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Program za spodbujanje dodatnih 
aktivnosti 2008/09
– nov od 1. septembra 2008

Ne zamudite priložnosti 
za pridobitev priznanj in nagrad 

NOVA brošura Programa je priložena 
tej številki revije AMAGRAM™ !
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ARTISTRY Creme LuXury
»Zame resnična lepota ni nekaj, kar se spere z obraza 
na koncu dneva. Je nekaj, kar je prisotno tudi zvečer, ko se 
odpravljamo v posteljo, in zjutraj, ko se zbudimo. Kot pravi 
pregovor – to je notranja lepota.
Vznemirjena sem bila, da sem postala obraz ARTISTRY 
Creme LuXury. Ko sem jo uporabljala sem se počutila 
resnično varno in udobno, in to mi resnično veliko pomeni.«
Št. izdelka: 103564 - 45 ml
Izkusite resničnost preobrazbe na www.amway.si!
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Biti 
najboljši

Vsi se trudimo za uspeh v tem poslu in 
za priložnost, da se povzpnemo na vrh. 
Ljudje, ki pridejo do vrha, ne pridejo tja po 
naključju. Do uspeha jih pripelje trdo delo 
in predanost.

Pa tudi to, da najboljši vodja ni usmerjen 
na svoj lastni uspeh. Najboljši vodja je 
usmerjen tudi na uspeh drugih. Ljudi okrog 
sebe spodbuja, da dosežejo več – svojo 
energijo usmerijo v skupino.

Ko spoznajo močne plati posameznikov, 
je njihov uspeh in inovativno razmišljanje 
nalezljivo. Navdihuje ostale. To koristi 
vsem.

Biti najboljši vodja pomeni tudi povezovati 
ideje in navdih s poslovnimi rezultati ter 
vlagati v tehnologijo, ki bo pomagala vam 
– naši prodajni sili – doseči cilje in izpolniti 
sanje. 

Naš cilj je zagotoviti vam najboljšo možno 
podporo. 

Na eni strani to počnemo z investicijo v 
novo tehnološko infrastrukturo z dvema 
velikima projektoma, imenovanima ATLAS 
in MAGIC. To bo omogočilo dosledne 
prodajne rezultate in finančne informacije 
v resničnem času po vsem svetu. Ker 
vemo, da je pri vodenju posla točen in hiter 
dostop do podatkov izjemnega pomena.

Pomaga nam, da bolje pomagamo vam. 
Pomagalo vam bo pri gradnji posla in na 
poti do najboljšega vodje.

S skupnim delom smo lahko vsi 
učinkoviti na najvišji možni stopnji!
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NOVA brošura Programa za spodbujanje 
dodatnih aktivnosti je priložena tej številki 
revije AMAGRAM™ - zagotovite si, da 
boste imeli svoj izvod!

Program za spodbujanje dodatnih 
aktivnosti vsebuje priložnosti za povečanje 
vašega dohodka in izboljšanje poslovnega 
potenciala …. kot tudi priložnost, da 
prejmete fantastična priznanja in nagrade.

Nikar ne odlašajte in se lotite branja ter 
načrtovanja … Še danes!

Za natančnejše podatke glede programa, 
pogojev za kvalifikacijo, časovna obdobja 
in pogoje se obrnite na Platino nad vami, 
obiščite uradno Amwayevo spletno stran 
ali pa pokličite lokalno Amwayevo pisarno.

Prihodnost polna priložnosti
Nov Program za spodbujanje dodatnih aktivnosti 2008/09 
začne veljati 1. septembra.

Pomembna informacija glede športnikov, ki jih 
sponzorira blagovna znamka NUTRILITE

Bolj kot se bliža mesec avgust, se 
nekateri veselimo užitkov ob ogledu 
olimpijskih iger v Pekingu. Kot 
nosilec Amwayevega posla se morate 
zavedati, da se boste v tem času morali 
držati strogih pravil, ki jih narekuje 
Mednarodni olimpijski komite (MOK). 
Nanašajo se na  promocijo športnikov, 
ki sodelujejo na olimpijskih igrah, 
vključno s športniki, ki jih sponzorira 
blagovna znamka NUTRILITETM.

Kot rezultat teh pravil med 
5. avgustom in 1. septembrom 
2008 Amway, nosilci Amwayevega 
posla in Stalni kupci plus NE SMEJO 
uporabljati nobenega gradiva, kjer 
se uporabljajo imena ali fotografije 
katerega koli olimpijskega športnika, 
ki ga sponzorira blagovna znamka 
NUTRILITE, vključno z gradivom, 
ki ga je pripravil Amway. 

Amway je za vas za omenjeni čas 
pripravil jasna navodila, zato prosimo 
obiščite www.amway.si in si preberite 
celotna navodila.

Vaše sodelovanje je resnično 
bistveno in se vam zanj iskreno 
zahvaljujemo.

poslovanje4
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Do zagorelega poletnega 
videza to poletje z 
Amwayevo fantastično 
ponudbo
Ob nakupu ARTISTRY™ malega kozmetičnega 
ogledala in ARTISTRY pudra v prahu za 
zagorel videz BREZPLAČNO prejmete 
ARTISTRY čopič za nanašanje pudra v prahu*.

 ARTISTRY malo kozmetično ogledalo je uporaben pripomoček, ki ga • 
v svojo torbico lahko nosite elegantno zloženega v žametasti vrečki.
 ARTISTRY puder v prahu za zagorel videz lahko uporabite za ličenje • 
celotnega obraza in telesa ter tako ustvarite videz, kot bi vas poljubilo sonce.
 ARTISTRY čopič za nanašanje pudra v prahu • 
omogoča gladek in enakomeren nanos, 
izdelan je iz kakovostnih materialov, ki 
učinkovito razpršijo delce pudra v prahu 
za mehak končni učinek.

Do zunanje in notranje lepote tudi 
s pomočjo naslednjih fantastičnih ponudb

Zaščitite se in navlažite kožo 
to poletje z Amwayevo 
odlično ponudbo

Ob nakupu ARTISTRY AHA vlažilne kreme 
za telo in ARTISTRY sijajnega mazila za 
ustnice ZF 15, odtenek Gloss, boste prejeli 
25 % popusta.*

 ARTISTRY AHA vlažilna krema za telo kožo • 
zmehča ter zgladi suho in poškodovano 
kožo.
 ARTISTRY sijajno mazilo za ustnice ZF 15, • 
odtenek Gloss, ustnice navlaži in zaščiti pred 
škodljivimi sončnimi žarki (z ZF 15).

Ob sočasnem nakupu ARTISTRY TIME DEFIANCE™ 
vlažilnega losjona za obnavljanje kože in ARTISTRY 
izpopolnjenega vlažilnega sredstva za obnavljanje 
kože prejmete 20 % popusta.

 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni losjon za • 
obnavljanje pomaga omiliti videz drobnih gubic kože, 
izboljša ten kože in luščenje odmrlih celic kože.
 Z ARTISTRY izpopolnjenim vlažilnim sredstvom za • 
obnavljanje kože bo vaša koža na dotik gladkejša, 
čvrstejša in na pogled bolj sijoča.

ŠT. IZDELKA: 106956
Pri nakupu prejmete 
polni TV in VP.

* Ponudba je na voljo od 1. – 31. julija 2008.
ŠT. IZDELKA: 106946
Pri nakupu prejmete polni TV 
in VP. Za brezplačni izdelek ne 
prejmete TV in VP.

Ponudbi v 
AVGUSTU

Ponudbi v JULIJU

ŠT. IZDELKA: 106954
Pri nakupu prejmete delni TV in VP 
– zmanjšani sta za 20 %.

JUL/AVG 08
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Privoščite svojim lasem nego z 
Amwayevo čudovito ponudbo**

Ob nakupu treh SATINIQUE™ izdelkov 
za nego barvanih las prejmete 
25 % popust.

Ponudba vključuje naslednje 
izdelke:
SATINIQUE šampon za barvane lase
SATINIQUE regenerator za barvane lase
SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las

 SATINIQUE šampon za barvane lase barvo v lase dobesedno zapre, • 
kar omogoča njeno daljšo obstojnost, a hkrati z las odstrani vso 
umazanijo, le-ti pa zasijejo v čudovitem sijaju.
 SATINIQUE regenerator za barvane lase lase navlaži in hkrati • 
preprečuje izpiranje barve, njeno bledenje in izgubo leska.
 SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las s pomočjo UV filtrov in • 
kompleksom za barvane lase odbija poškodbe iz okolja ter tako ščiti 
nebarvane in barvane lase pred učinki sonca in onesnaženja.

Podaljša obstojnost barve za lase za 115 %! †

† Ob redni uporabi vseh treh zgoraj omenjenih izdelkov.

ŠT. IZDELKA: 231682
Pri nakupu prejmete polni TV in VP.

** Ponudba je na voljo od 1. – 31. avgusta 2008.

Gladkejša koža z manj vidnimi drobnimi 
gubicami z Amwayevo čudovito promocijo**
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Cepljenja zagotovljena za skoraj 3.000 otrok

Dobrodelna dražba 
Punčke iz cunj

Na četrti dobrodelni dražbi 
Punčk iz cunj, kjer je bilo 
naše podjetje že drugo leto 
glavni pokrovitelj dražbe, 
je bilo v enem večeru s 
prodajo punčk zbranih 
rekordnih 59.900 EUR. 
Punčke so posebej za 
to priložnost izdelali 
izbrani slovenski modni 
oblikovalci. Prodanih 
je bilo vseh 24 punčk, 
med katerimi je najvišjo 
ceno, 6.200 EUR, dosegla 
punčka z imenom Helena 
Viryent, ki jo je izdelala 
Alja Novak.

