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1 września 2008 roku 
 początkiem SIP 2008/2009

Nie przeocz swojej możliwości 
zdobycia nagród i uznania. 

Z bieżącym numerem Amagramu 
dostępna jest broszura z NOWYM 
programem nagród i wyróżnień. 



ARTISTRY™ Creme LuXury
„Dla mnie prawdziwe piękno to nie coś, co można z siebie 
zmyć pod koniec dnia. To coś, co jest nieustannie w Tobie, 
kiedy zasypiasz i kiedy się budzisz. To Twoje wewnętrzne piękno”.

„Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wspierać ARTISTRY™ 
Creme LuXury. Creme LuXury marki ARTISTRY to kosmetyk 
bezpieczny i wygodny w stosowaniu, a to jest dla mnie bardzo ważne”. 

Nr kat. 103564  45 ml

Doświadcz prawdy transformacji 
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Być najlepszym

Wszyscy dążymy do sukcesu w naszym 
biznesie, starając się dotrzeć na sam szczyt. 
To nie przypadek sprawił, że niektórym 
już udało się tam dotrzeć. Na szczyt 
doprowadziło ich zaangażowanie i ciężka 
praca. 

Wszyscy, którzy dotarli na szczyt, znaleźli 
się tam, ponieważ koncentrowali się 
nie tylko na własnym sukcesie – myśleli 
również o sukcesie innych, motywując ich 
do wytężonej pracy, rozwijając potencjał 
całego zespołu. 

Kiedy jednostka poznaje własne siły 
i możliwości, jej sukces i innowacyjny 
sposób myślenia rozprzestrzeniają się, 
inspirując innych i przynosząc nowe 
korzyści dla wszystkich. 

Osoba, która znalazła się na szczycie, 
wie, jak łączyć pomysły i nowe inspiracje 
z wynikami biznesowymi. Zdaje sobie 

sprawę, że inwestycja w technologie 
pomoże Państwu, naszym przedstawicielom 
handlowym, osiągnąć cele i spełnić marzenia. 

Naszym celem jest zapewnienie Państwu 
wsparcia na jak najwyższym poziomie. 

Jednym z rodzajów wsparcia, którego 
udzielamy naszym partnerom w biznesie, 
jest inwestowanie w nową infrastrukturę 
technologiczną poprzez dwa projekty 
na wielką skalę, nazwane ATLAS i MAGIC. 
Celem tych projektów jest zapewnienie 
jednolitego, operującego w czasie 
rzeczywistym systemu kontroli sprzedaży, 
zapasów produktu i informacji finansowych 
na całym świecie. Robimy to, ponieważ 
wiemy, że kiedy prowadzisz firmę, bardzo 
ważny jest szybki dostęp do dokładnych 
i aktualnych danych. 

System pozwoli nam pomagać Państwu 
w lepszy, bardziej profesjonalny sposób. 
Nasze działania pomogą Państwu 
w budowaniu własnego biznesu i dążenia 
do szczytu. 

Działając wspólnie, możemy pracować 
na najwyższym możliwym poziomie! 

Steve Van Andel
Przewodniczący

Doug DeVos
Prezydent



Z bieżącym wydaniem Amagramu 
dostępna jest NOWA broszura 
prezentująca program promocji sprzedaży 
– pamiętaj o kupieniu kopii dla siebie!

W broszurze znajdziesz informacje
i wskazówki, które pomogą zwiększyć 
poziom Twojej sprzedaży oraz 
zoptymalizować jej potencjał w biznesie. 
Z broszury dowiesz się także, jak otrzymać 
fantastyczne nagrody i zdobyć uznanie. 

Nie zwlekaj! Przeczytaj broszurę 
i rozpocznij proces planowania... już dziś!

Więcej informacji na temat warunków 
programu promocji sprzedaży znajdziesz 
u swojego Platynowego Przedsiębiorcy 
z górnej linii rekomendacji, w lokalnym 
biurze firmy Amway lub na stronie 
internetowej Amway.

Przyszłość pełna możliwości
1 września 2008 roku początkiem SIP 2008/2009 
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Ważne informacje dotyczące sportowców 
sponsorowanych przez markę NUTRILITE™

W sierpniu 2008 roku odbędą się 
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, 
oczekiwane od dawna przez 
wiele osób. Jako Przedsiębiorca 
współpracujący z Amway, musisz 
znać rygorystyczne regulacje 
wprowadzone przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski (International 
Olympic Committee – w skrócie IOC) 
związane z promocją uczestników 
Olimpiady, w tym sportowców 
sponsorowanych przez markę 
NUTRILITE. 

