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Rendelje meg az AMWAY Boutique brosúrát, ahol további rész le te -
ket talál erről az új illatról a többi különleges illattermékkel együtt. 

R. sz.: 218205

ÚJ illat nőknek

WISTFUL™

Aroma testpermet

ÜDÍTŐ. FRISSÍTŐ. SUGÁRZÓ.

MÁR KAPHATÓ
R. sz.: 103704 – 100 ml
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Az Önben rejlő erő

Mindenki más okból indítja el az Amway
vállalkozást. A történetek és az ide vezető
utak személyesek és az egyénre jellem -
zőek.

Ám egy dolog egészen bizonyos, Önök
valamennyien azért vannak itt, mert kezük -
be akarják venni saját sorsuk irányítását.

Saját maga akarja irányítani sorsát és meg
akarja változtatni életét.

Üzletünkkel olyan sebességgel haladhat,
amilyennel szeretne. Ha akar, mehet
gyorsan. Kicsit lassíthat is. Mindez Öntől
függ és attól, mekkora változást irányzott
elő.

Ez a szabad vállalkozás szépsége. Lehető -
séget ad, hogy azt tegye, amit akar és
akkor, amikor akarja. Valójában az Önben
rejlő erő viszi előre!

Reméljük, tudják, hogy teljes szívvel
támogatjuk Önöket. Azért vagyunk itt,
hogy világszínvonalú termékekkel,
tréningekkel és mindenekelőtt internetes
háttérrel támogassuk Önöket.

Együtt vagyunk Önökkel. Önökért
vagyunk.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman
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Az Amway és az UNICEF
partnerkapcsolatát meg jele -
nítő, új, exkluzív tervezésű
Amway karácsonyi üdvözlő -
lapok remek lehetőséget
nyújtanak a barátaival, család -
tagjaival történő kapcsolat -
tartásra.
Minden eladott csomag az UNICEF lan -
kadatlan erőfeszítését támogatja, hogy
jobb jövőhöz segítse a gyermekeket.

…és valamennyi 
okot a gyermekek jelentik.

Több millió oka lehet 
egy UNICEF karácsonyi
üd vözlőkártya 
elkül dé sé nek… 

Az üdvözlőkártya-csomag a kétféle mintából 3–3 darabot
tartalmaz, a kártyák belső üres oldalaira személyes üzenet írható.

R. sz.: 105000

Jelenleg az UNICEF-nek világszerte
több mint 7000 alkalmazottja van,
hogy támogassák és védjék a gyer -
me kek jogait.

Céljuk, hogy:

a gyermekek jobb lehetőségekkel
induljanak az életben

segítsék a gyermekek életben
maradását és fejlődését

eljuttassák a gyermekeket az
iskolába

megteremtsenek egy olyan kör nye -
zetet, amely elsősorban szük ség -
állapotok esetén nyújt védelmet
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Ez igen! Mesés helyszín egy mesés ese -
mény számára – Sydney, Ausztrália, el ké -
pesztő szépségű természetes kikötőivel és
látniva lói val.

Amikor gyémántjaink a limuzinokból ki -
száll tak és beléptek a Sydney The Rocks
tör té nelmi negyedében található exkluzív
Shangri-La Hotel előcsarnokába, ahonnan
fantasztikus kilátás nyílik a kikötőre, az
Opera házra és távolabbra, a Harbour hídra,
VIP-vendégeknek járó fogadtatásban ré sze -
sítették őket.

Gyémántjainknak és az Amway európai
menedzsment tagjainak ott-tartózkodásuk
alatt számos lehetőségük nyílt találkozókra,
tárgyalásokra és kötetlen összejövetelekre.

Az ausztrál éjszaka tartogatott meg le pe -
téseket is… Didzseridu (ősi hangszer), bir -
ka nyírás – és osztriga, valamint krokodil az
étlapon! Az Operaház Guillaume éttermé -
ben is ötcsillagos vendéglátásban volt
részük vendégeinknek. A kizárólag az
Amway szá má ra lefoglalt étteremben
különleges díszletek szolgáltak a számtalan
meglepetés hátteréül, hegedűsök és te -
norok (pincérnek öltöz ve!) szóra koz tatták
a vendégeket – pompás látványt nyújtott
a festői szépségű Harbour híddal szemben

rendezett tűzijáték, tö ké letes záróakkordja
volt a tökéletes estének.

Mark Beiderwieden és Peter Strydom, az
üzleti talál ko zón az Amway menedzsment
részéről tájékoztatást adtak a leg frissebb
euró pai forgalmi adatokról, valamint az új
„12 a 12-ben” stratégiáról, mindenkit arra
ösz tö nöz ve, hogy az elkövetkező öt évben
gyor sítsák a fejlődésük ütemét. Majd ezt
követően egy bennszülött csoport foglalta
el a szín padot, folklórműsorukban tán -

coltak, zenéltek és énekeltek. Ahogy az
Amwaynél meg szok hattuk, az üzlet és
a szórakozás keverékét kaptuk.

Ez a beszámoló csupán ízelítő azokból
az élményekből, amiket gyémántjaink sze -
reztek, ha mindent el akarnánk mesélni,
megtelne az egész újság! Minden gyémánt
világ körüli utazásra szóló jeggyel, a maguk

tervezte útvonalon és állomásokon ke resz -
tül jutott el Sydneybe… Távol-Keletet,
Kaliforniát, Dubait említhet nénk.

Úgy hallottuk, ez volt „az egyik legjobb
rendezvény” – így nagyon sok teendőnk
van, hogy jövő márciusban Mauritiuson
méltó képpen tudjuk fogadni a gyé mánt
vendégeket!

Európai Gyémánt Konferencia 2007 – Ausztrália

2007_okt  2007.09.14.  14:44  Page 5



céginfó6

2007 OKTÓBER

Az Európai Gyémánt Konzultatív Testület
(EDAC) 2007. június 26–27-én ülésezett
a müncheni Élményközpontban. Az EDAC
célja, hogy aktív kapcsolatot tartson fenn

a vezető független vállalkozók és az
Amway között. A céget az európai és az
amerikai menedzsment tagjai kép vi selték.

Az összejövetel résztvevői a plenáris ülés,
illetve négy albizottság munkájában vettek
részt (értékesítés, kommuni káció/üze -
meltetés, hírnév és termék port fólió té -
mákban). A plenáris ülésen tárgyalt témák
nagy vonalakban érintették az Amway
európai és Európán kívüli üzleti le he tő -

ségeit, a fejlődés mértékét és az üzlet jó
hírnevét. Az albizottságokban az egyes
témákat részletesebben és speciális szem -
pontok szerint tárgyalták meg. Az egyes
albizottságok tanácskozásairól az összes
résztvevő a záró plenáris ülésen kapott
tájékoztatást.

Nagyon büszkék voltunk arra, hogy az
EDAC első alkalommal tartotta ülését az
Amway müncheni Élményközpontjában.
A kon ferenciaközpont új és modern be -
ren de zései tökéletes keretet adtak ennek
a fontos eseménynek.

Az EDAC tagjai a müncheni repülőtér
melletti Kempinski Szállodában találkoztak
június 25-én, ahonnan VIP-busszal szállí -
tották őket a másnap kezdődő plenáris
ülésre, valamint az albizottsági ülésekre.
A rendkívül mozgalmas munkanap után az
EDAC-tagok nemcsak a fantasztikus,
négy fogásos vacsorát élvezhették, hanem
lehetőségük volt az üléseken elhangzott
témákhoz kapcsolódó kötetlen beszél ge -
tésekre is. A második napon tartott záró
plenáris ülésen ismertették az egyes
albizottságokban elért eredményeket.

Elmondhatjuk, hogy a találkozó összes sé -
gében rendkívül eredményes volt, és
a jövőben hozzájárul az Amway üzlet
pozitív fejlődéséhez.

Európai Gyémánt Konzultatív Testület – EDAC

2007. június 26–27. Amway Élményközpont, München
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2001-ben az Amway és az UNICEF összefogott, hogy
a hátrányos helyzetű gyermekeken segítsenek, hogy nekik
is lehetőséget adjanak a jövőre.

Eddig az Amway független vállalkozók, az alkalmazottak és
a leányvállalatok több mint 3 millió euróval támogatták az
UNICEF munkáját. Ebből a pénzből az UNICEF gyer -
mekeket oltott be halálos betegségek ellen, valamint ok -
tatásban részesített szülőket, gyermekeket és egészségügyi
dolgozókat Kilifiben (Kenya), Törökországban, Horvát -
országban, Szlovéniában, Romániában és Oroszországban.

Csupán 2006-ban az Amway hozzájárulása 600 ezer euró
volt, amely 2006-ban a magánszférából (egyének, magán- 

cégek és nem állami szervezetek) érkező pénzalapok közel
egy ezreléke.

Nem is mi lennénk az Amway független vállal ko zói és
vezetői, ha nem kívánnánk növelni ezt az összeget.
Dolgozzunk együtt, és ebben az évben segítsünk még több
gyermeken – mert ez az egyetlen helyes lépés.

Kérjük, legközelebbi rendelésekor tegye meg
hozzájárulását az alábbi rendelési számokon:

101568 –  250 Ft  (1 euró) hozzájárulás
101569 – 1250 Ft  (5 euró) hozzájárulás
101570 – 4250 Ft (17 euró) hozzájárulás

Ön szerint nem hihetetlen, hogy napjainkban még mindig ilyen sok
gyer meknek kell szenvednie és ilyen sokan nem járnak iskolába?

Az Amway és az UNICEF
kapcsolata az életről szól
„Közel 4 millió csecsemő nem éli meg az egy hónapos
életkort. Évente félmillió nő hal meg terhessége alatt,
számtalan csecsemőt és gyermeket hagyva anya nélkül.
Minden hatodik gyermek éhezik. Minden hetedik
gyermek nem részesül egészségügyi ellátásban. Több
mint 1 milliárd ember nem jut ivásra alkalmas vízhez, és
a világ népességének 40%-a nélkülözi az alapvető
higiéniát. Mintegy 115 millió iskoláskorú gyermek nem
jár iskolába, közöttük a lányok aránya magasabb.
Annak ellenére, hogy a védőoltással megelőzhető
megbetegedések száma csökkenőben van, az akut
légúti fertőzések, a malária, a hasmenéses meg -
betegedések, a gyermekek és anyák alultápláltsága,
az egészségtelen otthoni körülmények és balesetek
rengeteg gyermek életét rövidítik meg.” 

