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Alex ide do školy  

Alex je štvrtý zo série charitatívnych odznakov. Je to 
veselý chlapec, ktorý rád chodí do školy. Peniaze 
vyzbierané za kúpu odznakov UNICEF budú venované  
na pomoc deťom, aby mohli žiť v lepších podmienkach.
Obj. č. 107069  
Predajná cena Amway vr. DPH: 87,- Sk (2,89 Euro) 

Cennú prácu organizácie UNICEF môžete podporiť  
aj finančným darom. Nižšieuvedené objednávkové číslo 
zadajte toľkokrát, aká by mala byť hodnota vášho 
príspevku. 
Obj. č. 101568 – príspevok v hodnote 1 Euro 

Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk

Kalendár  
UNICEF 2009 
Pri príležitosti vianočných sviatkov môžete teraz namiesto pohľadnice 
poslať vašim zákazníkom, príbuzným či priateľom nádherný kalendár. 
Do okienka s pozdravom môžete uviesť svoj odkaz, a tak si vás budú 
pripomínať po celý rok.  

Peniaze vyzbierané za kúpu týchto kalendárov darujeme na zdravotné 
a vzdelávacie projekty UNICEF. Kalendáre sú v predaji s bielymi 
obálkami. Rozmery po otvorení sú: 31 cm x 19 cm
Obj. č. 107071, balenie: 5 ks kalendárov + 5 obálok  
Predajná cena Amway vr. DPH: 197,- Sk (6,54 Euro) 
Limitovaná ponuka.

výška 2,5 cm
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Porozprávajte 
príbeh výrobku

Ako podnikatelia s Amway viete, že naše 
výrobky a značky sú originálne a najvyššej 
kvality. A že máme pestrú paletu výrobkov, 
ktoré ľudia obľubujú a chcú si ich kupovať – 
keď ich poznajú. 

Je pravda, že mnohí ľudia jednoducho 
nepoznajú naše značky a príbehy, ktoré 
sa ukrývajú za výrobkami. Dalo by sa 
dokonca povedať, že Nutrilite a Artistry  
sú príklady najväčších a najlepších značiek, 
o ktorých široká verejnosť nikdy nepočula. 
Je to irónia osudu, pretože predstavujú 
príbehy, ktoré sa dajú veľmi ľahko 
porozprávať – príbehy, ktoré by sme mali 
rozpovedať všetkým ľuďom sveta. 

Zdravý životný štýl? Venujeme sa mu 
už celé desaťročia. Prírodný a bio? Tak 
vyrábame tiež už celé desaťročia. O našich 
výrobkoch sa dajú rozprávať úžasné 
príbehy – a my sme pripravení pomôcť 
vám s nimi ako nikdy predtým.

V súčasnosti investujeme rekordné 
sumy do marketingu, školení a reklamy. 
Stovky vedcov pracujú na vývoji ďalších 
generácií našich skvelých výrobkov. 
Tím profesionálnych marketingových 
pracovníkov usilovne pracuje na 
vybudení záujmu a dopytu. A okrem 
toho máme vás, ktorí ste tými najlepšími  
predstaviteľmi – skutočnými veľvyslancami 
- našich výrobkov.

Dynamické, zmysluplné, inovatívne 
–  to sú výrazy, ktorými aj naďalej budeme 
opisovať naše výrobky a tvoriť náš príbeh.

Veď či existuje konkurencia, ktorá môže  
o svojich výrobkoch aj rozpovedať príbehy? 
Nie, veru nie. 

A nikto nepozná tie príbehy lepšie 
ako vy!



Letovisko, kde sa nachádza hotel Palazzo 
Arzaga s kúpeľmi a golfovým ihriskom, je 
na jednom z najkrajších miest na svete, na 
brehoch dych vyrážajúceho jazera Garda 
(Lago di Garda) v Taliansku. Tento úžasný  
a jedinečný hotel, exkluzívne rezervovaný 
na celý týždeň pre Amway, sa stal 
miestom na regeneráciu a relaxáciu 
vedúcich európskych VPA.

Špeciálne uvítanie vo veľkej sále umožnilo 
našim Riaditeľským Diamanovým  
a vyššie kvalifikovaným VPA vžiť sa do 
atmosféry živou hudbou a vyvrcholilo 
nádherným ohňostrojom. Niektorí 
pokračovali ranným letom v balóne, 
ktorý sa ticho vznášal smerom k východu 
slnka nad nádhernou alpskou krajinou na 
sviežom horskom povetrí. Iní si pokojne 
vychutnávali raňajky a premýšľali, ktorá  
z bohatej ponuky kúpeľov by im na 
začiatok týždňa najviac vyhovovala.

Jazdy na koni, exkurzie so súkromným 
vodičom a sprievodcom limuzínou 
Mercedes S, ochutnávka vín v súkromí 
v sprievode naslovovzatého odborníka, 
kompletná ponuka kúpeľných procedúr, 
golf a golfová klinika, recepcia, slávnostný 
gala večer vo vile zo 17. storočia pri 

jazere Garda, výlet po jazere na rýchlom 
člne Riva … jednoducho nezabudnuteľné 
chvíle. Toto všetko bolo súčasťou 
oddychu pre našich vedúcich VPA. 
Budovanie stabilného podnikania Amway 
si vyžaduje tvrdú prácu a veľa energie – 
takže si túto VIP odmenu určite zaslúžili.

Posledná noc tohto vynikajúceho 
podujatia a tóny strhujúcej opery Aida  
od Verdiho publiku doslova učarovali.  
V historickom amfiteátri z čias antického 
Ríma vo Verone (najväčšom na severe 
Talianska) prežili preméru jej nového 
naštudovania pod holým nebom; toto 
predstavenie zanechalo v každom 
nezabudnuteľné spomienky. Skutočne 
magické a jedinečné podujatie pre 
jedinečných vedúcich VPA.

Európske Fórum zakladateľov 2008

Jednoducho to 
najlepšie!
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Zameraním sa na odmeny, ktoré Motivačný 
program 2008/2009 ponúka, si môžete 
naplánovať vaše predaje už pred vianočným 
zhonom a tiež zúročiť vašu snahu  
a predvídavé plánovanie.

Nezabúdajte na odmenu Programu 
osobnej aktivity, a to bonus 1.020 Sk  
(30 €) pre VPA za dosiahnutie 200 a viac 
B.h. mesačne*, ako aj zľavu 340 Sk (10 €) pre 
PZ+ za dosiahnutie 100 a viac B.h. mesačne 
pri splnení kvalifikačných kritérií.*.

Kvalifikovaní v rámci Programu osobnej 
aktivity budú uverejnení aj v Amagrame.**

Tak načo čakať? Vezmite si váš Katalóg 
výrobkov Amway a začnite spisovať zoznam 
darčekov už teraz! 

To ale nie je všetko…  
myslite ešte viac dopredu.

V tomto roku vám Ročný bonus pre 
Platinových VPA s kvalifikáciou Q12 
ponúka navyše odmenu 170.000 Sk  
(5.000 Euro). 

Plánujete si dovolenku na budúci rok? 
Potrebuje urobiť nejaké opravy  
v domácnosti? Využite to ako motiváciu  
pri dosahovaní vašich osobných cieľov.

Ďalšie podrobné informácie o Motivačnom 
programe 2008/2009, podmienky 
kvalifikácie a príklady odmien získate od 
vášho Platinového VPA, na internetových 
stránkach Amway alebo v kancelárii pobočky 
Amway. 

Hohohó!.. šťastné 
nakupovanie!

* Minimálna B.h. musí byť dosiahnutá v 4 po sebe nasledujúcich 
mesiacoch. 
** Na základe kvalifikačných podmienok a kritérií.