W wyniku tych regulacji, od 5 sierpnia
do 1 września 2008 roku 
zabrania się wszystkim osobom 
współpracującym z Amway
rozprowadzania oraz wystawiania 
jakichkolwiek materiałów 
marketingowych, W TYM 
MATERIAŁÓW STWORZONYCH 
PRZEZ AMWAY, na  których znajduje 
się nazwisko lub fotografia któregoś 
ze sportowców sponsorowanych 
przez NUTRILITE, biorących udział 
w Olimpiadzie. 

Amway opracował serię przejrzystych 
i zrozumiałych wskazówek, do których 
należy zastosować się w trakcie trwania 
Olimpiady w Pekinie. Informacje 
na ten temat znajdują się na stronie 
internetowej www.amway.pl

Dziękujemy bardzo 
za zrozumienie i współpracę.

wiele osób
współpracu
znać rygo

2008 roku 
mpijskie w 
od dawna



NASI LIDERZY
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Chrabałowscy Zofia i Waldemar
Fuchs Ljudmilla i Juri

15%                             KWIECIEŃ

Chillo Katarzyna i Jerzy
Kowol Adam
Krzysztowski Sławomir
Piotrowscy Anna i Andrzej
Wiklińscy Bożena i Tomasz

12%                             KWIECIEŃ

Cetera Helena i Daniel 
Wątorek Monika i Gier Paweł

9%                               KWIECIEŃ

Eligia i Józef mieszkają w Pile. Eligia – technolog żywienia, Józef – emerytowany 
żołnierz zawodowy. Na początku zasady biznesu Amway nie wydawały im się oczywiste. 
 Seminaria i współpraca w ramach wspaniałej linii rekomendacji pomogła im bardzo. 
Ich motto: Nie ma większej radości w życiu, niż być świadkiem sukcesu przyjaciół, 
w którym ma się swój udział.

Eligia i Józef Glonek

NOWY

PLATYNOWY
NIEZALEŻNY
PRZEDSIĘBIORCA

KWIECIEŃ

Weronika Jurga

NOWY

ZŁOTY
NIEZALEŻNY 
PRZEDSIĘBIORCA

KWIECIEŃ



Możliwości biznesowe oferowane przez 
Amway to jeden z najlepszych programów 
działalności, stworzony, aby pomóc CI 
w wykorzystaniu TWOJEGO potencjału.

Odnów swoją umowę z Amway, aby zyskać:

l Szansę na wykorzystanie możliwości biznesowych Amway 
przez kolejnych 12 miesięcy – w tym dostęp do ponad 
450 produktów, jak również nagród, programów 
motywacyjnych i innych korzyści. 

l Regularne informacje na temat najnowszych produktów, 
Promocji Osobistych Obrotów, jak również najświeższe 
wiadomości na temat działalności firmy Amway™.

l Fachową wiedzę i ciągłe wsparcie ze strony Amway i Twojego 
partnera z górnej linii rekomendacji – niezbędne w trakcie 
realizacji wyznaczonych przez Ciebie celów biznesowych.

l Dostęp do własnego biznesu Amway przez stronę 
internetową www.amway.pl.

Każdy Niezależny Przedsiębiorca i Stały 
Klient Plus powinien odnawiać swoją umowę 
z Amway co roku:

Odnowienie w terminie –    od 1 września do 31 grudnia
Odnowienie spóźnione –     od 1 stycznia do 31 sierpnia 

następnego roku

Platynowy Niezależny Przedsiębiorca może nie wyrazić zgody 
na spóźnione odnowienie umowy osoby z jego organizacji 
pod warunkiem, że prześle umotywowane zastrzeżenie do Amway 
Polska w terminie do 31 grudnia 2008 r.

Koszt odnowienia umowy: 
Odnowienie w terminie 
(od 1 września do 31 grudnia 2008 r.) –     90 zł

Spóźnione odnowienie 
(od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.) –     115 zł

Jak odnowić swoją umowę z Amway? 

l przez stronę www.amway.pl     

l przy zamawianiu produktów Amway w Dziale Zamówień: 
– telefon:  022 32 71 888, 022 54 64 888,
– faks:  022 32 71 855, 022 54 64 855
e-mail: zakupy.pl@amway.com

l przelewem / przekazem pocztowym na konto Amway Polska:
BRE Bank S.A. O/Warszawa 
71 1140 1010 0000 2192 9300 1042
(z dopiskiem „opłata za odnowienie umowy na rok 2009”
i nr umowy Niezależnego Przedsiębiorcy/Stałego Klienta Plus).

 

Cenimy sobie bardzo współpracę z Tobą i liczymy 
na jej kontynuację.

Odnowienie umowy 
Niezależnego 
Przedsiębiorcy 
i Stałego Klienta Plus 
z Amway 
na rok 2009

informacje6
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PROMOCJA!!!
Wszyscy Niezależni Przedsiębiorcy i Stali Klienci Plus, 
którzy SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE na produkty Amway 
między 8 a 18 września 2008 r. dokonają przedłużenia 
umowy z naszą firmą, otrzymają z tego tytułu 5 WP.

