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Clienţii dumneavoastră îşi pot menţine 
mâinile curate şi îngrijite cu Săpunul 
lichid concentrat pentru mâini BodY 
SeRIeS™. Acesta este disponibil în două 
variante, recipientul de 250 ml şi 
rezerva de 1l. Recipientul de 250 ml va 
arăta excelent şi va fi foarte practic atât 
în baie, cât şi în bucătărie. Rezerva de 1 l 
este mai economică. Acest produs 
conţine plAnTARen™†, un derivat din 
porumb şi nucă de cocos care curăţă 
epiderma în mod delicat. 

eConomII de pRImăvARă

ReduCeRI de 25%*

Detergent lichid concentrat pentru 
vase DISH DROPS™
Comanda nr. 0228 – 1 litru

Detergent pentru vasul de toaletă 
PURSUE™
Comanda nr. 3951 – 750 ml 

Detergent delicat L.O.C.™ Plus Soft 
Cleanser
Comanda nr. 0951 – 500 ml  

Produs pentru curăţarea obiectelor 
de metal L.O.C. Plus Metal Cleaner
Comanda nr. 0094  – 200 ml 

Detergent pentru geamuri  
L.O.C. Plus 
Comanda nr. 7485 – 500 ml

Detergent SA8™ Delicat
Comanda nr. 3272 – 1 litru

Loţiunea hidratantă pentru mâini şi 
corp BODY SERIES
Comanda nr. 2175 – 400 ml 

Gel de duş BODY SERIES
Comanda nr. 2162 – 400 ml 

Rezervă gel de duş BODY SERIES
Comanda nr. 2163 – 1 litru

** vp/vA redus adecvat. 
ofertă promoţională valabilă până la 31 decembrie 2009.

†marcă înregistrată a Cognis deutschland gmbH & Co. Kg

pliant promoţia Aniversarea de 50 de ani a Amway (set de 10) 
Comanda nr. 233137

pentru mai multe informaţii despre Aniversarea de 50 de ani a 
Amway, vizitaţi www.amway.ro

Săpun lichid concentrat 
pentru mâini BODY SERIES 

Comanda nr. 2171  
– 250 ml

Rezervă săpun lichid concentrat 
pentru mâini BODY SERIES  
Comanda nr. 100100  

– 1 litru

De asemenea disponibile cu o reducere de 25%:
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În urmă cu 50 de ani, taţii noştri au 
pus bazele unei mici afaceri. pe măsură 
ce Amway a crescut şi s-a dezvoltat 
la nivel global, câteva lucruri au rămas 
constante – încredere, respect şi 
parteneriat. Aceste idealuri au existat 
din prima zi şi au rezistat până în 
prezent, ele s-au născut din prietenia 
deosebită care i-a legat pe părinţii 
noştri. 

Şi pentru că faceţi parte din această 
afacere, jucaţi un rol important în 
Amway. dacă vă gândiţi, cu toţii jucăm 
un anumit rol. Suntem lideri. unii dintre 
dumneavoastră sunt părinţi, fraţi, surori, 
voluntari şi mentori. 

În aceste roluri formăm parteneriate. Şi 
aceste parteneriate pot conduce la prietenii 
de lungă durată, la fel ca prietenia care a 
creat această afacere. 

de aceea prietenia şi parteneriatul sunt 
mereu pe primul plan în această afacere. 
Asta ne face ceea ce suntem în prezent 
– cea mai bună oportunitate de afaceri la 
nivel global, o afacere care nu a uitat de 
unde a pornit. noi înţelegem că adevărata 
putere a acestei afaceri vine din legătura 
pe care au creat-o doi prieteni în urmă cu 
cincizeci de ani. 

prin promisiunea parteneriatului, Amway 
devine mai puternic în fiecare zi.

Promisiunea 
parteneriatului



afacereadvs.�

Pentru mai multe detalii privind criteriile de calificare ale acestui program sau ale altor 
programe, vă rugăm consultaţi materiale SIP, Platina Îndrumătoare, Amway România 
sau www.amway.ro

Doriţi ceva Extra?
Suntem la jumătatea celui de-al treilea 
trimestru al anului fiscal 2008-2009 şi 
sperăm că sunteţi pe cale de a câştiga 
un bonus/reducere pentru afacerea 
dumneavoastră.

Programul Personal Activity recompensează abilităţile 
dumneavoastră de vânzare a produselor, precum și 
obţinerea unor volume constante. Nu uitaţi să 
colaboraţi îndeaproape cu propriul dumneavoastră grup 
pentru a vă asigura că şi ei obţin ceea ce este mai bun 
din această oportunitate!

Întreprinzătorii Privaţi Autorizaţi Amway pot 
câştiga 105,30 lei bonus acumulând 200 VP sau 
mai mult.

Cumpărătorii Privilegiaţi Plus pot avea 35,10 lei 
reducere acumulând 100 VP sau mai mult.

Recunoaşterea în Amagram se va face  
atunci când:

- un Cumpărator Privilegiat Plus primeşte pentru prima 
dată o reducere de 35,10 lei

- un Întreprinzător Privat Autorizat Amway primeşte 
pentru prima dată un bonus de 105,30 lei

- VP Personal al unui Întreprinzător Privat Autorizat 
Amway sau Cumpărător Privilegiat Plus este de cel 
puţin 100 VP în fiecare lună, începând cu 1 
septembrie 2008 până în 31 august 2009.

Pentru a fi siguri că vă veţi califica pentru acest 
venit extra:

- Întreprinzătorii Privaţi Autorizaţi Amway trebuie să 
acumuleze 200 VP Personal în 4 luni consecutive

- Cumpărătorii Privilegiaţi Plus trebuie să acumuleze un 
minimum de 100 VP Personal în 4 luni consecutive.

� afacereadvs.
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ConFeRInţA 
dIAmAnţIloR dIn 
euRopA ŞI RuSIA
17-23 Februarie 2010

În 2010, diamanţii calificaţi şi mai sus din 
europa şi Rusia vor fi salutaţi cu “Aloha!” 
deoarece vor ajunge în frumoasa insulă 
Maui, în Hawaii.
oaspeţii vor fi cazaţi la Ritz Carlton, Kapalua, şi vor fi trataţi 
ca nişte adevărate staruri în această staţiune de lux.  
Aruncaţi o privire la numeroasele surprize pe care le oferă 
acest loc de vis 
www.ritzcarlton.com/en/properties/kapaluamaui/default.htm

Conferinţa Diamanţilor va fi o călătorie unică… 
Iată doar câteva din activităţile de care se pot bucura oaspeţii: 
plimbări cu elicopterul, scufundări, vizionare balene, plimbări cu 
caiacul, lecţii de surf, vizite la cascade, călărie, plimbare cu 
submarinul, rafting pe ocean, Academia de golf, tenis, pluS… 
evenimentul special de primire organizat de Amway şi multe 
altele!

perioada de calificare: 
1 septembrie 2008 – 31 august 2009
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Să conStRuim 
îmPReună!

   pentru un viitor
 în care copiii

   pot visa!

----------------------------

după încheierea cu succes a proiectelor din Kenya, acum ne îndreptăm 
eforturile către regiunea din estul Turciei. Cărămidă cu cărămidă – în coo-
perare cu unICeF şi cu sprijinul dumneavoastră vom construi grădiniţe în 
această regiune. Împreună vom crea locuri frumoase, pline de veselie şi vise 
– pentru peste o mie de copii care locuiesc într-una din cele mai îndepărta-
te regiuni ale europei. Cu îngrijire calificată şi supraveghere atentă, putem 
avea o influenţă pozitivă în dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor la 
o vârstă foarte fragedă. vom deschide noi orizonturi pentru aceşti copii 
şi vom pune bazele unei educaţii solide pentru viitor. visele copiilor sunt 
viitorul nostru. 
Ajutaţi copiii din Anatolia să facă primul şi probabil cel mai important pas 
către un viitor mai bun!