Je naozaj priskoro začať  
rozmýšľať o Vianociach?

správyzústredia 5
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Kvalifikácie na slovenskom trhu

OKTÓBER 2008

Miroslav BALÚN   

Valéria a Ján JANKECHOVCI

Emília a Marian MLYNÁROVCI

Juraj PONIŠT  

Marta ŠTUHLOVÁ 

Petra VNUKOVÁ

6% Júl 2008

Ján HRDLOVICS 

Anna KRAJNÁ  

Jana a Marek LAZAROVCI

Ľubomír MIŠTINA

Peter MOLNÁR 

Peter SARVAŠ

3% Júl 2008

Anna a Ján BALKOVCI 

15% Júl 2008

Peter BEŇO a Petra VALOCKÁ

Milan KOTEN 

Pavol SPÁČIL

12% Júl 2008

 Privilegovaní zákazníci plus kvalifikovaní  
na výkonnostnú úroveň

Júl 2008

12% PZ+
Mária a Dušan KOMAROVCI
Veronika KUBOVÁ  
Lucia GAVENDOVÁ

9% PZ+
Amília ANDREJKOVÁ  
Renáta BALKOVÁ 
Dagmar a Tomáš MAGYARICSOVCI
Miriam MARUNIAKOVÁ 
Beáta a Roman MIČKYOVCI
Alena MIKUNDOVÁ 
Miroslav TOMAN  
Peter a Marián TRNKOVCI
Adriana VASSOVÁ

6% PZ+
Helena a Aladár BAGOVCI
Miroslava a Pavol BAŠOVCI
Vojtech CSEH   
Dušan DANIEL a Lucia IZÁKOVÁ
Vlasta GALVANKOVÁ 
Katarína HOLIENČÍKOVÁ  
Erika JÓKÚSOVÁ a Roland RAKOVIČ
Tomáš KEDER  
Mária LENTHÁROVÁ  
Ľubica LUČANOVÁ  
Ján MIHÁLIK 
Pavel MINÁR  
Alica a Mario NEMETHOVCI
Zdena a Jozef OKASOVCI
Zuzana a Vladimír RAUČINOVCI
Janka a Peter TAŠKÁROVCI
Zuzana a Peter VEPYOVCI

3% PZ+
Helena a Igor BALKOVCI
Kristína BELEŠČÁKOVÁ  

Gabriela BEŇOVÁ  
Pavol BEREZNÝ a Katarína KOKINDOVÁ
Alica BÓDISOVÁ 
Edita BRÁZDOVIČOVÁ 
Michal BUDINSKÝ 
Mária CIBULKOVÁ 
Beáta CINOVÁ  
Darina ČERNÁČKOVÁ 
Žaneta ČIERNA  
Mária a Igor DOBROVIČOVCI
Katarína DROBLENKOVÁ  
Mária GREŇOVÁ 
Csilla HASZNOS 
Peter HAVIAR   
Miroslav HLAVATÝ 
Ľudmila HURŤÁKOVÁ  
Alojzia a Ján CHAMAJOVCI
Radoslava CHMUROVIČ  
Iveta CHOMOVÁ 
Melánia CHOVANCOVÁ  
Janka JAŠKOVÁ 
Tibor JÓKOS 
Martin KADUCH  
Miriam KATONA 
Tomáš KAVULIAK 
Ladislav KISTELEKI  
Milan KIŠŠIMON a Daniela GERBÁČOVÁ
Mária a Peter KMOŠTINCOVCI
Miladka a Juraj KOBELLOVCI
Jana a Martin KOLENIČKOVCI
Erika KORBEĽOVÁ 
Veronika KOŠČOVÁ  
Juraj KRAJNIAK a Mariana PREŠINSKÁ
Ingrid a Miroslav KRASOŇOVCI
Katarína KRUPCOVÁ 
Danka a Viktor KUBENKOVCI
Patrícia KUKLOVSKÁ  
Elena KUKULOVÁ 

Adriana KUZMÍKOVÁ  
Božena LEDNICKÁ  
Etela a Vojtech LIŠKAOVCI
Miloš LUČAN 
Dušan MENT 
Mária MIHÁLIKOVÁ 
Anna MONIŠOVÁ  
Pavol MORAVČÍK  
Ľubica MOUSAVIZADEH 
Bibiana MUCHOVÁ  
Oľga MURÁROVÁ 
Monika NANIŠTOVÁ  
Lenka NEZDOBOVÁ 
Thien Binh NGUYEN  
Monika OSTROLUCKÁ  
Martina OTRÍSALOVÁ  
Katarína PETRÁŠOVÁ  
Alena PETRÍKOVÁ 
Danka POLÁKOVÁ 
Radim POLEDŇÁK 
Ľubica PRAVŇANOVÁ 
František RACSKÓ  
Marián REVÚS   
Michal SALIŠ  
Ivana a Ľudmila SANETRIKOVÉ
Monika a Marek SUMKOVCI
Beáta SZANTOVÁ 
Katarína SZENDIOVÁ  
Tatiana ŠINDELÁROVÁ  
Anna a Kristián ŠTUREKOVCI
Milan ŠVORC 
Andrea TOČKOVÁ  
Veronika TOMEŠKOVÁ  
Petra UJČEKOVÁ 
Darina VALICSEK 
Ivana VYSOKÁ 
Tatiana ŽUFFOVÁ
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Kvalifikácie na slovenskom trhu

Program osobnej aktivity
Program osobnej aktivity, ako prvý krok Motivačného programu, je navrhnutý pre všetkých, ktorí si pravidelne 
budujú stabilnú maloobchodnú základňu a dosahujú stále mesačné príjmy. 

BLAHOŽELÁME VŠETKÝM NOVOKVALIFIKOVANÝM!

Júl 2008
1.020,- SK
Jana a Jozef BAŤOVCI

Monika ČERNOKOVÁ 
a Ľudovít 
VARGOVČÍK

Hana a Michal 
DIVIAKOVCI

Martin HERCEG

Erika JÓKÚSOVÁ 
a Roland RAKOVIČ

Ivetka KYŠKOVÁ

Anna RICHTEROVÁ 

Michaela 
SZOMOLÁNYI

Mária a Štefan 
ŠTEFANKOVCI

Monika ZÁVODNÁ

Júl 2008
340,- SK 
Jana ANDREJKOVÁ 
a Jakub IVAŠKA

Mária ĎURIAČOVÁ 
a Katarína 
OROLÍNOVÁ 

Vlastimil GAŠPARÍK

Oľga a Miroslav 
GREGOROVCI

Ivana GREGOROVÁ 

Jana a Stanislav 
JURKOVCI

Jana MINÁROVÁ

Stanislav NECHALA 

Peter ONDERČIN 

Ildikó a Ladislav 
PÁDÁROVCI

Gabriel TÓTH 
a Alžbeta 
HORVÁTHOVÁ 

Ľubica VAREČKOVÁ

PODPORA SPONZOROVANIA
Amway Slovensko, s.r.o. uverejní v Amagrame meno každého Vlastníka podnikania Amway a Privilegovaného zákazníka plus,  

ktorý počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov nasponzoruje aspoň 3 nové línie.

Obdobie máj - júl 2008 

Meno Počet novonasponzorovaných partnerov

Peter LESÁK   3 nové línie
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Kvalifikovaní VPA v rámci Európy

larysa IVANISOVA, Ukrajina

Larysa sa narodila na Sibíri a neskôr sa presťahovala na Ukrajinu. Pracovala ako psychologička. 
Dnes má svoje podnikanie v Rusku, na Ukrajine a v iných krajinách. “Mojim rodičom vďačím za 
to, že sa so mnou podelili o ich životnú filozofiu a tou je veriť v seba samú. 

Mojou motiváciou do budúcnosti je moja dcéra a túžba pomáhať ostatným lepšie žiť.”

Diamantový VPA
Máj 2007

Dr. Peter a Eva MuEllER-
MEERKAtZ, Česká republika

Keď padol múr medzi východným a západným Nemeckom, boli sme už viac ako 10 rokov  
Korunnými Veľvyslaneckými VPA a rozhodli sme sa odísť viac na východ od Bavorska.

Dnes máme v našich zostupných líniách veľa úspešných distributérov nielen v Čechách, ale  
v celej východnej Európe. Naším ďalším cieľom je pomôcť VPA v našej línii dosiahnuť kvalifikáciu na Diamantových VPA.