   Nowe umowy Niezależnych Przedsiębiorców i Stałych 
Klientów Plus wprowadzone do systemu komputerowego 
od 1 lipca 2008 r. będą ważne do końca 2009 r.



Utrzymaj letnią opaleniznę!*
Przy zakupie złotego lusterka ARTISTRY 
i pudru brązującego ARTISTRY dostaniesz 
W PREZENCIE pędzel do pudru 
brązującego. 

 Złote lusterko w welurowym, czarnym etui 
jest bardzo przydatnym drobiazgiem do damskiej torebki. 
Ma ono dwa lusterka – jedno z nich jest powiększające, 
doskonale nadaje się do wykonania precyzyjnego makijażu.
 Puder brązujący ma jedwabistą konsystencję nadającą 
skórze złotawy połysk opalenizny.
 Pędzel do pudru brązującego jest 
wygodny, elegancki i umożliwia delikatne 
rozprowadzenie pudru na twarzy.

•

•

•

Czuj się piękna, wyglądaj wspaniale
Pomogą w tym poniższe oferty

Kup ARTISTRY balsam do ciała 
z kwasami owocowymi (E2780) 
i pomadkę przejrzystą ARTISTRY Gloss 
(103357), a dostaniesz upust 25%.*

 ARTISTRY balsam do ciała z kwasami 
owocowymi (E2780) nadaje skórze gładkość, 
jędrność i właściwie nawilżenie.
 ARTISTRY Pomadka przejrzysta SPF15 dodaje 
ustom żywszej barwy i lustrzanego blasku, 
chroniąc przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych.

•

•

Kup ARTISTRY TIME DEFIANCE™ Emulsję nawilżająco-
wygładzającą i ARTISTRY Emulsję Plus z kwasami 
owocowymi, a otrzymasz upust ceny 20%.

 ARTISTRY Emulsja nawilżająco-wygładzająca 
to kosmetyk przyspieszający naturalny proces 
eksfoliacji naskórka. Emulsja wygładza zmarszczki 
i poprawia koloryt skóry.
 ARTISTRY Emulsja Plus z kwasami owocowymi 
– wygładza zmarszczki, nawilża skórę i poprawia
jej koloryt. 

•

•

Zestaw kosmetyków 
do pielęgnacji włosów farbowanych
z upustem 25%!**

W skład zestawu wchodzą:
SATINIQUE szampon do włosów 
farbowanych
SATINIQUE odżywka do włosów 
farbowanych
SATINIQUE spray ochronny do włosów 
farbowanych

 SATINIQUE szampon do włosów farbowanych – doskonale myje 
włosy, chroniąc kolor i nadając im piękny połysk.
 SATINIQUE odżywka do włosów farbowanych – zamyka łuski włosa, 
dzięki czemu przedłuża trwałość i intensywność koloru.
 SATINIQUE spray ochronny do włosów farbowanych – chroni kolor 
i przedłuża jego trwałość. Chroni włosy farbowane przed płowieniem.

•

•

•

Promocja SATINIQUE™ 
(Nr kat. zestawu 231682)
Pełne WP i WO

** Promocje trwające od 4 do 31 sierpnia 2008 r.
lub do wyczerpania zapasów

Promocja ARTISTRY 
(Nr kat. 106956)
Pełne WP i WO

* Promocje trwające od 2 do 31 lipca 2008 r.
lub do wyczerpania zapasów

Promocja, dzięki której 
wygładza się skóra!**

PROMOCJE Sierpień

PROMOCJE Lipiec

Promocja ARTISTRY 
(Nr kat. zestawu 106954)
WP i WO również obniżone o 20%

Promocja ARTISTRY 
(Nr kat. zestawu 106946)
Pełne WP i WO. 
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PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU 
OLIVIERA VAN DOORNA 
– DYREKTORA KREATYWNEGO 
CREME LUXURY Z SERII 
ARTISTRY™
Uznany na całym świecie wizjoner Olivier 
van Doorne mówi o swoich inspiracjach, 
które przyczyniły się do powstania 
opakowania Creme LuXury z serii 
ARTISTRY™. 

„Kiedy rozpoczynałem pracę nad tym projektem, 
szukałem inspiracji do stworzenia czegoś 
prawdziwie unikalnego, pięknego i artystycznego, 
lecz jednocześnie prostego. Opakowanie Creme 
LuXury stworzyłem dzięki spojrzeniu w przyszłość. 
W tym opakowaniu najbardziej podoba mi się 
jego nowy i świeży styl, który przeszedł wszelkie 
oczekiwania. W rezultacie otrzymaliśmy unikalne 
na rynku kosmetyków prestiżowych połączenie 
wyjątkowego kremu z wyrafinowanym 
i eleganckim opakowaniem”.