(UNICEF, 2007. évi jelentés)
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Az Önök üzlete
Az Önök logisztikai szolgáltatója
Az Access Business Group (ABG)
nemcsak az Amway termékkészletet
biztosítja, hanem a termékek folyamatos
fejlesztését és innovációját is. Ezen célok
elérése ér de ké ben az ABG számos, az
egész világra kiterjedő, fontos tevé -
kenységet végez:

• Kutatás és fejlesztés: Az ABG
végzi az új és jobb minőségű Amway
termékek kifejlesztésére irányuló
kutatásokat.

• Gyártás: A termékeket az ABG saját,
Amerikában lévő üzemeiben állítja elő,
főleg az Amway számára.

• Mezőgazdasági tevékeny sé gek:
A NUTRILITE termékek gyártásához
szükséges növényi alapanyagokat az
ABG saját ültet vényein termeszti és
dolgozza fel.

• Logisztika: Az ABG végzi az összes
Amway termék elosztását a világ 80
országában.

Az európai Amway piacok termék ellátását
az ABG kombinált központi áruraktár és
elosztó központ végzi, ennek az Európai
Regionális Szolgáltató Köz pont nak (ERSC)
a székhelye a hol landiai Venloban van.

2005-ben az ABG átvette a lengyel országi
Amway raktáráruház és elosztó központ
irányítását. A Varsóhoz közeli Pruszków -
ban kialakított létesítmény látja el a len -
gyel, cseh és szlovák piacot ter mékekkel.
2007 októberében javulni fog a rendelések
kielégí té sének pon tossága: bevezetésre
kerül a korszerű, ún. fénykijelzős ter mék -
válogató rend szer, amely magas szintű
osztályozási pontos sá got/át bo csátó
képességet és nagy pontosságú súly -
ellenőrzést tesz lehetővé, amelyben

a rendszer azonnal jelzi a lehetséges hibát,
ezáltal a rendelések feldolgozásában
számos hibaforrást kiküszöbölünk.

2007. szeptemberben az ABG átvette
a budapesti elosztó központ irányítását,
amely a magyar és szlovéniai piacokat
szolgálja ki. A jövőben elképzelhető lesz,
hogy a balkáni országok is innen kapják
majd a termékeket. Az ABG több mint 
2,7 millió dollárt ruházott be a létesít -
ménybe és új berendezések vásárlásába.
Így a budapesti elosztó központ mű kö -
désének hatékonysága és a rendelések
kielégí té sének minősége egyaránt javult.

Az oroszországi Amway piac, amely
akkora, mint a nyugat-európai, egyrészt az
infra struk túra, másrészt az óriási távol -
ságok miatt teljesen más meg kö zelítést
igényel. Az ABG látja el áruval az Amway
moszk vai központi raktárt. A regionális
raktárakat (Rosz tov ban, Novo szibirszkben,
Haba rovszk ban) a moszkvai központi
raktár szolgálja ki. Az Amway Üzleti Szol -
gáltató Központokat egész Orosz ország
területén ezekről a regionális elosztó -
helyekről látják el áruval.

Az ABG továbbra is támogatást nyújt
Oroszországban a logisztikai stratégia
kialakításához és továbbfejlesztéséhez.

Több mint 270 alkalmazott dolgozik az
Európai Regionális Szolgáltató Köz pont ban,
valamint a lengyel és magyar elosztó
központokban. Valamennyi munkatárs
szilárdan elkötelezett abban, hogy első
osztályú logisztikai támogatást nyújtson az
Amwaynek. Ön a világ bármely pontján is
kívánja Amway üzletét felépíteni, biztos
lehet abban, hogy Ön és vevője ma és
a jövőben is ugyanazt a magas színvonalú
szolgáltatást fogja megkapni.

Az Amway és az
Access Business
Group a DeVos
és a Van Andel

családok
tulajdonában lévő

Alticor Inc.
vállalatcsoport

részei. 

15 európai ország (piros területek)
Amway rendeléseinek összesítését és
kiszállítását az ERSC végzi. 

A kék területek jelzik az önálló
elosztó központokkal rendelkező
országokat, amelyek ellátása szintén az
ERSC-ből történik. A lengyel elosztó
központ a cseh és szlovák piacokat,
a magyarországi elosztó központ
Szlovéniát látja el.

2007_okt  2007.09.14.  14:44  Page 8



céginfó 9

Az Amway független
vállalkozók jutalmai
2007–2008-ban

Údonság 2007–2008-ban!

5000 euró
…Q12 platina éves bónusz 
Mit kezdene 5000 euró extrajövedelemmel? Minősítsen a 2007/08-as pénzügyi évben
Q12 platinaként, és egészen biztos, hogy kitalál valamit!

Érjen el 12 ezüst fokozatú minősítési hónapot, teljesítse az előírt forgalmat, és a bónusz
az Öné.

HOGYAN?*
1. Érje el a Q12 minősítést
2. A minősítés első évében (2007/08) érjen el minimum 120000 SIP-pontot
3. Érje el legalább az előző évi szintet

* Ha kíváncsi a Személyes ösztönző program további részleteire, a minősítés pontos feltételeire, forduljon

felsővonal-beli platinájához, az Amway Hungaria Marketing Kft.-hez, vagy látogassa meg a

www.amway.hu honlapot

Újdonság 2007–2008-ban!

Új platina szeminárium
Valamennyi új platina* meghívást kap – egyetlen alkalommal – az Új platina szemináriumra,
amelyet a Vezetői Szeminárium (LTS) keretében szerveznek.

Első alkalommal fordul elő, hogy az új platinák meghívást kapnak a Vezetői Szemináriumra
– Tenerife, Szardínia, Antalya –, így saját szemükkel győződhetnek meg arról, hogy
a rendezvény milyen hasznos a Q12 platinák számára. Kiváló lehetőség ez arra, hogy
találkozzon az Amway európai menedzsmenttel, felső vonalával és partnereivel.

Ha teljesíteti az Új platina szeminárium részvételi feltételeit, ezen a szemináriumon egyrészt
a jövőre vonatkozó értékes üzleti információkhoz juthat, másrészt független vállalkozó
barátaival együtt ünnepelheti saját és mások eredményeit.

Folyamatosan fejlessze üzletét, és jutalomként minden évben meghívjuk a Vezetői
Szemináriumra!

* Legkevesebb 6 minősített hónapot kell elérni a pénzügyi év folyamán

Ha kíváncsi a program további részleteire, a minősítés pontos feltételeire, forduljon felsővonal-beli platinájához, az Amway
Hungaria Marketing Kft.-hez, vagy látogassa meg a www.amway.hu honlapot. Valamennyi szeminárium és utazás csak
a meghívottakra vonatkozik, a meghívás kizárólag az AMWAY megítélésétől függ.

Az Amway független
vállalkozók jutalmai
2007–2008-ban
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Juhászné Simonfi Julianna
és Sándor, Budapest

Jutka óvoda peda gó gus, én klinikai szak pszichológus vagyok. Három
felnőtt gyer mekünk és két unokánk van. Mind ketten humán dip -
lomával rendelkezünk, tehát nem volt pénzünk. Az üzlet a családi
boldogság mellé a megfelelő anyagiakat is biztosítja számunkra.
A pénzhiány miatt kezdtük, és később tapasztaltuk meg, hogy milyen
sok más értéket is tartalmaz. A pénz mellett – többek között –
szabad idő, emlékezetes utazások, személyiségfejlődés és vezetői
ismeretek, melyeket életünk minden területén tudunk alkalmazni.
Megtapasztaltuk, hogy ebben az üzletben az elképzelések és a célok
megvalósíthatók. Az is nagyon fontos, hogy ez mindig egy
emberépítő, emberközpontú üzlet marad, melyben egymást segítve
tudunk sikeresek lenni.

SMARAGD
AUGUSZTUS

Karmacsi Gusztávné
és Berényi Veronika, Budapest

Mentoraimnak kö szön he tően egy ki szá míthatóan növe ke dő, kiemelkedő
jöve delmet biztosító vállalkozást hoztam létre, mely nem csak a jövőmre lett
hatás sal, hanem megoldás volt a múlt problémáira is. Lojalitá som az
Amwayhez nem pusztán a pénznek szól, hanem a cég által képviselt elvnek
és hitvallásnak. Hálás vagyok mentoraimnak a nekem nyújtott tanításért és
hogy hittek bennem. Ezt csak úgy tudom meghálálni, hogy a lehető legtöbb
embernek átadom ezt a csodát. 

„Uram, add, hogy mindig többre vágyjak, mint amennyit elértem.” Michelangelo

ZAFÍR
AUGUSZTUS

Rózsa Jolán és István
Sajókaza

Hagyományos vállal ko zá sok kal foglal koz tunk, amikor meg is merkedtünk az
Amway üzlettel. Az üzlet ben meg láttuk a lehetőséget, hogy szabad életet
tudjunk teremteni a gyerekünknek és önma gunknak. Rá jöttünk arra, hogy
ebben az üzletben akkor vagy sikeres, ha mást is sikeressé teszel. Hálásak
vagyunk a felső vona laink nak és büszkék vagyunk a csapatainkra.

ZAFÍR
AUGUSZTUS

Hazai elismerések – független vállalkozók
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Hazai elismerések – független vállalkozók

2007 OKTÓBER

Férjem vegyészmérnök, én
korábban bíró voltam. Óriási
szerencsénknek tartjuk, hogy –
húgomnak köszönhetően –
megismertük az Amway üzletet.
már gyermekeink, Sándor és
Kata születésekor élvezhettük
a biz tonságot nyújtó, varázslatos
kiegészítő jövedelmet. Főállású
független vállalkozóként volt

időm gyermekeim tanulmányi előmenetelét aktívan segíteni.
Hálás szívvel köszönjük tapasztalt szponzorvonalunk minden -
nemű segítségét, rendkívül büszkék vagyunk sikercsapatunkra. 

Mottónk. „Ha nem vagy arra hajlandó, hogy változtass az
életeden, nem lehet rajtad segíteni!”

Silye Sándor és dr. Walter Rózsa, Balatonalmádi

RUBIN
AUGUSZTUS

Banki referensként és művészeti
iskola vezetőjeként tapasztaljuk az
alkalmazotti lét korlátait. Itt kor -
látlanok a lehetőségek és ráadásul
egy kiváló csapatban a barátaink -
kal dolgozunk együtt. Hálásak
vagyunk a mentorainknak, akik
maximálisan küzdenek az ered -
ményeinkért. Örülünk, hogy ezt az
utat másoknak is megmutathatjuk. 

Bata Katalin és dr. Tóth László, Szeged

PLATINA
AUGUSZTUS

Bölcsészként végeztünk
mindketten, jelenleg egy
pénzügyi tanácsadó vállal -
kozást működtetünk.
Szeretjük a mun kánkat, ám
mégis úgy gondoljuk, hogy

ez az üzlet fogja megadni számunkra azt a függetlenséget,
amire egész életünkben vágytunk. Célunk egy sikeres csapat
sikeres vezetője lenni! 

