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Quercetin Plus Vitamin  C

sistemul imunitar 
pentru 100% energie!
pagina   2

lumea 

Calendar de birou 2023

5921 4999 lei

Împreună susţinem educaţia 
adolescenţilor, implicându-i în 
programe ce contribuie la 
dezvoltarea abilităţilor dobândite și 
cele native, precum și la îndrumarea 
lor pentru o viaţă sănătoasă și plină 
de succes.

Am pregătit special pentru tine un 
calendar UNIC, pentru anul 2023.

Te invităm să ne fii alături în cadrul 
acestei povești minunate și să 
schimbăm lumea ÎMPREUNĂ!

Când natura și arta se îmbină, 
rezultatul este întotdeauna uimitor, 
spectaculos, vibrant.

Artistul Daniel Zlota s-a alăturat 
campaniei și a creat, cu pasiune și 
implicare, 12 picturi unice, care 
reprezintă 12 personalităţi care au 
schimbat istoria lumii. Acestea au 
fost realizate cu o tehnică aparte, 
BioART.

BioART reprezintă un nou tip de 
exprimare creativă, care promovează 

utilizarea materialelor bio în procesul 
de creaţie.

Tablourile sunt pictate cu ingrediente 
naturale, regăsite și în produsele Life 
Care®, precum spirulina, cafea, 
turmeric, goji, quercetina.

Astfel, a luat naștere Calendarul de 
birou BioART. Calendarul este 
prevăzut cu un suport de lemn și 
fiecare filă a acestuia prezintă 
ilustraţia unei personalităţi mondiale 
și vine însoţită de un citat 

motivaţional al personalităţii 
respective. Un calendar inedit, care 
să te motiveze, să te bucure, să te 
inspire de fiecare dată când îl 
privești.

Prin achiziţia acest calendar și TU faci 
parte din poveste, deoarece, toate 
veniturile obţinute în urma vânzării 
calendarului vor fi direcţionate către 
Taberele Educaţionale BIO Camp, 
proiect organizat de către fundaţia 
Life Care®.

67%
REDUCERE*

NOU
�

Prin înlocuirea produselor convenţionale nesănătoase și alegerea produselor 
organice, naturale și vegane dezvoltăm obiceiuri de consum benefice pentru 
toată familia.

Îndrumându-i pe cei din jur să aleagă produse sănătoase pentru o viaţă 
mai bună îi ajutăm să își construiască propria afacere de succes.

Cu gândul spre viitor și următoarele generaţii care vor schimba lumea în 
care trăim, Life Care® continuă drumul început cu Taberele Educaţionale 
BIO Camp, proiect organizat de către Fundaţia Life Care®.

*preţ fix



Imunitate 
la cote înalte! 
Menţinerea nivelului normal al imunităţii este foarte importantă în 
această perioadă. Pentru a susţine buna funcţionare a 
organismului nostru avem nevoie de un aport suplimentar 
de vitamine și minerale cu această capsulă vegetală. 

Luptă acum pentru imunitatea organismului tău 
cu un supliment alimentar natural! 

Scrie o recenzie despre produsul lunii Quercetin 
Plus Vitamin C, Cod: 7072 accesând pagina de 
produs club.life-care.com/Quercetin_RO sau 
scanează QR CODE-ul și poţi fi unul din cei 3 
norocoși care pot câștiga unul dintre cele 3 
produse Quercetin Plus Vitamin C.

CONCURS

alimentar 100% natural, recunoscută pentru 
proprietăţile remarcabile în controlul 
alergiilor.

• Quercetina se regăsește din abundenţă în 
capere, ceapă roșie, ridichi și mere, dar leguma 
cu concentraţia cea mai mare de quercetină 
este ceapa roșie, mai exact partea dinspre 
rădăcini și foile exterioare. 

•

•

• Vitamina C este una dintre cele mai importante 
vitamine de care are nevoie corpul uman. 
Aceasta:

• ajută în susţinerea 
sistemului imunitar

• este un suport în 

Poţi scrie experienţa ta până în data de 10 martie 
2023, iar câștigătorii vor fi anunţaţi în ediţia lunii 
aprilie / mai 2023. 