Diamantoví VPA
Marec 2008

Natalia a Sergiy 
SEMENchENKO, Ukrajina

Potom, čo obaja niekoľko rokov pracovali ako inžinier-technológ a učiteľka, sa Natália 
rozhodla začať s Amway podnikaním. Sergiy sa pridal až neskôr. Výsledkom ich usilovnej 
práce bolo, že veľa cestujú, pretože ich obchodní partneri žijú najmä v strednej Európe.  

Ich najväčším snom je pokračovať v Amway podnikaní a budovať úspech pre ich deti a vnúčatá.

Diamantoví VPA
Apríl 2008

ludmyla a Valeriy 
ShyNKARyuK, Ukrajina

Obaja, Ludmyla aj Valeriy, vyštudovali odbor inžinier-technológ. Keď sa ich rodina rozrástla, 
Valeriy sa rozhodol založiť vlastný podnik. Avšak dennodenná práca trvajúca 14-16 hodín 
jeho rodine nepriniesla potešenie a ani harmóniu. Pri hľadaní nových príležitostí sa stretli  

s príležitosťou Amway. “Sme vďační, že sme sa stretli s touto možnosťou a našou vzostupnou líniou. Sme hrdí na náš tím - 
veríme, že uspejete!”

Diamantoví VPA
August 2007



novú generáciu 
starostlivosti  

o pleť

UVÁDZAME
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* ‘Na základe objemu očakávaných predajov v Európe‘

pre normálnu až suchú pleť

ARTISTRY™ essentials Hydratačný systém,   
obj. č. 105489 

najvýznamnejšie  
 novouvádzané  

výrobky Amway .....   
tohto roka* ...

OKTÓBER 2008
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Hydratácia
pre normálnu až suchú pleť

1. Čistiaci prípravok
2. Pleťová voda

3. Pleťové mlieko
ARTISTRY™ essentials Hydratačný systém,   

obj. č. 105489 

Rovnováha pleti
pre zmiešanú až mastnú pleť

1. Čistiaci prípravok
2. Pleťová voda
3. Pleťové mlieko
ARTISTRY essentials Systém na rovnováhu pleti,   
obj. č. 105487 

Nová generácia  
starostlivosti o pleť
Značka ARTISTRY si uvedomuje význam toho, čo je 
nenahraditeľné – ako napríklad čas. Preto sme investovali 
desaťročia výskumu do toho, aby sme vyvinuli taký system  
starostlivosti o pleť, ktorého použitie zaberie len tri minúty. 
Je nasýtený purifikovanými rastlinnými extraktmi a dodá vašim 
zákazníkom jedinečnú prirodzenú krásu, Takú, akú vie poskytnúť 
len príroda. Stačí urobiť tri kroky – čistenie, tonizáciu a hydratáciu.

3 minúty a môžete si byť istí, že ste urobili všetko pre to, aby vaša 
pleť bola zdravá a žiarivo krásna.

1.  Čistiaci prípravok – dokonale vyčistí vašu pleť a pripraví ju  
na nasledujúci krok.

2. Pleťová voda – tonizuje a pripraví pleť na ďalší krok.
3. Pleťové mlieko – vyživuje a chráni vašu pokožku. 

Dokonalé zavŕšenie ošetrenia pleti.

1. ARTISTRY essentials Hydratačný čistiaci prípravok, obj. č. 104126 – 135 ml

2. ARTISTRY essentials Hydratačná pleťová voda, obj. č. 104127 - 200 ml

3. ARTISTRY essentials Hydratačné pleťové mlieko OF 15, obj. č.104128 - 75 ml

1. ARTISTRY essentials Čistiaci prípravok na rovnováhu pleti, obj. č. 104129 - 135 ml

2. ARTISTRY essentials Pleťová voda na rovnováhu pleti, obj. č. 104130 - 200 ml

3. ARTISTRY essentials Pleťové mlieko na rovnováhu pleti OF 15, obj. č. 104131 - 75 ml

OKTÓBER 2008
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Zdá sa, že je to veľmi jednoduché, ale je to výsledok celých desaťročí 
intenzívneho a seriózneho vedeckého bádania. Príroda vytvorila pleť 
ako dokonalý systém, ktorý sa vie o seba postarať, pravda, iba ak by 
sme žili v ideálnych podmienkach v prírode. Ale my nežijeme. Tak 
ako je možné dosiahnuť prirodzenú rovnováhu v našom pretechni-
zovanom znečistenom životnom prostredí? Naši vedci našli spôsob, 
ako dosiahnuť jednoduchým spôsobom komplexné výsledky.  
Vyvinuli novú generáciu výrobkov starostlivosti o pleť – takú, ktorá  
s vedeckou presnosťou pomáha a dopĺňa prirodzené danosti pleti.

ARTISTRY essentials Krém s upokojujúcim účinkom  

Obj. č. 104135 - 30 ml 

Zvláštna starostlivosť 
pre citlivú pleť
Mimoriadne citlivá pokožka môže potrebovať mimoriadne 
jemné ošetrenie. ARTISTRY™ essentials Krém  
s upokojujúcim účinkom je dokonalou súčasťou systému 
určeného pre veľmi suchú pleť. Obohatený vitamínmi  
s antioxidačným účinkom A, C, a E. 

ARTISTRY essentials Krém s upokojujúcim účinkom vyživuje, 
zjasňuje a upokojuje dvadsaťštyri hodín denne, vo dne v noci.

Odporúčame používať ako doplnkový výrobok ku  
ARTISTRY essentials Systémom, ak cítite, že vaša pleť  
je podráždená a potrebuje zvýšenú starostlivosť.

Obj. č. 104135 - 30 ml

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ MôŽE BYŤ SKUTOČNE 
TAKTO JEDNODUCHÁ! 

ARTISTRY ESSENTIALS VÝROBKOVÝ LETÁK

ARTISTRY essentials Výrobkové letáky sú vynikajúcim podporným 
materiálom pre vašich zákazníkov, pretože poskytujú jednoduché 
a zrozumiteľné informácie o výrobkoch ARTISTRY essentials  
a znázorňujú, ako sa tieto úžasné výrobky používajú. Toto všetko 
len za 45,- Sk (1,49 Euro) za balenie 10 ks!

Obj. č. 232488 

SKVELÁ PODPORA SKVELÝCH VÝROBKOV  
STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

ARTISTRY essentials Vzorky výrobkov

Vynikajúci spôsob, ako môžu vaši zákazníci vyskúšať fantastické nové výrobky 
ARTISTRY essentials. Jedno balenie obsahuje nasledujúce vzorky výrobkov:
. 3 vzorky výrobkov ARTISTRY essentials Hydratačného systému
. 3 vzorky výrobkov ARTISTRY essentials Systému na rovnováhu pleti
. 2 vzorky výrobku ARTISTRY essentials Krém s upokojujúcim účinkom.
V balení 3+3+2 (8 ks) len za 115,- Sk (3,82 Euro).

Obj. č.  231893 

V PREDAJI OD OKtÓBRA 2008.
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk

SKÚSENOSTI VPA ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV

. Dokonalá starostlivosť v troch krokoch

. ARTISTRY essentials dodá pleti všetko, čo potrebuje 

.  ARTISTRY essentials výrobky neobsahujú nič, čo by mohlo spôsobiť 
podráždenie pleti alebo čo nemá výrazný priaznivý účinok

. Úplne nasýtené vzácnymi rastlinnými výťažkami

. 3 kroky = 3 minúty

. Skvelé výsledky sa dostavia zakrátko

OKTÓBER 2008
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Premeňte vašu pleť na jasnú a žiarivú

s ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM 

Zjasňujúcou esenciou
Objavte pokrokovú technológiu zjasnenia pleti, ktorá je kombináciou prírodných 
rozjasňujúcich prísad a účinných anitoxidantov, ktoré pleti dodávajú prirodzene žiarivý 
vzhľad a pleť už po dvoch týždňoch získava jednotnejší tón.

KľúčOVé VLASTNOSTI

•  Viditeľne žiarivejšia pleť  
za menej ako 12 dní.

•  Potláča viditeľnosť tmavých 
kruhov a nejednotný tón pleti.

•  Je o 38% účinnejšia pri potláčaní 
pigmentových škvŕn spôsobených 
UV lúčmi, ako ARTISTRY BRIGHT 
IDEA Zjasňujúca emulzia.

