8.000-12.000€

FOUNDER
AMBASSADOR

DIRECTOR

Venit lunar
6.000-10.000€

Venit lunar
5.000-8.000€

DIAMOND DIRECTOR

FOUNDER
DIAMOND DIRECTOR

AMBASADOR
DIRECTOR

Venit lunar
3.500-6.500€

Venit lunar
2.000-5.000€

Venit lunar
1.500-3.500€

Venit lunar
1.500-2.500€

Venit lunar
1.000-2.000€

Venit lunar
500-1.500€

Venit lunar
1000-1444€

EMERALD DIRECTOR

SAPHIRE DIRECTOR

RUBY DIRECTOR

GOLD DIRECTOR

SILVER DIRECTOR

DIRECTOR

Extrabonus 4%

Program auto + Excusie
exotică + Extrabonus 4%, 2%

Program auto de lux+
Excusie exotică de lux +
Extrabonus 4%, 2%, 1%

Program auto de lux+
Excusie exotică de lux +
Extrabonus 4%, 2%, 1%

Program auto de lux+
Excusie exotică de lux +
Extrabonus 4%, 2%, 1%

Program auto de lux +
Excursie exotică de lux +
Extrabonus 4%, 2%, 1%

Program auto de lux +
Excursie exotică de lux +

Extrabonus 4%, 2%, 1%, 0.5%

Program auto de lux +
Excursie exotică de lux +

Extrabonus 4%, 2%, 1%, 0.5%

Program auto de lux +
Excursie exotică de lux +

Extrabonus 4%,2%,1%,0.5%

Program auto + Excusie
exotică + Extrabonus 4%

Program auto + Excusie
exotică + Extrabonus 4%, 2%

Program auto + Excusie
exotică + Extrabonus 4%, 2%

Inspiră-te din exemplul 
unui Diamond Director 
Life Care®!

Sunt foarte fericită că am atins acest nivel de 
calificare, întru-un 1 an și 2 luni de la 
înscriere. Acest lucru s-a întâmplat datorită 
faptului că am construit o frumoasă echipă, 
cu care mă mândresc și căreia îi mulțumesc 
că a avut încredere să pornească la drum cu 
mine. Nu a fost ușor să ajung aici însă, dacă 
îți dorești, muncești și ai ambiție, reușești 
orice și vreau să vă spun să nu renunțați 
niciodată la visele voastre, să nu fiți 
dezamăgiți niciodată când poate lucrurile nu 
ies din prima cum v-ați dorit voi, să continuați 
să munciți, să fiți pozitive și să gândiți că 
trebuie să reușiți pentru voi, pentru copiii 
voștri, pentru a vă depăși condiția materială, 
pentru o viață mai bună. Life Care®, pentru 
mine, înseamnă multă sănătate, vise 
împlinite și bani foarte mulți, pe care nu îi 
câștigăm la vechiul loc de muncă, înseamnă 
o oportunitate fantastică de a demara o 
afacere pe care aș dori să o preia și copiii mei. 

Mă regăsesc în viziunea acestei companii, 
aceea de a ajuta și a contribui la sănătatea 
oamenilor. Atât eu, cât și echipa mea, am 
adoptat produsele pe viață deoarece, cu Life 
Care®, ai certiudinea că produsele pe care le 
folosești sunt de calitate, sănătoase, 
eficiente, sigure și plăcute, prin folosirea 
ingredientelor organice, pe care corpul 
nostru le acceptă și le recunoaște în mod 
natural. Am crescut sub îndrumarea și 
sfaturile lui Dincă Gabriela Simona, Founder 
Diamond Director, căreia îi mulțumesc din 
suflet pentru tot și o asigur că are toată 
aprecierea, respectul și admirația noastră, 
este cea mai bună!

“Ca să începi o afacere, încetează să mai 
vorbești și începe să faci!”
Walt Disney

Adela Nuţă
Nivel de calificare Diamond Director

100.000€
PREMIU DE EXCELENŢĂ
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