AMWAY şi UNICEF: 
doi parteneri puternici. 

programul “Cărămidă cu 
cărămidă” deschide noi perspective 

pentru copiii din Anatolia.

� știrilecorporaţiei
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de AnI de

peste 500 de cercetători lucrează la dezvoltarea produselor Amway în cele 65 de laboratoare de cercetare și dezvoltare pe 

care le avem în întreaga lume și principalul lor obiectiv este inovarea. de exemplu, pentru a testa reacţia tenului sensibil și 

performanţele produsului cercetătorii care colaborează cu marca ARTISTRY™ folosesc o tehnologie creată iniţial pentru 

armată, ce permite vederea pe timp de noapte. de ce mergem atât de departe? este simplu – pentru a ne asigura că atât 

produsele, cât și oamenii noștri creează întotdeauna schimbări pozitive.

Copyright 2009, Amway Corporation, S.u.A. Toate drepturile rezervate..

GÂNDIRE MAI BUNĂ,

OAMENI MAI BUNI şi produse mai bune.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

știrilecorporaţiei �
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Amway a stabilit întotdeauna noi trend-uri și a deschis drumuri 
noi în ceea ce privește numeroase produse și chiar categorii de 
produse. 

În fond, în 1959, când a fost creat Amway, nimeni nu se 
gândea la suplimentele nutrigenomice sau la iniţiative 
personalizate de nutriţie. nimeni nu visa la produse de 
iluminare a tenului; majoritatea detergenţilor de rufe nu 
curăţau pe baza surfactanţilor biodegradabili. nimeni nu își 
imagina sisteme casnice de tratare a apei. 

dar aceste produse inovatoare au prins viaţă datorită viziunii 
co-fondatorilor Rich devos și jan van Andel și datorită 
ingeniozităţii cercetătorilor care au colaborat la dezvoltarea 
produselor Amway.

primul produs realizat de Amway – l.o.C.™ (liquid organic 
Cleaner – detergent lichid organic) a adus o adevărată 
schimbare pe piaţă. Acesta a fost unul dintre primii detergenţi 
universali biodegradabili și s-a vândut foarte bine deoarece 
funcţionează. 

detergentul universal l.o.C. a fost urmat de detergentul de 
rufe SA8™ și de detergentul lichid concentrat pentru vase 
dISH dRopS™. Aceste produse continuă să fie printre cele 
mai bine vândute și în prezent, deoarece clienţii apreciază grija 
noastră faţă de mediu și le folosesc cu drag pentru o locuinţă 
curată și un mediu protejat. 

Cercetătorii care contribuie la dezvoltarea produselor Amway 
continuă să facă noi descoperiri în fiecare zi. noi trend-uri 
sunt lansate în domeniul sănătăţii prin intermediul produselor 
nuTRIlITe™ și noi standarde în domeniul îngrijirii tenului prin 
intermediul produselor ARTISTRY™.

Acum, noua generaţie de lideri Amway – condusă de doug 
devos și Steve van Andel – continuă tradiţia inovaţiilor. 
Alături de ei, vom perpetua tradiţia și moștenirea primită de la 
fondatorii Amway.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

PRIN DESCOPERIRI 

ȘTIINȚIFICE .

Inovaţia 
înseamnă 
succes
Mărcile NUTRILITE™ și ARTISTRY™ 
sunt recunoscute în întreaga lume 
pentru că stabilesc noi standarde în 
domeniul cercetărilor știinţif ice.

l NUTRILITE este lider mondial* în 
domeniul vitaminelor, mineralelor 
și suplimentelor alimentare

* Conform cifrelor de vânzări din 2007 
susţinute de un studiu realizat de 
Euromonitor International

l ARTISTRY se numără, ca volum 
de vânzări, printre primele cinci 
mărci de prestigiu din domeniul 
produselor cosmetice de îngrijire 
a tenului și de machiaj*

* Conform unui studiu realizat de 
Euromonitor pe baza cifrelor de 
vânzări din 2007

l Cercetătorii implicaţi în 
dezvoltarea produselor ARTISTRY 
sunt experţi în tehnologiile de 
îngrijire a tenului și vin cu soluţii 
inovatoare și avansate.

știrilecorporaţiei �
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IpA Amway calificaţi în România

mariana şi Eugen mERaN - Bucureşti

pRoduCăToR de ARgInT
IaNUaRIE

Dumitru CHIRIaC - Bucureşti

pRoduCăToR de ARgInT
IaNUaRIE

15% IaNUaRIE

ComAn veronica şi vasile
enCIu Adriana şi valentin
onoFRIevICI marian Florentin şi Cristina

12% IaNUaRIE

moSoR maria şi moSoR Roxana Adriana
pRodAn Adrian şi Claudia
SAndu valeria şi SAndu elena
SIlIvAS Cristina şi Benone

9% IaNUaRIE

IoAnCeA mioara mirela şi petrişor
mAZIlu gheorghe şi Simona Anca

mirela şi Vasile FECIORU - Suceava

pRoduCăToR de AuR
IaNUaRIE

Roxana maria TUREaN şi Sevastian GHIORGHIaSa 
- Sibiu

pRoduCăToR de AuR
IaNUaRIE

Delia şi Constantin TUŢĂ - Bucureşti

plATInă
IaNUaRIE

Claudia Elisabeta mUNTEaNU - Bucureşti

plATInă
IaNUaRIE

Cornelia şi marcel POPESCU - Tulcea

plATInă
IaNUaRIE
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Niveluri de discount
Cumpărători privilegiaţi plus