•  Nevýraznému tónu pleti dodáva 
krásne žiarivý jas.

POuŽITIE 

Používajte ráno a večer. Niekoľko 
kvapiek naneste na končeky prstov. 
Rozotrite po celej tvári. Pri použití 
spolu s ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Pleťovým mliekom s regeneračným 
účinkom získa vaša pleť jasnejší, 
žiarivejší tón a mladší vzhľad.

Počas dňa je veľmi dôležité po 
aplikácii ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Zjasňujúcej esencie naniesť 
hydratačný prípravok s OF 15,  
ktorý chráni pleť pred UVB/UVA  
a tvorbou pigmentových škvŕn.

Maximálne výhody tohto výrobku dosiahnete pri jeho použití  
v kombinácii s ostatnými výrobkami ARTISTRY TIME DEFIANCE.

Obj. č. 105711 – 30 ml
Vhodná na všetky typy pleti.

OKTÓBER 2008
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Ot.  čím sú charakteristické jednotlivé životné 
fázy pleti a ako by sme mali riešiť špecifické 
problémy, ktoré sa v každej z týchto fáz 
vyskytujú?

Odp.  Do tridsiatky je to všetko o obrane. Pleť sa snaží bojovať 
proti vonkajšiemu poškodeniu. Používaním výrobkov 
s obsahom antioxidačných prísad a UV ochrany 
ju podporujeme v tejto jej snahe. Po štyridsiatke 
zanecháva čas svoje prvé viditeľné známky, ako sú 
jemné linky, mimické vrásky a hlbšie vrásky. Kľúčové 
prísady pleti pomáhajú pleti odstraňovať tieto viditeľné 
prejavy starnutia. Pre pleť vo veku okolo 50 a 60 rokov 
je charakteristická výrazná strata jej pevnosti a pružnosti. 
Aby sme tomu zabránili, je potrebné dostatočne 
zavčasu zaradiť do nášho režimu starostlivosti o pleť 
prísady na jej spevnenie a udržanie pružnosti. Vždy je 
jednoduchšie poškodeniu pleti predchádzať, ako sa 
pokúšať vylepšovať vzhľad už poškodenej pleti.

Ot.  Kam do programu starostlivosti o pleť 
zapadá ARTISTRY Creme LuXury?

Odp.  Je to fascinujúce, ale ARTISTRY Creme LuXury sa dá 
začleniť kdekoľvek v rámci tohto programu. Podľa 
mojich znalostí je to prvý výrobok na trhu zameraný 
proti procesu starnutia pleti, ktorý je nezávislý 
od biologického veku, pohlavia a životného štýlu. 
Zameriava sa na tzv. proces vnútorného starnutia, pleti 
dodáva energiu na bunečnej úrovni a efektívne tak 
zvyšuje jej schopnosť udržať si pružnosť a hustotu.

Ot.  Ste prekvapená, že to bola práve značka 
ARTISTRY, ktorá vyvinula tento jedinečný 
prístup v starostlivosti o pleť?

Odp.  Vôbec nie. Tím vedeckých pracovníkov ARTISTRY 
už veľa rokov dáva pôsobivým spôsobom najavo, že 
je schopný vytvárať absolútne jedinečné pokrokové 
koncepty  starostlivosti o pleť. Výrobky ARTISTRY 
TIME DEFIANCE™ ponúkajú prevratný systém 
starostlivosti o pleť založený na najnovších vedeckých 
poznatkoch týkajúcich sa vonkajších prejavov procesu 
starnutia pleti. ARTISTRY Creme LuXury je o krok 
vpred a otvára novú dimenziu starostlivosti o pleť, 
ktorá doteraz ešte nebola ani len načatá. 

Ot.  čo si myslíte, aké sú požiadavky na 
spoločnosť, aby mohla byť úspešná na trhu 
starostlivosti o pleť?

Odp.  V prvom rade si to vyžaduje roky serióznej, skutočne 
vedecko-výskumnej práce. Tím výskumných 
pracovníkov značky ARTISTRY tvorí mnoho 
medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov vo 
všetkých oblastiach týkajúcich sa prísad a biologického 
výskumu pleti. Čo však považujem za obrovskú výhodu 
je spolupráca značiek ARTISTRY a NUTRILITE™. 
Synergiou medzi botanickými poznatkami v tíme 
zameranom na výživu a kozmetickými laboratóriami 
sa mohlo vytvoriť jedinečné zloženie nachádzajúce 
sa v ARTISTRY Creme LuXury. Zloženie inšpirované 
prírodnými prísadami! Spolupráca týchto dvoch 
nerozlučných tímov je skutočným tajomstvom 
úspešného vývoja ARTISTRY Creme LuXury. Práve toto 
zdieľanie znalostí robí spoločnosť neporaziteľnou na 
trhu so silnou konkurenciou.

Ot.  Keď hovoríme o konkurencii, myslíte si, 
že výrobky ARTISTRY TIME DEFIANCE 
a ARTISTRY Creme LuXury medzi sebou 
súťažia?

Odp  V žiadnom prípade! Ako som už spomínala, 
sú zamerané na dva odlišné procesy. Výrobky 
ARTISTRY TIME DEFIANCE bojujú proti vonkajším 
príznakom procesu starnutia pleti, kým ARTISTRY 
Creme LuXury sa zameriava na boj proti vnútorným 
príčinám starnutia. Vzájomne podporujú účinnosť 
jednotlivých systémov a spolu vytvárajú vynikajúcu 
synergiu. V boji proti vonkajším prejavom aj 
vnútorným príčinám starnutia môžete kombinovať 
napríklad ARTISTRY Creme LuXury a ARTISTRY 
TIME DEFIANCE Denný ochranný krém  
OF 15 a Denné ochranné mlieko OF 15. 

ROZHOVOR S ODBORNÍKOM
Dr. Patricia Ogilvie,  
európsky konzultant pre výrobky 
ARTISTRY™ Starostlivosti o pleť 

Pútavý rozhovor, ktorý poskytuje 
veľmi zaujímavé informácie  
o správnej  starostlivosti o pleť 
a názor Dr. Ogilvie na NOVÝ 
ARTISTRY Creme LuXury.

ARTISTRY Creme LuXury 
Obj. č. 103564 - 45 ml

výrobok14
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Vašim zákazníkom môžete pomôcť dosiahnuť nádherný vzhľad 
a teraz dokonca s využitím 30% cenového zvýhodnenia 
na spodnú bielizeň a šperky z kolekcie AMWAY™ Boutique.

Tento exkluzívny rad spodnej bielizne a šperkov je vhodný na 
akúkoľvek príležitosť a vyhovie každému vkusu. Vybrať si môžete od 
klasickej kolekcie na denné nosenie po luxusnú na večer, či jemné 
ženské doplnky alebo niečo na štýlové zvýraznenie vášho oblečenia.

Od septembra 2008 si vaši zákazníci môžu vybrať ľubovoľnú kombináciu 
z radu spodnej bielizne a získajú skvelé cenové zvýhodnenie až do 30%*. 
Využite túto ponuku a 30% cenové zvýhodnenie* aj na kúpu niektorého  
z nádherných šperkov - doplnkov vášho vzhľadu.

SKutOČNÝ luXuS ZA 
cENy, KtORÉ SI NEMÔŽEtE 
NEchAŤ uJSŤ!

*B.h./R.o. znížená podľa zľavy z ceny. Akcia platí od 1. septembra do vypredania zásob. 

30%
cenové 

zvýhodnenie

až

Táto exkluzívna ponuka je vynikajúcim dôvodom si dopriať 
radosť bez pocitu viny, že míňate priveľa na vlastné potešenie… 
a zároveň je ideálnou príležitosťou prichystať  
vianočný darček pre priateľov alebo tých, ktorí  
sú pre vás jedineční.

Paris

Pre informácie o veľkostiach a kompletnej ponuke výrobkov si, prosím,  
prelistujte Brožúru AMWAY Boutique, alebo navštívte naše internetové 
stránky na www.amway.sk, aby ste si mohli v pohodlí nerušene prezrieť  
a vybrať si tieto exkluzívne výrobky.