Bognár Tarjányi Attila és Krisztina, Budapest

PLATINA
AUGUSZTUS

Zsuzsa egy állami nagy vállalatnál
pénzügyi területen dolgozott,
nekem egy  tanácsadó cégnél van
érdekeltségem. A '90-es években
több ízben kerestek meg ben nün -
ket az Amway üzlet tel, soha nem
voltunk nyitottak rá. Jól éltünk,
megvolt mindenünk, boldogok
voltunk. 

Életünk egy pontján azonban rájöttünk, nem biztos, hogy
a jólét örökké tart. Elkezdtünk olyan megoldást keresni, ami
kiszámíthatóvá, tervezhetővé teheti jövőnket. Eleinte két -
kedtünk, mára – hála a rendszernek, követhető példával
elöljáró szponzorainknak és egyre növekvő csapatunknak –
sikeresek vagyunk. 

Lakatosné Turk Zsuzsa és Lakatos László, Budapest

PLATINA
AUGUSZTUS

Mérnök-üzletkötő házas -
párként három gyerme -
künk kel a Dunakanyarban
élünk. Az üzlet, a felső
vonalunk példamutatása,
illetve a folyamatos képzés

megadta nekünk a reményt a mókuskerékből való kijutáshoz,
céljainkat el tudtuk érni, ebben látjuk a saját és a gyermekeink
jövőjét. 

Dénes Judit és Kilin Zoltán, Pilismarót

PLATINA
AUGUSZTUS

Villamosmérnökök vagyunk. Dol -
goztunk jól fizetett alkalmazott -
ként, később eredményesen
működtettük számítástechnikai
vállalkozásunkat. Jól ismerjük
a siker ízét, de a bukásét is.
A hagyományos vállalkozói világ -
ban a sikerrel mindig arányosan nő
az irigyek száma. Ellenben ebben

az üzletben minél sikeresebbé válik valaki, annál több szeretet
veszi körül. Hiszen épp a sikerrel adunk perspektívát egymás -
nak. Az első állomáson túl vagyunk, és lelkesen építjük tovább
a csapatot.

Szekeres Géza és Sallai Júlia, Budapest

PLATINA
AUGUSZTUS
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Két évvel ezelőtt találkoztam egy
emberrel, aki hitt bennem és
felajánlotta a segítségét. Hálás
vagyok neki, hogy segít és
mindenben támogat. Köszönet
mindenkinek, akikkel együtt értük
el ezt a sikert. Ez a munka
eredményt, fejlődést és előrejutást
hoz. Legyél kitartó, elkötelezett,
határozott és következetes!

Sziliné Kardos Edit, Dombóvár

PLATINA
AUGUSZTUS

Farkas László és Katalin, Eger

ARANY
AUGUSZTUS

Ha még nem csináltál egy dolgot, próbál -
kozz meg vele háromszor. Először, hogy
legyőzd a félelmedet. Másodszor, hogy
megtanuld, hogyan kell csinálni. Har mad -
szor, hogy kiderítsd, szereted-e csinálni.

Gál Ferencné, Budapest

ARANY
AUGUSZTUS

A hagyományos vállalkozói világ után
ebbe az üzletbe belekóstolni felü dülés
volt, jóllakni pedig kimondottan élvezet.
Köszönet az intelligens felső vonalnak
és a lelkes csapatnak.

Horváth Attila, Várpalota

ARANY
AUGUSZTUS

Kircsi Katalin, Budapest

ARANY
AUGUSZTUS

Kiss Zoltán és Kissné Balogh Tünde, Szarvas

ARANY
AUGUSZTUS

Kezdetben óriáscégeknél építettük kar -
rierünket, ma már – 2 kis gyer me künk
miatt – a több lábon állás és az anyagi
függetlenség a célunk. Tudjuk, hogy el
is fogjuk érni, ha elegendő embernek
segítünk. Gazdag, aki adni tud. 

Nagy Barnabás és Nagyné Rindt Tünde, Budapest

ARANY
AUGUSZTUS

EZÜST
AUGUSZTUS

EZÜST
AUGUSZTUS

Friedrich Attila, Pomáz

EZÜST
AUGUSZTUS

Juhász András és Fazekas Kata, Budapest

EZÜST
AUGUSZTUS

Márkus Károly és Annamária, Balatonföldvár

Mátrai János és M.-né Schmied Marianna, Veszprém

2007 OKTÓBER
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Hazai elismerések – független vállalkozók

18% augusztus

Keserű Mónika

Király Róbert

Lusztig Norbert 
és Tóth Zoltán

Patkó Beatrix

15% augusztus

Gali Lajos 
és Galiné Veres Emma 

Kovács Ildikó 
és Királyné Kovács Kornélia

Weisz Éva és Koros  András

12% augusztus

Bajákiné Kovács Margit 
és Bajáki Béla

Ivusza József és Józsefné

Kórik Julianna

Mózer László János
és Mózerné Tuba Anikó
Erika

Nyilas János és Jánosné

Szkaliczki Tibor és Tiborné

9% augusztus

Erdei Imre 
és Erdeiné Tóth Julianna

Hatos Zsolt és Crist Laura

Horváth Norbert

Kiss János és Farkas József

Niederkirchner Vilmos

Nyerges László

Tarr Ágnes

12% 

AUGUSZTUS
Bánkuti János és Lídia
Berényi Lajos
Boda Ernőné
Bozsó Tibor
Csenger Tibor és Ottilia
Csőke Attiláné 
Dobnerné Boga Ilona dr. 

és Dobner Balázs
Fábián Sándorné és Sándor
Garajszki Ágnes
Horti Sándor
Kara Ferenc
Kondor Gábor 

és Bereczki Andrea
Kruzslicz Lajosné
Méhes Sándor dr. 

és Lajtai Márta
Nagy Natália és Tyukodi Gábor

Németh Gábor 
és Kovács Katalin

Orbán Balázs
Prihoda István és Istvánné
Rácz Zoltán dr.
Romsics Eszter
Ruttai Andrea
Samu Ferenc és Nyakas Gyöngyi
Sándor Péterné és Péter
Sereg Hajnalka
Seres Norbert
Szegedi Józsefné
Takács Istvánné
Tárnok László és Lászlóné
Zsigmond Judit

9% 

AUGUSZTUS
Albrecht Anita
Ancsák Attiláné és Anett
Antal Erzsébet
Balla Gabriella és Ugrai Zoltán
Barcsa Béla és Béláné
Barczikay Gáborné
Benkő Nikolett
Béres Evelin
Bíróné Balog Vilma
Bodnárné Nagy Sarolta
Bubláné Mészáros Ágnes
Buzás Ilona dr.
Csobod Sándorné dr. és Sándor
Daniné Lovas Zsuzsanna
Dávid Józsefné
Domokos Lászlóné és Anett
Dorogi Erzsébet

Döbrenteiné Novák Mária
Egri Aranka
Egri Teréz
Ekésné dr. Kretovics Júlia
Endrész Tünde Andrea
Farkas Máté
File Lilla és Kovács Miklós
Gyűrűsi Károly 

és Gyűrűsiné Herczeg Ilona
Halasi Andrea 

és Kocziha Zoltán
Homoki Mihályné
Horváth Brendon
Horváth Csaba 

és Horváthné Henrietta
Horváth Jánosné
Horváth Marietta 

és Szalai Gábor

A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok

2007 OKTÓBER

2007_okt  2007.09.14.  14:45  Page 13



2007 OKTÓBER

9% 

AUGUSZTUS
Horváth Mónika
Kállai Zsolt
Károly Csaba és Németh Szilvia
Károlyi Zoltánné és Zoltán
Kasparek Márta
Kaszap Zoltánné és Zoltán
Klesitz Nóra
Kocsubéné Bőkfi Éva dr.
Koppi Anna és Cseh Zita
Kudlackij Alla
Losonczi Anna
Lőcsei Adrienne
Márkos Zita és Levente
Mohácsiné Piczek Ágnes 

és Mohácsi Zsolt

Musa Ali Hussein
Nagyné Markí Ottilia 

és Nagy József
Nánai Jánosné
Németiné 

Rozsnyik Zsuzsanna dr.
Pályi Róbert 

és Pályiné Radics Melinda
Pászti Jánosné és János
Pásztor Károly 

és Pásztorné Halmi Zsuzsa
Prauda Zoltán
Róka Gáborné és Gábor
Rostás Viktória
Rózsa Krisztina Tímea 

és Kiss Károly
Salamon Sándorné
Simon Lászlóné
Soltész Zoltánné

Somos János Csaba 
és Baja Mónika

Süle Márta
Szabó Jenőné
Szabó Katalin
Szabó László és Szabóné

Huszti Hajnalka
Szabó Zoltán és Zoltánné
Szente Katalin
Szilágyi Ilona és Balogh Gyula
Szonda Tiborné és Tibor
Szőnyi Győzőné
Szuchony Hilda
Takács József és Józsefné
Temesi Zsolt 

és Temesiné Názer Beáta
Thodoryné 

Drahos Katalin Jolán
Tóth Attila és Attiláné

Tóth Ferencné
Truong Thi Van Ha
Uhljar Pál Zoltánné
Valló Ágnes dr.
Váradi Ilona és Tóth Norbert
Varga Józsefné
Varga László és Lászlóné
Vörösné Antalicz Mária
Weiler József 

és Weilerné Nagy Szilvia
Wunder Eszter
Zöld Gábor és Oláh Margit
Zsótér Ferencné

A Személyes ösztönző programot – a SIP Program első lépéseként – azok számára állítottuk össze, akik szilárd
kereskedelmi bázist hoznak létre és kiegyensúlyozott havi teljesítményt érnek el. Gratulálunk azoknak, akik első
alkalommal 10 vagy 30 euró jutalomban/kedvezményben részesülnek. 

AUGUSZTUSBAN

30 euró bónuszt
vagy ked vez ményt
értek el

Aladics Andrea 
és György

Angyal László

Appelné Róna Tünde

Arvay Mária Valéria

Bachmann Eszter

Bagi Melinda

Bakos Adrián

Balázs Mihály Zsolt

Bársony Béláné

Bodnárné Nagy Sarolta

Bogner Gyöngyi

Bokody Judit

Boldog Kamilla

Boros Gyula 
és Gyuláné

Boros Gyuláné

Bucsányi Ildikó

Ciobota Dorina

Csákné Eőry Ildikó 
és Csák Vilmos

Csatári János 
és Horváth Andrea

Csáti Tamás

Csepregi Csaba

Csernyák Petra

Dávid Józsefné

Dégi György

Demus László Andor

Di Giovanni Viktor 
és Viola Katalin

Domonkos József 
és Rusz Katalin Anna

Dömsödi Szilvia

Dudásné Farkas
Zsuzsanna 
és Dudás László

Ekésné 
dr. Kretovics Júlia 

Elek Marianna dr.