12%

IANUARIE

AFTenI mihai

AgIu Antoaneta

AndRICI gabriela şi Iosif

AndRICI maria şi Anton

AngHel marioara

ARdeleAnu geanina Alina şi 

eugen Zinucu

BACI daniela

BARABAS Ileana şi dragos Ionut

Bele Andrei Cornel

BoBeRSCHI Fecioara maria şi 

nicolae

BoBoC georgica

BuCuReSCu luminita şi Cezar

BuRdeA maria

CARAdImA mihaela şi Iulian Felix

CARTunA Cristina şi maria 

Iuliana

CHeSu Anastasia şi Andrei 

Cristian

CHIRIlA viorel laurentiu şi 

georgiana

CHIS nicoleta Florica

CIoRTeA laura

CIul Adriana şi viorel

CoCIS Antoaneta şi vasile virgil

ComAn Razvan şi doBoCAn 

livia

ComAnICIu maria paraschiva

CoSTeA Florica

CoSTeA Ramona şi Adrian

CoSTIuC Adriana

CoToS Fanica

dASCAleAC gabriela Anca

dolCeSCu Iuliana victoria

doRleA Ion liviu

dumITRu mihaela şi mihaita

FloRe Sorina

gHIleZAn valentin Aurelian şi 

nicoleta

gIRIgAn Aurica şi petru

guZun vasile Feodor şi liudmila

HolHoS Andreea diana

IoAn Costin Angel

IpATe Cristi gabriel şi Carmen 

maria

IvAn nicoleta şi Ionel

IvAn Tanta

juCAn Cornel şi dorina-

Constantina

mAneA Reggiana

mARgIneAn Calin lucian

mARuSCA emilian Ioan şi 

leontina lucica

melInTe doinita

mIu elena

molnAR levente şi Csilla

neAgoe Benone şi Carmen

negRIlA Catalina viorica

olTeAn maria Aurica şi Ioan

pASAT nina şi Ion

peSTeAn mariana

pIRgHIe Cristina şi Ionel

pop mariuca

poRTnoI ludmila şi Anatolie

puICAR Adrian gabriel

pupAZA Ion şi Ioana

RoSu emilia mirabela şi lungu 

Florin

RuSSu emilia vasile

RuSu Septimiu Traian şi vasile

SASARmAn livia

SCuTARu vitalii Teodor şi Irina

SoRA dragos

STAmm Argentina

STAn Alina madalina

STAnCA emilia

STAnCIu georgeta daniela şi 

AnTon Ioan

STATe viorica şi STATe Andreea 

Florina

STeFAn elena şi gheorghe

SuCIu maria Simona şi liviu 

Teodor

SuTA maria

TAlA Simona gabriela şi vasile 

mircea

TAnASe maria Alina şi Aurel

TARCA Ioana Roxana

TomoIAgA Ileana

veReS Rodica Ana

9%

IANUARIE

AgAlopol Ileana şi Cristian

AlB Florica nicoleta

AlIZ mariana

AnToneSI lidia

ApoSTeSCu gabriela mihaela

ARICIuC maria

ARICIuC petru şi mihaela

ATomuleSe Florin Ioan şi liliana

ATudoReI mihaela

AvRAm liliana şi marian

BAlASCA Anastasia maria

BAlTATu Anamaria

BARABAS gheorghe şi STAnCu 

mihaela Carmen

BAZoIAnu marusica

BlAj dorina lucia

BleIeR manfred

BoBeICA natalia şi gheorghe

BodoKI Andrea maria

BoToC decebal ghiocel şi maria 

gianina

BuCuR Claudia gabriela şi leon

CABInIuC Bogdan Aurel şi 

Cornelia

CACARAZA maria

CAIA leontina

CARAS geta mihaela şi dan

CHIRCIu Anca

CHIReA Carmen

CHIRIAC marius Catalin

CHIRIlA ovidiu

CHIRITA liliana Aurica

CIoBAnu olga

CojoCARu valeria

ComAn gABuRICI vasilica şi 

Cristian

CRACIun Adela

CuRCudel ghenadii şi CeBAn 

mariana

dASCAlu Ana maria şi popA 

Florian

deAC geanina Ionela şi dorin

delCeA Florin

demeTRIAd Camelia elena

dInITA mariana şi Razvan 

Constantin

doBRA marius Ionel

dondeA marius şi Cristina

doRoBAnTu maria

dRAgomIR gabriela şi Aurelian 

ovidiu

dumITRu Tudorita

duTu Raluca mihaela

FIlIp Bogdan

FleICA Alexandru Bogdan

gAndAC Fulvia

geoRgeSCu Constantin şi Angela

gHeTu Aura mariana şi 

Constantin

gHICA Ion şi elena

gInCul mariana

goTTlIeB eva Katalin

gRoSu Ana maria

gRoZAv marcel şi manuela

HApenCIuC elena şi gHeoRgHe 

marilena

HoRHogeA Brindusa

IelCIu Alexandrina şi dan vasile

IlIeS Claudiu dan

IoRdACHe maria

KISS Karoly şi odeth elena

loZneAn Svetlana şi Boris

luneZeAnu elena şi 

lumeZeAnu viorel

lungu Andrei Iulian

lungu nadejda

mAlAeSCu paula Simona şi 

valentin Tiberiu
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Niveluri de discount
Cumpărători privilegiaţi plus

mAneA Filomena şi Ion

mAnoIlA elena Crenguta

mARACIne Irina şi marin

mARgelATu Floarea

mATeuCA mihu Andrei

mATIuTA marioara lenuta şi 

mircea

meZeI nicoleta elena şi Ioan

mIeIlICA Steliana macsili

mIHAeSCu maria

mIHAI Ana gabriela şi marcel

mIHAIAnu Carolina şi FRAnCu 

Stefan

mIHAIleSCu Ileana Camelia şi 

Constantin

mIHAlACHe mihaela Cristina şi 

Claudiu

mIHAlTAn marcela Antonia

mInCu marinela şi daniel

mISCA Aurelia

moCAnu Constantin şi Silvia

moCAnu Tudora şi oana maria

moISeI mira

movIlA elena şi gheorghe

nAgY elisabeta

nASTASe Ana Raluca şi 

unguReAnu mihaela

neAgu marinela

neAmTIu Ana maria şi 

SAmpeTReAn ghizela

oAnCeA Iuliana

oAneA Corina elena

olAH emeric nicolae şi paula 

elena

opReA mariana Simona

opRIS viorica

pAnTelImon Floarea

pASAIlA Ilie şi Angela

pASCARIu mihaela

pASTRu Aurel şi Florica

pAunA Rodica

peTRe Rozalia

peTReSCu Angela şi peTReSCu 

Ama

pleSCA maria

pop mihai marius

pop Radu Ionel şi Claudia Amalia

popovICI Cosmin

poRTAReSCu daniela

puICAR gheorghe şi dorina lucia

RAduleSCu maricela şi marian 

dan

RevenCu valentina

RIZeSCu lidia

RoSCA Ioan laszlo şi Alina 

Ramona

RuS Adina şi Bogdan marius

RuSu Ina petruta

SAlAgeAn livia Rodica

SARBeSCu Adrian nicolae

SCuTARu Florentina şi mihai

SeCRIeRu Ivan şi elena

SeRBAn elena şi Alexandru

SeRBAnoIu victoria şi Ion Ilie

SImIoAnA valentin marius şi 

ComAn maria Cristina

SIngH Florentina

STAnCHevICI Tatiana

STeClARu Cristina

STeFAn Bogdan pavel

SToeneSCu Raluca Alexandra

SToICA Ana maria şi eugen

STRoIA Crisan marcel şi mihaela

SulImAn Sebadin

SZIlAgYI Zsolt şi Reka

TAmAS vasile şi Floarea

TeleAgA domnica şi viorel

TeleAgA vasile şi Cornelia

TelemAn eniko

TenovICI paul mihai

TeodoReSCu nicoleta petruta

TIlICA Alexandru şi Florica

TITI Camelia petruta şi Andrei

TomeSCu Aurora

TudoR liliana şi liviu

TudoR maria Cornelia şi Radu 

Alexandru

vRACI nicoleta Ioana

ZgABARuS maria
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Ianuarie 
bonus 105,30 RON