Summer

Safari

104492

104513/ 
104514

Dusk

OKTÓBER 2008
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VLASYVLASY
ÚČESY NA JESEŇ 2008 od Johna Gillespie 

Na predvádzacích mólach bola heslom tejto sezóny jednoduchá elegancia. Známy vlasový odborník  
John Gillespie nám prezradí malé tajomstvo, ako používaním tých správnych výrobkov docielime 
nielen to, že vlasy výborne vyzerajú, ale ako si zvládneme vytvoriť vytúžený účes aj doma.

SATINIQUE Penové 
tužidlo zväčšujúce 
objem vlasov -  
5085 - 150 ml

SATINIQUE Sprej na 
fixáciu a dokončenie 
účesu -  
5100 – 200 ml

SATINIQUE by Amway 
Profesionálny iónový 
sušič vlasov AC 1800 
W - 970800

SATINIQUE Jemný 
vlasový šampón na 
každodenné použitie - 
5000 – 300 ml 
5005 – 1 liter

SATINIQUE  Prípravok 
na hydratáciu vlasov  
a uľahčenie ich 
rozčesania -  
5050 – 250 ml 
5055 – 1 liter 

SATINIQUE Ochranný 
prípravok na farbené 
vlasy pred tepelnou 
úpravou - 102676 – 
220 ml

SATINIQUE Sérum 
pre vysoký lesk vlasov 
- 5075 – 75 ml 

SATINIQUE od 
Amway Profesionálna 
sada kief na vlasy (S/M 
– krátke až stredne 
dlhé vlasy) - 970802

SATINIQUE od 
Amway Profesionálna 
sada kief na vlasy (M/L 
– stredne dlhé až dlhé 
vlasy) - 970803

Výrobky na dosiahnutie tohto vzhľadu “Jednoducho upravené vlasy sú 
dobrou voľbou na dosiahnutie 
celkového módneho vzhľadu. 
Výsledkom je mladistvá nenútená 
elegancia.”

AKO hO DOSIAhNuŤ:
“Pre vytvorenie tohto skvele vyzerajúceho účesu je 
potrebné najprv umyť vlasy SATINIQUE Jemným 
vlasovým šampónom na každodenné použitie 
a ošetriť Prípravkom na hydratáciu vlasov a uľahčenie 
ich rozčesania. Pred úpravou vlasov najprv aplikujte 
SATINIQUE Ochranný prípravok na farbené vlasy 
pred tepelnou úpravou. Potom naneste SATINIQUE 
Penové tužidlo zväčšujúce objem vlasov a vysušte 
ich použitím niektorej zo sady SATINIQUE 
Profesionálnych kief na vlasy. Pri fénovaní vlasy 
vyčesávajte smerom vpred a vzad, aby ste vytvorili 
objem. Na jemné pramene vlasov použite žehličku 
a dodajte tak vášmu účesu pohyb a objem. Končeky 
zatočte. Zatraste hlavou a na záver aplikujte pár 
kvapiek SATINIQUE Séra pre vysoký lesk vlasov.”

 ROVNÉ A VycENtROVANÉ

“Tento účes sa dá prispôsobiť takmer 
pre všetky dĺžky vlasov. Kedysi sa 
vlasy tupírovali, teraz si ho vytvoríte  
pripnutím prameňov vlasov sponkami 
a našuchorením prstami. Ak si zboku ešte 
nasadíte baretku, vznikne jedinečný look.”

AKO hO DOSIAhNuŤ:
“Na vlhké vlasy naneste SATINIQUE™ Penové tužidlo 
zväčšujúce objem vlasov a vysušte ich. Následne naneste 
Penové tužidlo znovu. Vlasy tak budú lepšie držať a pritom 
sa nebudú lepiť. Jednotlivé pramene vlasov natočte na 
stredne veľkú kefu a vysušte SATINIQUE Profesionálnym 
iónovým sušičom vlasov. Niektoré pramene vlasov stočte 
prstami a vypnite ich sponkami. Tvorbu účesu  zakončite 
SATINIQUE Sprejom na fixáciu a dokončenie účesu”.FAlOšNÝ BOB

výrobky



1 2 3

4 5 6 7

1 2 3

4 5 6 7

1.  Odtieň Graphic naneste do 
vnútornej tretiny horného očného 
viečka. Rozotrite až k záhybu 
očného viečka.

2.  Odtieň Glacier naneste do 2/3 
vonkajšieho horného očného viečka 
od línie rias až k záhybu očného 
viečka.

3.  Odtieň Glacier rozotrite aj pozdĺž 
spodnej línie rias.

4.  Odtieň Draped rozotrite pozdĺž 
hornej línie rias.

5.  Na horné a spodné riasy naneste 
dve vrstvy ARTISTRY Maskary. 

6.  Odtieň Radiant rozotrite pozdĺž 
lícnych kostí.

7.  Líčenie ukončite nanesením 
odtieňa Neutrale.

ARTISTRY Kozmetická kazeta
Inspired  - obj. č. 105051 
ARTISTRY Rúž na pery (3) – Neutrale, Essense, Notable
ARTISTRY Lícenka s krémovým zložením (1) – Radiant
ARTISTRY Očné tiene (4) – Starry Night, Glacier, Draped, Graphic

Vytvorte si moderný glamour vzhľad  
S jESENNOu KOLEKCIOu ARTISTRY™ ICONIC ELEgANCE 2008

Kolekcia ARTISTRY Iconic Elegance vám ponúka to najlepšie z jesenných trendov spolu s tipmi, ako ich nosiť. 
Dve palety tmavých harmonizujúcich odtieňov s nádychom slonoviny na dosiahnutie rôznych vzhľadov počas 
tejto sezóny, ktoré vyhovejú všetkým tónom pleti. 

Tmavá, romantická, náladová a zvodná, také sú trendy tejto jesene. (Slovom “glamour” sa označoval vzhľad 
slávnych holywoodskych hviezd prvej veľkosti, ako Marlene Dietrich alebo Greta Garbo.) Túto sezónu sú to oči 
provokatívneho vzhľadu, nahrubo ohraničené kontrastnými farbami s výrazným efektom. Farby rúžov na pery 
sú v rozsahu od lesklých, ktoré vám dovoľujú pery silne zvýrazniť, až po priesvitné, len decentne nanesené na 
zjemnenie vzhľadu.

ARTISTRY Kozmetická kazeta
Timeless  - obj. č. 105052

ARTISTRY Rúž na pery (3) – Intricate, Style, Couture 
ARTISTRY Lícenka s krémovým zložením (1) – Celebrated 
ARTISTRY Očné tiene (4) – Bone, Turned-out, Grey Silk, Tribute

1.  Odtieň Turned-out naneste do vnútornej 
tretiny horného očného viečka.  
Rozotrite až k záhybu očného viečka  
a k nadočnicovému oblúku.

2.  Očný tieň Turned-out naneste aj do 
vnútornej tretiny oka, pozdĺž spodnej  
línie rias.

3.  Odtieň Grey Silk naneste do stredu  
a vonkajšej druhej tretiny horného očného 
viečka a od línie rias až do záhybu očného 
viečka.

4.  Očný tieň Tribute naneste pozdĺž hornej 
línie rias a od vonkajšej tretiny viečka ho 
rozotrite smerom hore tak, aby ste predĺžili 
vonkajší kútik oka.

5.  Na horné a spodné riasy naneste dve vrstvy 
ARTISTRY Maskary.

6.  Odtieň Celebrated rozotrite na líca.

7.  Odtieň Intricate aplikujte na pery. Na 
dosiahnutie rozmanitosti naneste do stredu 
hornej a spodnej pery ešte aj odtieň Style.

výrobky 17
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CIEľAVEDOMOSť A VÁŠNIVÁ LÁSKA K ŽIVOTu, NIELEN PúHE 
PREŽÍVANIE, Sú SPOLOčNÝMI CIEľMI KAŽDéHO čLENA TEAM-u 
NuTRILITE. 