Fábián Sándor 
és Sándorné

Farkas Árpád 
és Árpádné

Farkas Attila 
és Janda Gabriella

Farkas Gábor 
és Farkas Éva

Farkasné Kovács Ágnes

Ferencz Ildikó

Fodor Ferenc 
és Ferencné

Fodor János és Jánosné

Fülöp Józsefné

Füzesi Szláva dr.

Galambosi Judit Virág

Gazderné Hegyes
Tünde és Gazder
Tibor

Geri Péter

Gotthard András

Grafel Istvánné

Gyenizse Imréné
Merczel Margit

Gyöngyösi Mária 
és Csáki László

Gyűrűsi Károly 
és Gyűrűsiné
Herczeg Ilona

Hagymási József 
és Hagymásiné
Újhelyi Eszter

Hajdu Dóra

Halász Lászlóné

Hatvani Csilla

Honinger László

Horváth Orsolya 
és Kerécz Péter
Tamás

Horváth Tibor

Horváthné 
Baranyai Tímea

Horváthné Krenner
Eszter és Horváth
Árpád

Inhoff Miklós 
és Inhoff Gabriella

Isvánovics Gyula Péter
és Darida Mónika

Jeszkel László

Jósvai Ferencné

Józsa Béláné

Juhász Zsolt

Kajtárné Jánosházi Rita

Káldi Jánosné

Kása Zsoltné

Kasó Andrea

Kaszányi Lajos László
és Lajosné

Kedves Enikő

Kertészné Cziba Ilona

Király Lajos és Lajosné

Kis Tamás

Kiss Anita

Kiss Istvánné 
és Kiss-Török Éva

Komornyik Rozália 
és Lovas István

Korcsok Katalin 
és Korcsokné
Mészáros Kati

Kovács Lászlóné

Kovács Szilvia

Kováts Gabriella Éva 
és Takáts István

Körmendi Ildikó

Körmöci István 

A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok
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Kőrösi Antal dr. 
és Kőrösi Antalné

Králik Csaba

Lakos Enikő 
és Eker Orhan

Lehócki Attila

Lovas Mária

Magyari Gyula 
és Brigitta

Majorosné 
Bagonyi Zsuzsa

Márkos Zita és Levente

Maszlov Balázs 
és Bíró Lívia

Mészárosné dr. Bodnár
Anikó és Mészáros
Zsolt

Mikei Erika és János

Molnár Marcell

Molnár Zoltán 
és Molnárné Brigitta

Nagy Zoltánné

Nagyné Horváth
Katalin és Nagy
László

Nagyné Kerekes
Henriett és Nagy
Károly

Nagyné Konkoly Éva

Nemeslaki Ágnes

Németh Csilla

Németiné Rozsnyik
Zsuzsanna dr.

Nyikos György dr. 
és Nyikosné Gondos
Mónika dr.

Orbán Imre 
és Orbánné Gellén
Marianna

Ősz János 
és Kováts Krisztina

Pálffy Csabáné

Pánczér Judit

Patak Norbert 
és Patakné Cs.
Gyöngyvér

Polgár Ferenc

Rakonczayné dr.
Schwob Anna és
Rakonczay
Zsuzsanna

Romácz Jánosné

Rossel Ildikó 
és Gergely

Rózsa Dániel 
és Peresa Györgyné

Schoppel Gyöngyi

Sebestyén Krisztina

Steiner Gábor

Straubinger Edit 
és Köllő Roland

Suhajda Istvánné

Szabó Éva

Szabó Józsefné

Szabó Miklósné

Szabó Szilvia 
és Takács Ignác
Tamás

Szaller Zoltán Attila 
és Szallerné Lukács
Kornélia

Szántóné Vidra Emese

Székely Anikó 
és Székely Éva

Szekeres István 
és Istvánné

Szitter Róbert

Szobota Gyuláné

Takács Eszter

Takács Istvánné

Takács Péter Tamás

Takács Szabolcs

Tormáné Morvai Ibolya

Tóth Imre 
és Tóth Imréné
Ibolya

Tóth János és Jánosné

Tóth Katalin Noémi

Tóth Sándorné

Tóthné Borza Ildikó 
és Tóth János

Turcsányi Éva

Uhereczky Ottóné

Varga Anna

Vig Zsolt

Vígh Éva

Vinczéné 
Szederkényi Éva

Virovecz Anna 
és Kovács Mária

Zelenyánszkyné 
Kásai Anna

Zgyerkáné 
Halász Mária

Zhou You 
és Xing Yuejiao

Zomborácz Zsolt 
és Hegyes Anita

AUGUSZTUSBAN

10 euró bónuszt
vagy ked vez ményt
értek el

Ábrahám Jánosné

Almási István 
és Istvánné

András Albert 
és Albertné

Antal József dr. 
és Antal Józsefné dr. 

Ari Zsuzsanna

Balázs Ervin Bence dr. 

Bálint Andrásné

Balog Balázs

Barabás Zsolt

Baranyi Ernő

Békési Pál és Marianna

Bene Csilla

Bitto Marianna

Bizsók Viktor

Boros Zoltán

Borsodi Mihályné 
és Borsodi Olga

Borsosné Sümegi Anita

Budai István 
és Istvánné

Cseresznye István 
és Gergely Mária

Csürke Csaba dr. 
és Csürkéné Tóth
Nóra dr.

Daubek Györgyné

Dévai Miklós

Écsy Judit

Fábián Sándorné

Farkas Józsefné

Farkas Károly

Farkasné Antal Angéla

Farkasné Szukán Ilona

Fehér Veronika

Fejes Barbara

Feredicsné 
Göndöcs Erzsébet

Ficsor Márta

Fodor Janka és András

Galbicsek Eszter

Gálné Zsebik Erika

Gángó Ildikó

Gazdag Szilvia 
és Jankó-Brezovay
Gábor

Gellér Gábor

Gulyás Antal 
és Gulyásné Berta
Zsuzsa

Gurzó Anna

Gyimesi Andrásné
Somola Éva és
Gyimesi András

Gyöngyhalmi Réka

György Zsófia

Heka Ádámné

Hliva Laura

Homoki Tünde 
és Darabos Pál

Horti Sándor

Horváth Gábor

Huber Gabriella

Hugai Gyöngyvér 
és Orbán István

Huri Zsuzsanna

Jacso János és Jánosné

Kakas Nóra

Kalmár Ferencné

Kanizsa Viola

Kardos Szilárd 
és Foltányi Viktória

Kígyósi Ágnes 
és Kígyósi Róbert

Király László

Kirchner Klára

Kis Norbert

Kiss Gábor 
és Kiss Gyuláné

Kocsis Zoltánné

Konczos Nikolett

Kovács István 
és Kovács Istvánné

Kovács Szabolcs 
és Adrienne

Kovácsné Oszlánszki
Valéria

Kováts Zsolt 
és Kovátsné Kenyér
Mária

Kőrösi Anna

Kövesi Zsuzsanna

Kriván Miklós 
és Miklósné

Lakatos Róbert József

Lakatos Tóth Istvánné

Listván Andrea Éva

Lukácsné Bognár
Myrtill és Lukács
Antal

Markó Tibor

Markovics Lajosné

Máthé Mária

Mátyás János

Medicsné Pölöskei
Mária és Medics
Roland

Meilinger László 
és Lászlóné

Mennich Nándor 
és Bükkösi Zsóka

Merkl József 
és Józsefné

Mészáros Györgyné
és Mészáros Andrea

Molnár József 
és Molnárné Takács
Margit

Nádudvari Piroska

Nagy Istvánné

Nagy Szabolcs

Nagyné Kovács Éva 
és Nagy Zoltán

Nemesné Papp Szilvia
és Nemes Gábor

Németh László

Némethné Tóth
Andrea és Németh
Attila

Nyergesné 
Kovacsics Anikó

Ottlik Mihályné

Pálfi András

Pápainé Verik Erzsébet

Papp Katalin

Péter Zoltánné

Péterfalviné 
Kiss Gabriella

Pintye Attila 
és Attiláné

Pusztai Zsuzsanna

Rafás Lajos

Rajnogel Éva Judit

Reinhardt Vivien

Réti Gábor 
és Herceg Violetta

Rozvadszky Andrea 
és Molnár Zoltán

Rutai Katalin

Ruzsa Anna

Schwarcz Zoltán 
és Schwarcz Jakabné

Sebők Antal

Sima Erika Emőke

Simon Andrea 
és Adhári Attila

Simon Ildikó 
és Péterfi József

Sióréti Russell Thomas
és Síóréti Antónia

Somlainé Simon
Zsuzsanna

Szabó Károly 
és Károlyné

Szabó Tibor

Szabóné 
Juhász Melinda

Szabóné 
Vörös Angelika

Szántay Tímea

Szarka Levente 
és Domán Éva

Szegedi Nóra

Szekeres Istvánné

Szentes Aranka

Szombati György

Szőke István 
és Istvánné

Szőllősi Károly

Szűcs László 
és Lászlóné

Táncsics Szabolcs 
és Szabolcsné

Tarnai László

Tóth Józsefné Amália
és Kun Krisztina

Tóth Péter

Tóth Sándorné

Tóth Szabolcs

Tromfos Andrea 
és Csertán László

Varga Magdolna

Vass Erika

Vörös Amadea

Weinhardt Jánosné

Zalatnai Klára

Zhou Li
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Európai elismerések 

Nina és Oleksander Ukrajna Vinnytsia körzetében születtek, 1980-tól Odesszában élnek.
Az Amway üzleti lehetőségről akkor hallottak, amikor idősebb fiúk, Pete a Kijevi Főiskola
Nemzetközi Kapcsolatok szakán tanult, öccse középiskolába járt. Nina és Oleksander
mindent megtettek családjuk, különösen gyermekeik életszínvonalának javításáért, úgy

gondolták, hogy az Amway üzlettel céljaik valóra válhatnak. 

„Az Amway üzlet lehetőséget teremt, hogy segítségével sikereket érjünk el. Türelemre és kitartásra van szükség, meg kell
határozni a célokat és soha nem szabad feladni az álmokat” – mondják Koryakék. 