BARA Constantina

BeRCeA georgeta Florica şi 

Sebastian Ioan

BoRCeA petru Cornel

IoAnCeA mioara mirela şi 

petrisor

SACuI petru Ioan şi Ana 

maria

SmAdICI Ionela Irina şi 

Sergiu

TAFTuR Camelia mariana şi 

daniel

vIZIRu Angelica şi dumitru

Ianuarie 
bonus 35,10 RON

ACATRIneI Constanta

AlBu elena şi Florentin

AlBu lucica şi daniel

AlexAndReSCu Cristina 

Adina şi daniel

AmARTISoAIe mariana şi 

viorel

AndReI gabriela

AndReICA georgeta mirela 

şi mihai daniel

AndRIeSCu dumitru Catalin

AnTon maria şi Constantin

AnuTI Costanda

ARBuReAnu Argentina

ARdeleAn maria şi Cristian

BACA Ileana

BACIu daniel

BACIu Sorin

BAdITA marioara şi dan 

Aurelian

BAHnAReAnu emilia

BAjAnARu mariana

BAlAS Ioana Teodora

BAlInT marta

BAlTATeAnu nicolae

BAnATeAn Florentin

BAnu Constanta

BeFA lucia viorica

BelC mircea

BeleIu Irimie

Beno Alex Sergiu

BeZI george dorin

BIRo Hajnalka şi Zoltan

BogATeAnu Radu şi 

gabriela

BogdAn nicolae

BoICu Anca

BologA Rene Ioan şi  

maria

BoRoS Ibolya

BRAnduSA Claudia dorina

BRAnZeA elena-Florentina şi 

eduard marian

BuBoI popA Rares

BuCA elena Angelica

BuduR Calina şi vasile

BugneR valeria

BuRmAmBeT negivan

BuRTICI Sabina şi george

BuRToI marius şi Alina

BuTe polixenia

BuTnARu marina şi Ifteni

BuZA olimpia Ileana

BuZATu elena

CAlInA Aurel

CAndReA Catalina mihaela 

şi marius

CARAmAn Raisa

CARTIAnu Anca maria

CASCu maria elena

CenuSA valentina şi Costel

CHACHulA Francizc Ioan

CHInCIu elisabeta

CHIRITA CRISTeA liliana

CImpeAn Alina Ramona

CIoBAnu dana gabriela

CIonCA laura Aurelia

CIRSToIu gheorghe

CISmASIu lenuta şi daniel

CIulIn Cecilia

CloSCA Ana Roxana

CompoTeCRAS AngHel 

Raluca nicoleta şi gheorghe

ConSTAnTIn dragana şi 

Ionel

ConSTAnTIneSCu Ion şi 

petra

CoRB Calin Florin

CoSTACHe emil şi Rodica

CoSTeA Florica

CoSTInAR valeria Claudia

CoSTInIuC Zamfira şi Ioan

CoTovAnu Ioan Claudiu

CRACIun monica

CRemenCIuC Florentina

CReSTIn vasile

CReT marioara şi Florin

CRIngASu daniela

CRISTeA Steliana

CuReA laurentiu mihai

CuReA marcel vasile şi 

mariana Camelia

CuZmAn daniela gabriela

dAle gabriela elisabeta

dAmIAn Constantin

dAnCIu Cosmin

dAnIlA gabriela

dASAn Igor şi pASAT 

olesea

dASCAlu Ana maria şi 

popA Florian

dAvId gabriela maria

dAvId Sorinela

demeTeR Alexandru

doBRA marius Ionel

doBRICA mihaela

dudAu Andreea

dumITReSCu Sorin daniel

duTu marioara şi marian

FIeReA Crinela Simona şi 

dumitru

FIlIp diana mihaela

FRAnCIuC Rodica ligia şi 

Ion

gABoR Simona Rodica

gAndAC Fulvia

gAvRIluT Ana-maria

geoRge dorina

gHeoRgHe lidia şi 

Constantin

gHeoRgHISoR Ioana

gHITA nicoleta elena

gHITA paula mihaela

gInCul mariana

gogeA lucia

gogonel Tudorita

gReCu Constantin

gReCu mihaela şi Albert 

gabriel

gRIB vitalie

gRoS Cosmina maria

gRoSu Felicea

HARHATA Bogdan şi 

Simona Aurora

HeRCHI Stefan

HoRHogeA Brindusa

HoRvATH gyongyi şi 

lASZlo lorand levente

HuCIu marioara Adriana şi 

dorin

HuluB Catalina Claudia şi 

Ionel

IClenZAn Ioana Cristina

IFTode Carmen şi 

gHeoRgHe Sergiu

IlIe Adrian

IlIe mihai şi nicoleta

IlIe Sandel şi Ana

Ion Florica

IonASCu liliana şi 

neAmTIu marian

IoneSCu Cristina

IoneSCu doina

IoneSCu georgian şi Anca 

dorina

IonITA mariana

programul personal Activity
Felicitări!... tuturor IpA Amway care au obţinut bonusul de 105,30 Ron (prima dată) pentru realizarea a 
minimum 200 vp în patru luni consecutive. Felicitări şi tuturor Cumpărătorilor privilegiaţi plus care au obţinut 
un discount de 35,10 Ron (prima dată) pentru realizarea a minimum 100 vp în patru luni consecutive.
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IoRdACHe Ilie daniel