JUL/AVG 08

punčka Eva
oblikovalka
Mojca Celin

punčka Frančiška
oblikovalka

Tanja Kranjec

punčka Aisha
oblikovalka
Darja Baloh
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Po lanskoletnem izjemnem uspehu je tudi letošnjo dražbo 
v napolnjenem Mestnem muzeju Ljubljana, kjer so se zbrali 
pomembni gospodarstveniki in druge javne osebnosti, vodil 
Lado Bizovičar, nacionalni ambasador UNICEF-a Slovenija. 
Dražitelji so v družbi duhovitega in razigranega Lada podvojili 
odmeven uspeh lanskoletne dražbe.  
Z izjemnim izkupičkom letošnje dražbe bo UNICEF Slovenija 
zagotovil cepljenje 2995 otrok proti šestim nalezljivim otroškim 
boleznim (davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, 
tuberkulozi in tetanusu).

JUL/AVG 08

Na dražbi je bil premierno prikazan film o UNICEF-ovem 
programu cepljenja otrok, ki je nastal v času letošnjega obiska 
slovenskih gospodarstvenikov (med njimi je bil tudi direktor 
Amway Slovenija) in Lada Leskovarja, nacionalnega ambasadorja 
UNICEF-a Slovenija, v Burkina Fasu. Cepljenje otrok je v državah 
v razvoju odločilnega pomena za njihovo preživetje. UNICEF 
je vodilni dobavitelj cepiv na svetu, saj zagotavlja cepiva za 
40 odstotkov otrok v državah v razvoju in s tem omogoča 
cepljenje skoraj 100 milijonov otrok. S svojim programom vsako 
leto reši 2,5 milijona otroških življenj. S tem pomembno prispeva 
k uresničitvi milenijskega razvojnega cilja, skladno s katerim bi 
do leta 2010 dosegli 90 odstotno cepljenost otrok proti šestim 
otroškim boleznim. Od začetka 80. let, ko je bila cepljenost 
otrok 5 odstotna, do danes, ko je dosežena povprečno 
80 odstotna cepljenost, je cepljenje otrok v svetovnem merilu 
doseglo velik napredek in pomembno prispevalo k zmanjševanju 
otroških bolezni in smrti otrok.

JUL/AVG 08
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Amwayeva poslovna priložnost je ena od 
najboljših priložnosti na voljo, ki VAM pomaga 
doseči VAŠ potencial.

Obnovite svoj Amwayev posel in pridobili boste:

● 12 mesecev, v katerih boste lahko izkoristili prednosti 
Amwayeve priložnosti – vključno z dostopom do več kot 
450 izdelkov, poslovnih nagrad, spodbud in drugih ugodnosti;

● redne informacije o najnovejših izdelkih in prodajnih 
spodbudah na tržišču in vse najnovejše Amwayeve novice;

● stalno podporo in strokovno znanje Amwaya in nosilca 
Amwayevega posla nad vami, kot pomoč pri doseganju vaših 
lastnih ciljev;

● dostop do lastnega Amwayevega posla preko spletne strani 
za e-poslovanje.

Vsak nosilec Amwayevega posla in Stalni kupec 
plus mora vsako leto obnoviti svoj Amwayev posel:

Redna obnovitev - 1. september – 31. december

Pozna obnovitev - 1. januar – 31. avgust

Zneski obnovitve (vključujejo DDV) 
za NAP-je in SK+:

Redna - 26,00 €

Pozna - 34,00 €

Kako lahko obnovite svoj posel? 

● prek spletne strani na www.amway.si,     

● ob naročilu izdelkov, ki ga pošljete po elektronski pošti, faksu 
ali z navadno pošto, ali pa ga vnesete preko avtomatičnega 
odzivnika za naročanje izdelkov ATOS.

Stalni kupci 

Letna članarina za Stalne kupce znaša 5,84 EUR.

Obnovitev 
članstva
… Prepričajte se, da veste, 
kako lahko to storite!

JUL/AVG 08

poslovanje8



9izdelek

JUL/AVG 08

Privoščite si razvajanje z odličnimi 
ARTISTRYTM izdelki iz SPA 
kolekcije še preden se boste podali 
na zaslužen dopust.

Izdelki iz ARTISTRY Spa kolekcije 
omogočajo duhu in telesu, da uideta 
vsakdanjiku, predvsem pa dvignejo 
razpoloženje. Ne samo, da lepo 
izgledajo in čudovito dišijo, koži tudi 
resnično koristijo.

Vonji citrusov po vsem svetu veljajo 

za osvežujoče, čiste vonjave. Raziskave 

kažejo, da vonj po rdeči grenivki prebudi 

občutke veselja. Priporočajo ga tudi 

za preprečevanje stresa, saj prevetri 

naše možgane. Ta vonj smo uporabili 

v številnih panelnih raziskavah in dobili 

zelo pozitivne rezultate, zato smo ga 

izbrali za vonj te kolekcije.

Če se sprašujete glede uporabe izdelkov, 

vam priporočamo, da se najprej oprhate 

z ARTISTRY penečim tekočim milom 

(št. izdelka: 100776), nadaljujete z 

nežnim vtiranjem ARTISTRY piling gela 

za telo (št. izdelka: 100777), sperete 

in zadnji korak - nanesete ARTISTRY 

vlažilno kremo.

Razvajanje 
v udobju
vašega doma

Odlična za začetek dneva in dovolj nežna, da ju lahko 

uporabljamo vsak dan, sta Peneče tekoče milo in Vlažilna 

krema. Za popolno doživetje uporabite Piling gel za telo 

2 do 3-krat tedensko.



izdelek

JUL/AVG 08

10

 Dosežki nosilcev Amwayevega posla v Sloveniji in na Hrvaškem

Edi Ninčević in Tea Gvozdenović, Hrvaška

PLATINI
MAJ

državna uslužbenca

dipl. ekonomist in upokojena učiteljica

Anton in Marica Kamin, Slovenija

 ZLATA 
SAMOSTOJNA 
NOSILCA POSLA 
MAJ

absolvent ekonomije

Minja Krivokapić, Hrvaška

 ZLATI
SAMOSTOJNI 
NOSILEC POSLA 
MAJ

geodetski tehnik

Rade Crnogorčić, Hrvaška

 ZLATI
SAMOSTOJNI 
NOSILEC POSLA 
MAJ

Branko Verlič

Stane in Helena Velikajne, Slovenija

RUBINA
MAJ

Skupaj sva dobrih 30 let, 
Stane je bil profesionalni 
kolesar in trener, skupaj pa 
sva 20 let podjetnika.  
Imava 2 čudoviti hčerki. 

Vse odločitve vključno z Amwayevim poslom, ki sva jih v 
življenju sprejela, so bile za druge zelo nespametne, naju pa so 
pripeljale do najinih sanj. Amwayev posel pa je dal najinemu 
življenju še dodano vrednost, saj z njim lahko deliva sanje tudi z 
drugimi ljudmi. 

Najin moto: Imej pogum in delaj stvari, ki jih drugi nočejo! 

9 % MAJ
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 Čestitamo vsem, ki so v maju prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 30 EUR (240,00 HRK) 
ali 10 EUR (80 HRK)!

Program osebne dejavnosti

30 EUR 
(240,00 HRK)
(ali popust)
MAJ
Antolovič Peter
Balić Josip i Slavica
Bile Bratulić Nataša 

in Bratulić Lučano
Božin Marija
Destradi Aleks
Dizdar Ahmid
Domitrović Maja
Drobac Zora in 

Bogdanović Uroš
Dvojmoč Antonija   
Fortuna Barbara

Gajić Zorana in   
Radivojević Miodrag

Jerala Darja
Kardoš Ivica in Marina
Kobetič Metka 

in Črne Rok
Komel Klavdij 

in Jadranka
Markovič Helena 

in Hvala Rok
Pastor Biljana
Popović Tatjana 

in Blažo
Puljko Krešimir in  

Puljko Vrančić Diana
Rozman Jožef
Rožmarin Antonija

Sošić Kristijan
Stojković Marjan
Šelimber Danijel 

in Željka
Šeruga Marjan in Majda
Škof Mojca in Tomaž
Štrucl Srečko in Mira
Tominić Franko 

in Flavia
Vertič Rok in   

Gotal Mirjana
Vivoda Jan  
Weber Ljiljana 

in Nenad

10 EUR 
(80,00 HRK)
(ali popust)
MAJ
Amon Tomaž   
Biteri Jozef 
Blažinčić Štefica
Bušelić Denis
Cimerman Mateja
Horvat Carmen Astrid
Ilić Slobodanka 

in Radovan
Jambrošič Jelena
Jermol Anica   
Jermol Anita in Peter
Juras Melvina
Kante Breda in Tomaž