•

• reducerea inflamaţiei și a manifestărilor 
alergice (în special în zona sistemului 
respirator) precum: nas înfundat, ochi 
înlăcrimaţi, strănut, respiraţie dificilă etc

• protejarea sistemului vascular

• protejarea celulelor împotriva acţiunii 
radicalilor liberi

• stabilizarea tensiunii arteriale

• sistem cardiovascular puternic

• reducerea radicalilor liberi

• reducerea fragilităţii capilarelor. 

• Puternic antioxidant

• Organismul nostru nu poate produce quercetină, 
de aceea trebuie să suplimentăm aportul din 
dietă și/ sau suplimente alimentare. Acestea: 

• menţin funcţionarea normală a sistemului 
imunitar și a metabolismului energetic

• pot reduce simptomele de sensibilitate a 
organismului la agenţi patogeni

• protejează organismul de stresul oxidativ

• luptă împotriva acţiunii radicalilor liberi

• contribuie la întărirea sănătăţii sistemului 
digestiv. 

• Quercetina este un bioflavonoid, pigment 
vegetal prezent în multe legume, fructe și flori. 
Acest antioxidant natural este foarte important 
pentru sănătatea organismului și contribuie la 
reducerea radicalilor liberi și a oxidării 
grăsimilor. Quercetina este un supliment 

prevenirea și ameliorarea simptomelor de 
răceală și gripă

• protejează organismul împotriva stresului 
oxidativ.

comune

Acordă mai mult timp pentru îngrijire personală, 
implicit pentru sănătatea ta. Simptomele de 
răceală și gripă sau reacţiile manifestărilor alergice 
pot fi de domeniul trecutului cu ajutorul 
suplimentelor alimentare naturale cu vitamine si 
minerale! 

• puternic antioxidant

• luptă împotriva agenţilor patogeni 

• întărește sistemul imunitar

67%
REDUCERE

3124 lei

Conţine ingrediente provenite din surse 
naturale și anume quercetina 500mg extrasă 
din coajă de 

pentru un sistem imunitar puternic.

Quercetin Plus Vitamin C
Cod: 7072

Cumperi produse în valoare de 160 lei și primești 
la preţul de 3124 lei Quercetin Plus Vitamin C!* 

� 6199 lei7499 lei
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®

4503

� 3099 lei 1+ al 2-lea 1999 lei

Al doilea produs identic

®

4483

� 3999 lei 1+ al 2-lea 1999 lei

4046

� 5999 lei 1+ al 2-lea 3599 lei

21266

� 13499 lei14999 lei

39.9999 lei

pentru picioare 

21299

� 2399 lei2499 lei

Balsam de buze
4600

� 1499 lei 1+ al 2-lea 749 lei

4459

4000

� 2499 lei 1+ al 2-lea 1249 lei

Komfort Roll
4459

� 3399 lei 1+ al 2-lea  1999 lei

4082

4082

� 2399 lei 1+ al 2-lea 1199 lei

4351

� 4399 lei

1+ al 2-lea 2639 lei

Energia de care 

46%
REDUCERE

1+ al 2-lea cu discount

� 2799 lei

4011

4011

4012

4013

4012

4013

pentru al 2-lea produs

1499
lei

4351

54%
REDUCERE

l

4545

� 2099 lei 1+ al 2-lea 1049 lei

50%
REDUCERE41%

REDUCERE

4483

50%
REDUCERE

50%
REDUCERE

50%
REDUCERE

lei 40%
REDUCERE

50%
REDUCERE

®

®!

icioare 
� 2399 lei

®!

®

21197

� 7499 lei

Ser antirid pentru ochi
®

21198

� 7999 lei

45%
REDUCERE

pentru al 2-lea produs

� 74

SSeSer 
22119

� 79

%
E

2-le

%

24399 lei

Demachiant bifazic
®

21208

�  6499 lei

®

21212

� 5999 lei

40%
REDUCERE

pentru al 2-lea produs3899 lei

CADOU

99

ea produssd

Dem
21208

�  64

2221212

� 59

4555955999
azic

®

®

444040404000828882882828288288828288

4503

4000
4483

4046 4082

4600

50%
REDUCERE

40%
REDUCERE

4320

� 2999 lei

4330

� 3499 lei

4412

� 2699 lei

1+ al 2-lea cu discount

pentru al 2-lea produs

1599
lei

3redus extracatalog întreg 



1+ al 2-lea cu discount
� 3699 lei

Ruj Biotissima®

21000 - nude (nude)
21001 - roz (pink)
21002 - teracota (terracotta)
21003 - corai (coral)
21004 - roșu (red)
21005 - roșu profund (deep red)

49%
REDUCERE

Alege în orice combinaţie!