IoRdACHe maria

ISTRATII lidia şi Iurii

IvASCu lenuta

jelevA diana

KeReSZTeS Bandi edit

KISS lajos şi ottilia

KISS Zsuzsanna

KomAnCSIK levente

lACATuSu george şi monica

lACuSTeAnu loredana şi 

marian

lAKAToS Iuliea mihaela şi 

gheorghe elemen

lARIon CAlITARIde 

nicoleta

lAuRuS veturia

lI jian Fua

lInTe dumitru

lIuSu mihaela Solomia

logHIn veronica şi 

SAnduleSCu daniela

luBAn Florica şi Constantin

lupSeSCu nicolae şi Stanca

lupuT valentin Ioan

mACAu mircea Alexandru

mAdARAS lidia

mAmuT Iasemin

mAngIRov gabriela

mARCoCI daniela şi 

Andreea

mARIn dorina

mARIn madalina şi Relu

mARIneSCu Adriana

mAxIm Horia dacian şi 

daniela maria

mICu georgeta şi Ion liviu

mIHAI viorica

mIHAIleSCu Ileana Camelia 

şi Constantin

mITInA Sorinela Andreea

moldovAn Aurel şi edith 

Rodica

moldoveAnu dumitra şi 

nicolae

moRARu gigi Iulian şi 

STAnCIu nicoleta

moTAIlA petrut marian

muCIlenITA Iuliana şi vasile

muReSAn Florica

muReSAn Zoita maria şi 

ovidiu Cosmin

nAgY Alina Camelia

neAmTIu Ana maria şi 

SAmpeTReAn ghizela

neCHITA Irina şi dinu 

Alexandru

neCulAe maria si petrica

neCulAI doinita Floricic

nICoARA eugen

nIColAeSCu Florentina

nIColeSCu liliana 

lacramioara şi marius Sorin

nICulA Simona

nICulAe Stefan şi marilena

nICulCeA Tatiana

nISuleSCu ecaterina şi 

eugen

novAC Camelia

olARIu gabriel

olARu Rares Bogdan şi 

Florentina

onoFReI Cornelia şi 

Constantin

onoFReI lidia manuela

opReA maria

oRBAn eva şi Ioan

oTeT victor şi Iuliana

pAmpARAu petru şi Ana

pAnAITe geta

pAnTeA mariana daniela 

şi Ilie

pASTeAn gheorghe

peTRoF Alexandra

pIloIu Raluca maria

ploSTInARu Ion şi  

Floarea

podeA Ioana Ingrid

podoBeA olivia Cristina

poHoATA mihaela  

liliana

popA daniela şi SAuluC 

Florin

popA Stefania veronica

popAdenCIuC didina şi 

gheorghe

popeSCu Teodor

popovICI Cosmin

popovICI maria

popovICI marioara

poRumBoIu dana Beatrice

poSoCeAnu Anisoara

RACAuTeAnu Ana-maria

RAd Ioana loredana

RAdu Filimon mihai şi 

olARu elena

RATA gloria şi gheorghe

RATA Iulia şi vasile

ReCe liliana

RomAn Rares

RonCeA maria şi penea

RoSu Alexandra

RoSu mihai

RujA Claudia Consuela şi 

Ioan

RuS dan Florin

RuSu Ina petruta

RuSu lavinia marinela

SABAduS maria

SAndu STeFAneSCu oana

SARBeSCu Adrian nicolae

SCHIpoR dumitru

SCuTARu Florentina şi 

mihai

SIm lidia

SImon Zinuca Ioana

SolmoSAn minioara şi 

Borislav

SomICeSCu veronica şi 

nicu Cornel

SoponAR Alina şi Adrian

STAnCIu Aurel şi luminita

STAnCulov georgeta

STAneSCu georgel şi 

Raluca mihaela

STAvARu elena mihaela şi 

Ioan Alexandru

STeFAn mihaela

STeFAn mirel Robert şi 

RoSu Iuliana diana

STeFAneSCu mariana

STeFAneSCu Razvan 

Alexandru

SToICA gheorghita

SToICHITA Ana

STupu Angelica şi mihai

TAnASe elena

TARdeA Raveica şi dumitru

TARnICeRu marioara şi 

danut petru

TeCSAn Silviu şi IACoB 

maria Sinziana

TeCuTA Iulia Roxana şi 

TRIFAn Alexandru

TemIAn Andrei lucian

TIRlA Ioana-Simona

ToASo Ilona

ToplICeAnu Ioana şi 

doBRomIReSCu lucian 

gabriel

ToTH Ileana

TRACHe gabriela

TRAnCA Stela şi Ion

TRIFu Ramona livia

TuCA gabriela

TudoR luminita Cristina şi 

marian

TudoRA Tudorel şi maria

TudoRACHe virginia

TuRCAnu veronica şi 

Andrei

TuReAn valerica

uRSA Adriana victoria

vAmAnu Ana maria şi 

Florin octav

vARARu vladimir Ioan

vASIAn Horatiu

vASIle Roberto şi georgiana

vASIu Renata

velICA Felicia şi gheorghe

vInCZe Andrei Aristide şi 

mariana

vInTIlA mihai Romeo şi 

lina

vIRlAn Constantin şi mirela

vlAICuleSCu viorel

vomIR victoria

ZAICeAnu maria
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Crema calmantă ARTISTRY essentials 
pentru tenul sensibil
Această cremă calmantă stimulează capacitatea de 
auto-apărare a tenului în faţa factorilor de mediu agresivi. 
Formula fără parfum este îmbogăţită cu vitamine, hrăneşte şi 
fortifiază epiderma, în acelaşi timp având un efect calmant 
pe zonele iritate sau înroşite.

Uneori tenul are nevoie de un 
plus de îngrijire. Tratamentele 
ARTISTRY essentials au fost 
special create pentru a 
răspunde anumitor probleme 
ale tenului, dar şi pentru a trata 
diferit tenul sensibil sau pe cel 
foarte uscat. 

Frumuseţe 
naturală în trei 
paşi simpli

ARTISTRY™ essentials 
produse speciale de îngrijire a tenului

Ser pentru hidratare ARTISTRY essentials 
pentru ten foarte uscat
Formula specială pentru ten uscat şi foarte uscat are  
la bază extracte din plante şi concentrate bogate  
în vitamine, ce asigură epidermei hidratarea vitală  
şi o hrăneşte în profunzime. Tenul uscat  
va simţi imediat efectul.

Recomandare
Folosiţi dimineaţa şi seara sau oricând 
aveţi nevoie de un plus de hidratare. Serul 
pentru hidratare ARTISTRY essentials 
poate fi combinat cu orice loţiune, cremă 
calmantă sau orice altă cremă ARTISTRY 
pentru un plus de hidratare. Reaplicaţi pe 
parcursul zilei dacă simţiţi nevoia de mai 
multă hidratare sau când retuşaţi 
machiajul.
Comanda nr. 104133 – 14,5 ml

Recomandare
Folosiţi dimineaţa şi seara sau de câte ori tenul simte nevoia. 
Crema calmantă ARTISTRY essentials poate fi folosită singură 
sau poate înlocui loţiunea, pasul trei din regimul zilnic de 
îngrijire, indiferent de tipul de ten pe care îl aveţi.
Comanda nr. 104135 – 30 ml

Ambele produse sunt recomandate şi pentru ten sensibil.

PROBLEME 
SPECIALE ALE 

TENULUI

Fiecare zi este diferită pentru noi toţi, dar aceasta este o realitate şi în ceea ce priveşte 
tenul. Acesta este motivul pentru care au fost create produse speciale de îngrijire pentru 
nevoile individuale ale clienţilor dumneavoastră. Acum, produsele de îngrijire a tenului 
ARTISTRY essentials au răspunsul pentru fiecare întrebare.

1� produse
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TIME DEFIANCE CREME LUXURY

Acum 
dumneavoastră –  
nu timpul – controlaţi 
destinul tenului 

Experimentaţi 
adevărata 
transformare

Tenul dumneavoastră 
este unic; sistemul de 
îngrijire trebuie să fie 
şi el adecvat

Produsele TIME DEFIANCE™ au 
la bază studii şi cercetări serioa-
se în domeniul tehnologiilor 
anti-îmbătrânire şi asigură 
rezultate eficiente în domeniul 
regenerării epidermei mature.

• Formule inovatoare pentru regenera-
rea şi menţinerea aspectului întinerit al 
tenului. 

• Tehnologiile de întinerire depăşesc cu 
mult abordările tradiţionale. Derma 
Cell Exchange este un complex care 
reface sistemul de 
comunicare interce-
lular. 

• Produse anti-
îmbătrânire 
foarte perfor-
mante pentru 
femeile care au 
grijă de fiecare 
aspect al vieţii 
lor.

Creme LuXury este produsul 
de top al gamei ARTISTRY 
pentru îngrijirea şi reîntinerirea 
tenului.

• Testele clinice au demonstrat că 
tenul se va simţi cu până la 15 ani 
mai tânăr. 

• Are la bază cele mai avansate 
descoperiri din ştiinţă şi tehnologie şi 
este primul produs cosmetic de pe 
piaţă ce conţine Cardiolipină: un 
ingredient puternic, recunoscut 
pentru capacitatea sa de a combate 
semnele intrinsece şi extrinsece ale 
îmbătrânirii.

Un sistem de îngrijire a tenului 
şi produse tratament pentru 
rutina zilnică de îngrijire a 
clienţilor dumneavoastră.

• Decenii de cercetare pentru o îngrijire 
eficientă ce ia doar 3 minute din 
timpul dumneavoastră. 

• Sistemul de îngrijire ARTISTRY™ 
essentials va oferi clienţilor dumnea-
voastră un ten luminos şi sănătos. 

• Delicate cu tenul, nu au ingrediente 
ce ar putea provoca iritaţii sau care 
nu asigură beneficii esenţiale epider-
mei.



“Încă din copilărie am avut probleme cu greutatea. Am 
urmat foarte multe diete şi am slăbit, dar de fiecare dată 
am pus la loc kilogramele pierdute. Ca o măsură disperată, 
am redus drastic numărul de calorii consumate şi trăiam 
aproape doar cu salată. Totuşi, nici aceste măsuri drastice 
nu m-au ajutat să pierd în greutate!

În martie 2007 a fost lansat programul Soluţii pentru o dietă 
echilibrată. Am vrut să încerc chiar eu acest program şi 
să văd dacă este uşor de utilizat şi de 
recomandat altora. 

După doar două săptămâni am văzut 
primele rezultate şi am hotărât să continui. 
Am folosit reţetele din manual şi chiar 
aşteptam cu nerăbdare desertul zilei – 
Amestec pudră pentru băuturi 
POSITRIM™ de ciocolată. Chiar şi 
calculul unităţilor s-a dovedit mult mai 
uşor şi mai rapid decât credeam iniţial.

PlATINĂ, 
MICHAElA MüllER-MEERKATz

ACUM!
Un Indice al Masei 
Corporale (IMC) 
sănătos de 18,9

    Programul Soluţii  
pentru o dietă echilibrată 
mi-a schimbat viaţa!
“

”

Povestea mea de 
succes cu programul 
LBS de la Amway

ÎNAINTE
Supraponderală,  
cu un IMC de 26,5

APR 09
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programul Soluţii pentru o dietă 
echilibrată îi poate ajuta pe 
clienţii dumneavoastră să piardă 
în greutate într-un mod sănătos.
Programul are patru etape simple şi poate fi adaptat în 
funcţie de preferinţele alimentare ale fiecărei persoane, 
asigurând foarte multă flexibilitate şi varietate.