Kiš Ljiljana 
Kolarić Damir
Krhlikar Jožica
Križaj Milena
Lišanin Gorazd
Liverić Ivana i Danijel
Malovrh Jasna 

in Matjaž
Mirotić Željka
Močnik Nika
Mušič Alma
Šoš Nada  
Šušteršič Kršinar

Polonca in  
Šušteršič Matjaž

Omić Alma in Ismet
Otović Olivera

Petrović Velinka 
in Rajn Zlatko

Prljević Radmila 
in Duško

Radenović Sanja  
Radosavljević Danijela
Salyayeva Oksana
Toković Zoran 

in Mirjana
Tončinić Melita
Valentinčič Petra
Volkar Martina in Jože
Vujović Desa
Vukić Ivana
Zadravec Irena 

in Matevž

15 % SK +

MAJ
Jenko Eda 
Kogovšek Simon 
Kompara Iztok 
Koretič Maja 
Nabergoj Janko in Tanja
Povšič Damjana 
Stantič Karel

12 % SK +

MAJ
Aleksoska Mirjana in   

Aleksoski Marjan
Brković Zvonimir 
Črv Bogdan in Viktorija
Godec Ana 
Jarc Marčela 
Jenko Eda 
Jerončič Mirjana in Matjaž
Kogovšek Simon 
Kompara Andreja 
Kompara Iztok 
Kukovski Ivan 

Lipovšek Silva 
Malovrh Jasna in Matjaž
Matičič Sašo in Tatjana
Mazić Ingrid 
Nabergoj Janko in Tanja
Nanut Martin 
Pejaković Magda in Stastko
Povšič Damjana 
Solevska Sonja 
Stantič Karel 
Stojčevski Blagica in Gero
Terčič Emil in Aleksandra
Vivoda Jan 
Volkar Martina in Jože

9 % SK +

MAJ
Bajić-Ugrin Anita 
Biljan Mihaela 
Braškin Teo 
Braškin Toni 
Butala Tjoš 
Černe Vlasta in Jani
Čular Lucia Beatriz 
Guštin Andrej 

Hadžiahmetović Zlatan in   
Ban Hadžiahmetović Ivanka   

Hribar Mojca 
Huić Maja 
Hvalič Robert in Jasmina
Ignjatović Milan 
Jakšić Aleksandra 
Jakupek Iva in Jasminka
Jankovska Violeta i Marija
Jelar Almira 
Jović Ivan 
Kante Breda in Tomaž
Klemenčič Marija in Branko
Knific Jana 
Kompara Andreja 
Kos Marta 
Krapež Stanka 
Krepša Vanja 
Kutin Mateja in Andrej
Lipovšek Silva 
Lozić Jelena 
Magyar Andrea 
Majkus Alenka in Rozman Saša
Matičič Živa 
Močnik Dean in Ana
Mušič Alma 
Osmanović Zlatko 

Pankas Klara 
Patrk Mustać Tamara 
Pavlin Martina 
Peša Elvira 
Pintur Miranda in Vlade
Pletikos-Pernar Slađana 
Praček Matej 
Prokić Snežana 
Radojčič Milenko 
Rebec Karmen in Marko
Rozman Jožef 
Rožmarin Antonija 
Soto Vargas Vanja 
Starinec Miljenko in Blanka
Šalov Teodora 
Šeruga Marjan in Majda
Šošić Alen 
Toković Zoran in Mirjana
Umbergar Sonja 
Vulić Antonija 
Zdolšek Tomislav 
Žegarac Igor 
Žigon Andrejka in Primož
Živojinović Dušan

Prejete stopnje popustov
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem

11poslovanje
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12 izdelek

Nov Katalog izdelkov kmalu na trgu

Katalog izdelkov 
2008/09 bo za 

naročanje na voljo 
od 1. septembra 2008.

Št. izdelka: 1080 
- 1 izvod

E. FUNKHOUSER™ NEW YORK 
barvna kartica 007

Nova barvna kartica E. FUNKHOUSER 
NEW YORK barvne kolekcije 007 
–  Streamline poleg celotnega izbora 
izdelkov nove kolekcije vsebuje tudi 
izdelke profesionalne klasične kolekcije. 

Št. izdelka: 106388 – 5 izvodov

E. FUNKHOUSER NEW YORK 
letak

Kot pripomoček pri prodaji izdelkov 
E. FUNKHOUSER NEW YORK vam 
bo zagotovo v pomoč ta lepo oblikovan 
letak s poglavitnimi informacijami 
o izdelkih.

Št. izdelka: 106279 – 10 izvodov

K O L E K C I J A  0 0 7



POPOLNA PONUDBA

E. FUNKHOUSER NEW YORK profesionalna klasična kolekcija je ustvarjena, da vam 
ponudi vrhunsko izkušnjo izjemno učinkovite kozmetike, kot tudi znanje in izkušnje 
profesionalnih umetnikov ličenja. To so izdelki, brez katerih ne bi mogel živeti noben 
profesionalni umetnik ličenja in so nepogrešljivi elementi 
vsakega neverjetnega profesionalnega videza.

Do 31. oktobra oz. dokler so na voljo vsi izdelki profesionalne klasične 
kolekcije je na voljo ponudba, ko ob nakupu kompleta z izdelki 
E. FUNKHOUSER NEW YORK profesionalne klasične kolekcije prejmete 
10 % popusta, s polnima TV in VP.

Komplet profesionalne klasične kolekcije vam omogoča, da preizkusite vse 
izdelke v tej ekskluzivni kolekciji in s tem tudi izkusite profesionalno oblikovane 
formule. Pokažite jih strankam in jim omogočite, da bodo lahko preizkušale te 
vsestranske izdelke.

13izdelek

Leščilo za ustnice 
odtenek Magnetism

Svinčnik za oblikovanje in puder za poudarjanje obrvi 
odtenek Brunette

Puder v stiku 
odtenek Natural

Korektor in podlago 
za ličenje oči 
odtenek Natural

Ličilo za osvetljevanje obraza
stopnja II - odtenek Medium

Puder za senčenje  
stopnja II - odtenek Medium

Puder v kamnu
odtenek Translucent

Balzam za ustnice

Piling za ustnice

Maskara
odtenek Black Onyx

Kremasto 
črtalo za oči 
odtenek Graphite

Mazilo za povečanje 
volumna ustnic

Svinčnik za oči 
odtenek Carbon

Komplet (št. izdelka: 219510) vsebuje:

JUL/AVG 08



ARTISTRY krema za roke ZF 15 je zaščitna vlažilna krema za roke, 
ki dovaja vlago, gladi in mehča kožo na rokah, hkrati pa zmanjšuje 
opaznost drobnih gubic. Ščiti roke pred škodljivimi sončnimi žarki, 
koža pa je videti mehkejša in mlajša. Poleg tega pa: 
•  ZF 15 in širok spekter UV zaščite preprečujeta sončni energiji, 

da bi prodirala v povrhnjico, s čimer preprečujeta poškodbe kože 
in prezgodnje znake staranja.

•  Učinkoviti antioksidanti pomagajo pri zmanjševanju učinkov 
staranja, ki so posledica vpliva iz okolja.

•  Posvetlitveni rastlinski izvlečki zmanjšajo videz peg in
hiperpigmentacije, ten kože je jasnejši in enakomernejši  

UPORABA
Vsak dan vtrite v kožo na rokah. Uporabite po potrebi 15-30 minut 
pred izpostavljanjem soncu. Ponovno nanesite po umivanju rok, 
plavanju ali močnejšemu potenju.

Št. izdelka: 102205 

Prejmite 25 % popusta in polni TV in VP
Ob nakupu ARTISTRY™ kreme za nego normalne do suhe kože ZF 15*

*Ponudba na voljo od 1. – 31. julija oz. do prodaje zalog.

Koža vaše stranke je tako edinstvena kot 
one same in nihče ne razume tega bolje kot 
strokovnjaki, ki delajo z ARTISTRY izdelki 
za nego kože.

Delite to posebno ponudbo, ki jo ponuja Amway, s svojimi 
strankami – ob nakupu ARTISTRY kreme za nego normalne 
do suhe kože ZF 15 prihranite NEVERJETNIH 25 %, 
a  hkrati vseeno prejmete polni TV in VP. Krema 
bogata z vlažilnimi sestavinami pomaga zmanjšati izsušenost kože 
in ohraniti njeno stopnjo vlažnosti, ter kožo hkrati tudi zaščiti.

Št. izdelka: 5013  

75 ml
Za normalno do suho kožo.

JUL/AVG 08
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Zaščita pred 
škodljivimi žarki sonca 
tudi za roke



PREDSTAVLJAMO 
OLIVIERJA VAN DOORNEJA, 
KREATIVNEGA DIREKTORJA 
ZA ARTISTRY™ CREME 
LUXURY
Mednarodno priznan vizionar lepotne 
industrije Olivier Van Doorne deli svoj navdih 
o oblikovanju embalaže ARTISTRY™ Creme 
LuXury. 

»Ko sem začel s tem projektom sem imel 
navdih, da ustvarim nekaj resnično edinstvenega, 
lepega in umetniškega, a hkrati tudi 
enostavnega. Blagovno znamko smo popeljali v 
prihodnost in to je njen novi videz. Kar mi je pri 
embalaži všeč je, da vključuje pričakovanja, da 
bo pri predstavitvi postala nekaj popolnoma 
novega in svežega. Rezultat poroke te 
edinstvene kreme in prefinjene, elegantne 
embalaže je, da je ni podobne kreme na tržišču 
krem prestižnega razreda.« 

ŽIVLJENJEPIS 
Za gradnjo blagovne znamke z edinstveno 
intiutivnostjo in intelektualnostjo Olivierja 
Van Doorneja navdihnejo potovanja. Prvič 
se je na lepotni sceni pojavil pri 31 letih, 
ko je postal kreativni direktor podjetja 
Lancôme, sodeloval je z Isabello Rosselini 
in Nickom Knightom. 
V zadnjem času je sodeloval z Jennifer 
Lopez, Calvinom Kleinom in družino 
Swarovski, vsa ta njegova dela pa so dokaz 
njegove raznolike in dinamične vizije.