BIOGRAFIA Podróże Oliviera van 
Doorna są nieustającą inspiracją dla jego 
intuicyjnego i intelektualnego podejścia 
do budowania marki. Na scenie 
kosmetyków kolorowych Olivier wystąpił 
po raz pierwszy w wieku 31 lat, kiedy 
został dyrektorem kreatywnym marki 
Lancome i rozpoczął współpracę 
z Isabellą Rossellini i Nickiem Knightem.
Jego ostatnie przedsięwzięcie jest związane 
z pracą dla Jennifer Lopez, Calvina Kleina 
oraz firmy Swarovski. Podczas tworzenia 
kampanii reklamowych Olivier zawsze 
stara się znaleźć rozwiązania dla swoich 
różnorodnych i dynamicznych wizji. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
internetowej www.amway.pl

ARTISTRY Creme LuXury
Nr kat. 103564   45 ml

 produkty8
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Kup ochronny krem nawilżający SPF 15 dla cery normalnej i suchej, a otrzymasz

upust w wysokości 25%, zachowując PEŁNE WP/WO*

*Promocja trwa od 2 do 31 lipca 2008 roku lub do wyczerpania zapasów. 

Nikt nie rozumie lepiej problemów 
specyficznych dla skóry Twoich klientek 
niż specjaliści pracujący przy tworzeniu 
produktów pielęgnacyjnych z serii ARTISTRY. 

Poinformuj swoje klientki o wyjątkowej ofercie promocyjnej 
firmy Amway, dzięki której przy zakupie ochronnego kremu 
nawilżającego SPF 15 dla cery normalnej i suchej otrzymają 
upust w wysokości 25%, zachowując PEŁNE WP/WO. 
Krem jest bogaty w składniki nawilżające, które skutecznie 
redukują suchość skóry, doskonale ją nawilżają i chronią 
przed negatywnym działaniem promieni UV.

Nr kat. 5013  
75 ml
Zalecany dla skóry normalnej i suchej. 

Nowa Broszura produktów już wkrótce

2008/2009 
Broszura produktów 

w sprzedaży 
od 1 września 2008.

Nr kat. 1080

 produkty 9
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essent ia l s T I M E  D E F I A N C E

Promocja, która 
wzmocni Twój biznes!

Promocja sprzedaży 
kosmetyków 

pielęgnacyjnych ARTISTRY™ 

Od lipca 2008 roku macie Państwo okazję 
wziąć udział w promocji, której celem jest 

wsparcie Was w procesie sprzedaży 
kosmetyków pielęgnacyjnych ARTISTRY!

Promocja podzielona została na trzy etapy; uczestniczyć w niej mogą 
wszyscy zarejestrowani Niezależni Przedsiębiorcy. Każdy etap 
trwać będzie 6 miesięcy. Po udanym zakończeniu etapu i osiągnięciu 
osobistych celów WP związanych z poziomem sprzedaży 
kosmetyków pielęgnacyjnych ARTISTRY, uczestnik otrzyma nagrodę.  

NAGRODĄ SPECJALNĄ na koniec wszystkich trzech etapów 
będzie trzydniowa wycieczka na koszt Amway do międzynarodowej 
siedziby firmy w Ada, stan Michigan, USA, połączona z wizytą 
w Instytucie Urody ARTISTRY (Beauty Institute), podczas której 
uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat 
produktów do pielęgnacji skóry z serii ARTISTRY. Nagrodę otrzyma 
20 najlepszych Niezależnych Przedsiębiorców z Europy, którzy 

osiągną najwyższą całkowitą Wartość Punktową (WP), pochodzącą 
ze sprzedaży produktów w trakcie trwania konkursu. 

Aby maksymalnie zwiększyć Twoje szanse na znalezienie klientów, 
zdobycie nagród i wygraną – promocją objęte zostały wszystkie 
kosmetyki z serii ARTISTRY TIME DEFIANCE™, kosmetyki 
pielęgnacyjne i Creme LuXury. Ta długoterminowa promocja, 
dzięki podziałowi na etapy, charakteryzuje się dużą elastycznością. 
Szczegóły znajdują się na sąsiedniej stronie. 

Życzymy Państwu samych sukcesów w trakcie trwania 
promocji i czekamy na możliwość osobistego poznania 
20 najlepszych uczestników. 

 produkty10
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Kryteria kwalifikacji i nagród

Etap 1 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008 r. 

Wymagania:  Należy osiągnąć następującą minimalną osobistą WP pochodzącą ze sprzedaży wszystkich 
produktów pielęgnacyjnych z serii ARTISTRY™, w tym ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™, 
Essentials i Creme LuXury:   

Nagroda:  Profesjonalne materiały prezentacyjne dla Niezależnych Przedsiębiorców, 
wspierające proces sprzedaży.  