Săptămână de săptămână pierdeam în greutate din ce în ce mai 
mult şi nu trebuia să îmi impun prea multe limite în alimentaţie. De 
fapt, trei unităţi îmi permiteau să mănânc o prăjitură cu ciocolată 
ocazional fără să mă simt vinovată. Apoi am intrat în faza finală, cea 
de menţinere a greutăţii. 

Programul LBS m-a ajutat să înţeleg că trebuie să mănânci pentru a 
pierde în greutate. Am învăţat să mănânc sănătos şi în limite norma-
le. Cu ajutorul acestui program mi-am modificat complet obiceiurile 
alimentare. Chiar şi azi respect unităţile individuale şi nu îmi fac griji 
că voi pune la loc kilogramele pierdute. Programul poate fi inclus 
uşor în rutina zilnică şi am început să fac şi exerciţii fizice în mod 
regulat. În plus, în fiecare zi iau suplimente alimentare NUTRILITE 
pentru a mă asigura că am toate vitaminele şi nutrienţii necesari. 

Programul Soluţii pentru o dietă echilibrată mi-a schimbat viaţa, am 
devenit o persoană mai fericită şi am foarte multă încredere în mine. 
Mă simt bine şi în formă.”

Pentru mai multe informaţii despre programul LBS de la 
Amway, vizitaţi brand centre LBS pe www.amway.ro

     Nu am avut un 
aşa succes cu dietele 
anterioare.
“

”
218502 – Set de bază lBS, include:

• 1 Manual LBS 
• 1 Shaker POSITRIM 
• 1 Pedometru  
• 1 DVD LBS

De asemenea disponibil: 
218503 – Set de pornire lBS

Amestec pudră pentru băuturi 
NUTRIlITE™ POSITRIM

Comanda nr.:  
103792 – Vanilie  
103793 – Ciocolată 
103794 – Cafea cu lapte  
103795 – Căpşuni 
218506 – Shaker POSITRIM

Batoane de proteine  
NUTRIlITE POSITRIM

Comanda nr.: 
101140 – ciocolată şi mentă  
101141 – portocale 
102617 – vanilie şi caramel

     În total am pierdut 22 kg.“ ”

 Iunie 
2007

 Iunie 
2008

APR 09
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Clienţii dumneavoastră se pot bucura în această primăvară de produse de machiaj 
cu nuanţe delicate, în armonie cu natura. Această colecţie ne inspiră plante verzi și 
proaspete, petale de flori rozalii, piersici coapte, scoici cu miros de apă sărată și 
nisip împrăștiat de vânt. 

Colecţia de machiaj  
ARTISTRY™ Naturale Inspiration 
vă propune un machiaj delicat 
pentru această primăvară

20 produsenoi
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Pentru mai multe informaţii despre Colecţia de machiaj Natural Inspiration, precum şi despre celelalte produse ARTISTRY 
de machiaj, consultaţi Planşa de culori ARTISTRY.
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Nu uitaţi să comandaţi eleganta Casetă ARTISTRY pentru farduri de ochi şi obraz creată de Olivier Van Doorne, 
împreună cu ea puteţi folosi fardurile din această colecţie. Caseta se vinde separat. Comanda nr. 104173

APR 09

nuanţe Insight

Fresh Moss

Sable

Bone

Sandstone

Comanda nr. 107083

Cum să creaţi machiajul Revelation:
•  Aplicaţi nuanţa JADE de la linia genelor până la pliul ochiului 

•  omogenizaţi nuanţa JOY pe zona de pliu a ochiului 

•  Aplicaţi un strat de mascara ARTISTRY Waterproof

•  Folosiţi fardul de obraz JOY pe pomeţi

Colecţia Revelation include:
•  Trei nuanţe minerale de fard de ochi FERN, JADE şi  

STARRY NIGHT

•  o nuanţă de fard de obraz, JOY

nuanţe Revelation

Fern

Jade

Starry Night

Joy

Comanda nr. 107088

Revelation

Insight
Cum să creaţi machiajul Insight:
•  Aplicaţi nuanţa FRESH MOSS de la linia genelor până la pliul 

ochiului 

•  omogenizaţi SANDSTONE pe zona de pliu a ochiului 

•  Aplicaţi un strat de mascara ARTISTRY Waterproof 

•  Folosiţi SANDSTONE pe pomeţi 

Colecţia Insight include:
•  Trei nuanţe minerale de fard de ochi, FRESH MOSS, SABlE 

şi BONE

•  o nuanţă de fard de obraz, SANDSTONE
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Bucle de primăvară
Tendinţe - primăvara 2009, John Gillespie
În această primăvară, coafurile trebuie să fie delicate, sofisticate, 
senzuale, dar în acelaşi timp discrete. Sfaturile lui john gillespie, 
stilist renumit pe plan internaţional, vă vor ajuta să obţineţi astfel 
de coafuri fără efort. Încurajaţi-vă clienţii ca în această primăvară 
să încerce aceste coafuri.

Bucle delicate
În acest sezon nu aveţi nevoie de placă — părul ondulat este din 
nou la modă. Iar această vară se va caracteriza prin bucle bine 
definite.
SFATURI PENTRU ClIENȚI: 
Aplicaţi Spumă volumizatoare SATINIQUE™ (pentru păr fin) sau Gel fixativ SATINIQUE 
(pentru păr rezistent) pe părul umed şi folosiţi uscătorul. Pe măsură ce se usucă unele şuviţe, 
răsuciţi şi prindeţi cu o clamă sau lăsaţi să se onduleze natural. Permiteţi părului să se răcească 
înainte de a scoate clamele. Periaţi cu o perie plată pentru a crea onduleuri delicate. Folosiţi 
Serul de păr SATINIQUE Hi Gloss Serum pentru a conferi strălucire coafurii şi finisaţi cu 
Spray-ul pentru coafare SATINIQUE Style Lock Finishing Mist pentru rezistenţă.

Bucle bine definite
Vă recomandăm coafuri cu personalitate, bine conturate, cu bucle 
bine definite sau cu combinaţii de la onduleuri delicate la bucle, dar 
prinse în forme cochete.
SFATURI PENTRU ClIENȚI: 
Aplicaţi Spumă volumizatoare SATINIQUE pe părul umed şi folosiţi uscătorul de păr şi o perie 
rotundă pentru a-l usca. Pieptănaţi uşor şi pulverizaţi un strat generos de Spray pentru 
coafare SATINIQUE Style Lock Finishing Mist până când părul este umed. Periaţi uşor şi creaţi 
o cărare într-o parte.  Lăsaţi partea de sus şi prindeţi părul la spate în coc. Periaţi părul din 
partea de sus, daţi pe spate apoi prindeţi cu o agrafă. Finisaţi cu Spray pentru coafare 
SATINIQUE Style Lock Finishing Mist.

Spumă volumizatoare 
SATINIQUE
Comanda nr. 5085 – 150 ml

Gel fixativ SATINIQUE
Comanda nr. 5090 – 200 ml

Ser de păr Hi Gloss Serum 
SATINIQUE
Comanda nr. 5075 – 75 ml

Spray pentru coafare 
SATINIQUE Style lock 
Finishing Mist
Comanda nr. 5100 – 200 ml

Uscător de păr profesional 
Amway SATINIQUE
Comanda nr. 970800

Uscător de păr pentru 
călătorii Amway 
SATINIQUE
(păr mediu/lung)
Comanda nr. 970801

Pentru mai multe informaţii 
despre produsele SATINIQUE de 
îngrijire a părului, vizitaţi brand 
centre pe www.amway.ro

PRODUSE FOlOSITE PENTRU A CREA ACESTE COAFURI:
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Când le prezentaţi clienţilor gama de produse GLISTER, nu uitaţi:

•  produsele GlISTER acţionează împreună şi se 
completează, îngrijind dar şi prevenind 
problemele de sănătate orală.