Več informacij na www.amway.si
ARTISTRY Creme LuXury
Št. izdelka: 103564  
45 ml

15izdelek
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Izdelki za nego kože,
obraza in telesa

T I M E  D E F I A N C E

Z julijem 2008 se bo začela fantastična 
nova spodbuda, ki vas bo podpirala pri 

trženju ARTISTRY izdelkov za nego kože!

Program je razdeljen v tri stopnje in je namenjen vsem nosilcem 
Amwayevega posla. Vsaka stopnja traja šest mesecev in vsakokrat, 
ko uspešno zaključite eno stopnjo in dosežete ciljne osebne točke 
z izdelki ARTISTRY za nego kože, boste prejeli nagrado.

DODATNA nagrada za vse tri uspešno opravljene stopnje pa 
bo: 20 najbolj uspešnih NAP-jev v Evropi, ki bodo dosegli največ 
osebne točkovne vrednosti z ARTISTRY izdelki za nego kože v času 
trajanja programa, bo nagrajenih z 3-dnevnim izletom na sedež 
podjetja v Adi, v Michiganu in obiskom ARTISTRY Inštituta za 

lepoto, kjer bodo lahko izkusili in spoznali še več o ARTISTRY 
izdelkih za nego kože.

Da bi vam čimbolj povečali možnosti za iskanje novih strank, 
dosego nagrad in zmago, smo v program vključili vse ARTISTRY 
TIME DEFIANCE™ izdelke, izdelke za osnovno nego kože in 
ARTISTRY Creme LuXury. Ta dalj časa trajajoča spodbuda je 
s stopenjskimi prehodi tudi zelo fleksibilna. Več si preberite na 
sosednji strani.

Želimo vam veliko uspehov s to spodbudo! Veselimo 
se osebnega srečanja z 20 zmagovalci.

izdelek16
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NOV Program 
za spodbujanje 

trženja ARTISTRY™  
  izdelkov za 

nego kože



Kriteriji in nagrade 

1. stopnja: 1. julij 2008 – 31. december 2008

Pogoji:  Zbiranje osebne TV z nakupi vseh ARTISTRY izdelkov za nego kože obraza in telesa (razen ARTISTRY    
  dekorativne kozmetike). Najnižja TV za kvalifikacijo v posameznem mesecu na tej stopnji je:

Nagrada: Profesionalna predstavitvena gradiva za podporo trženju in povečanje prodaje za NAP-je.

Julij 08 Avgust 08 September 08 Oktober 08 November 08 December 08

200 TV 200 TV 250 TV 250 TV 300 TV 300 TV

2. stopnja: 1. januar 2009 – 30. junij 2009

Pogoji:  Zbiranje osebne TV z nakupi vseh ARTISTRY izdelkov za nego kože obraza in telesa (razen ARTISTRY  
  dekorativne kozmetike). Najnižja TV za kvalifikacijo v posameznem mesecu na tej stopnji je:

Nagrada:  Posebna nagrada, ki vam bo pomagala do še bolj učinkovitega trženja in svetovanja glede   
  uporabe ARTISTRY izdelkov.

Januar 09 Februar 09 Marec 09 April 09 Maj 09 Junij 09

350 TV 350 TV 400 TV 400 TV 450 TV 450 TV

3. stopnja: 1. julij 2009 – 31. december 2009

Pogoji:  Zbiranje osebne TV z nakupi vseh ARTISTRY izdelkov za nego kože obraza in telesa (razen ARTISTRY  
  dekorativne kozmetike). Najnižja TV za kvalifikacijo v posameznem mesecu na tej stopnji je: 

Nagrada:  Vikend paket za razvajanje in/ali storitve za razvanje do vrednosti 250 €. Prinesite nam   
  račun in znesek vam bomo povrnili (do 250 € na distributerstvo).

Julij 09 Avgust 09 September 09 Oktober 09 November 09 December 09

500 TV 500 TV 500 TV 500 TV 500 TV 500 TV

Dodatna nagrada:

20 udeležencev z najvišjo osebno TV v Evropi, doseženo s trženjem ARTISTRY 
izdelkov za nego kože v vseh treh stopnjah, bo povabljenih na tridnevni izlet 
na sedež podjetja v Adi in obisk ARTISTRY Inštituta za lepoto. 

V kolikor boste zaradi katerega koli razloga zgrešili eno stopnjo, se boste še vedno lahko kvalificirali za dodatno nagrado 
– izlet v Ado, tako da boste dosegli dodatno TV v drugih stopnjah.

Cilj tega programa je pospeševanje in nagrajevanje trženja izdelkov vključenih v program. Amway lahko v primeru, ko osebna točkovna 
vrednost presega povprečje za osebno uporabo, zahteva dokaze, da so bili ti izdelki resnično prodani končnemu uporabniku. 

Program je na voljo samo nosilcem Amwayevega posla, ker lahko trženje izdelkov izvajajo samo ustrezno registrirani nosilci 
Amwayevega posla.

17izdelek
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Poživljajoča poletna osvežitev

Vsi ljubitelji kave se lahko 

v poletnih dneh tudi prijetno 

ohladite in osvežite. 

Za okusno osvežilno 

ledeno kavo potrebujete:

• kavo

• vanilijev sladkor

• vanilijev ali čokoladni sladoled 

• sladko smetano

• čokolado v prahu

Priprava:

Pripravite močno črno kavo, ki jo ohladite v hladilniku  
(približno 3 ure). Izbirate lahko med tremi okusnimi kavami 
iz Amwayeve ponudbe – Instant kavo (št. izdelka: 100257), 
Filter kavo (št. izdelka: 100180) ali Espreso kavo (št. izdelka: 
100209). Kavo nato sladkajte z vanilijevim sladkorjem. 

Uporabite ohlajene kozarce, ki jih približno do polovice 
napolnite s sladoledom (lahko tudi več). Prelijte ga z ohlajeno 
kavo. 

Na vrhu okrasite s sladko smetano in potresite s čokolado 
v prahu. Če ne marate smetane, lahko tudi na vrh položite 
kepico sladoleda namesto sladke smetane. 

Naj vas tako pripravljena ledena kava 
prijetno ohladi in osveži v vročih poletnih dneh!
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SEDAJ NA TRGU!

NUTRILITE™ 
mešanica vlaknin za žvečenje

Strokovnjaki priporočajo, da bi vsakdo, 
ki je starejši od šestih let moral dnevno 
zaužiti med 25 in 30 g vlaknin. Mnogo 
ljudi te priporočene količine ne zaužije.

K sreči obstaja preprosta rešitev. 
Mešanica vlaknin za žvečenje ponuja 
neverjetno zapleteno, a priročno 
mešanico topnih in netopnih vlaknin. 
Vlaknine so sicer zelo pomembne 
za nemoteno delovanje prebavnega 
trakta. Osnovna prednost netopnih 
vlaknin je, da spodbujajo redno prebavo. 
Nekatere topne vlaknine, kot npr. sadni 
oligosaharidi, delujejo kot prebiotiki in 
so koristni za črevesno floro.

Vsaka žvečljiva tableta vsebuje 
prehranske vlaknine iz 13 različnih 
surovin kot so sadni oligosaharidi in 
vlaknine iz akacije, sladkornega trsa, 
ovsa, češnje acerola, pšenice, limon, soje, 
kaktusa, hruške, jabolk, graha, ječmena 
in korenja.  Ta ekskluzivna mešanica 
naravnih vlaknin z okusom pomarančne 
kreme vam olajša skrb za vaše dobro 
počutje in prehrano bogato z vlakninami. 
Z resnično majhnim trudom lahko 
posežete po največji možni vsebnosti 
vlaknin za optimalno dobro počutje.

NUTRILITE mešanica vlaknin za žvečenje je prehransko dopolnilo 
z vlakninami v priročni obliki žvečljive tablete. Naravne vlakninske 
sestavine so naravno oslajene s fruktozo, ter ponujajo visoko 
cenjen, učinkovit in priročen vir vlaknin.

Bi lahko 13 bila vaša srečna številka?
13 naravnih virov vlaknin v vsaki 
žvečljivi tableti!

Potencialni uporabniki
• Vsi, ki s svojo prehrano ne zaužijete dovolj kompleksnih ogljikovih hidratov.

• Vsi, ki ne zaužijete dovoljšnjih količin polnozrnatih žitaric, svežega sadja in   
 zelenjave.

Št. izdelka: 104283 
– 30 tablet za žvečenje

Izdelek je namenjen odraslim in otrokom 

od 6. leta dalje. Prežvečite eno tableto 

trikrat na dan. Z vsako tableto popijte vsaj 

en poln kozarec vode (250 ml).

NUTRILITE™ je vodilna znamka vitaminov, 

mineralov in prehranskih dopolnil na svetu 

(na osnovi raziskave o prodaji leta 2006, ki 

jo je izvedel Euromonitor International).