MultiPlusVit
7610

�  4799 lei

MultiPlusVit KIDS 
7620

� 5199 lei

50%
REDUCERE

pentru al 2-lea produs2599 lei

Antioxidant
743

�  3499 lei

Omega 3
747

� 3199 lei

50%
REDUCERE

pentru al 2-lea produs1749 lei

Vitamina E Forte 
7063

� 5999 lei6999 lei

7071

� 5999 lei6999 lei

Energy Maca
7083

� 6199 lei7499 lei

55%
REDUCERE

7085

925

909

7085 � 4399 lei4999 lei

50%
REDUCERE

7095 � 4499 lei5999 lei

Chitosan 
754 � 3399 lei3999 lei

Parfumant BIO pentru 
rufe BioHAUS®

909 � 4899 lei

925 � 11999 lei

7013 � 2899 lei

737

Propolis Ecologic
737 � 3499 lei

50%
REDUCERE

7095

7013

754

70957

7070701111

77757 4

131313313

60%
REDUCERE

50%
REDUCERE

65%
REDUCERE

90

5

45%
REDUCERE

45%
REDUCERE

1899lei

MagneBeHappy
1506

� 3899 lei

FerVit
1597

� 2599 lei

Vitamina C
7640

� 15999 lei

7044

� 5199 lei

Ursului® 

4483

� 3999 lei

agneBeHappyMa
50

agneBeHappy
6

75%
REDUCERE

1597

75%
REDUCERE

4483

75%
REDUCERE

70%
REDUCERE

75%
REDUCERE

4

1+ al 2-lea cu discount

pentru al 2-lea produs

3399
lei

V
70

70

E
70

1+ al 2-lea 2499 lei

1+ al 2-lea 1749 lei

1+ al 2-lea 2099 lei

1+ al 2-lea 1449 lei

1+ al 2-lea 1599 lei

1+ al 2-lea 6599 lei

1+ al 2-lea 2699 lei

1+ al 2-lea 979 lei 1+ al 2-lea 649 lei 1+ al 2-lea 1299 lei 1+ al 2-lea 1199 lei 1+ al 2-lea 3939 lei

redus extracatalog întreg 

by LifeCare



Ce este fericirea: un 

Andreea Corneanu 

®

Matrixyl® 3000

Andreea Corneanu 

Ce este

fericirea?

5



� NC: 17%Vania Limban � NC: 14%

� NC: Director

Valentina Ploscareci � NC: 14%

Loredana Misaras � NC: Director

Ionela Lazaroni � NC: Director

PARTENERII LIFE CARE®

dar greu nu 

imposibil.

”

Spune ”

Diana Albu � NC: 14%

Dorina Olar � NC: 17%

� 

6

Performeri

exemplul lor!



Ofelia Lacatusu � NC: Director� NC: Director

Mariana Miron � NC: 20%

� NC: Director

� NC: Director

� NC: 17%

Victoria Costean � NC: 17%

Iosif Costean � NC: 17%

Cristina Dumitras � NC: 14%

Steliana Pîrcalabescu � NC: 14%

Fericirea 

persoanele din 

”

Cosmina Vernic � NC: 17%

spui DA ”

începe azi!

”

Simona Elena Hadzi � NC: 14%

7
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În fiecare zi, cu energie pozitivă, 
lucrăm eficient pentru a-ţi oferi 
produse și servicii valoroase și o 
comunitate încrezătoare, astfel încât 
să te ajutăm să trăiești o viaţă mai 
bună și mai fericită.

Toate acestea se reflectă și în mediul 
nostru de lucru, în relaţia cu Partenerii 
și Consumatorii noștri, în toate 
acţiunile din mediul ONline sau 
OFFline.

Un mod de lucru sănătos ne aduce o 
afacere sănătoasă, clienţi fericiţi, care 
au încredere în noi și stabilitatea pe 
care ne-o dorim fiecare.

Astfel, ne-am gândit la o serie de 
principii și recomandări care să te 
ajute în tot parcursul dorit.