Nina és Oleksander Koryak
Ukrajna

KETTŐS GYÉMÁNT
JÚNIUS 

Az üzlet indításakor csak melléktevékenységként foglalkoztunk az Amway vállalkozással.
Idővel kezdtük megérteni az üzlet lényegét, s az üzlet már nem csak főfoglalkozásunkká,
hanem életstílusunkká vált. Mi lehet izgalmasabb, mint új emberekkel találkozni, cso -
portot szervezni barátainkkal – akikkel lelki rokonságban vagyunk –, majd megvalósítani
céljainkat – köszönet érte a cégnek –, csodálatos utazásokon részt venni, nyugodtan

élvezni a világ szépségét? Azoknak az embereknek, akik megtették az első lépéseket az üzletben, azt javasoljuk, hogy menjenek
előre, tűzzék ki, majd érjék el céljaikat, természetesen soha ne adják fel, mert a kitartó munka megéri.

Dmytro Sheynin és Maryna
Firsina, Ukrajna

ÜGYVEZETŐ GYÉMÁNT
JÚNIUS

Laryssa nagyon szkeptikus volt a magánvállalkozásokkal szemben, ellentétben Rauffal, aki
a bankszférában már gyakorlott üzletember volt. Ugyanakkor az Amway üzlettel kap cso -

latban egyetértettek. „Ebben az üzletben a pénzkeresés mellett egyidejűleg átélhető a más embereknek való segítés élménye.
Az Amway boldog, érdekes és értelmes életre ad lehetőséget” – Laryssa és Rauf hisznek ebben. 

Laryssa Hadjiyeva és Rauf
Huseynov, Ukrajna

GYÉMÁNT
ÁPRILIS

Gita és Roman Hassmann felismerték, hogy az Amway üzlet lehetőséget ad arra, hogy
megvalósítsd törekvéseidet és csodás életet élj. Ugyanakkor elhatározták, igyekeznek

képezni magukat és követni felső vonaluk tanácsait. Az Amway üzletnek köszönhetően Gita és Roman csodálatos emberekkel
körülvéve élnek, törekvéseik valóra váltak és életük öt lányuk számára mintaként szolgál.

Gita és Roman Hassmann
Cseh Köztársaság

GYÉMÁNT
MÁJUS

2007 OKTÓBER
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Európai elismerések 

Mira és Leszek Hetnal Ausztráliában találkoztak először az üzlettel, majd visszatértek
Lengyelországba. Jelenleg 21 országban van üzletük. „A munkánkban a partnerek segítésére

fókuszálunk, hogy minél hamarabb képzett független vállalkozókká váljanak. Köszönet az Amwaynek, hogy lehetőséget kaptunk
azon képességeink felfedezésére, amelyek létezéséről nem is tudtunk.”

Mira és Leszek Hetnal
Lengyelország

GYÉMÁNT
MÁJUS

Amikor először találkoztunk az Amway üzlettel, saját tervező cégünket irányítottuk. Nagyon
sikeresek voltunk, de nem rendelkeztünk szabad idővel és nem voltunk függetlenek.

A gyémánt minősítés elérése csak „egy állomás az úton” a további sikerek felé. Az üzlet megéri a próbálkozást és a küzdelmet.
Csak elhatározás kérdése ez a döntés.

Maria és Stanislaw
Derejczyk, Lengyelország

GYÉMÁNT
JÚNIUS

Az Amway független vállalkozásunkat, amit nagyon szeretünk, folyamatosan megosztjuk
olyan emberekkel, akiknek ugyanazok a céljaik, mint nekünk. 

Látjuk a különbséget azok életében, akik keményen dolgoznak az üzletben.

Hálásak vagyunk az Amwaynek és szponzorainknak, akik biztosították számunkra, valamint a napról napra növekvő számú
remek embernek ezt a lehetőséget.

Pelin Seraj és 
Habibullah Seraj, Törökország

GYÉMÁNT
JÚNIUS

Hat évvel ezelőtt voltak ambícióim, amelyekről azt gondoltam, soha nem realizálódnak,
most vannak ambícióim, amelyek már teljesültek!

Az Amway hatása olyan, mint egy újjászületés… Amway előtt és Amway után. Vannak olyan emberek, akik nyolc hónapig a 3%-os
szinten maradnak, én ennyi idő alatt értem el a gyémánt minősítést, mert a jövőre irányuló terveket készítettem. Boldog vagyok. 

Nevin Gökçe Tekbiyik és
Kadir Tekbiyik, Törökország

GYÉMÁNT
JÚNIUS

2007 OKTÓBER
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Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu

Szponzorlista lépésről lépésre

Lementés
1. Kattintson a Szponzorlistára. 

A képernyőjén a következő információ fog megjelenni: 
A rendszer az Ön kérésének megfelelően dolgozik, kérjük,
ne zárja be az ablakot. Ezek után a képernyőn a ZIP fájl
ikonját fogja látni. 
2. Kattintson az ikonra. 
Egy ablak fog előugrani. 
3. Kattintson a Megnyit (Open) gombra. 

Amennyiben a WinZip installálásra került az Ön
számítógépére, úgy a program el fog indulni. 
4. Válassza ki mindkét fájlt. 
5. Kattintson a Kicsomagolásra (Extract). 

6. Válassza ki azt a helyet a számítógépén, ahová menteni
kívánja a szponzorlistát tartalmazó fájlokat. 

7. Kattintson a Kicsomagol (Extract) gombra. 
8. Ekkor az alkalmazás egy jelszót kér Öntől, mely ez

esetben az Ön 7 jegyű Amway-száma. Kérjük, üsse be
Amway-számát, és kattintson az OK gombra. Az aktuális
szponzorlista mentésre került számítógépén az Ön által
megjelölt helyen. 

9. Ahhoz, hogy visszatérjen a PÉ/KF főoldalra, kattintson 
a 3. pontnál található Vissza gombra. 

Megnyitás
1. Indítsa el a LOSMAP_Template nevű fájlt.
Fontos: Engedélyezze a makrókat.

2. Kattintson a Nyitás gombra.
3. Keresse meg és válassza ki a másik, korábban kitömörített

fájlt.
4. Kattintson a Megnyitás gombra.
Ezután a program betölti a teljes szponzorlistát, ez a lista
nagyságától függően néhány másodpercig tart.

A könnyebb megjeleníthetőség és a letöltés idejének csökkentése érdekében a szponzorlistát tartalmazó fájl
tömörítésre kerül, és ZIP formátumban válik elérhetővé. Önnek a listához való hozzáféréshez szüksége lesz
egy kitömörítő programra. A legáltalánosabban használt kitömörítő program a WinZip, melyet könnyedén
letölthet a http://www.winzip.com/ oldalról, amennyiben Önnek ilyen nincs még a számítógépén.
A táblázat több programmal is megnyitható, így az MS Excel, az Open Office vagy más táblázatkezelő
programokkal. Az alábbi információk segítséget adnak a Szponzorlista lementéséhez és megnyitásához. 
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Jó hírek 
a NUTRILITETM márkáról

A NUTRILITE márka tovább növeli
termékei értékesítését, ez segít abban,
hogy megőrizze piacvezető szerepét.
Olyan stabil, elfogadott, minőségi márkát
forgalmaz, amely tisztessége és kiváló
tápértéke révén a növényi alapú étrend-
kiegészítők megbízható tagjává vált.

A NUTRILITE MÁRKA SZPONZORKAPCSOLATA

NUTRILITE ONLINE

A NUTRILITE márka továbbra is megtiszteltetésnek tekinti, hogy szponzorálja
a jamaicai születésű Asafa Powell rövidtávfutót és Liu Xiang kínai gátfutót.

Powell 2005. június 14-e óta hivatalosan is a világ leggyorsabb embere, ekkor
futotta 9,77 mp alatt a 100 métert, és ezzel egy század másodperccel megjavította
a ko ráb bi világcsúcsot. 

Asafa Powell 2007. szeptember 9-én Olaszországban megdöntötte saját csúcsát,
100 méteren az új világcsúcs 9,74 mp.

Liu Xiang a 2004-es athéni olimpián 12,91 mp-es eredménnyel nyerte a 110 mé -
teres gátfutás aranyérmét, majd 2006-ban 12,88 mp-es idővel világcsúcstartó lett.

Mindkét versenyző hozzászokott, hogy célokat tűz maga elé és teljesíti azokat, és
egy olyan világban, amelyben a NUTRILITE piacvezető márka a vitaminok, ásványi
anyagok és étrend-kiegészítők között, a NUTRILITE márka büszke arra, hogy két
olyan emberrel áll kapcsolatban, akik a saját területükön szintén élen járnak.

Ha a NUTRILITE márkáról és
termékekről többet kíván megtudni,
látogasson el a www.amway.hu
weboldalon található Márka -
bemutató központunkba.

A NUTRILITETM a világ vezető
vitamin, ásványi anyag és
étrend-kiegészítő márkája
(a 2006. évi értékesítési adatok alapján, az Euromonitor
International felmérése szerint).
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Életstílus és
ésszerű táplálkozás

A NUTRILITE POSITRIMTM Krémturmix italpor táplálkozási
szempontból kiegyensúlyozott étkezéshelyettesítő. Gyümölcs -
cukorral édesített, mesterséges édesítőszereket, színezé keket,
aromákat és tartósítószereket nem tartalmaz. A szo kásos
étrend részeként alkalmas a reggeli, az ebéd vagy a vacsora
helyettesítésére, ami segít abban, hogy megőrizze testsúlyát,
de hozzájárulhat a felesleges kilók elvesztését szolgáló szi -
gorúbb testsúlycsökkentő programok sikeréhez is. Az Amway
Lifestyle Balanced Solutions Életmódprogramjának szerves
része, az átfogó testsúly-szabályozási terv keretében
használható.

Mindössze egy tasak POSITRIM Krémturmix italporra és
250 ml hideg, sovány tejre van szükség, hogy másodpercek
alatt sűrű, krémes étrend-kiegészítőt készítsen. Kísérletképpen
készítsen kedvenc gyümölcseinek hozzáadásával kedvére való
turmixokat.

A POSITRIM Protein szelet magas fehérjetartalmú, tápláló és
azonnal fogyasztható élelmiszer, segítségével egész séges
étrend alakítható ki. Minden szelet kiegyensúlyozott
tápanyagtartalmú, kilenc esszenciális aminosavból álló, kiváló
minőségű fehérjét tartalmaz.

Kellemes ízű, kényelmes formában biztosítja a nélkülözhetetlen
fehérjeszükségletet anélkül, hogy feleslegesen sok szénhidrátot
és telített zsírokat juttatna a szervezetbe.

AJÁNDÉK DVD!
Minden független vállalkozó, aki megveszi az Alapkészletet
vagy a Kezdőkészletet, LBS Tréning DVD-t kap ajándékba.
A DVD dr. Claudia Osterkamp és dr. Sam Rehnborg
közreműködésével készült.

MÁRKABEMUTATÓ
KÖZPONT
Ne feledkezzen meg az AMWAY
weboldalon található LBS
Márkabemutató központról.