čI uŽ TRéNujETE NA MARATóN, učÍTE SA NOVÝ ŠPORT, 
ALEBO SA jEDNODuCHO SNAŽÍTE PRIDAť VIAC POHYBu 
DO VÁŠHO ŽIVOTNéHO ŠTÝLu, TEAM NuTRILITE VÁS VÍTA 
V SPOLOčNOSTI ľuDÍ, KTORÍ SA VENujú DOSIAHNuTIu 
VRCHOLu OPTIMÁLNEHO ZDRAVIA.

INŠPIRujTE SA
ZNAčKA NuTRILITE™ SPONZORujE ŠPORTOVCOV 
SANYu RICHARDS, LIu XIANgA, ASAFu POwELLA 
A RONALDINHA, KTORÍ  VYZNÁVAjú FILOZOFIu 
ZNAčKY NuTRILITE O DOSIAHNuTÍ úSPECHu 
PROSTREDNÍCTVOM KOMBINÁCIE VYROVNANEj 
VÝŽIVY A AKTÍVNEHO ŽIVOTNéHO ŠTÝLu.

SANyA RIchARDS sa stala najmladšou 
ženou v histórii, ktorá vo veku 20 rokov 
zabehla 400 metrov pod 49 sekúnd, za 
posledné roky dosiahla na svetových 
podujatiach množstvo popredných 
umiestnení a vychutnáva si tak 
neuveriteľnú kariéru! 

Jej úspech je výsledkom 
naozajstnej cieľavedomosti, 
nasadenia, tréningu a správnej 
výživy. Aby sa udržala medzi 
elitou a mohla súťažiť, potrebuje 
si zachovať rýchlosť. Preto dôveruje 
NUTRILITE výrobkom, ktoré jej 
pomáhajú udržať si energiu počas 
dennodeného tréningového režimu.

OKTÓBER 2008
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Značka NUTRILITE sponzoruje 
RONAlDINhA, ktorý bez pochýb patrí 

medzi futbalovú špičku. Momentálne hrá 
za AC Miláno a brazílsky národný tím 

a maximálne využíva talent, ktorým 
bol obdarený. Ako člen TEAM-u 
NUTRILITE každodenne tvrdo 
pracuje na využití svojho potenciálu.

Keď sa lopta dostane Ronaldinhovi 
na kopačky, sme nepochybne 
plní očakávania, že sa stane niečo 

veľkolepé. Ronaldinho získal už dva 
razy ocenenie FIFA Svetový hráč roka 

a jeho charizme a jedinečnému štýlu sa 
vyrovná len málokto zo sveta športu.



Šampión v behu cez prekážky lIu XIANg 
skutočne niečo dokázal, keď druhý raz prekonal 
svetový mužský rekord v behu na 110 m cez 
prekážky! Na medzinárodnom poli porazil tých 
najlepších atlétov časom 12,88 sekúnd – a tento 
svetový rekord odolával skoro štyri roky!

Liu exceloval svojimi výkonnmi aj v roku 2008.  
S tromi prvenstvami na hlavných atletických podujatiach 
počas sezóny môžeme v najbližších mesiacoch a rokoch 
očakávať od tohto ambiciózneho muža ďalšie úspechy. 

Jeho výkony napísali novú stránku v historických knihách 
rekordov. Pred ním doposiaľ nikdy žiaden čínsky ani ázijský 
atlét nedosiahol v behu na 110 m cez prekážky takýto 
úspech na svetovej úrovni. Liu Xiang je teraz známy na celom 
svete aj stanovením si a dosiahnutím nových, vzrušujúcich 
cieľov. 

Naozaj má so značkou NUTRILITE veľa spoločného; on aj  
NUTRILITE majú vedúce postavenie vo svete a sú odhodlaní  
byť najlepšími.

ASAFA POwEll si získal obrovskú pozornosť a vyvolal vlnu nadšenia 
po tom, keď druhýkrát prekonal svetový rekord v behu na 100 metrov na 
podujatí IAAF Grand Prix v Taliansku v septembri 2007. Asafa bol držiteľom 
svetového rekordu v období od júna 2005 do mája 2008, kedy dokonca 
svoj vlastný rekord dva razy prekonal, a to časmi 9,77 a neskôr 9,74 
sekúnd. 

Zaujímavosťou je, že do apríla 2005 Asafa nikdy neužíval žiadny druh 
výživových doplnkov. “Užívanie výživového doplnku NUTRILITE™ 
DOUBLE X™ bolo jedinou zmenou, ktorú som urobil v mojom 
tréningovom pláne,” hovorí Asafa. “Potom, ako som začal s užívaním 
tohto výživového doplnku, som cítil, že mám viac energie, môžem 
viac trénovať a rýchlejšie behať.” Asafa prekonal svetový rekord tri 
mesiace potom, ako začal užívať NUTRILITE DOUBLE X výživový 
doplnok s obsahom vitamínov, minerálov a fytonutrientov a 
celkovo zabehol 100 m pod 10 sekúnd minimálne 36 ráz!

Asafove nádeje získať späť titul najrýchlejšieho muža na svete 
- vziať ho najnovšiemu a najzarputilejšiemu rivalovi Usainovi 
Boltovi - sú vysoké. Dúfame, že budete držať palce nášmu 
prvotriednemu šprintérovi počas dramatických bojov na 
atletickom ovále. 

Meno “Asafa” znamená “hoden príležitosti” a niet pochýb, 
že meno Asafa Powell uvidíme v najbližších rokoch pri 
športových udalostiach. Napokon Asafa má len 25 
rokov a je teda relatívne mladý vo svete atletických 
súťaží.

ZNAčKA NuTRILITE jE HRDÝM SPONZOROM NIEKTORÝCH  
Z NAjINŠPIRATÍVNEjŠÍCH ŠPORTOVCOV SVETA. TEAM NuTRILITE VŠAK  
NIE jE O TOM, AKO SA STAť NAjLEPŠÍM NA SVETE, ALE AKO SA STAť  
TÝM NAjLEPŠÍM PRE SAMéHO SEBA. A TO jE jEDEN Z DôVODOV, PREčO  
BY STE MALI VAŠICH ZÁKAZNÍKOV PODPOROVAť, ABY SA PRIDALI  
K ŠPORTOVCOM SPONZOROVANÝM ZNAčKOu NuTRILITE 
TAK, ŽE SA VYDAjú NA SVOju VLASTNú CESTu 
OPTIMÁLNEHO ZDRAVIA -  SPRÁVNOu 
VÝŽIVOu, CVIčENIE A MAXIMÁLNYM 
VYuŽITÍM ICH INDIVIDÁLNYCH 
SCHOPNOSTÍ A SILNÝCH STRÁNOK.

* NUTRILITE™ je vedúcou svetovou značkou vitamínov, 
minerálov a výživových doplnkov.
(Na základe výsledkov predaja za rok 2007 podľa štúdie agentúry Euromonitor International.)
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Pripravte sa na  
obdobie plesov a večierkov
Čas plesov a večierkov sa pomaličky, ale isto blíži 
a preto inšpirujte vašich zákazníkov, alebo si sami 
doprajte potešenie – pestujte sa Amway výrobkami, 
aby ste počas sviatkov boli tip-top od hlavy po päty.

Účes na večierok
Na dosiahnutie skvelého účesu použite výrobky radu 
SATINIQUE™. Použite napríklad SATINIQUE Sprej na 
fixáciu a dokončenie účesu, stupeň fixácie 9,  
ktorý má maximálne tužiace schopnosti a umožní vám vyzerať 
štýlovo. V Katalógu výrobkov Amway nájdete kompletnú 
ponuku fantastických výrobkov radu SATINIQUE, ktoré 
Amway ponúka vašim zákazníkom.

Obj. č. 5100 – 200 ml

Vône na slávnostnú 
príležitosť
Prezentujte vašim zákazníkom úžasný rad Amway vôní  
a ich rozmanitosť od jemných ovocných vôní až po 
intenzívne arómy.

Pre viac informácií o našich vôňach si, 
prosím, prelistujte Katalóg výrobkov 
Amway.