19NOVizdelek
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NUTRILITE DAILY 
(Št. izdelka: 5987)

Uravnoteženo prehransko dopolnilo vsebuje mešanico 
vitaminov in mineralov ter zagotavlja koncentracijo hranil 
za vse s slabimi prehranskimi navadami. S samo eno 
tableto dnevno formula izdelka zagotavlja komplementarni 
vir tistih vitaminov in mineralov, ki pomagajo zadovoljiti 
dnevne potrebe posameznika po hranilih, ki bi jih sicer 
v prehrani lahko pogrešal.

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Vsebuje izvlečke špinače, korenja, češnje acerola, 
peteršilja, vodne kreše in alfalfa.

• Zagotavlja široko pokritje potreb po hranilih in 
ravnotežje bistvenih vitaminov in mineralov.

• Vsebuje ekskluzivne NUTRILITE rastlinske izvlečke.

NUTRILITE OMEGA-3 KOMPLEKS 
(Št. izdelka: 4298)

Odličen način za vključitev bistvenih maščobnih kislin 
v prehrano. NUTRILITE omega-3 kompleks vsebuje 

koncentrirana ribja olja bogata z  omega-3 maščobnimi 
kislinami. Izdelek še zlasti priporočamo ljudem, ki redno 

v svojo prehrano ne vključujejo lososa, tune, sardin in 
oreškov.

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Zagotavlja zaščito z antioksidanti pred poškodbami 
celic v telesu, ki jih povzroča oksidacija.

• Ena kapsula zagotavlja približno enako količino 
omega-3 maščobnih kislin kot 28 g lososa, tune 
ali sardine.

• Pomaga telesu zagotoviti bistvene maščobne 
kisline, ki jih mora telo sicer dobiti s hrano.

»Ste to, 
kar jeste«

Prehranska dopolnila vam lahko ponudijo odličen vir bistvenih hranil v priročni 
obliki, kot dopolnilo zdravi prehrani.

NUTRILITE™ prehranska dopolnila, ki jih predstavljamo v tem članku so najbolje 
prodajani izdelki na tržišču. Z njihovo pomočjo lahko zapolnite morebitne vrzeli 
v prehrani, ki se lahko pojavijo zaradi hitrega življenjskega sloga in nezadostne 
prehrane.

Pravilna prehrana je ena od najboljših investicij za dolgoročno dobro 
počutje in zdravje. Kar precejšnje število ljudi na svetu bi bilo lahko bolj 
vitalnih, imelo več energije in bolj zdravih, če bi le izboljšali svojo prehrano.

izdelek20
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NUTRILITE CLA 500 
(Št. izdelka: 100280)

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje konjugirano linolno 
kislino (CLA) iz 100 % barvilnega rumenika. CLA je 

bistvena maščobna kislina, ki se naravno nahaja v mesu 
in mlečnih izdelkih – izdelkih, ki jih navadno izločimo iz 

prehrane, ko se želimo prehranjevati z manj maščobami. 
Raziskave kažejo, da CLA lahko pomaga pri oblikovanju 
postave, saj vpliva na uravnavanje telesne  zgradbe, kar 

se pokaže kot izboljšano razmerje maščoba-mišice. 

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Konjugirana linolna kislina sodeluje pri uravnavanju 
telesne zgradbe, ki se kaže v izboljšanem razmerju 
med mišicami in maščobo.

• Raziskave kažejo, da v povezavi z uravnoteženo 
prehrano in psihično aktivnostjo konjugirana linolna 
kislina lahko pomaga pri zmanjševanju maščobe v telesu 
in ima lahko pozitiven učinek na presnavljanje.

• Izdelek za vse, ki si želijo izboljšati čvrstost 
mišičnega tkiva.

NUTRILITE ACEROLA C 
(Št. izdelka: 4288)

Vsebuje vitamin C, dragocen antioksidant in 
vsestranski v vodi topen vitamin, ki ga moramo v telo 

nenehno vnašati s prehrano. Vitamin C pomaga v 
boju proti prostim radikalom, imunskemu sistemu in 

pripomore k bolj zdravemu videzu kože. 

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Vsebuje ekskluzivni koncentrat iz NUTRILITE acerola 
češnje, ki je eden od najbogatejših znanih naravnih virov 
vitamina C. 

• Vitamin C je na voljo tudi v obliki tablet za žvečenje za 
otroke in tudi za vse odrasle, ki imajo težave pri požiranju 
tablet.

• Izdelek je idealen za vse, ki želite dopolnjevati svojo 
prehrano s prehranskimi dopolnili, ki ne vsebujejo 
umetnih arom, barvil in konzervansov.

NUTRILITE KALCIJ MAGNEZIJ 
(Št. izdelka: 5848)

Vsebuje dva bistvena minerala v formuli, ki vsebuje 
še ekskluzivni NUTRILITE alfalfa koncentrat. To je 
dragoceno prehransko dopolnilo za vse, ki ne zaužijejo 
dovolj kalcija in magnezija, ter za vse, ki v svojo prehrani 
potrebujejo dodatne količine kalcija, še zlasti mladostniki, 
starejši ljudje, nosečnice in doječe matere.

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Zagotavlja dober vir dveh pomembnih mineralov in 
dobro razmerje kalcija in magnezija.

• Idealen za vse, ki ne morejo uživati mleka in drugih 
mlečnih izdelkov.

• Oblika in odmerjena količina obeh mineralov, ki ju telo 
dobro prenaša.

NUTRILITE PROTEINI 
(Št. izdelka: 0145)

Edinstvena mešanica sojinih in mlečnih beljakovin, ki 
zagotovi vseh 9 bistvenih aminokislin. Vsebuje manj 
maščobe in holesterola kot običajne porcije mesa, sira, 
jajc in polnomastnega mleka. Izdelek je idealen za vse, 
ki ne zaužijejo dovolj živil bogatih z beljakovinami.

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Vsebuje malo ogljikovih hidratov in samo 
3,4 % maščobe.

• Naravni viri beljakovin iz sojinega in mlečnega 
koncentrata.

• Izdelek je idealen za vse, ki potrebujejo dodatne beljakovine, 
a jih skrbi vnos kalorij in maščob v njihovo prehrano.
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Poletno kuhanje  
z iCook™ posodo za kuhanje iz nerjavnega jekla
Poletno kuhanje se večinoma vrti okrog okusne sveže zelenjave, sadja in 
drugih slastnih poletnih sestavin. To je čas v letu, ki omogoča pripravo 
lahkih in hitrih obrokov lepega videza in slastnega okusa.

iCook posoda za kuhanje vrhunske kakovosti ponuja 
izredno učinkovitost in vsestranskost – odlično za vaše 
najljubše poletne recepte.

Pomagajte strankam, da bodo v letošnjem poletju 
v kuhinji ostale mirne s pomočjo spodnjih namigov: 
•  Izogibajte se pripravi jedi v pečici in načrtujte 

pripravo obrokov z živili, ki se hitro kuhajo na 
kuhalni plošči. Vsi iCook kompleti posod za 
kuhanje vsebujejo popolno ponev za enostavno 
poletno kuhanje.

•  Jedi kuhajte samo na eni kuhalni plošči s pomočjo 
iCook metode kuhanja v nadstropjih. Prihranili 
boste prostor, energijo in denar.

•  Z VITALOK™ metodo kuhanja ohranite naravne 
okuse in dragocena hranila, barvo in teksturo živil. 
VITALOK metoda kuhanja omogoča, da se meso, 
sadje in zelenjava dušijo v lastnih naravnih 
maščobah in sokovih.

•  Za pripravo jedi v eni ponvi uporabite iCook 30 cm 
veliko ponev brez prijemanja s pokrovko ali ponev s 
pokrovko. Preizkusite se v pripravi okusnih in 
hranljivih jedi kot so na primer zelenjavne mešanice.

•  Prihranite pri času za pomivanje. iCook posoda za 
kuhanje se očisti hitro in enostavno, saj se hrana 
večinoma pripravlja na nizki temperaturi, zato je 
manj verjetno, da bi se prijela na ponev ali v njej 
celo zažgala. Posodo preprosto pomijte z 
DISH DROPS™ čistilom za pomivanje posode.

•  Uživajte v več časa z vašo družino in prijatelji. 
Z iCook posodo za kuhanje ste lahko sproščeni, 
saj vam različni kosi posode, ki se med seboj 
dopolnjujejo, pomagajo, da uživate v sproščenem 
večernem druženju.
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Oblikovani z mislijo na vas 
Noži iCook™ 
Komplet nožev iCook je odličen dodatek za vsako kuhinjo. V celoti kovana 
jeklena rezila 5-delnega kompleta nožev so udobna za uporabo, združujejo 
moč in ravnotežje. Vrh držaja je ukrivljen, kar uporabniku omogoča dober 
oprijem, držaji pa so na spodnji strani posebej ukrivljeni, kar omogoča 
dodaten nadzor in stabilnost, predvsem pri rezanju večje, bolj trde hrane. 
Kompletu je priložen vložek za shranjevanje nožev, ki omogoča preprosto 
prepoznavanje in shranjevanje nožev.

A.  Zgornji del na sprednji strani rezila je 
ukrivljen, kar omogoča bolj udoben 
oprijem in zagotavlja splošen nadzor.

B.  Ukrivljen vrh držaja omogoča učinkovit 
oprijem noža, zato je nože mogoče držati  
z vsakim kuharskim prijemom.

C.  Držaji so na spodnji stran posebej 
ukrivljeni, kar prispeva k nadzoru in 
stabilnosti, predvsem pri rezanju večje, 
bolj trde hrane.