Lip. ’08 Sier. ’08 Wrz. ’08 Paź. ’08 List. ’08 Gru. ’08

200 WP 200 WP 250 WP 250 WP 300 WP 300 WP

Etap 2 1 stycznia 2009 r. – 30 czerwca 2009 r.

Wymagania:  Należy osiągnąć następującą minimalną osobistą WP pochodzącą ze sprzedaży wszystkich 
produktów pielęgnacyjnych z serii ARTISTRY, w tym ARTISTRY TIME DEFIANCE, 
Essentials i Creme LuXury:

Nagroda:  Nagroda specjalna, która zwiększy efektywność w trakcie sprzedaży 
i rekomendowania produktów z serii ARTISTRY. 

Sty. ’09 Luty ’09 Mar. ’09 Kw. ’09 Maj ’09 Czer. ’09

350 WP 350 WP 400 WP 400 WP 450 WP 450 WP

Etap 3 1 lipca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Wymagania:  Należy osiągnąć następującą minimalną osobistą WP pochodzącą ze sprzedaży 
wszystkich produktów pielęgnacyjnych z serii ARTISTRY, w tym ARTISTRY TIME DEFIANCE, 
Essentials i Creme LuXury:

Nagroda:  Weekend w spa i/lub zabiegi do wartości €250 (przelicznik po oficjalnym kursie euro 
danego dnia). Należy przedstawić fakturę, a my pokryjemy koszty pobytu do wartości €250 
(przelicznik po oficjalnym kursie euro danego dnia) przypadające na jeden numer umowy NP. 

Lip. ’09 Sier. ’09 Wrz. ’09 Paź. ’09 List. ’09 Gru. ’09

500 WP 500 WP 500 WP 500 WP 500 WP 500 WP

Nagroda specjalna: 

20 uczestników, którzy osiągną najwyższą osobistą WP pochodzącą ze sprzedaży 
produktów do pielęgnacji skóry z serii ARTISTRY w Europie w trakcie trwania 
wszystkich trzech etapów konkursu, zostanie zaproszonych na trzydniową 
wycieczkę do międzynarodowej siedziby firmy w Ada, stan Michigan, USA, 
połączonej z wizytą w Instytucie Urody ARTISTRY.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przeoczą Państwo któryś z etapów kwalifikacji, możliwe będzie zakwalifikowanie się do udziału 
w wycieczce, poprzez osiągnięcie dodatkowej Wartości Punktowej w innych etapach promocji. 

Ze względu na fakt, że celem promocji jest promowanie i nagradzanie wyników uzyskanych ze sprzedaży detalicznej produktów, 
Amway zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy uzyskane wyniki przekraczają poziom wartości zakupu produktów przeznaczonych 
do użytku własnego i czy produkty zostały sprzedane klientowi końcowemu. 

W programie motywującym mogą wziąć udział jedynie zarejestrowani Niezależni Przedsiębiorcy, 
ponieważ tylko oni mają prawo do detalicznej sprzedaży produktów. 
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Złocista opalenizna sprawia, że wyglądamy świetnie i czujemy się znakomicie, jednak nie wolno nam zapominać o niebezpieczeństwach 
płynących z narażania skóry na niekorzystny wpływ promieni słonecznych. Balsam do opalania SPF 30 i balsam po opalaniu z serii 
PETER ISLAND nie tylko pomogą Ci osiągnąć piękny, złocistobrązowy odcień opalenizny, ale przede wszystkim skutecznie ochronią 
skórę przed poparzeniami i uszkodzeniami wywołanymi przez promienie UV. Preparaty zostały przebadane dermatologicznie. 

Pamiętaj... 

Nigdy nie przebywaj zbyt długo 
na słońcu, nawet jeśli stosujesz 
ochronne balsamy do opalania.

 Zbyt długie narażanie się na wpływ 
promieni słonecznych może stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia. 

 Balsamy ochronne należy wielokrotnie 
aplikować w trakcie opalania 
i przebywania na słońcu, szczególnie 
po kąpieli wodnej lub przy nadmiernej 
potliwości, gdyż zapewnia to przedłużenie 
skuteczności ich działania. 

Dbaj o swoją skórę, stosując balsamy 
do opalania z serii PETER ISLAND. 

Chroń swoją skórę Chroń swoją skórę 
przed letnim słońcemprzed letnim słońcem**

PETER ISLAND™ Balsamy do opalania 

balsam do opalania SPF 15 – 103172 – 250 ml
balsam do opalania SPF 30 – 103173 – 250 ml
balsam po opalania – 103176 – 250 ml

*Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym informacji zamieszczanych 
na etykietach produktów, na etykietach serii PETER ISLAND znajduje się informacja o ochronie 
jedynie przed promieniami UVA, jednak balsamy nadal chronią zarówno przed promieniami 
UVA, jak i UVB. Ochrona przed promieniami UVB oznaczona jest literami SPF, podczas gdy 
nowy symbol UVA wskazuje na właściwości produktu chroniące przez promieniami UVA.
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Jaki balsam 

do opalania 

jest właściwy 

dla mojej skóry? 