Počas novembra a decembra rastú požiadavky na  
výrobky ako darčeky, čím sa tieto mesiace stávajú ideálnymi 
na predaj parfumov. Využite túto šancu a majte vždy poruke 
Vzorkovník vôní, obj. č. 104582.

OKTÓBER 2008
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Vynikajúce farby na oslavu
Umožnite vašim zákazníčkam vyniknúť v dave s ARTISTRY™ Rúžom  
na pery s krémovým zložením. Nádherné farebné odtiene  
rúžov na pery vám ponúkajú úžasné možnosti použitia rôznych farieb  
a leskov. Krásne žiarivé a intenzívne farby, ktoré dlho vydržia  
a pritiahnu každý pohľad.

Informácie o jednotlivých odtieňoch a objednávkových 
číslach nájdete v ARtIStRy Vzorkovníku farieb,  
obj. č. 217108.

Ošetrite si vaše nohy
Predtým, ako vhupnete do večerných topánok, doprajte 
nohám niečo z ARTISTRY Kolekcie starostlivosti  
o nohy. Peelingový krém jemne odstraňuje suchú, šupinatú 
pokožku a osviežujúca, zjemňujúca kombinácia levandule 
a mäty pokožku nôh hydratuje a dodáva jej pocit hebkosti. 
Doprajte úľavu unaveným nohám s Balzamom na nohy 
obsahujúcim luxusné prísady bambuckého masla, aloe  
a manga. 

Obj. č. 101814

Udržujte sa vo forme
Pomôžte vašim zákazníkom dostať sa na sviatky  
do formy s NUTRILITE™ POSITIRIM™  
Smotanovou zmesou v prášku, ktorá je nutrične  
vyváženou náhradou jedla a môžete ju použiť počas 
obdobia regulácie hmotnosti. Teraz v ponuke v štyroch 
lahodných príchutiach. 

Obj. č. 103792 – vanilková príchuť 
Obj. č. 103793 – kakaová príchuť 
Obj. č. 103794 – príchuť kávy s mliekom 
Obj. č. 103795 – jahodová príchuť

ukážte vašim zákazníkom Katalóg výrobkov Amway, kde štýlové fotografie  
a grafika reprezentujú prvotriednu kvalitu výrobkov Amway.
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S nižšieuvedenými vynikajúcimi výrobkami budete vy aj vaši zákazníci 
dobre pripravení na blížiace sa dlhé zimné večery.

Dovoľte Amway postarať sa 
túto zimu o vašich zákazníkov, 
ich rodiny a domácnosti.

Zakúpte si ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ Emulziu  
s vitamínom C a výťažkom z divokého jámu a NUTRILITE™ 
Vitamín C plus s 20% cenovým zvýhodnením 
a znížením B.h./R.o..
špeciálne obj. č. 106963
Špeciálna akcia platí v októbri 2008.

Na ochranu vašej pleti počas tejto zimy použite ARTISTRY TIME DEFIANCE Emulziu 
s vitamínom C a výťažkom z divokého jámu so špeciálne navrhnutou technológiou 
zameranou na zlepšenie vzhľadu zrelej pleti. Spolu s týmto vynikajúcim výrobkom 
môžete použiť aj NUTRILITE Vitamín C Plus a podporiť tak imunitný systém organizmu. 
Táto vynikajúca ponuka vám a vašim zákazníkom pomôže cítiť sa čo najlepšie a preto 
tieto výhody využite hneď teraz!

Zakúpte si Instantnú kávu od Amway   
a Anglický ranný čaj od Amway s 20% 
cenovým zvýhodnením  
a znížením B.h./R.o..
špeciálne obj. č. 106989
Špeciálna akcia platí v októbri 2008.

Umožnite vašim zákazníkom výborne začať zimný deň s touto 
vynikajúcou zľavou od Amway. Nezabúdajte, že Instantná káva, 
ako aj Anglický ranný čaj sú osviežujúce kedykoľvek počas dňa, 
podľa toho, či potrebujete okamih kľudu alebo nával energie. 
Určite sa o túto fantastickú ponuku podeľte s vašimi zákazníkmi.
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Zakúpte si PermaClear™ Ošetrujúci 
systém na sklá automobilov†, AMWAY™ 
Silikónové leštidlo na automobily 
a L.O.C.™ Čistiace obrúsky a získate 
25% cenové zvýhodnenie 
s plnou hodnotou B.h./R.o..                                                            
špeciálne obj. č. 106959
Špeciálna akcia platí v októbri 2008.

Použite tieto vynikajúce výrobky a zabráňte tak počas 
zimných mesiacov nánosom špiny a mastnoty na vašom 
automobile. Pripravte vašich zákazníkov na jazdenie  
v zime, ako aj na chladné obdobie tým, že budú udržiavať 
svoj automobil v čistote a chrániť ho pred nástrahami 
zimy s týmito vynikajúcimi Amway  
výrobkami Starostlivosti o domácnosť. 

†PermaClear je registrovaná obchodná  
známka PermaClear Ltd, Severné Írsko,  
Veľká Británia.

Zakúpte si akékoľvek výrobky ARTISTRY 
Starostlivosti o pleť v jednej objednávke 
v hodnete 6.514,- Sk (216,23 Euro) 
a získate cestovné balenie 
ARtIStRy creme luXury  
s pumpičkou NAVIAc!
Špeciálna akcia trvá od 1. októbra do 31. decembra 2008 alebo  
do vyčerpania skladových zásob.

Cestovné balenie ARTISTRY Creme LuXury  
s 5 ml pumpičkou je ideálna na vyskúšanie si  
a prezentáciu tohto výnimočného výrobku 
vašim zákazníkom. ARTISTRY Creme LuXury 
je jedinečným výrobkom na trhu a pleti 
pomáha správať sa, akoby bola až o 15 rokov 
mladšia. Klinicky testované.

*Prosím, berte na vedomie, že finálny výrobok  
sa môže od vyobrazeného líšiť.

Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk.
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jEDINEčNÝ: ARTISTRY™ Creme LuXury
ARTISTRY Creme LuXury je určený pre ženu, ktorá očakáva a vyžaduje 
dokonalosť. Je náročná na výber prípravkov starostlivosti o pleť tak, ako aj  
v ostatných oblastiach života.  Hľadá tie naprevratnejšie výrobky na obnovu  
a uchovanie mladistvého a krásneho vzhľadu pleti. Z hĺbky srdca ju poháňa túžba 
po výnimočnosti a účelnosti, rafinovanom pôžitku, založenom na moderných 
vedeckých faktoch, ktorým môže dôverovať. Akékoľvek iné výrobky, ktoré 
nespĺňajú tieto požiadavky obnovy pleti, pre ňu jednoducho nie sú voľbou.

Zažite skutočnú zmenu na www.amway.sk.
Sandra Bullock pre ARTISTRY Creme LuXury

výrobok24
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uŽ V PREDAJI

NutRIlItE™  
chewable Fibre Blend

Našťastie existuje jednoduché riešenie. 
NUTRILITE Chewable Fibre Blend  
vám ponúka veľmi komplikovanú, ale 
zároveň pohodlnú zmes rozpustnej  
a nerozpustnej vlákniny. 

Vláknina je dôležitá pre zdravie 
tráviaceho systému. Hlavnou 
prednosťou nerozpustnej vlákniny je, že 
podporuje pravidelné vyprázdňovanie. 
Niektoré rozpustné vlákniny, ako 
fruktooligosacharidy (FOS), pozitívne 
vplývajú na črevnú flóru.

Každá tableta NUTRILITE Chewable 
Fibre Blend obsahuje vlákninu z 13 
rôznych zdrojov,  fruktooligosacharidy 
a vlákninu akácie, cukrovej trstiny, 
ovsa, čerešní Acerola, výťažkov pšenice, 
citrónov, sóje, kaktusov, hrušiek, jabĺk, 
hrášku, jačmeňa a mrkvy. Exkluzívna 
zmes prírodnej vlákniny s pomarančovou 
príchuťou vám umožňuje vychutnať 
si výhody zdravej stravy s bohatým 
obsahom vlákniny. Vaši zákazníci tak 
získajú optimálnu hladinu vlákniny 
potrebnú pre zdravý život.