D.  Rezilo je ukrivljeno in omogoča naraven 
potek rezanja, ki ne škodi zapestju. 
Zaradi te krivulje vam pri rezanju ni treba 
uporabljati komolca in ramen.

E.  Konica rezila je nižja od držaja, kar 
zagotavlja več nadzora, ko je potrebno 
natančno rezanje, predvsem pri  
prečnem rezanju.

F.  Zgornji del rezila je ukrivljen, kar omogoča 
boljšo celotno ravnotežje.

Dodatki za iCook™ nože
Za dobro delo in ohranjanje nožev v vaši kuhinji v odličnem stanju, nudi 
zbirka iCook nožev tudi številne dodatne pripomočke.

iCook škarjei
Vsestransko orodje za pripravo hrane terV
številna druga opravila v kuhinji in domu. š
To edinstveno orodje je drobilnik lešnikov, T
odpirač za steklenice, reže in odstranjujeo
zolirne plasti žic, reže meso in piščančjei

kosti, je odpirač za kozarce z navojem,k
vzvod, izvijač in z njimi lahko opravite v
običajna opravila. Ročaj je oblikovan tako, o
da je primeren za levičarje ali desničarje. d
Rezili je mogoče za bolj preprosto čiščenjeR
tudi ločiti.t

Št. izdelka: 102715Š

iCook stojalo za rezila
Zaščitite in predstavite nože in škarje
v iCook lesenem stojalu za rezila,
oblikovanem izključno za podjetje Amway.
Za vseh 5 nožev in kuhinjske škarje.

Št. izdelka: 103169

iCook brusilec noževi
Cook brusilec za nože je namenjen ostrenju i

nožev in tudi škarij. Pomaga vam ohraniti n
kakovost in učinkovitost rezil. Trpežna in k
udobna oblika preprečuje zdrsavanje med u
uporabo in se preprosto zloži, ko ga neu
uporabljate. Ni primerno za brušenje nožev u
z žagico.z

Št. izdelka: 102716Š

iCook predalni vložek za rezila
iCook vložek za shranjevanje nožev,
preprost za uporabo, namenjen zaščiti 
nožev, ko jih ne uporabljate. Primeren za
vseh 5 nožev. Ni primeren za obešanje na 
steno ali polico.

Št. izdelka: 102717
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Kompleti 
iCook™ posod 
za kuhanje iz 
nerjavnega jekla

Če ste se odločili, da boste poslej kuhali v iCook posodi, 
je ta komplet pravo izhodišče za odkrivanje prednosti 
metode kuhanja VITALOK™. Odličen komplet za bolj 
zdravo in bolj hranljivo kuhanje.

Št. izdelka: 101094

iCook™ 7-delni začetni komplet
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Mala ponev s  
pokrovko

19 cm

Kozica s  
pokrovko 1 l

15 cm

Velika ponev s 
pokrovko

24 cm

Mala visoka pokrovka

65 66

Som kuhan v sopari
Okusen in zdrav som s špinačo
Za 2 osebi   Čas priprave: 30 minut   Čas kuhanja: 1 ura

• 400 g soma
• 2 velika pora 
• 175 ml olivnega olja
• 50 g gorčice
• sol in črni poper 
• 125 ml sojine omake
• 40 g sezamovih semen
• 3 stroki česna 
•  1 čajna žlička nastrgane ingverjeve 

koreninice (ali 2 čajni žlički ingverjevega 
prahu) 

• 1 srednje velika limona 

1  V loncu zavrite vodo. Za okus dodajte 
limonino lupino.

2  Ločite liste pora in jih poparite z vrelo 
vodo. Nato dajte liste v skledo s hladno 
vodo, da obdržijo zeleno barvo.

3  Liste pora položite na desko za rezanje in 
jih prelijte z olivnim oljem in gorčico.

4  V liste ovijte soma začinjenega s soljo 
in poprom. Položite zavitke v cedilo za 
parjenje, pokrijte ga s pokrovko in ga 
pustite, da se kuha v sopari, dokler se ne 
zmehča. 

5  Medtem v mali ponvi s pokrovko 
popecite sezamova semena.

6  Ko voda pod cedilom zavre, zavitke soma 
odstranite s cedila in jih zložite v posodo, 
ki ohranja toploto.

7  V cedilo položite špinačo in sesekljane 
stroke česna ter jih dušite približno  
7 minut.

8  Vzemite špinačo iz cedila in jo zmešajte s 
sojino omako in ingverjem.

9  Na vsak krožnik naložite majhno količino 
špinače in na vsako porcijo špinače 
položite zavitek s somom. Posujte s 
sezamovimi semeni.
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Polenovka in krompir Gomes de Sá
Klasična portugalska morska jed pripravljena v pečici 
Za 4 osebe   Čas priprave: 35 – 45 minut   Čas kuhanja: 30 minut

•  1 kg polenovke, namočene, skuhane,  
brez kosti in kože

•  4 žlice olivnega olja 
•  2 veliki čebuli, narezani na kockice
•  4 stroki česna, sesekljanega
•  1 čajna žlička muškatnega oreščka 
•  bel poper (za boljši okus)
•  6 velikih krompirjev 
•  6 trdo kuhanih jajc 
•  peteršilj (za okus)

1  Pečico ogrejte na 200ºC.

2  V vodi, kjer ste kuhali krompir skuhajte 
jajca in jih, ko so kuhana, vzemite iz 
vode.

3  Olupljen krompir v posodi pokrijte in 
vodo zavrite, dokler krompir ni skuhan. 
Odlijte vodo in krompir narežite na tanke 
rezine, nato ga narežite še na 2,5 cm x 
2,5 cm velike kose. Vsi kosi naj bi bili 
približno enake velikosti.

4  Olivno olje vlijte v ponev in počasi 
pražite čebulo in česen dokler nista zlato 
obarvana.

5  Olupite trdo kuhana jajca in jih  
5 razrežite, zadnjega pa za dekoracijo 
previdno narežite na kroge.

6  Oluskano in skuhano polenovko previdno 
zmešajte s krompirjem, jajcem, čebulo 
in česnom, ter pazite, da sestavin ne 
zmečkate preveč. Dodajte muškatni 
orešek, poper in peteršilj.

7  Če je mešanica preveč suha, dodajte 
nekaj vode, vendar ravno toliko, da se 
hrana ne prime na posodo.

8  Zajemite mešanico in jo naložite v pekač, 
ter jo na vrhu okrasite z jajci.

9  Pokrijte s folijo in pecite 20 minut, dokler 
ni celotna mešanica popolnoma pogreta. 

Skledo za mešanje Malo ponev s  
pokrovko

Lonec s  
pokrovko  

4 l

Cedilo za  
parjenje 4 l

20 cm ponev za 
kuhanje brez 

prijemanja s pokrovko

Kozico s  
pokrovko  

2 l

Kozico s  
pokrovko  

1 l

Potrebujete
Potrebujete

iCook posoda za kuhanje
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Cook healthier. Live better.

20 % več TV in VP pri vsakem nakupu iCook 27-delnega velikega 
družinskega kompleta, v juliju in avgustu 2008.

Št. izdelka: 101098

Poletna iCook ponudba

S 30-letnimi izkušnjami pri čiščenju blagovni znamki 
DISH DROPS in iCook predstavljata odlično 
partnerstvo. Znanstvena formula je oblikovana tako, 
da prinaša izjemno čistilno moč, ki prežene 
maščobo in umazanijo, posoda je lesketajoče čista.

DISH DROPS™ 
čistilo za pomivanje 
posode
Št. izdelka: 0228 
(1 liter)

DISH DROPS 
SCRUB BUDS™ gobice 
iz nerjavnega jekla
Št. izdelka: 6407  
(v kompletu 4 gobice)

Uporabljajte samo za 

čiščenje iCook posode za 

kuhanje iz nerjavnega jekla 

in iCook nožev. Primerne za 

čiščenje notranjosti in dna 

iCook posod za kuhanje 

brez prijemanja.

Skrb za 
iCook™ posodo 
za kuhanje

•  NOVE mednarodne recepte za pripravo jedi iz vse Evrope.
•  Informacije o iCook posodi za kuhanje iz nerjavnega jekla, iCook posodi za kuhanje brez prijemanja 

in NOVO poglavje o iCook nožih.
•   Podrobnosti o ekskluzivnih tehnologijah OPTITEMP™, VITALOK™ in DURAMIC™.
•  Bistvene prehranske informacije in priročne tabele za pretvorbo.
•   Podrobna navodila o uporabi in negi posode.
•  Namige za pripravo mesa, piščanca, rib in zelenjave.

Št. izdelka: 202368

NOV VIDEZ  iCook priročnika 
S številnim recepti iz vse Evrope
Od avgusta 2008 bo na voljo iCook priročnik z osveženim novim videzom. Več kot 
80 strani dragocenih informacij o celoviti ponudbi izdelkov iCook, sedaj vključuje tudi:

Primerno za čiščenje 

celotne ponudbe izdelkov 

iCook. DISH DROPS čistilo 

za pomivanje posode in 

vročo vodo za čiščenje 

iCook izdelka uporabite čim 

prej po končani uporabi.
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Poletno vznemirjenje!

Počitnice so navadno čas, ko se 
razvajamo s hrano in pijačo. Toda s 
POSITRIM kremastim napitkom v prahu 
in posodico za mešanje  v vsakodnevni 
prehrani, lahko v uravnoteženem in 
hranljivem nadomestilu obroka uživate 
v vsakem trenutku!