•  pasta de dinţi GlISTER sporeşte remineralizarea. 

•  pasta de dinţi GlISTER este cel mai bine vândut 
produs Amway.

Pastă de dinţi GlISTER: comanda nr. 6833 (150 ml) 
Periuţe de dinţi: comanda nr. 100957 (set de 4) 
Spray pentru împrospătarea respiraţiei: comanda nr. 9893 (9 g)
Apă de gură concentrată: comanda nr. 9949 (50 ml) 
Aţă dentară: comanda nr. 0994 (30 m) 
iar pentru copiii clienţilor dumneavoastră
Periuţe de dinţi pentru copii: Comanda nr. 9922 (set de 4).

INDIFERENT DE NEVOIlE ClIENȚIlOR 
DUMNEAVOASTRĂ, GAMA GlISTER POATE OFERI 
SOlUȚIA PERFECTĂ.

Pentru mai multe informaţii despre gama de produse GLISTER, vizitaţi www.amway.ro

Ajutăm copiii să aibă o viaţă mai bună!

O donaţie cât de mică 
are o importanţă enormă!

2,5 cm înălţime

Insigna Unicef
Alex este a patra insignă din colecţia 
de insigne oferite de Amway şi 
unICeF. Cumpăraţi acum insigna şi 
veţi avea un simbol delicat al gestului 
dumneavoastră inimos.

10 lei
Comanda nr. 107069 

Fiţi alături de UNICEF
Susţineţi eforturile unICeF şi campania one by one printr-o 
donaţie. Astfel veţi contribui la îmbunătăţirea vieţii copiilor de 
pretutindeni.

Folosiţi următorul număr de comandă şi multiplicaţi-l până la 
suma pe care doriţi să o donaţi. 

Pentru a dona 3,5 lei 
Comanda nr. 101568
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PUTEţI AVEA ÎNCREDERE Că MARCA NUTRILITE Vă VA OFERI O SOLUţIE

de Ce nuTRIlITe?
Căutarea de noi concentrate din plante şi formule mai eficiente 
rămâne o preocupare constantă a cercetătorilor care dezvoltă 
produsele NUTRILITE. Cu peste 75 de ani de experienţă, 
munca noastră inovatoare rămâne forţa care menţine 
produsele NUTRILITE la vârful industriei de nutriţie.

Clienţii dumneavoastră pot alege marca NUTRIlITE 
cu încredere deoarece:

• Deţinem peste 3.000 de hectare de teren arabil unde 
plantele sunt cultivate şi recoltate cu mult respect pentru 
natură – cu metode de agricultură organică, fără substanţe 
chimice. 

• Plantele utilizate în produsele NUTRILITE sunt deshidratate 
şi procesate în câteva ore de la recoltare, cu ajutorul unor 
echipamente foarte moderne care asigură menţinerea 
nutrienţilor. 

• Bunele Practici de Fabricaţie şi o echipă de experţi în 
domeniul controlului calităţii asigură cele mai înalte 
standarde pentru produsele NUTRILITE.

De ce suplimente alimentare?
Atunci când este vorba despre nutriţie şi suplimente, nu există doi 
oameni la fel. Pe măsură ce avansăm în vârstă, organismul nostru 
are nevoie de diferite niveluri de nutriţie. Factorii specifici de viaţă 
trebuie şi ei să fie luaţi în considerare. Dieta dezechilibrată, fumatul 
şi exerciţiile fizice, de exemplu, sunt factori care ne consumă 
nutrienţii esenţiali din organism.

De ce suplimente alimentare?
de ce nuTRIlITe™? 
Cunoaşteţi 
răspunsurile?

Din acest motiv, este foarte important să 
consumăm o varietate de fructe şi legume. În 
timp ce suplimentarea dietei cu produse 
NUTRILITE nu este un substitut pentru o 
dietă variată şi sănătoasă, aceasta poate fi o 
modalitate bună de a completa acei nutrienţi 
care pot lipsi din dieta dumneavoastră şi care 
sunt esenţiali pentru sănătatea organismului.

*Statistici obţinute de pe site-ul oficial al Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii – http://www.who.int

Iată câteva informaţii*:
• Până la 2,7 milioane de vieţi ar putea 

fi salvate anual doar prin simpla 
consumare a unei cantităţi adecvate 
de fructe şi legume. 

• Consumul scăzut de fructe şi legume 
se numără printre primii 10 factori 
globali ai mortalităţii. 

• La nivel mondial, se estimează că un 
consum scăzut de fructe şi legume 
este cauza a 19% din cazurile de 
cancer gastro-intestinal, a 31% din 
bolile de inimă şi a 11% din atacurile 
de cord. 
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Amway a făcut o analiză detaliată asupra modului în care această sponsorizare vă 
poate susţine afacerea. În urma evaluării, s-a luat decizia ca parteneriatul cu Asafa 
Powell să nu fie prelungit. El a fost unul dintre cei mai buni suporteri ai mărcii 
NUTRILITE™, dar acest parteneriat nu se mai înscrie pe linia strategică globală a 
companiei.
Începând cu 1 mai 2009, numele şi imaginea lui Asafa Powell trebuie să fie scoase din toate materialele Amway şi 
NUTRILITE, inclusiv din materialele promoţionale existente.

După cum ştiţi, marca NUTRILITE şi-a extins de curând parteneriatul, care acum îl include pe celebrul jucător de 
fotbal Ronaldinho şi clubul AC Milan. Energia şi resursele companiei vor fi direcţionate către aceste imagini de 
succes din lumea sportului. 

ASAFA POWELL 
– noutăţi despre parteneriat

SA8™ TRI-ZYme™ - 
detergent şi tratament 
de prespălare
lăsaţi produsul SA8 TRI-ZYme să 
îndeplinească cele mai dificile sarcini! 

Încurajaţi-vă clienţii să fie duri cu petele, 
dar delicaţi cu hainele - soluţia este SA8 
TRI-ZYme - un detergent eficient, dar şi 
un excelent tratament de prespălare.

• Acest sistem pe bază de trei enzime eficiente acţionează 
atât ca detergent, cât şi ca tratament de prespălare 
atunci când este nevoie.

• elimină cele mai dificile pete, îndepărtând chiar şi petele 
create de substanţe organice, proteice.

• Formulă concentrată şi economică, ce acţionează eficient 
la orice temperatură a apei. 

Comanda nr.
7391 750 g
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Schimbare statut CP

Cumpărătorul Privilegiat (CP) este persoana care a obţinut acest statut în urma 
schimbării statutului din IPA/CPP la cerere, fiind un utilizator de produse Amway care 
nu are drept să revândă produsele.

Reactivarea/reînnoirea unităţilor Amway şi a paginilor de internet durează în general 4 zile lucrătoare de la confirmarea 
sumei în contul Amway sau plata în Centrul de Selecţie a produselor.

după reactivarea paginilor de internet, prima accesare se va face cu numărul Amway la utilizator şi parola 1234.

Statutul de CP oferă:

- achiziţionarea produselor la preţul Amway;

- acces la pagina de Internet;

- reînnoirea de 39 lei;

-  reînnoire gratuită, dacă achiziţionaţi un volum anual 
de produse în valoare de minimum 500 Ron;

-  nu poate îndruma (eventualul grup se transferă 
automat la îndrumător în momentul schimbării);

- nu primeşte revista Amagram;

- nu beneficiază de discount la cumpărături. 

pentru schimbarea statutului, se trimite o cerere scrisă şi 
semnată de către solicitant, pe fax (021.311.93.46 sau 

021.311.93.47) sau prin e-mail (orderro@amway.com). 
numai după procesarea schimbării de statut se poate 
achita taxa de reînnoire de 39 Ron.