Te invităm să le studiezi cu atenţie 
pentru a oferi suportul potrivit echipei 
tale și consumatorilor tăi.

• Vorbim din experienţele personale 
sau ale clienţilor (cu acordul 
clienţilor);

• NU copiem articole, postări sau 
fotografii ale altei persoane fără 
acordul acesteia și precizarea sursei;

• NU prescriem tratamente, 
recomandăm produse terapeutice 
sau suplimente alimentare;

• NU suntem medici/specialiști în 
sănătate/terapeuţi;

• NU promitem rezultate peste 
noapte;

• NU promovăm „leacuri 
miraculoase”;

• În cazul schemelor de slăbire, 
recomandăm întâi un stil de viaţă 
sănătos, alimentaţie sănătoasă, 
mișcare, abia apoi prezentăm 
suplimentele. Tu, în calitate de 
Partener Life Care®, poţi să îi ajuţi cu 
o recomandare de produse bio, 
naturale și vegane, care împreună 
cu un stil de viaţă sănătos, îi poate 
ajuta să slăbească. Slăbirea se face 
în timp, nu peste noapte. Atenţie la 
fotografii, acestea trebuie să fie din 

rezultatele avute de tine sau de 
echipă și să ai acordul scris al 
proprietarului;

• Evită expimările: „eu am soluţia”, 
pentru că acestea crează false 
așteptări. Poţi spune că ai avut 
rezultate cu anumite produse și 
pune accentul pe soluţii la 
îndemână.

Produsele nu sunt naturiste, ci avem o 
gamă variată de produse bio, naturale 
și vegane.

®

• Postările de la evenimentele 
organizate de Life Care® nu pot să 
aibă sigla ștearsă, acoperită, blurată 
sau modificată.

• Materialele realizate de companie 
(articole, poze, filme) despre 
produse/afacere/comunitate care 
sunt folosite de către un Partener nu 
pot să fie modificate în niciun fel.

• În momentul în care folosești o 
fotografie/text de pe paginile 
oficiale Life Care® (Facebook/ 
Site/Instagram/Blog), trebuie să 
specifici sursa.

• Promovarea produselor în spaţiul 
public nu trebuie să depașească 
regulile de promovare specifice 
produselor terapeutice sau 
suplimentelor alimentare, nu 
minţim potenţialul client (nu 
vindecă, nu oferim tratamente 
tămăduitoare, etc.).

• NU postăm fotografii din Biroul meu, 
cu bonusuri și facturi sau cu 
informări care te privesc doar pe 
tine, Lider în Comunitatea Life Care®.

• NU folosiţi anunţuri mascate de 
angajare, de genul „persoane din 
domeniul sănătăţii”, „magazine 
online”, „plafar”, „companie BIO” 
etc.

NU angajezi persoane în echipa ta, 
vorbești despre oportunitatea de 
business și îţi dorești să formezi o 
echipă stabilă. Aceste persoane nu 
sunt angajaţii tăi, nu le oferi contract 
de muncă și un salariu lunar, nu crea 
așteptări false. Tu dorești să ai în 
echipă freelanceri și viitori lideri care 
să dezvolte o gândire antreprenorială, 
nu de angajat.

• Evităm crossline-ul. Dacă un 
Partener/ Lider întâlnește în 
evenimentele sale online sau 
offline sau intră în contact cu o 
persoană care este deja Partener 
Life Care®, îl îndrumă către 
Sponsorul/ Liderul/ Diamantul din a 
cărui echipă face parte. Nu îl 
primește în grupurile echipei sale 
sau în evenimentele de strategie 
proprie. Dacă la verificarile lunare 
un partener are mai mult decât un 
cod – codul al doilea se reziliază și 
pierde toate beneficiile, indiferent 
de cât de mare este echipa pe care a 
construit-o.

• Este necesară cunoașterea 
produselor înainte de a face 
recomandări pe diferite nevoi.

• Fiind vorba de suplimente 
alimentare, nu uita că ele nu sunt 
medicamente, nu tratează, nu 
vindecă și nu sunt remedii 
miraculoase, nu sunt destinate 
prevenirii, tratării sau vindecării 
unor boli sau afecţiuni grave.