POSITRIM kremasti napitek v prahu 
pomaga pri odpravljanju odvečne teže 
in je hkrati tudi vsestranski izdelek 
vsakokrat, ko potrebujete hranljivo 
nadomestilo obroka in cenejši obrok od 
tistega v restavracijah s hitro prehrano. 
Odlična izbira težkim in mastnim 
obrokom ter prigrizkom!

Ni važno, kje boste to poletje, napitku 
v prahu samo dodajte 250 ml manj 

mastnega mleka in že boste imeli 
gosto in kremasto mešanico za 
zajtrk ali kosilo.

S poletnimi počitnicami v polnem zamahu ne pozabite na NUTRILITE™ POSITRIM™ 
kremaste napitke v prahu in NUTRILITE POSITRIM proteinske tablice s sladilom, 
s katerimi boste uživali v okusni prehrani in ostali v dobri formi.

Zakaj ne bi:

• mešanici dodali sesekljanega 
sezonskega sadja in uživali v resnično 
osebnem okusu?

• mlečni mešanici dodali nekaj 
zdrobljenega ledu in si privoščili 
resnično osvežujoč obrok na vročem 
poletnem soncu?

NUTRILITETM POSITRIMTM 

kremasti napitek v prahu 
(vsaka škatla vsebuje 14 vrečk)

103792 – okus vanilja
103793 – okus kakav
103794 – okus bela kava

103795 – okus jagoda
218506 – POSITRIM 
posodica za mešanje

izdelek24
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NUTRILITETM POSITRIMTM proteinske tablice 
s sladilom so odličnega okusa in priročen način za 
uživanje v hitrem obroku, predvsem za vse tiste, ki jih 
mika manj hranljiva hitra prehrana, saj bodo ukrotile 
njihove napade lakote. 

Težko se je vsakodnevno dobro prehranjevati, če 
preskakujete obroke, živite aktivno življenje ali jeste 
samo določeno vrsto hrane.

Za dnevni izlet na plažo ali piknik na soncu ne 
pozabite na te okusne, visoko beljakovinske prigrizke, 
pripravljene, da jih pojeste kjerkoli in kadarkoli. 

Vsaka tablica vsebuje devet bistvenih aminokislin, 
formula vsebuje tudi znanstveno uravnoteženo 
mešanico hranil in visoko kakovostne beljakovine, 
ne da bi s tem vnesli preveč ogljikovih hidratov in 
nasičenih maščob.

NUTRILITE je vodilna znamka vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil na svetu  
(na osnovi raziskave o prodaji leta 2006, ki jo je izvedel Euromonitor International).

NUTRILITE POSITRIM 
proteinske tablice s sladilom

102617 – okus vanilje in karamele
101140 – okus mete s čokolado
101141 – okus pomaranče

25izdelek



NUTRILITE™ aktiven življenjski slog

Nekoč so različne obogatene vode, rehidracijske napitke in drugi izdelke za aktiven življenjski slog pogosto 

dajali v nič, dandanes pa so postali zelo privlačni. Ljudje z različnimi življenjskimi slogi se zavedajo, da ima 

vse, kar zaužijejo, velik učinek na njihovo zdravje, storilnost in celo videz. Kdo si ne želi počutiti boljše, biti 

bolj učinkovit in doseči več? 

S tem v mislih razvijamo nove izdelke, ki bodo dopolnili ponudbo NUTRILITE izdelkov za življenjski slog 

in sledili prehranskemu dopolnilu NUTRILITE 1TM, ki je na naše tržišče prišel v juniju.

Vsakega od vrhunskih NUTRILITE izdelkov za aktiven življenjski slog smo oblikovali, da bi zaokrožili 

široko ponudbo za različne stopnje aktivnosti, saj veliko ljudi same sebe nima za zelo aktivne ali celo 

atletske tipe ljudi. Tudi ljudje, ki niso tako zelo aktivni kot bi morali biti, lahko občutijo prednosti 

uporabe teh učinkovitih izdelkov, ki vključujejo: izdelke za hidracijo, energijske izdelke 
in vitamine.

Novi in zanimivi izdelki, ki smo jih razvili pod blagovno znamko NUTRILITE, vam pomagajo na štirih 

področjih aktivnega življenja: v osnovni prehrani, pred vadbo, med vadbo 
in po vadbi.

NOVizdelek26
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VEČ INFORMACIJ O IZDELKU NUTRILITE 1

Obiščite center blagovne znamke NUTRILITE in si oglejte prednosti in lastnosti NUTRILITE 
izdelkov, tudi tistih za aktiven življenjski slog. Priklopite se na svetovni splet in obiščite 
www.amway.si!

Za več informacij o izdelku NUTRILITE 1 kupite letak o izdelku.
Št. izdelka: 106550 – 10 izvodov

NUTRILITE je vodilna znamka vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil na svetu 
(na osnovi raziskave o prodaji leta 2006, ki jo je izvedel Euromonitor International).

Št. izdelka: 103493 (10 x 15 ml)



NUTRILITE FITH
2
0™* 

mešanica za pripravo pijače, 

obogatene z antioksidanti

VKLJUČITE VODO V SVOJE ŽIVLJENJE.

 NUTRILITE FIT• H
2
0 mešanica za pripravo pijač, obogatena z antioksidanti, je nizko kalorični 

pripravek z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Je odličen način za dodajanje okusa standardni, 
pol litrski plastenki vode, ki vam pomaga osvežiti in nahraniti telo pred lahko telesno vadbo.

NUTRILITE™ STRIVE+™* 

mešanica za pripravo izotonične pijače
  

REHIDRACIJSKI NAPITEK, KI DELA PRAV TAKO TRDO KOT VI!

 NUTRILITE STRIVE+ mešanica za pripravo izotonične pijače je izkustveni rehidracijski napitek • 
za aktivne ljudi.

27NOVizdelek
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Več v prihodnjih številkah 

revije AMAGRAM™.

*KMALU 

NA TRGU!
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KLJUČNE TOČKE ZA TRŽENJE IZDELKA:
• Hitro delujoče čistilo, ki odstranjuje trdovratne madeže 

kot so madeži maščobe, olja, katrana, rdečil, voščenk itd.
• Napade težko odstranljive madeže na veliki večini pralnih površin

 v gospodinjstvu.*
• Izpiranje ni potrebno – samo nanesite ustrezno razredčeno mešanico 

in obrišite.
Za čiščenje kuhalnih površinah, kuhinjskih pripomočkov, žarov, vrtnega 
pohištva, delovnih površin, kuhinjskih naprav in lakiranih lesenih površin. 
*Ni primeren za čiščenje površin iz lateksa, preprog in nelakiranih lesenih površin.

Izdelki za NEGO DOMA
Zakaj bi drgnili, če lahko uporabite ZOOM™ 
koncentrat univerzalnega čistilnega sredstva?

ZOOM koncentrat univerzalnega čistilnega 
sredstva je močno vsestransko čistilo za 
čiščenje, ki odstrani tudi najbolj trdovratne 
madeže.

Letaki 
pospešujejo 
vašo prodajo

Letaki predstavljajo odlično promocijsko orodje, 
in vam omogočajo:

• da strankam neposredno posredujete informacije 
o blagovni znamki in zanimivih dejstvih o izdelkih;

• da na letake zapišete svoje podatke za kasnejšo/ponovno 
prodajo;

• da dvignete ozaveščenost o Amwayevih izdelkih.

Letak za stranke 
ARTISTRY™
Št. izdelka: 105466
(1 paket po 10 izvodov)

Letak za stranke 
Nega doma
Št. izdelka: 105467
(1 paket po 10 izvodov)

Letak za stranke 
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™
Št. izdelka: 105469 
(1 paket po 10 izvodov)

Letak za stranke 
SATINIQUE™
Št. izdelka: 105470
(1 paket po 10 izvodov)
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8. julij 2008
Osnovne tehnike ličenja 
z izdelki ARTISTRY in 
E. FUNKHOUSER NEW YORK
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

26. avgust 2008
Nega kože po končanih 
dopustniških dneh
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

 Naj vas težavni madeži
ne spravijo ob pamet!
 Težavne madeže v vašem domu in zunaj 
njega lahko odpravite s pomočjo nasvetov 
iz Svetovalca za odstranjevanje madežev.

 Svetovalec vam ponuja rešitve za madeže na perilu, v gospodinjstvu in kuhinji. 
Vsebuje namige, kako se lotiti najbolj trdovratnih madežev na posodi, pohištvu 
in tkaninah, korak za korakom. 
Združuje odlično čistilno moč številnih izdelkov za nego doma, poleg tega boste 
z njim v hiši ob morebitnih neprijetnih madežih lahko vedno mirni! 

Št. izdelka: 201150



eSpring™ sistem za prečiščevanje 
pitne vode in NSF International
Obstaja veliko sistemov za filtriranje vode in seveda skoraj vsi zatrjujejo, da delujejo 
odlično. Kako naj potrošnik ve, kaj v resnici drži? Ali obstaja enotna priznana skupina 
standardov za sisteme filtriranja, ki potrošnikom omogočajo primerjavo delovanja 
enega sistema z drugim?

Da, to so standardi, ki se zahtevajo za pridobitev certifikata 
NSF International.