A NUTRILITETM a világ vezető vitamin, ásványi anyag és étrend-
kiegészítő márkája (a 2006. évi értékesítési adatok alapján, az
Euromonitor International felmérése szerint).

102617 – Protein szelet (karamellás-
vaníliás)

101140 – Protein szelet (men tolos-
csokoládés)

101141 – Protein szelet (narancsos)

103792 – Krémturmix italpor (vaníliás)
103793 – Krémturmix italpor (kakaós)
218506 – Keverőedény

218502 – LBS Alapkészlet
218503 – LBS Kezdőkészlet

A rohanó életstílus, a helytelen élelmiszer-választás és az önmagunkkal
szembeni túlzott engedékenység egyaránt vezethet helytelen táplál -
kozáshoz. Mindannyiunkkal előfordul, hogy inkább a gyorsabban és
könnyebben elérhető gyorsétkezést választjuk a táplálkozási szem pont -
ból kiegyensúlyozott étkezés vagy egy egészséges, könnyű vacsora
helyett, és ha nyáron nyaraláskor elnézőbbek vagyunk önmagunk iránt,
indokolt lehet étrendünkbe illeszteni valamelyik NUTRILITETM

étkezéshelyettesítőt.
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NUTRILITE DOUBLE X Étrend-kiegészítő

„A DOUBLE X Étrend-kiegészítő kitűnő termék – nemcsak
nélkülözhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat, hanem fontos
növényi tápanyagokat is tartalmaz, így táplálkozásunk esetleges
hiányosságait pótolja. A 21. század vásárlói számára megteremti
a táplálkozás biztonságának tudományos eredményekkel
alátámasztott, megbízható forrását!”

A NUTRILITETM DOUBLE XTM multivitamin-, multiásványianyag- és növényitápanyag-
tartalmú étrend-kiegészítő friss, növényi aromája és természetes megjelenése az életről
szól. 23-féle gyümölcs, zöldség és egyéb növény keverékét tartalmazza, a bennük lévő
esszenciális vitaminokból, ásványi anyagokból és hatékony növényi tápanyagokból a ter -
mészet erői szabadulnak fel.

A NUTRILITETM a világ vezető vitamin, ásványi anyag és étrend-kiegészítő
márkája (a 2006. évi értékesítési adatok alapján, az Euromonitor International felmérése szerint).

Audra Davies, menedzser, 
Nutrition Science & Services 

DOUBLE X (31 napra) – 102687
Utántöltő (62 napra) – 103377

ALAPVETŐ multivitamin-,
multiásványianyag- és
növényitápanyag-tartalmú
étrend-kiegészítő.

NUTRILITETM DOUBLE XTM

Étrend-kiegészítő

FANTASZTIKUS AJÁNLAT
2007. októberben 

10% engedményt adunk minden DOUBLE X
Étrend-kiegészítő és utántöltő vásárlásakor.

Teljes PÉ/KF
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HOSSZÚ TÁVÚ VÉDELEM
A FIATALOSAN SZÉP BŐR
SZÁMÁRA

A HIBÁTLAN BŐR ELÉRÉSÉHEZ AJÁNLJUK AZ
ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM Bőrfeszesítő krémalapozót

„Az ARTISTRY TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő
krémalapozó a kedvenc termékem. Tartalmaz -
za a sza ba dalmazás alatt álló, ún. vé delem
aurája antioxidánst, amely segít megóvni
a bőrt a környezetben található szabad gyökök
ellen. A nagyon korszerű tech no lógiával készült
TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő krémalapozó
nem csupán tökéletesen eloszlik a bőrön és
egyenletes fedést ad, hanem szabá lyozza az
oxidatív káros elemeket, mielőtt még azok
a bőrfelszínnel kapcsolatba kerülnének.

Nemcsak a bőrgyógyász, hanem a józan
gondolkodású vásárló szemszögéből nézve is
ez a termék új arany fejezetet nyit a kozmetikai
bőrápolás terén.”

Dr. Patricia Ogilvie – az ARTISTRY TIME
DEFIANCE bőrápoló termékek európai
szakkonzulense

Dr. Patricia Ogilvie személyes kedvenc terméke:
TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő krémalapozó SPF 15

Az exkluzív Derma Cell Exchange (Bőrsejtek cseréje) technológia elősegíti a bőr feszességének a megőrzését és fejlett SPF 15 UVA/UV
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A KÖZEPESTŐL A TELJES FEDÉSIG
SZABÁLYOZHATÓ AZ ALAPOZÓ FEDÉSE

SPF 15 UVA/UVB fényvédő rendszerrel védi a bőrt. 

ÚJtermék

102691 – Porcelain/Porcelánszín – 30 ml

102693 – Cameo/Kámeaszín – 30 ml

102694 – Buff/Bivalybőrszín – 30 ml

102695 – Linen/Vászonszín – 30 ml

102697 – Fawn/Őzbarnaszín – 30 ml

102699 – Sand/Homokszín – 30 ml

102701 – Almond/Mandulaszín – 30 ml

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
BŐRFESZESÍTŐ KRÉMALAPOZÓ RENDELÉSI SZÁMOK:

A TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő krémalapozóval
kapcsolatos további információkat a Szépség
Kézikönyvben talál, illetve rendelje meg a TIME
DEFIANCE Brosúrát (r. sz.: 218881).

www.amway.hu

Tegye SZEBBÉ bőrét a kétfázisú színszabályozót tartalmazó 
alapozóval, amely azonnal kiegyenlíti a bőrtónust és természetesen 

hibátlan megjelenést kölcsönöz a bőrnek.
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Nagy népszerűségnek örvend a legömbölyített, gombaszerű frufru,
kitűnő lehetőség a divatos frizura elkészítésére bármilyen hosszú -
ságú hajból. A frufru kerekre vágott a halántéktól a halántékig.
Vigyen fel a hajára SATINIQUETM Hajrögzítő habot, amely kezel -
hetővé és fénylővé teszi a hajat, majd szárítsa teljesen simára, mind
a két oldalra fésülve a hajat, vagy szárítsa SATINIQUETM Hajrögzítő
habbal, a nagy körkefével formálva laza hullámokat.

A hajszín tekintetében nagyon izgalmas változás történik: a telt
árnyalatú, az egész hajkoronára kiterjedő hajszín a sötétebb
árnyalatok felé mozdul el. A koromfeketétől a kobaltkékig többféle
szín fordul elő. A pad lizsánlila és a szilvakék rendkívül merész
színek, hatásosak, de hordható árnyalatok, amelyek mesés
színmélységet adnak és izgalmassá teszik a frizurát. Ezeknek
a színeknek a keverésével kifinomult, de mégis lélegzetelállító
eredmények érhetők el. A festett haj esetében a legfontosabb
mégis a hajszín védelme és tar tósságának fokozása, ezért
használjunk SATINIQUE Hajsampont festett hajra és SATINIQUE
Hajbalzsamot festett hajra, valamint SATINIQUE Hajszínvédőt
festett hajra a hajszárító forró levegője ellen.

Ősszel ismét divatba jönnek a `20-as évek jellegzetes hullámai és
a korszak ruhái. A hullámok készítése nem egyszerű, ezért otthoni
kipróbálásra egy egyszerűbb változatot fejlesztettem ki. Használjon
SATINIQUE Zselés hajformázó sprayt vagy zselét, majd haját
szárítsa meg. Válasszon ki egy tincset, és mintha ki akarná egye ne -
síteni, csavarja fel henger for májúra, majd helyezze a hajkiegyenesítő
vas szárai közé. Tartsa néhány másodpercig a hajkiegyenesítő vas
szárai között, majd engedje el. A frizura akkor mutat a legjobban,
ha a haj a közepétől a végéig hullámos.
Ha elkészítette a hullámokat, fésülje ki vagy az ujjaival gereblyézze
át. A kívánt hatás eléréséhez használjon SATINIQUE Hajformázó-
hajrögzítő permetet.

* E termékekre különgarancia vonatkozik, melynek leírását a termék
csomagolásában találja.

SATINIQUE Zselés hajformázó
spray, 5-ös fokozat

5090 – 200 ml

SATINIQUE Hajformázó-
hajrögzítő permet, 9-es fokozat

5100 – 200 ml

SATINIQUE Haj sam -
pon festett hajra

102674 – 300 ml

SATINIQUE Hajrögzítő hab
vékony szálú hajra, 4-es fokozat

5085 – 150 ml

2007ŐSZIFRIZURADIVAT
John Gillespie-től

SATINIQUE
Hajbalzsam 
festett hajra
102675 – 300 ml

SATINIQUE
Hajszínvédő festett
hajra a haj szá rító
forró levegője ellen

102676 – 220 ml

SATINIQUE by AMWAY
Professzionális 2 da ra -
bos hajkefekészlet*

Félhosszú, ill. hosszú hajhoz
970803

Rövid, ill. félhosszú hajhoz
970802

HAJHAJ

2007 OKTÓBER
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ARCTÉRKÉP
Az arc ápolása kulcsfontosságú, mivel az arc testünk
leginkább szem előtt lévő része. Tartsa bőrét kitűnő
kondícióban – ehhez segítséget nyújt az alábbi arctérkép,
amely jobban érthetővé teszi, hogyan lehet megelőzni és
eltüntetni az arcbőrön jelentkező hibákat, valamint
hogyan lehet megőrizni az üde és hibátlan megjelenést.
Mivel vége a nyárnak, ez fontos időszak az alábbi
termékek használatára, a naptól károsodott arcbőr ápolása
érdekében.

1

2

PROBLÉMA: PATTANÁSOK
MEGOLDÁS:  ARTISTRY PATTANÁS ELLENI ZSELÉ

Kifejezetten a pattanások kezelésére szolgáló készítmény.
NUTRILITETM által jóváhagyott ginzenget tartalmaz, amely
a bőr kiszárítása nélkül tisztítja a bőrt, valamint kamillát is
tartalmaz, amely nyugtatja a bőrt.

PROBLÉMA: SÖTÉT KARIKÁK ÉS TÁSKÁK A SZEM ALATT
MEGOLDÁS: ARTISTRY BŐRTÁPLÁLÓ SZEMRÁNCKRÉM

A könnyű, selymes krém – egy frissítő, nyolcórai alváshoz
hasonlóan – drámaian csökkenti a szem alatti táskák és szar -
kalábak megjelenését mindössze 24 óra alatt. A teszt eredmé -
nyek szerint a szem alatti sötét karikák megjelenése 16 hét
alatt 29%-kal csökkent. 