CP nereînnoiţi

Contractele Amway Cp care nu au fost reînnoite până în 
31 decembrie 2008 au fost dezactivate temporar.

Reînnoirea/reactivarea acestora se poate face prin 
achitarea taxei de 39 lei până la data de 31.08.2009.

plata se poate face la bancă, în contul Amway (dovada 
plăţii se trimite prin fax) sau în Centrul de Selecţie a 
produselor Bucureşti.

Conturile în care se poate achita reînnoirea sunt:

Ro36RZBR0000060009482271 Raiffeisen Bank Agenţia dorobanţi - comision 0.

Ro40RnCB0072023923740004 BCR filiala Sector 1

Plata primului bonus

1.  valoarea bonusului este mai mică de 20 Ron şi a fost transferată în soldul clienţi al IpA Amway.

2.  Factura, în original, pentru bonusul lunii anterioare nu a ajuns la Amway sau a ajuns după ultima zi 
lucrătoare a lunii în care s-a făcut plata în avans a bonusului.

3.  Bonusul calculat pentru luna anterioară are valoare negativă şi se va transfera în soldul IpA Amway. 
Soldul negativ va fi preluat la valoarea de plată a comenzii următoare.

după schimbarea statutului din Cpp în IpA Amway, primul bonus se plăteşte în luna imediat următoare 
după cum urmează:
•  un bonus mai mic de 20 Ron este transferat în soldul IpA Amway, urmând să fie scăzut din valoa-

rea primei comenzi lansate.
•  Bonusurile mai mari de 20 Ron se plătesc prin transfer bancar.
•  dacă primul bonus depăşeşte suma de 1.000 Ron, acesta se va plăti numai după primirea, în origi-

nal, a facturii de prestări servicii, emisă de către IpA Amway. În această situaţie, veţi fi contactat de 
către departamentul Bonus pentru a vi se comunica suma de facturat.

Notă: Pentru orice bonus lunar generat (inclusiv sume pozitive mai mici de 20 RON sau sume negative) 
se va emite factură.

De ce nu am primit bonusul în contul bancar?
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 * Produse disponibile la vânzare în limita stocurilor
 *** Pentru aceste produse se aplică suplimentar taxa de timbru verde. Pentru detalii vizitaţi www.amway.ro.

 Vă anunţăm că, începând cu 1 martie 2009, preţurile produselor Amway au crescut, în medie, cu 10%.

  Pentru mai multe informaţii despre preţuri și despre produsele oferite de Amway România, consultaţi Lista de preţuri (comanda 0013) 
sau vizitaţi site-ul www.amway.ro.

  Vă reamintim că produsele aflate la promoţie sunt disponibile în limita stocurilor existente.

nr. 
comandă

descriere produs u.m. Adaos 
sugerat 
(%)

vp vA preţ 
Amway 
(incl. TvA) 
(Ron)

preţ de 
vânzare 
sugerat 
(Ron)

103564 ARTISTRY Creme luxury 45 ml 35 131,43 636,13 757 1.021.95
Set de farduri ochi şi obraz  
107088 Revelation; 107083 Insight

1 set 35 13,55 65,56 78 105,32

2171 promoţie* Săpun lichid concentrat pentru mâini 250 ml 30 3,15 13,86 17 21,45
100100 promoţie* Rezervă săpun lichid concentrat pentru mâini 1 l 30 10,31 45,37 54 70,19
0228 promoţie* detergent lichid concentrat pentru vase 

dISH dRopS
1 l 30 4,01 17,64 21 27,30

3951 promoţie* detergent pentru vasul de toaletă puRSue 750 ml 30 3,58 15,75 19 24,37
0951 promoţie* detergent l.o.C. plus Soft Cleanser 500 ml 30 3,43 15,12 18 23,40
0094 promoţie* produs pentru curăţat obiecte din metal 

l.o.C. plus
200 ml 30 2,29 10,08 12 15,60

7485 promoţie* detergent pentru geamuri l.o.C. plus 500 ml 30 2,29 10,08 12 15,60
3272 promoţie* SA8 delicat 1 l 30 6,15 27,09 32 41,91
2175 promoţie* loţiune hidratantă pentru mâini şi corp 

BodY SeRIeS
400 ml 30 7,02 30,88 37 47,78

2162 promoţie* gel de duş BodY SeRIeS 400 ml 30 4,15 18,27 22 28,27
2163 promoţie* Rezervă gel de duş BodY SeRIeS 1 l 30 8,73 38,44 46 59,47
104135 Cremă calmantă ARTISTRY essentials 30 ml 35 11,11 53,78 64 86,40
104133 Ser hidratant ARTISTRY essentials 14,5 ml 35 11,11 53,78 64 86,40
102795 demachiant TIme deFIAnCe 125 ml 35 19,62 94,96 113 152,55
102796 loţiune tonică TIme deFIAnCe 250 ml 35 19,62 94,96 113 152,55
101821 Cremă protectoare de zi TIme deFIAnCe SpF 15 50 ml 35 22,22 107,56 128 172,80
101823 Cremă regeneratoare de noapte TIme deFIAnCe 50 ml 35 25,52 123,53 147 198,45
5085 Spumă volumizatoare SATInIQue 150 ml 30 4,34 21,01 25 32,50
5090 Spray pentru coafare SCulpTIng SpRAY gel 200 ml 30 6,94 33,61 40 52,00
5075 Ser de păr HI gloSS SeRum 75 ml 30 9,03 43,70 52 67,60
5100 Spray pentru coafare STYle loCK FInISHIng mIST 200 ml 30 5,90 28,57 34 44,20
970800 uscător de păr profesional AmWAY SATInIQue*** 1 buc. 20 48,09 232,77 277 332,40
970801 uscător de păr pentru călătorii AmWAY SATInIQue*** 1 buc. 20 20,66 100,00 119 142,80
6833 pastă de dinţi glISTeR 150 ml 30 3,65 17,65 21 27,30
100957 periuţe de dinţi set de 4 30 6,42 31,09 37 48,10
9893 Spray pentru împrospătarea respiraţiei 9 g 30 2,60 12,61 15 19,50
9949 Apă de gură concentrată 50 ml 30 6,08 29,41 35 45,50
0994 Aţă dentară 1 x 30 m 30 2,43 11,76 14 18,20
9922 periuţe de dinţi pentru copii set de 4 30 5,38 26,05 31 40,30
101568 donaţie unICeF 1 buc. 0 0,00 0,00 3,5 3,50
7391 SA8 Solutions TriZyme 750 g 30 5,90 28,57 34 44,20
218502 pachet de bază lBS 1 pachet 30 24,65 119,33 142 184,60
218503 pachet de pornire lBS 1 pachet 30 97,40 471,43 561 729,30

Amestec pudră pentru băuturi nuTRIlITe poSITRIm
103792 vanilie; 103793 Ciocolată; 
103794 Cafea cu lapte; 103795 Căpşuni

14 plicuri 
x 51g

30 19,79 95,80 114 148,20

218506 Shaker poSITRIm 1 buc. 30 3,65 17,65 21 27,30
Batoane de proteine nuTRIlITe poSITRIm
101140 Ciocolată şi mentă; 101141 portocale; 
102617 vanilie şi caramel

9 x 60 g 30 14,58 70,59 84 109,20



ARTISTRY™ CReme luxuRY 
“Am fost încântată să devin imaginea produsului  
ARTISTRY Creme luxury. Folosesc cu încredere acest  
produs şi sunt foarte mulţumită de el, acesta este cel mai  
important lucru.” Sandra Bullock pentru ARTISTRY Creme LuXury 

experimentaţi adevărata transformare
pentru mai multe informaţii despre ARTISTRY Creme luxury, vizitaţi www.amway.ro
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