Bez względu na to, jakiego poziomu 
ochrony potrzebuje Twoja skóra, 
pamiętaj, że balsamy do opalania 
z serii PETER ISLAND są wodoodporne, 
a w swoim składzie zawierają substancje 
nawilżające oraz witaminę E, która 
chroni skórę przed uszkodzeniami 
spowodowanymi niekorzystnym 
działaniem wolnych rodników, 
prowadzącym do przedwczesnego 
starzenia się skóry. 

Balsam po opalaniu PETER ISLAND zawiera
składniki przywracające odpowiedni 
poziom wilgoci w skórze oraz aloes, który 
znany jest z właściwości nawilżających. 

Jakiej ochrony przed 

słońcem potrzebuje 

moja skóra?

Skóra o jasnym odcieniu – balsam 
do opalania SPF 30 PETER ISLAND.

Skóra o średnim odcieniu – balsam 
do opalania SPF 30 PETER ISLAND.

Skóra ciemna, skóra o czarnym odcieniu 
lub typu azjatyckiego – balsam do opalania 
SPF 15 PETER ISLAND.

Niemowlęta oraz małe dzieci należy 
chronić przed bezpośrednim kontaktem 
z promieniami słonecznymi. 



Błyszczyk do ust
Magnetism

Pakiet produktów serii profesjonalnej (219510) obejmuje: 

WSPANIAŁA PROMOCJA SERII 

Seria profesjonalna E. FUNKHOUSER NEW YORK to wysokiej jakości kosmetyki 
oraz sekretne porady know-how profesjonalnych makijażystów. Seria profesjonalna 
to kosmetyki, z których nie zrezygnowałby żaden profesjonalny makijażysta, 
niezbędne do kreowania olśniewającego makijażu.  

Kupując pakiet produktów serii profesjonalnej E. FUNKHOUSER NEW YORK 
(Nr kat. 219510), otrzymasz upust w wysokości 10%, zachowując pełne 
WP/WO. Oferta promocyjna obowiązuje od 2 lipca do 31 października 
2008 roku lub do wyczerpania zapasów. 

Wyjątkowy pakiet produktów serii profesjonalnej E. FUNKHOUSER NEW YORK 
to szansa na przetestowanie każdego wspaniałego kosmetyku wchodzącego 
w skład tej serii. 

Już dziś złóż zamówienie i wypróbuj następujące produkty lub pozwól 
wypróbować je swoim klientkom.

Kredka do brwi i puder rozświetlający
Brunette

Podkład w sztyfcie
Naturalny

Korektor i podkład na powieki
Naturalny

Ołówek rozświetlający
Level II Medium

Puder konturujący
Level II Medium

Puder do twarzy
Translucent

Peeling do ust

Balsam do ust

Tusz do rzęs
Black Onyx

Kremowy tusz 
do kresek
Graphite

Superusta

Kredka do oczu
Carbon

SERIA KOSMETYKÓW PROFESJONALNYCH 
POZWOLI CI OBUDZIĆ W SOBIE GWIAZDĘ

Więcej informacji na temat produktów i ich odcieni znajdziesz w karcie kolekcji 
E. FUNKHOUSER NEW YORK (Nr kat. 105156) lub na stronie internetowej 
www.amway.pl 
Na stronie internetowej znajdziesz szczegóły dotyczące wszystkich produktów i filmy 
instruktażowe stworzone przez Eddiego, które prezentują proste wskazówki pozwalające 
maksymalnie wykorzystać potencjał fantastycznych kosmetyków. 
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NUTRILITE DAILY 
Nr kat.  100030 – 30 tabl.

4504 – 60 tabl.

Doskonale zbilansowany suplement diety, 
który zażywany w postaci jednej tabletki dziennie 
dostarcza organizmowi odpowiedniej dawki składników 
witaminowych i mineralnych. Przeznaczony dla osób, 
których codzienna dieta jest uboga w niezbędne 
substancje odżywcze. 

WŁAŚCIWOŚCI

• Zawiera koncentraty otrzymane z liści szpinaku, marchwi, 
aceroli, pietruszki, rukwi wodnej oraz lucerny. 

• Dostarcza szeroki wachlarz odpowiednio zbilansowanych 
witamin i składników mineralnych. 

• W składzie preparatu znajdują się wyjątkowe koncentraty 
roślinne NUTRILITE. 