PROBLÉMA: TOMPA FÉNYŰ/ÉRDES TAPINTÁSÚ BŐR
MEGOLDÁS: ARTISTRY BŐRSZÉPÍTŐ ARCTEJ

A naponta használatos Bőrszépítő arctej termé szetes hámlasztó,
amely fokozza a bőr ragyogását. Az exklu zív cukorszármazékok,
algák és zabprotein különleges kombinációjának hatására a bőr
bársonyos, természetes puha ságú és simább lesz. A bőr szer -
kezetében már 12 hét után 52%-os javulás jelentkezhet, 

48%-kal csökkenhet a szarkalábak megjelenése és 41%-kal
lehet feszesebb a bőr.

PROBLÉMA: KÁROSODOTT BŐR
MEGOLDÁS: ARTISTRYTM BRIGHT IDEATM

BŐRTÓNUS-KIEGYENLÍTŐ ESZENCIA

A könnyű, áttetsző szérumot kifejezetten a túlzott
napozás miatt károsodott, illetve az érett arcbőr ápolására
fejlesztették ki. Az ARTISTRY Illuminating Complex
hatóanyag-együttesét tartalmazza, amely drámai módon
fokozza a bőr ragyogását mindössze 14 nap alatt. Minden
bőrtípusra.

3

4
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A SMINKTÁSKÁBAN MINDIG LEGYEN
EGY TÖBBFUNKCIÓS ARTISTRYTM

KORREKTOR

Használja szemhéjalapozóként, és észre fogja venni, hogy az
ARTISTRY szemhéjpúder-árnyalatok vibrálóbbak és tar tó -
sabbak lesznek. Ne feledje, hogy az ARTISTRY Korrektor
ennél többet is tud… Ez a kiváló minőségű ter mék segít
csökkenteni az apró ráncok és szarkalábak meg jelenését,
magába zárja a nedvességet, és ezáltal megőrzi a bőr
hidratáltságát a különösen érzékeny szemkörnyék területén,
E-vitamint tartalmaz, amelyről köztudott, hogy segít a sza -
bad gyökök elleni küzdelemben.

A korrektor praktikus ki- és visszacsavarható csomagolásban
kerül forgalomba, az összetétele nem zsíros, olajmentes,
nem zárja el a pórusokat, és még hegyezni sem kell!

ALKALMAZÁSI TIPPEK…
* A világos árnyalatokkal kiemelheti az arccsontokat és

a szemöldökkörnyéki területet
* A közepes árnyalattal keskenyítheti az orrot vagy

kiemelheti az állkapocs vonalát

HASZNÁLAT
Vigye fel a tökéletlenségek vagy bőrhibák elfedésére, illetve
bármely területre, amelyet el akar fedni. Ujjheggyel vagy
kozmetikai szivaccsal ütögesse a bőrbe finoman a kor rek -
tort, ameddig láthatatlan nem lesz. Használja az alapozó
felvitele előtt.

AZ ARTISTRY KORREKTORRA AKKOR GONDOLJUNK, AMIKOR BŐRÜNKNEK EGY KIS PLUSZ-
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE. A KORREKTOR A BŐRHIBÁKRA ÖSSZPONTOSÍT, ELFEDI A SZEM ALATTI
SÖTÉT KARIKÁKAT ÉS ELTÜNTETI A FOLTOKAT. AZ ARTISTRY KORREKTOR SEGÍT AZ IDEÁLIS HÁTTÉR
MEGTEREMTÉSÉBEN, MIELŐTT A SZÍNES KOZMETIKUMOKAT FELVISSZÜK VAGY AMIKOR NÉMI
KORREKCIÓRA VAN SZÜKSÉG, AZONNALI MAGABIZTOS MEGJELENÉST KÖLCSÖNÖZVE.

Fair/Világos
R. sz.: 8008

Medium/Közepes 
R. sz.: 8009
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Látta már az új AMWAYTM

Boutique brosúrát?
Rendelje meg az új kiadványt, és válogasson az exklu zív
ékszerek, illatok, fehérneműk és harisnyák közül. Ekkora
választék láttán nehéz lesz el dön teni, hogy kinek
kedveskedjen, szeretteinek vagy saját magának!

Minden egyes pompás ékszert úgy
választottunk ki az Amwaynél, hogy
szem előtt tartottuk az Ön egyéni
ízlését. A népszerű, egymással variálható
nyakláncok és gyűrűk sokoldalú viseletet
nyújtanak, akár nappal, akár este fogja
viselni őket, a kol lekcióban található
egyes hosszabb nyak láncok még övként
vagy karkötőként is hordhatók. Az új
brosúrá ban bemutatunk egymáshoz illő
kiegészítő  ket, például karkötőt és
táskadíszt vagy mutatós kompakt tükör
és kulcstartó szettet. Három gyönyörű
karóra is található az ékszerkollekcióban,
amely széles választékot ad és nagyon
izgalmas darabokból áll.

A brosúra fényes lapjait nézegetve négy
új, exkluzív tervezésű, Boutique
emblémával ellátott, káprázatos
fehérnemű-kollekcióra bukkanhat. 
Minden gyönyörű melltartó fém me re ví -
tő vel készült, az állítható hosszúságú
pánt az Ön kényelmét szolgálja.
A brosúrában a melltartó méretének
meg határozá sá hoz útmutatót talál, hogy
a gyönyörű ajándékdobozban érkező
fehérnemű tökéletes legyen.

Az illattermékek között két új illatot
talál, a WISTFULTM Aroma testpermetet
a nők számára, az OPPORTUNETM Sport
Kölnisprayt a férfiak számára ajánljuk.
Mindkettő ideális ajándék az év bármely
szakában.

Végül felfedezheti az Amway Fashion for
Legs harisnyakollekciót. 15 és 40 denes
térd harisnyák, 15, 20, 30 és 50 denes
átlátszó, megerősített orr-résszel készült
harisnyanadrágok különféle méretben és
színben kaphatók, mindenféle alkalomra
és öltözékhez viselhetők.

További részletek az új Amway Boutique 2007/2008 brosúrában
találhatók. R. sz.: 218205

További információk a www.amway.hu honlapon.

2007 OKTÓBER
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Egészség ÉtkezésÜnnepi ajándék

Szépségápolás
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A 2007. évi Ajándék -
kollekció már kapható 
Ha még nem rendelt az Ajándékkollekcióból, kérjük,
tekintse meg termékkínálatunkat most:

Rendelését feladhatja, valamint további információkat talál a www.amway.hu weboldalon.
Az Ajándékkollekció brosúra rendelési száma: 215870

Továbbá…
Több termékből összeállított, márkás ajándékcsomagokat is kínálunk 

Férfiaknak
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Tartsa tisztán autó -
ját és védje meg
a téli időjárási viszo -
nyoktól az
AMWAYTM nagy sze -
rű autó ápoló ter mé -
kei segítségével.

A PermaClear a Trademark of PermaClear Ltd, Belfast, UK bejegyzett védjegye

Pe
rm

aC
lea

r

ak
ció

2007. október 1-től 31-ig, illetve a készlet erejéig min den
flakon PermaClearTM Szélvédőmosó folyadékhoz (r. sz.: 9439)
AJÁNDÉKBA adunk egy viszkóz törlőkendőt.

Saját súlyához képest akár 10-szeres mennyiségű folyadékot
képes elnyelni.

Mosás után szárítsa meg autóját a nagyszerű,
AJÁNDÉK törlőkendővel, hogy autója tiszta és
ragyogó legyen.
100% műselyemből készült, mosógépben
mosható. Méret: 340 mm x 500 mm

1 palack 100 autómosásra elegendő.
R. sz.: 8708 – 1 liter

R. sz.: 9439 – 500 ml

Fényezés…

Védje autóját az időjárás viszontagságaitól, használja az
AMWAYTM SILICONE GLAZETM Autófényezőt, amely
visszaadja autója természetes szépségét. Kíméletes a metálszínű és
új autókhoz, magas fényt és tartós csillogást biztosít, amely ellenáll
az autómosáshoz használt mosószerek fénytompító hatásának.

R. sz.: 8967 – 500 ml

Védelem…

A piszkos szélvédő fáraszthatja
a szemet és baleseti kockázatot
jelenthet. Télen használja a
PermaClearTM Szélvé dő mosó
folyadékot, és figyelje meg, hogy
a képződő tapadás men tes, polimer
bevonat kitölti a szélvédő termé sze -
tes egyenetlenségeit, az üvegfelület
tökéletesen sima lesz, ami az ablak -
törlő élettartamát akár 70%-kal is
megnövelheti. Használatával egy
tapadás men tes, polimer bevonat
kerül a szél védőre, amely segíti
a jégoldást és biztonságot ad, hogy
az ablak mosó rendszer nem fagy be
a hideg ben.

Tisztítás…

A téli piszok tompíthatja autója fényét és elhanyagolttá teheti külsejét.
A költséges következményekkel járó, só okozta károsodások elkerülésére
használja az AMWAYTM CAR WASHTM Autó sampont, amely el -
tá vo lítja a felületi szennyeződéseket, a zsírt és az útról felverődött piszok -
réteget. Speciális nedvesítő anyagokat tartalmaz, amelyek fokozzák a víz
behatolását és a szennyeződések fellazítását.

Felkészülés
a téli hidegre…
Felkészülés
a téli hidegre…
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Legyen tisztább
a világ, kezdjük
a lakással!
Hírnevünk azon alapul, hogy a világ minden
pontján a családokat védjük. Semmi nem
lehet fontosabb számunkra, mint eljuttatni
Önökhöz a különböző feladatok elvégzésé -
hez szükséges eszközöket, amelyekkel a le -
he tő legrövidebb időn belül biztosíthatjuk
a csa lád számára a tiszta környezetet. Ezért
követeljük meg, hogy ter mékeink forra dal -
mian újak, rendkívül hatá sosak és hatékonyak
legyenek. A tisztítószerek mindig kímélet -
lenek a szennyeződésekhez, ugyanakkor
felhasz nálóbarátok és biztonságosan hasz nál -
ha tók minden felületen. Tapasztalja meg,
hogy az L.O.C.TM termékekkel milyen könnyű
tisztaságot teremteni!

Az L.O.C. tisztítószerekről bővebb információ
a Termékkatalógusban található.
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Azok az emberek, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen
fontos a víz az élethez és a jó közérzethez, bíznak az
eSpringTM-ben. Az eSpring Víztisztító rendszer erőteljesebb
tisztítóhatása révén 99,99%-ban baktérium- és vírusmentes
vízhez juthat, amely az egyik legfontosabb összetevője
a boldog, aktív és egészséges életnek.

Az eSpring Víztisztító rendszer:
Könnyen felszerelhető… 
Az eSpring Víztisztító rendszer könnyen csatlakoztatható a legtöbb szabványos
vízcsaphoz és a szokásos háztartási víznyomás mellett működik. Szereléséhez
nincs szükség speciális szerszámokra, akár a konyhai pult fölé vagy alá helyezzük.*

Gazdaságos…
Egyetlen eSpring szűrőbetét 5000 liter víz szűrésére képes, ez a mennyiség egy
hattagú család teljes évi szükségletét jelenti.