• Produsele noastre sunt Bio, cu 
ingrediente BIO, naturale sau 
Vegane – nu toate produsele sunt 
100% BIO.

• Efectele utilizării produsului variază 
în funcţie de fiecare persoană și pot 
diferi de cele descrise pe site sau 
fișa produsului.

• Înainte de orice recomandare 
trebuie ţinut cont de istoricul 
medical al persoanei căreia i se 
recomandă produse.

• Este necesar să îndemnăm 
consumatorii să meargă spre 
medicul de familie pentru a se 
asigura că tolerează substanţele 

active și că aceste suplimente 
alimentare se potrivesc cu istoricul 
lor medical.

• Liderii noștri care nu sunt cadre 
medicale pot informa partenerii 
despre suplimente, însă bazate pe 
experienţa lor sau a clienţilor lor.

• În recomandarea proprie, nu este 
permisă folosirea de nume ale 
persoanelor care le recomandă fără 
a avea acordul lor (atât clienţi sau 
cazuri concrete, cât mai ales dacă ne 
referim la expunerea fondatorilor, 
conducerii companiei sau a 
specialiștilor/trainerilor, ex. Cristian 
Oneţiu, Adina Cîrjan) – atenţie la 
prevederile GDPR.

• Nu realizaţi recomandări sau 
împachetări ale produselor dupa 
propria știinţă, riscul de a aduce 
prejudicii sănătăţii unui consumator 
este MARE.

Promovarea
în mediul online

VALORILE în care credem: 

• Un stil de viaţă mai 
sănătos si mai fericit

• Credibilitate în faţa 
consumatorilor tăi

• Mediu antreprenorial 
propice dezvoltării

•  Afacere sănătoasă și 
prosperă

• Clienţi fericiţi

• Vizibilitate în mediul 
online

Informaţii corecte asupra 
benefiiciilor pe care le au 
produsele Life Care®

VIZIUNEA LIFE CARE®:

Noi credem că toţi oamenii merită să trăiască o viaţă bună și fericită. 
Organizaţia noastră reprezintă mediul potrivit pentru a crea o comunitate care 

evoluează pozitiv, constant, în direcţia binelui comun.

MISIUNEA LIFE CARE®:

Misiunea noastră este de crea, de a dezvolta și inspira continuu un mediu 
antreprenorial care să ofere oamenilor o șansă reală pentru a avea o viaţă mai 

bună și mai fericită.



9

online Consilier de Stil de 

Ce subiecte sunt abordate în cadrul 
® de 

• Cultură generală legată de 
sănătate și mod de viaţă;

• Relaţia de încredere reciprocă și 
respect în relaţia cu fiecare 
consumator;

• Fidelizarea consumului în funcţie 
de nevoi;

• Recomandarea produselor mai 
departe, cu entuziasm;

• Confidenţialitatea și confortul 
pentru consumator;

• Realitatea construită „împreună”;

• Autovalorizarea și creșterea stimei 
de sine pentru cursant;

• Diferenţiere prin recomandarea 
profesională;

• O stare de prezenţă la un alt nivel 
de conștienţă în relaţia cu fiecare 
consumator.

Adina Cîrjan,  terapeut Biofeedback & 
formator Consilieri de stil de viaţă 
sănătos, cu o carte de vizită 
impresionantă și o experienţă de 
peste 30 de ani în domeniul sănătăţii, 
utilizează un sistem de terapii ce 
abordează sănătatea umană dintr-o 
perspectivă holistică, folosind 
remedii exclusiv naturale, precum 
apa, aerul, soarele, dieta cât mai 
naturală, dar și suplimentele 
alimentare naturale, menite să 
echilibreze zonele decompensate ale 
organismului uman și să activeze 
forţa de autovindecare, cunoscute 
încă de pe vremea lui Hipocrate.

BONUS 

Acces la Grupul de Facebook 
pentru cazuri și recomandări 

specifice

Webinar tematic lunar, cu 
sesiune de întrebări și 

răspunsuri, susţinut de Adina 
Cîrjan

Fiecare webinar este înregistrat 
și urcat pe platforma librărie – 

Life Care Academy, cu acces 
exclusiv pentru cursanţii 

cursului „Consilier de stil de 
viaţă sănătos”.

produsele Life Care®

Vrei să fii
mai sănătos

Pentru că SĂNĂTATEA este parte din ADN-ul companiei Life Care® (“Grija pentru 
viaţă”), iar Partenerii noștri cu expertiză în recomandarea de suplimente 
alimentare, dar și de produse terapeutice, aduc plus valoare în relaţia cu fiecare 
consumator al produselor noastre, organizăm o serie de programe specifice.