NUTRILITE OMEGA-3 COMPLEX 
Nr kat. 4298 – 90 tabl.

Preparat uzupełnia dietę o niezbędne dla organizmu 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe typu omega-3, 
które uzyskiwane są z tłuszczu rybiego. NUTRILITE 

Omega-3 Complex jest przeznaczony dla osób, 
których dieta nie zawiera łososia, tuńczyka, 

sardynek i orzechów włoskich.

WŁAŚCIWOŚCI

• Zapewnia ochronę przed szkodliwym dla komórek 
organizmu działaniem wolnych rodników spowodowanym 
przez proces oksydacji. 

• Jedna kapsułka Omega-3 zawiera tyle kwasów tłuszczowych, 
ile znajduje się w 28 gramach łososia, tuńczyka lub sardynek.

• Pomaga uzupełnić niezbędny dla organizmu poziom 
kwasów tłuszczowych, które muszą być dostarczane 
wraz z pożywieniem.  

Jesteś tym, 
   co jesz

Suplementy diety to wygodna i praktyczna forma uzupełnienia codziennej diety 
o niezbędne dla organizmu składniki odżywcze i mineralne.

Suplementy diety z serii NUTRILITE™ zaprezentowane poniżej są jednymi z najlepiej 
sprzedających się preparatów na rynku. Suplementy te pozwolą Twoim klientom 
uzupełnić niedobory składników diety spowodowane przez coraz powszechniejszy 
intensywny tryb życia oraz stosowanie nieodpowiednio dobranej diety.

Zmiana sposobu odżywiania na zdrowy jest jedną z najlepszych inwestycji, 
jakich mogą dokonać Twoi klienci, jeżeli chodzi o długoterminowe korzyści 
zdrowotne. Większość ludzi na całym świecie mogłaby cieszyć się większą 
witalnością, energią oraz optymalnym zdrowiem jedynie dzięki zmianie 
sposobu odżywiania na zdrowszy. 
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NUTRILITE CLA 500 
Nr kat. 100280

Suplement diety, który zawiera sprzężony kwas linolowy 
(CLA) uzyskiwany w 100% z oleju szafranowego. CLA 

to niezbędny dla organizmu kwas tłuszczowy, który 
naturalnie występuje w mięsie i przetworach mlecznych 

– składnikach żywieniowych, które zazwyczaj eliminowane 
są z niskokalorycznych diet. Najnowsze badania naukowe 

wykazały, że CLA, w połączeniu z dobrze zbilansowaną 
dietą i programem ćwiczeń fizycznych pomaga zachować 

odpowiednią równowagę w budowie ciała, gdyż poprawia 
stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej.

WŁAŚCIWOŚCI

• CLA odgrywa ważną rolę w procesie zachowania 
odpowiedniej równowagi w budowie ciała, poprawiając 
stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej.

• Badania naukowe wykazały, że w połączeniu z dobrze 
zbilansowaną dietą i ćwiczeniami fizycznymi CLA przyczynia 
się do redukcji tkanki tłuszczowej a także ma pozytywny 
wpływ na metabolizm. 

• Preparat przeznaczony dla osób, które pragną polepszyć 
jędrność masy mięśniowej. 

NUTRILITE ACEROLA C 
Nr kat. 100326 – 30 tabl.

4288 – 100 tabl.

Zawiera witaminę C, wartościowy antyoksydant 
i wszechstronny, rozpuszczalny w wodzie składnik, 

który musi być regularnie dostarczany wraz 
z dietą. Witamina C pozwala zwalczać wolne 
rodniki, wspomaga funkcjonowanie systemu 

odpornościowego, a ponadto ma wpływ 
na zdrowy wygląd skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

• Zawiera wyjątkowy koncentrat uzyskiwany z owoców 
aceroli NUTRILITE – znany jako jedno z najbogatszych, 
naturalnych źródeł witaminy C. 

• Witamina C jest również dostępna w formie tabletek 
do żucia, przeznaczonych dla dzieci i osób dorosłych, 
które mają problem z połykaniem zwykłych tabletek.

• Preparat idealny dla osób zainteresowanych uzupełnieniem 
swojej diety o składniki odżywcze, pochodzące z suple-
mentów nie zawierających sztucznych aromatów, kolo-
rantów i środków konserwujących. 

NUTRILITE WAPŃ Z MAGNEZEM  
Nr kat.  100033 – 60 tabl., 5848 – 210 tabl.

Preparat zawierający wyjątkowy koncentrat NUTRILITE, 
otrzymywany z lucerny, dostarcza organizmowi dwóch 
podstawowych minerałów. Suplement diety przeznaczony 
jest dla osób, których dieta jest uboga w składniki zawierające 
wapń lub których organizm wymaga dodatkowej dawki 
wapnia, tzn. dla nastolatków i osób w starszym wieku.