Kényelmes…
A palackozott vízzel ellentétben, az eSpring Víztisztító rendszer közvetlenül
a csapból biztosítja egy átlagos család ivó- és főzéshez igényelt vízszükségletét.

Környezetkímélő…
Mivel az eSpring Víztisztító rendszer évente 5000 liter tiszta vizet biztosít a csap -
ból, lényegesen kevesebb palack, konzervdoboz és egyéb tartály szennyezi
Földünket évente.

Nem távolítja el azt, ami hasznos…
Az eSpring kutatói által kifejlesztett, szabadalmazott, sajtolt széntömbös szűrő
használatával az egészségre potenciálisan káros anyag (ólom, higany, rovarirtó
szer és fertőtlenítéskor keletkező melléktermék) mennyisége csökken, ugyanakkor
közel 100%-ban megmaradnak a vízben lévő hasz -
nos ásványi anyagok (kalcium, magnézium, kálium).

Nagyszerűen néz ki…
Csillogó, elegáns és forradalmian új

tervezése révén nagyszerűen mutat
a konyhában.

* A konyha kialakításától és a rögzítőegységtől függően
esetenként szakember által történő felszerelés válhat
szükségessé.

eSpring Víztisztító készülék pult felett
R. sz.: 100188
eSpring Víztisztító készülék pult alatt
R. sz.: 100189

További információk a Termék -
katalógusban találhatók
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Az iCook edénycsalád tapadásmentes edényei az omlettől és
palacsintától a húsokig és halakig mindenfajta étel elkészítésére
kiválóak.

Az exkluzív DURAMICTM technológiának köszönhetően a főzéshez kevesebb
zsiradékra van szükség, az ételek könnyen kiemelhetők vagy kifordíthatók az
edényből, és az edényeket könnyű tisztán tartani.

2007 OKTÓBER

Tapadásmentes iCookTM edényeink
folyamatosan kiváló teljesítményt nyújtanak

30 cm átmérőjű
tapadásmentes
serpenyő fedővel

R. sz.: 101087

3 darabos tapadás -
mentes edénykészlet
hozzá tartozó üveg -
fedőkkel 

R. sz.: 101083

Füstölt lazacos palacsinta
Különleges, finom reggeli, de előételnek is kiváló, ha apró falatkák formájában készítjük el.

Tudta Ön, hogy… Már kapható az új, iCook márkájú edénytartó állvány, kenyértartó és tejeskávés bögre.

További részletek az ÚJ, 2007-es Ajándékkollekció brosúrában.

Hozzávalók:
• 1 tojás
• 125 ml tej
• 2 evőkanál Amway da Carapelli Extra

szűz olívaolaj
• 80 g finomliszt

• 1 kávéskanál sütőpor
• csipetnyi só és frissen őrölt feketebors,

ízesítésül
• 200 g füstölt lazac
• 1 kis fej finomra vágott (spanyol)

vöröshagyma

• főzővaj
• 60 g megmosott, megszárított és

lecsöpögtetett kapribogyó
• 120 g tejföl
• pirospaprika
• 1 csésze rucola

Elkészítés:

1. Verjük fel a tojást, és jól keverjük össze az Extra szűz olívaolajjal és a tejjel.

2. Egy másik edényben keverjük össze a száraz alapanyagokat, majd fokozatosan öntsük bele
a tojáskeveréket, és könnyedén verjük simára. Ezután pihentessük 30 percig.

3. Közepes hőfokon olvasszunk kevés vajat egy tapadásmentes serpenyőben. Amikor habos lesz,
öntsünk hozzá kb. 4 púpozott kanál palacsintatésztát, és úgy mozgassuk a serpenyőt, hogy
a massza egyenlően oszoljon el benne. Addig süssük, amíg a palacsinta felszínén buborékok nem
keletkeznek. Fordítsuk meg, és a másik oldalt is süssük aranyszínűre.
A sütőben tartsuk melegen, amíg a többi palacsintát is megsütjük.

4. Tálalás előtt tegyük a füstölt lazacot a palacsinta tetejére, hogy vékony réteget képezzen. Minden
palacsintára tegyünk kevés hagymát, kapribogyót és egy evőkanálnyi tejfölt. Végezetül daráljunk
rá feketeborsot és szórjuk meg rucolával.

33termék
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AKCIÓ – 10%-OS ÁRENGEDMÉNY 2007. OKTÓBER 1–31. KÖZÖTT

102687 NUTRILITE Double X Étrend-kiegészítő 31 napra 39,38 12167 13100,- – –

103377 NUTRILITE Double X Étrend-kiegészítő utántöltő 62 napra 72,55 22417 24200,- – –

ARTISTRY CITY WEAR SZÍNKOLLEKCIÓ

104328 UrbanChic Sminkpaletta 1 db 16,99 5250 6300,- 8500,- 35

104329 MetroChic Sminkpaletta 1 db 16,99 5250 6300,- 8500,- 35

UNICEF

104999 UNICEF Kitűző (Vicky) 1 db – – 700,- 700,- –

105000 UNICEF Üdvözlőlap 6 db – – 1700,- 1700,- –

üzlet34

2007 OKTÓBER

FOLYTATÓDÓ AKCIÓK 

• AMWAY™ Boutique akció 
30%-ig terjedő árkedvezménnyel kínáljuk a 2006/2007-es brosúrában szereplő egyes
ékszereket és fehérneműket. Amíg a készlet tart!

• ARTISTRY™ Kabuki ecset akció – Az ARTISTRY Lustre színkollekcióban meghirdetett
termékek közül a Kabuki ecset még kapható 25% ár ked vezménnyel, teljes PÉ/KF mellett,
amíg a készlet tart. R. sz.: 104087

• ANCESTRY Borotválkozás utáni arcszesz – 25% árkedvezménnyel, változatlan PÉ és
KF mellett vásárolhatja meg az ANCESTRY™ Borotválkozás utáni arcszeszt. Amíg a készlet
tart. R. sz.: 101844 

• ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ Termékállvány 
Amennyiben a TIME DEFIANCE ter mékekből legalább 62000 Ft értékben rendel, ajándékba
adjuk az ARTISTRY Termékállványt. Az akció a Termék állvány készlet erejéig érvényes. 
A Termékállvány (104481) önállóan is megrendelhető. Az akció részletei a szeptemberi
Amagramban megtalálhatók.

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy 2007. szeptember 30-ig tart az E. FUNKHOUSER™ NEW
YORK Utolsó lehetőség a vásárlásra akció. Rendkívüli árakon kapható az E. FUNKHOUSER™
NEW YORK 002, 003 és 004-es számú kollekció összes, még készleten lévő darabja, a kész -
letek erejéig. Ez az utolsó lehetőség ezeknek a termékeknek a rendelésére. 

A készletek kifogyását követően ezen akciós ter mé kek forgalmazását végleg befejezzük.

Az Amway

munkarendje

Szeptember 
27. Munkanap (8–17 óra) 

Részletfizetési határidő: 12 óráig 
Jelentkezési lap leadása faxon: 
17 óráig 

28. Munkanap (8–14 óra) 
Eredeti Jelentkezési lap leadása: 
12 óráig 

29–30. Munkaszünet. Kérjük a meg -
rendeléseket ATOS-on, ill. Amway
online-on leadni 

Október
19. Pénteki munkarend (8–14 óráig) 
20–23. Munkaszünet 
27–28. Munkaszünet 
29. Részletfizetési határidő: 12 óráig 
30. Jelentkezési lap leadása faxon: 

17 óráig 
31. Eredeti Jelentkezési lap leadása: 

12 óráig

November 
1–4. Munkaszünet  
28. Részletfizetési határidő: 12 óráig 
29. Jelentkezési lap leadása faxon: 

17 óráig 
30. Eredeti Jelentkezési lap leadása: 

12 óráig 

December
22–26. Munkaszünet 
27. Részletfizetési határidő: 12 óráig  

Jelentkezési lap leadása faxon: 
17 óráig 
Eredeti Jelentkezési lap leadása: 
12 óráig 

29–31. Munkaszünet  

2008. január 1. Munkaszünet  

Kérjük a fent megadott határidők szíves betartását. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hónap utolsó napján faxon
leadott Jelent ke zési lapok és Első rendelések nyomtatvány tárgy -
hóra történő feldolgozását nem tudjuk garantálni. 

A szeptemberben induló gazdasági évben az Amway Hungaria
Marketing Kft. az alábbi munkarendben dolgozik. 

Az AMWAY üzlet 

megújítása
Ne mulassza el AMWAYTM üzletének megújítását!

Az európai piacokon 2007. szeptember 1-től új
megújítási dátumok lépnek életbe:

Valamennyi független vállalkozó és törzsvásárló plusz 
évente az alábbiak szerint újíthatja meg üzletét:
Normál tagságmegújítás szeptember 1–december 31.
Késedelmes tagságmegújítás január 1–augusztus 31.

A megújítás díjai:
Normál tagságmegújítás: 6750 Ft
Késedelmes tagságmegújítás: 8400 Ft

A megújítás formái:
• Valamennyi rendelési formában leadott

termékrendeléssel
• Fizetés – csekkel vagy átutalással. A befizetést

igazoló bizonylatot kérjük központunkba
megküldeni faxon vagy postai úton

Az Amway üzleti lehetőség az egyik legjobb
mód arra, hogy segítse kibontakozni az ÖN
képességeit.
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35termék

HAMAROSAN JÖN A KOLLEKCIÓ 006 – CONSTELLATION

TERMÉKEK AKCIÓJA

30%-ig terjedő árkedvezménnyel kínáljuk az első Amway
Boutique kollekció egyes ékszereit és fehérneműit. 

Exkluzív ékszerek és öt csodálatos fehérneműmodell
közül választhat.  

30%-ig
terjedő

kedvez-ménnyel
Az akció részleteiről a www.amway.hu
weboldalon tájékozódhat.

2007 OKTÓBER
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A TIME DEFIANCE termékeket azoknak a nőknek ajánljuk, akik stratégák, akik
eltökéltek abban, hogy a maguk kezében tartsák életük irányítását, akik szépségideálja
a kortalan szépség. Ez az elképzelés megvalósítható, hiszen a TIME DEFIANCE titkos
fegyver az idő elkerülhetetlennek, legyőzhetetlennek hitt támadása ellen. A TIME
DEFIANCE a bőrfelszínen túllép és – az élenjáró tudományos ismereteket hasznosítva
– regenerálja és helyreállítja a bőr ragyogását.

ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM

KORTALAN BŐRÁPOLÁS A KORTALAN SZÉPSÉGÉRT

2350
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