Kaj je organizacija NSF International? 
NSF International je neprofitna organizacija, ki je po vsem svetu priznana kot vodilna na 
področju preizkušanja in potrjevanja sistemov za prečiščevanje pitne vode. Že več kot četrt 
stoletja pomagajo strankam pri razumevanju, ali bo določeni izdelek varen in učinkovit, pri 
zmanjševanju različnih onesnaževalcev iz njihovega izvora vode, kot to trdi proizvajalec.

Program dodelitve NSF certifikata zahteva obsežna testiranja in nenapovedane revizije 
proizvodnih objektov. Cilj programa je uporabnikom zagotoviti, da bodo sistemi za 
prečiščevanje vode, ki jih kupujejo, izpolnjevali pogoje glede oblike, materialov in učinka, 
ki jih zahtevajo mednarodni standardi.

Uporaba NSF certifikata za povečanje 
vašega eSpring posla  
Certifikat NSF International je visoko cenjen in zelo zanesljiv. Uporabite 
certifikat kot oporno točko pri novih strankah in poudarite razliko pred 
ostalimi sistemi, ter tako spodbudite strankino razmišljanje o nakupu.  

Strankam povejte, da ima eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode 
certifikat NSF International za zmanjševanje večjega števila onesnaževalcev 
kot ostali sistemi, katerih osnova temelji na UV žarnici in ogljikovem filtru.

Stranke spomnite, da je bil eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode 
prvi na svetu, ki je skladen z NSF/ANSI standardi 42, 53 in 55 – tremi 
mednarodno priznanimi standardi kakovosti vode.

Zaupajte izdelku. Z NSF certifikatom ste lahko prepričani, da bo 
eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode deloval, tako kot zatrjujemo. 

Ali ste vedeli?
eSpring sistem za prečiščevanje 

pitne vode je prvi sistem na trgu, 
ki ga je NSF International potrdil 

skladno s tremi glavnimi 
standardi za kakovost vode:

 42, 53 in 55.

Za več informacij o organizaciji NSF International obiščite 
spletno stran www.nsf.org ali www.eSpring.com. 

Ali ste vedeli?
NSF vsakih 5 let ponovno 
testira eSpring sistem za 

prečiščevanje vode.
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cenik

  NUTRILITE™       
 103493 NUTRILITE 1 10 x 15 ml 30 17,42 22,73 24,66 32,06 26
 5987 NUTRILITE Daily 120 tablet 30 21,11 27,55 29,89 38,86 20
 4298 NUTRILITE omega-3 kompleks 90 kapsul 30 18,29 23,87 25,90 33,67 20
 100280 NUTRILITE CLA 500 180 kapsul 30 35,69 46,57 50,53 65,69 21
 5848 NUTRILITE kalcij magnezij 210 tablet 30 11,18 14,59 15,83 20,58 21
 0145 NUTRILITE proteini 450 g 30 20,95 27,34 29,66 38,56 21
 4288 NUTRILITE Acerola C 100 tablet 30 9,52 12,42 13,48 17,52 21
 103792 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu - okus vanilija 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,82 24,76 32,19 24
 103793 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu - okus  kakav 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,82 24,76 32,19 24
 103794 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu - okus bela kava 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,82 24,76 32,19 24
 103795 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu - okus jagoda 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,82 24,76 32,19 24
 102617 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablica s sladilom - okus vanilije in karamele 9 x 60 g 30 13,59 17,73 19,24 25,01 25
 101140 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablica s sladilom - okus meta s čokolado 9 x 60 g 30 13,59 17,73 19,24 25,01 25
 101141 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablica s sladilom - okus pomaranče 9 x 60 g 30 13,59 17,73 19,24 25,01 25
 104283 NUTRILITE mešanica vlaknin za žvečenje 30 tablet 30 11,79 15,38 16,69 21,69 19
 106550 Letak NUTRILITE Aktiven življenjski slog 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08  1,08 26
  Pripomočki       
 218506 POSITRIM posodica za mešanje 1 kos 20 3,35 4,37 5,24 6,29 2
  Živila
 100257  Instant kava 4 x 100 g 20 7,94 10,36 17,03 20,44 18
 100180  Filter kava 4 x 250 g 20 10,65 13,90 15,08 18,10 18
 100209  Espreso kava 4 x 250 g 20 11,39 14,86 16,12 19,35 18
  ARTISTRY™       
 5013 Promocija ARTISTRY kreme za nego normalne do suhe kože ZF 15 75 ml 35 10,64 13,88 16,66 22,49 14
     10,64 13,88 12,50 16,86 
 102205 ARTISTRY krema za roke ZF 15 75 g 35 10,17 13,27 15,92 21,50 14
 106946 Promocija ARTISTRY malega kozmetičnega ogledala  35 13,87 18,11 27,50 37,13 5
  in ARTISTRY pudra v prahu za zagorel videz*
 106956 Promocija AHA vlažilne kreme za telo in ARTISTRY sijajnega mazila za ustnice ZF 15*  35 18,78 24,51 22,06 29,78 5
 106954 Promocija ARTISTRY TIME DEFIANCE™ vlažilnega losjona za obnavljanje kože**  35 29,67 38,72 46,46 62,73 5
  ARTISTRY SPA kolekcija
 100776 ARTISTRY peneče tekoče milo 200 ml 35 10,90 14,31 17,17 23,18 9
 100777 ARTISTRY piling gel za telo 375 ml 35 16,43 21,44 25,73 34,73 9
 100778 ARTISTRY vlažilna pena 200 ml 35 14,79 19,30 23,16 31,27 9
  Razkošna nega kože       
 103564 ARTISTRY Creme Luxury  45 ml 35 126,44 165,00 198,00 267,30 2, 15
  E. FUNKHOUSER NEW YORK       
 219510 Promocija E. FUNKHOUSER NEW YORK profesionalne klasične kolekcije 13 izdelkov 35 148,31 193,57 209,03 282,18 13
 219510 E. FUNKHOUSER NEW YORK barvna kartica kolekcije 5 izvodov 0 0,00 0,00 3,30 3,30 12
 219510 E. FUNKHOUSER NEW YORK letak 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08 1,08 12
  SATINIQUE™ izdelki za nego las       
 231682 Promocija SATINIQUE**  30 21,13 27,58 24,83 32,28 5
  eSpring™ sistem za prečiščevanje pitne vode™       
 100188 eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode za obstoječo pipo 1 sistem 30 442,40 577,33 692,80 900,63 30
 100189 eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode z dodatno pipo 1 sistem 30 442,40 577,33 692,80 900,63 30
  iCook™ posoda za kuhanje       
 202368 iCook priročnik 1 izvod 0 0,00 0,00 7,20 7,20 23
 101098 Promocija iCook 27-delnega velikega družinskega kompleta 1 komplet 30 698,94 912,12 1.094,54 1422,91 22
  posode iz nerjavnega jekla***   838,72 1.094,54 1.094,54 1422,91 
  DISH DROPS™       
 0228 DISH DROPS čistilo za pomivanje posode 1 l 30 4,91 6,41 7,69 10,00 23
 6407 DISH DROPS SCRUB BUDS™ gobice iz nerjavečega jekla 4 kosi 30 3,43 4,48 5,38 6,99 23
  Literatura
 105466 Letak za stranke ARTISTRY 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08 1,08 28
 105467 Letak za stranke Nega doma 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08 1,08 28
 105469 Letak za stranke ARTISTRY TIME DEFIANCE 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08 1,08 28
 105470 Letak za stranke SATINIQUE 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,08 1,08 28
 201150 Svetovalec za odstranjevanje madežev 1 izvod 0 0,00 0,00 0,65 0,65 29
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*Promocija na voljo od 1. – 31. julija.
**Promocija na voljo od 1. – 32. avgusta.
***Promocijska cena velja od 1. julija – 31. avgusta.
Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.



NOV VIDEZ IZDELKOV 
ZA OSNOVNO NEGO KOŽE   
ARTISTRY ESSENTIALS
Vaši najljubši ARTISTRY izdelki za osnovno nego kože 
bodo vsebovali INOVATIVNE NOVE komplekse, 
NOVE sestavine blagovne znamke NUTRILITE™ in 
MODERNO embalažo in še veliko drugi vznemirljivih 
lastnosti.

PREPROSTA LEPOTA

 Urednica: Anita Štefin
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Amwayevim članom se dovoli ponatis kateregakoli
članka v tem časopisu za razmnoževanje v Sloveniji, pod 
pogojem, da je članek tiskan v celoti in ima pripombo:
»Ponatis z dovoljenjem Amwaya Slovenija L.L.C.,
Podružnica Ljubljana«.

©Amway Slovenija L.L.C, Podružnica Ljubljana
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana

Naklada: 7.700 izvodov

Tel. oddelka za stike s strankami: (01) 5844 100
Faks:       (01) 5404 554
Telefon tajništva:       (01) 5844 104
Faks:       (01) 5404 451
Račun pri NLB d.d.                 SI56 0205 6001 1212 367
Račun pri UniCredit Banki Slovenija d.d.:
                SI56 2900 0000 1908 332

Uradne ure Amway Slovenija

PON, TOR, SRE, ČET od 9.00 do 17.00
PET od 9.00 do 15.00

Spletna stran:        www.amway.si
Elektronski naslov: amway_slovenia@amway.com
E-naslov za naročanje izdelkov: sloorder@amway.com
Št. odzivnika ATIS:        (01) 5844 160
Št. odzivnika ATOS:        (01) 5844 150

 SA2350SL0

Več informacij si boste lahko prebrali v 
septembrski številki revije AMAGRAM™.