NUTRILITE Chewable Fibre Blend je výživový doplnok s obsahom 
vlákniny vo forme žuvacej tablety. Vertikálne integrovaná prírodná 
prísada vlákniny sladená fruktózou vám poskytne vysokokvalitný  
a účinný zdroj vlákniny pohodlným spôsobom.

Mohlo by byť 13 vaše šťastné číslo?
13 prírodných zdrojov vlákniny  
v každej tablete!

Potenciálni užívatelia
• Tí, ktorí neprijímajú dostatočné množstvo sacharidov v strave.
• Tí, ktorí nekonzumujú dostatočné množstvo celozrnných výrobkov, čerstvého ovcia a zeleniny.

Obj. č. 104283 
30 žuvacích tabliet

Tento výrobok odporúčame dospelým  
a deťom starším ako 6 rokov. Požujte 
jednu tabletu tri razy denne. Každú tabletu 
zapite aspoň jedným pohárom (250 ml) 
tekutiny.

výrobok 25
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Poradca na čistenie škvŕn

Leták Poradca na čistenie škvŕn – teraz v ponuke  
s novým vzhľadom. Nájdete v ňom odporúčania týkajúce  
sa všetkých našich vynikajúcich výrobkov Starostlivosti 
o domácnosť a vašim zákazníkom ponúka riešenia 
potrebné na odstránenie jednotlivých škvŕn.

Poradca na čistenie škvŕn uľahčuje používanie  
Amway výrobkov Starostlivosti o domácnosť

Obsahuje:

• Všeobecné rady ako ošetrovať vašu domácnosť  
a škvrny na kuchynských povrchoch.

• Špecifické rady na ošetrenie škvŕn v kuchyni, ako 
pripálené zvyšky jedál, škvrny na riadoch a mastnotu.

• Užitočné rady pri problémoch s čistením kobercov, 
odstraňovaním škvŕn od pasteliek alebo hrdze.

• Riešenia na všetky ťažko odstrániteľné škvrny pri 
praní bielizne, ako sú mastné fľaky, škvrny od oleja, 
rúžu a trávy.

Obj. č. 
201150

NOVÝ VZhĽAD

vašepodnikanie26

KľúčOVé BODY PREDAjA

• Sada štyroch nádobiek a roliek s utierkami.

• Hebké, absorpčné perforované obrúsky umožňujú optimálne 
nanesenie ošetrujúceho prípravku.

• Pevné, dlhotrvácne obrúsky vyrobené z polyesteru; trhajú sa  
len na perforovanom mieste.

• Náplň sa jednoducho napĺňa a uľahčuje použitie L.O.C. Plus 
špecifických čistiacich prostriedkov.

Zaostrené na výrobky 
Starostlivosti o domácnosť
L.O.C.™ Plus Utierky a nádobka 
S nimi je čistenie jednoduchšie! 
Navrhnuté na použitie spolu s L.O.C. Plus Čistiacim prostriedkom na 
kuchyňu, kúpeľňu a sklo. L.O.C Plus Utierky ponúkajú vašim zákazníkom 
pohodlný spôsob čistenia jednotlivých miestností v domácnosti. 

Obj. č. 102897 – L.O.C. Plus utierky a nádobka  
– 4 nádobky, 4 rolky x 40 utierok a 12 etikiet

Obj. č. 102897 - L.O.C. Plus utierky - náhradná náplň  
– 4 rolky x 40 utierok a 12 etikiet
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NAJLEPŠÍ multivitamín značky 
NUTRILITE™ pre tých, ktorých 
zaujíma kontrola hmotnosti, športová 
výživa, zdravé starnutie alebo 
optimálne zdravie 

Využite taktiež špeciálny DOUBLE X Motivačný program, 
platný od 1. januára do 31. decembra 2008,  
a podporte tak predaj NUTRILITE DOUBLE X  Náhradnej 
náplne na 62 dní (obj. č. 103377).  

Podmienky:

•  Zakúpte si 5 ks výrobku NUTRILITE DOUBLE X Náhradná 
náplň na 62 dní (obj. č. 103377) počas kvalifikačného 
obdobia DOUBLE X Motivačného programu a získate 
NAVIAC ZADARMO 1 balenie  
NUTRILITE DOUBLE X Náhradnej náplne na 62 dní. 

•  Za každých zakúpených 5 ks výrobku NUTRILITE DOUBLE X 
Náhradná náplň na 62 dní získate 1 ks NAVIAC ZADARMO. 

•  Balenie, ktoré získate NAVIAC ZADARMO,  
nebude obsahovať B.h./R.o.

•  Program bude vyhodnocovaný priebežne raz za tri mesiace

  Vrátené výrobky sa nebudú započítavať voči počtu balení, ktoré obdržíte NAVIAC.

Ceny nových výrobkov
 

Obj. č. 
 

Popis
 

Balenie
 

B.h.
 

R.o. 
Predajná cena Amway 

vr. DPh
Odporúčaná MOc

Sk Euro Sk Euro

ARtIStRy essentials Základná starostlivosť o pleť

104126 ARTISTRY essentials Hydratačný čistiaci prípravok 135 ml 6,82 341,00 406,00 13,48 545,00 18,09

104127 ARTISTRY essentials Hydratačná pleťová voda 200 ml 6 82 341,00 406,00 13,48 545,00 18,09

104128 ARTISTRY essentials Hydratačné pleťové mlieko OF 15 75 ml 9,20 460,00 547,00 18,16 740,00 24,56

104129 ARTISTRY essentials Čistiaci prípravok na rovnováhu pleti 135 ml 6,82 341,00 406,00 13,48 545,00 18,09

104130 ARTISTRY essentials Pleťová voda na rovnováhu pleti 200 ml 6,82 341,00 406,00 13,48 545,00 18,09

104131 ARTISTRY essentials Pleťové mlieko na rovnováhu pleti OF 15 75 ml 9,20 460,00 547,00 18,16 740,00 24,56

105489 ARTISTRY essentials Hydratačný systém 1 sada 20,52 1,026,00 1.221,00 40,53 1.650,00 54,77

105487 ARTISTRY essentials Systém na rovnováhu pleti 1 sada 20,52 1,026,00 1.221,00 40,53 1.650,00 54,77

104135 ARTISTRY essentials Krém s upokojujúcim účinkom 30 ml 9,20 460,00 547,00 18,16 740,00 24,56

ARtIStRy™ tIME DEFIANcE™

105711 ARTISTRY TIME DEFIANCE Zjasňujúca esencia 30 ml 18,60 930,00 1.107,00 36,75 1.495,00 49,62

špeciálna ponuka na mesiac september  
a október - 20% navýšenie B.h./R.o.

100188 Amway™ eSpring Systém na doúpravu vody  
na pripojenie k existujúcemu kohútiku

1 ks 536,86 26.843,00 26.619,00 883,59 34.605,00 1.148,68

100189 Amway eSpring Systém na doúpravu vody  
s pomocným kohútikom

1 ks 536,86 26.843,00 26.619,00 883,59 34.605,00 1.148,68

špeciálne ponuky na mesiac október alebo 
do vyčerpania skladových zásob

20% cenové zvýhodnenie so znížením B.h./R.o.

106963 Balíček obsahuje: ARTISTRY TIME DEFIANCE  
Emulzia s vitamínom C a výťažkom z divokého jámu  
a NUTRILITE Vitamin C Plus (Vitamín C)

1 bal. 25,86 1.293,00 1.539,00 51,09 2.040,00 67,72

20% cenové zvýhodnenie so znížením B.h./R.o.

106989 Balíček obsahuje: Instantná káva od Amway  
a Anglický ranný čaj od Amway

1 bal. 10,32 516,00 1.031,00 34,22 1.230,00 40,83

25% cenové zvýhodnenie so zachovaním 
plnej hodnoty B.h./R.o.

106959 Balíček obsahuje: PERMACLEAR® Ošetrujúci systém  
na sklá automobilov, SILICON GLAZE™ Silikonové 
leštidlo na autá a L.O.C.™ Čistiace obrúsky

1 bal. 20,98 1.049,00 930,00 38,87 1.205,00 40,00

výrobky 27
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