Partenerii care doresc să își aprofundeze cunoștinţele despre un stil de viaţă 
sănătos, despre produsele Life Care® și să le recomande într-un mod profesionist 
au acces prin achiziţionarea modulelor la informaţie valoroasă sub formă de 
cursuri online, accesibile în 24 de ore de la achiziţie, în Life Care® Academy.

(peste 100 pagini de 
informaţie), cod 1130, disponibil 
imediat, preţ 100 lei

MODUL 1 curs online în format video 
– cod 1101, preţ catalog 24999 lei, 
preţ REDUS 14999 lei

MODUL 2  curs online în format video 
– cod 1102, preţ catalog 24999 lei, 
preţ REDUS 14999 lei

MODUL 3 curs online în format video 
– cod 1103, preţ catalog 24999 lei, 
preţ REDUS 14999 lei

C.L: Fericirea  mea  de azi sunteţi voi, 
Compania Life Care, care mi-a dat 
posibilitatea să fiu fericită alături de 
oameni minunaţi din toată Europa.

Tot odată înseamnă  libertate, timpul meu 
petrecut alături de familie, de  fetiţa mea, 
fericirea mea este zâmbetul ei!

Oamenii sănătoși și liberi financiar din jurul 
meu sunt o parte din fericirea mea.

Fericirea să o pot descrie în cuvinte? Aș fii 
prea săracă, sunt emoţii unice, un 
sentiment fără margini!

R: Care sunt cele mai importante 5 lucruri 

C.L: Doar 5 ? În primul rând  am un ritual  al 
meu în fiecare dimineaţă cu 5 fraze 
benefice format din cuvinte magice care 
îmi dau energie în fiecare zi! Urmează 20 
minute conexiune cu natură, 15 minute 
lectură, apoi minim 3/4 contacte la zi 
pentru  parteneriat, implicare și reconctare 
cu echipa  mea, acţiune pe nevoile  

Nivel de calificare: 
Assistant Ruby

parteneriilor, mentorat cu sponsorul meu 
Adnana Elena și linia sponsorială.

Meditaţie în fiecare zi și  bineînţeles  o 
parte din zi dedicată fetiţei și familiei 
mele!

R: Care sunt cele 5 produse preferate ale 

C.L: Auu, aici este greu să aleg, dar aș 
începe cu sucul Life Impulse® ECO Mix 
Graviola (Cod produs: 7010) primul produs 
care m-a adus în Comunitatea

Life Care! Life Impulse® Pure Noni ECO 500 
ml (Cod produs: 8118), Magic Roll, cu 
plante BIO, Life Care® (Cod produs: 4458), 
Crema INSTANT PERFECTION Biotissima® 
(Cod produs: 21213), Sampon cu acid 
hialuronic, Life Care® (Cod produs: 21254) 
+ Balsam cu acid hialuronic, Life Care® 
(Cod produs: 21255) și Biotissima® 
bineînţeles... lista poate continua!

C.L : Campania  mea preferată  
Recomanzi și Câștigi/ Start Rapid,  cu 

această am început, dar ador vacanţele 
deci nu mă pot limita la o campanie!

C.L : Grea întrebare Planurile mele sunt 
multe... În primul rând am stabilit  
împreună cu sponsorul meu un obiectiv/ o 
misiune ,,sute de persoane independente  
financiar, iar acum lucrăm intens la acest 
proiect, știu că împreună  vom reuși! 
Rezultatele muncii  noastre încep să apară  
și este minunat ce se întâmplă  în jurul 
nostru!

Marele meu obiectiv  este să ajung în  scurt 
timp Diamant și tot odată să urcăm pe 
scările succesului  cu cât mai multe nivele 
de carieră!

Am exemple  bune de urmat și sper din 
suflet să  inspir câţi  mai mulţi oameni  
pentru că, fiecare minut dedicat în această 
Companie generează Libertate  financiară! 
Iar eu ador LIBERTATEA!

Vă mulţumesc mult!


