
Libertate, prosperitate și fericire, de la OM la OM!









































Libertate, prosperitate și fericire, de la OM la OM!

















Ce urmează?







Lideri de TOP Life Care
Ei au reușit!

Mii de oameni ca și tine au devenit antreprenori de succes!

„Ne-am dorit un stil de viață mai bun și mai prosper pentru noi și cei doi 
copii ai noștri, visuri aparent prea mari pentru un oraș mic precum 
Petroșani. Am reușit prin multă determinare, muncă și perseverență să 
ne atingem obiectivul în mai puțin de 1 an de zile.”
Nela și Romeo Turculeț, Ambassador Director

„Am început afacerea Life Care pentru a mă dezvolta personal și 
profesional și pentru a lăsa copiilor mei o afacere și un venit pe care să 
poată conta. Mi-am depășit obiectivul în mai puțin de 2 ani.”
Olentina Țărnău, Founder Diamond Director

„Am fost atrași de misiunea și valorile Life Care, apoi ajutând oamenii să 
își îndeplinească visele am obținut independența financiară în chiar 
primul an.”
Romelia și Florin Mureșan, Diamond Director
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Ei au reușit!

Mii de oameni ca și tine au devenit antreprenori de succes!

„Să ai curaj să faci o schimbare atunci când toți din jurul tău sunt de altă 
părere, pentru ceva în care vezi viitorul, ca să lași ceva în urma ta, de care să 
fie mândri și copiii tăi... A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o după 
30 de ani de lucru în domeniul medical, pe care l-am iubit și îl iubesc atât de 
mult. Să găsim curajul să ne adaptăm și să găsim locul potrivit pentru fiecare 
etapă a vieții pe care o parcurgem și să fim oameni de folos, dăruind!”
Marta Meleg, Diamond Director

„Fiecare zi e mai frumoasă alături de Life Care! Chiar de la  primul produs 
folosit am simțit că m-a cucerit. Experiența mi-a arătat să am încredere în 
companie și în produse. Life Care este o entitate sigură în viața mea. Ce 
câștigăm? Posibilitatea de a avea grijă de sănătatea noastra, un venit 
suplimentar, prieteni adevărați, iubire și multe zâmbete. E o bucurie să 
contribui la crearea unui lucru bun. Visul meu: în 5 ani Life Care să ajungă în 
casa fiecărei familii din Ungaria!”

Melinda Lazar, Founder Diamond Director
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Mii de oameni ca și tine au devenit antreprenori de succes!

„Dumnezeu să-i binecuvânteze pe Fondatorii acestui business, pe directorul 
general, pe toți angajații și partenerii Life Care! Suntem pregătiți să-i ajutăm 
pe cei care vor să își împlinească visele! Îmi doresc ca împreună să cucerim 
întreaga Europă! <<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, seamăna semințele 
binecuvântărilor în viața altora!>> (Elizabeth Jane Howard)

Edit Kaszane Szaszi, Diamond Director

„Povestea noastră Life Care e simpla: aici ne-am cunoscut și aici a venit pe 
lume copilul nostru, iar până acum suntem singura familie de Diamant care s-a 
format din 2 povești diferite! Aici am decis să lucrăm împreună, ca un întreg, 
simțind încă de la început că vom putea obține obiectivele personale pe care ni 
le dorim! Suntem recunoscători că într-o companie 100% românească, în 2018, 
chiar de sărbătoarea Centenarului, am realizat așa cum am planificat: 
obiectivul nostru, calificarea de Diamond Director!” 

Adimona și Mihai Bucică, Diamond Director
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Ei au reușit!

Mii de oameni ca și tine au devenit antreprenori de succes!

„În septembrie 2006 am cunoscut produsele Life Care, le-am consumat, ne-au 
plăcut și am avut un vis. Viața noastră s-a schimbat când am trecut de la 
consumator la antreprenor, înțelegând că aceasta este afacerea viitorului. Ce 
alții nu au reușit într-o viață, noi am reușit alături de Life care în numai 2 ani: 
mașina pe care ne-o doream, casa visurilor noastre și un venit constant pe 
care să ne bazăm.”

Irina și Valentin Vlad, Diamond Director

„Este un sentiment minunat să aparții unei comunități de oameni fericiți. Ca 
și pregatire sunt specializată în domeniul sănătății, având 4 diplome în acest 
sens. Încă din copilărie, scopul meu a fost să-i ajut pe ceilalți. La Life Care 
avem toate instrumentele pentru a ne proteja sănătatea și a ne dezvolta 
afacerea. Aici ne putem construi viața visurilor noastre! Tot ceea ce  ne dorim 
se poate realiza. Tocmai de aceea împreună cu echipa mea fantastică avem 
planuri și obiective mărețe.”

Dr. Sahinné Kása Erzsébet, Diamond Director
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„Colaborarea mea cu Life Care a început în martie 2019 și pot spune că este firma 
care schimbă vieți într-o lume în care timpul este prețios. Am întâlnit această 
oportunitate de afacere în care m-am regăsit și vă spun că este cea mai tare 
companie și afacere din lume! Acest business mi-a adus că beneficii un venit 
suplimentar substanțial, libertate să îmi petrec timp mai mult cu familia, sunt 
propriul meu șef, independență financiară, vacanțe în străinătate și alte surprize...Tot 
ce facem aici, facem din suflet, cu suflet pentru a oferi si altora ce am gasit noi.” 
<<Toți oamenii care au reusit au avut un vis pe care l-au urmat pana la capat!>>
Adela Nuță, Founder Diamond Director

„Fiecare dintre noi a început din acel punct zero, depinde de noi ce facem pe 
parcursul călătoriei... eu am decis să ajut cât mai multe persoane să ajungă la 
stabilitate și independența financiară și acest nivel de calificare e doar un alt pas în 
călătoria mea. Life Care e o companie care oferă atât de multe beneficii încât, de 
multe ori, mă întreb cum de nu e toată lumea aici... produse de calitate, prețuri 
foarte bune și un plan de recompersare unic și foarte motivant. Gândiți pozitiv, 
actionați în direcția corectă și lucurile bune o să înceapă să se concretizeze.”
Carmen Diana Sima, Diamond Director
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„Am ales să activez în acest sistem minunat de vânzări directe care mi-a oferit 
șansa de a avea propria afacere, fără mari investiții și de a mă dezvolta pe plan 
personal și financiar!
Reusita mea se bazează pe următorul citat: <<Câștigă cu inima, nu cu mintea; 
câștigă cu emoția, nu cu logica; fă ceea ce faci cu pasiune; nimeni nu-și dorește 
un șef, dar toata lumea își dorește un lider.>>”

Lordana Șut, Diamond Director

„M-am alăturat comunității Life Care pentru că întotdeauna am dorit să 
îmi depășesc limitele. Așa că am început cu pași mici și mari să urc la 
nivelul de Diamond, în numai 8 luni de la înscriere. Nu pot zice că a fost 
ușor, am muncit mult să ajung unde sunt. Ziua în care am fost 
responsabilă și nu am mai căutat scuze este ziua startului care m-a 
purtat spre succes. Nu lasa pe maine ce poti face azi!”
Gabriela Dincă și Gabriel Toderaș, Diamond Director
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+ SPRIJINUL din partea ÎNDRUMĂTORILOR ȘI LIDERILOR TĂI!
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