WŁAŚCIWOŚCI

• Stanowi dobre źródło dwóch ważnych minerałów 
– magnezu i wapnia.

• Preparat idealny dla osób, które nie tolerują mleka 
i jego przetworów. 

• Zapewnia odpowiednio zbilansowaną dawkę 
minerałów w dobrze przyswajalnej formie.

NUTRILITE ODŻYWKA PROTEINOWA 
Nr kat. 145 – 450 g

Unikalna mieszanka białek pochodzących z soi i mleka jest 
źródłem dziewięciu aminokwasów. Preparat zawiera mniej 
tłuszczu i cholesterolu niż tradycyjne źródła białka (mięso, 
ser, jaja i pełnotłuste mleko). Odżywka jest idealnym 
suplementem diety dla osób, które nie spożywają 
odpowiedniej ilości posiłków bogatych w białko. 
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WŁAŚCIWOŚCI

• Zawiera niewielką ilość węglowodanów i tylko 3,4% 
tłuszczu. 

• Stanowi naturalne źródło białka pozyskiwanego z soi 
i koncentratu mleka.

• Idealna dla osób, które szukają dodatkowego źródła białka 
o niskiej zawartości tłuszczu i niskiej wartości kalorycznej. 
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Letnie gotowanie 
z zestawem naczyń ze stali nierdzewnej iCook™

Gotowanie w porze letniej kojarzy się przede wszystkim z przepysznymi, 
świeżymi warzywami, owocami i wszystkimi smakowitymi darami lata. 
Lato to pora na przyrządzanie lekkich, szybkich posiłków, które pięknie 
wyglądają na stole, ale przede wszystkim wyśmienicie smakują. 

Wysokiej jakości zestaw uniwersalnych naczyń 
ze stali nierdzewnej iCook daje doskonałe efekty 
podczas gotowania, co pozwoli Ci w pełni 
wykorzystać ich możliwości podczas przygotowywania 
Twoich ulubionych dań pory letniej.

Pomóż swoim klientom w pełni wykorzystać możliwości zestawu 
naczyń iCook, przedstawiając im następujące rady i wskazówki:
•  Unikaj przygotowywania posiłków w piekarniku. Planuj 

dania, które możesz szybko przygotować, korzystając 
z kuchenki. We wszystkich zestawach iCook znajdziesz 
naczynia, które ułatwią Ci przygotowanie szybkich dań. 

•  Korzystaj tylko z jednego palnika na kuchence i gotuj 
piętrowo. Oszczędzasz miejsce na kuchence, energię 
i pieniądze.

•  Wykorzystaj zalety metody gotowania VITALOK™, 
dzięki której gotowane pożywienie zachowuje nie tylko 
cenne składniki odżywcze, ale również naturalny kolor 
i strukturę. Metoda gotowania VITALOK pozwala 
na przygotowanie mięs, owoców i warzyw we własnym 
sosie. 

•  Wykorzystaj 30-centymetrową patelnię 
o nieprzywierającej powierzchni lub dużą patelnię. 
Przetestuj smaczne i odżywcze dania typu stir-fry, 
czyli potrawy szybko smażone na patelni. 

•  Oszczędź czas na zmywaniu naczyń. Zestaw naczyń 
ze stali nierdzewnej iCook jest łatwy do mycia, 
gdyż potrawy gotują się w niższych temperaturach, 
co sprawia, że składniki nie przywierają do ich 
powierzchni ani nie przypalają się. Naczynia należy
myć płynem do mycia naczyń z serii DISH DROPS™. 

•  Poświęć więcej czasu swojej rodzinie i przyjaciołom. 
Korzystając z zestawu naczyń ze stali nierdzewnej 
iCook, możesz się zrelaksować, wiedząc, że wszystkie 
jego komponenty pracują razem, aby móc cieszyć się 
posiłkami letnich miesięcy.
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Kupując rodzinny zestaw naczyń, 
w lipcu i sierpniu 2008 roku 
otrzymasz 20% 
więcej WP/WO. 

Nr kat. 100188

Letnia promocja iCook

Dzięki 30-letniej współpracy, marki DISH DROPS i iCook 
tworzą idealny związek. Opracowane naukowo formuły 
preparatów myjących z serii DISH DROPS charakteryzują się 
mocą, dzięki której znikają wszelkie zabrudzenia, a Twoje 
naczynia stają się kryształowo czyste i lśniące.

DISH DROPS SCRUB BUDS™ 
Zmywaki ze stali nierdzewnej
Nr kat. 6407 
(w opakowaniu znajdują 
się 4 zmywaki)

Zmywaki to bardzo miękkie, ale 

jednocześnie trwałe narzędzie służące 

do czyszczenia naczyń, które skutecznie 

pomaga pozbyć się zaschniętych 

resztek jedzenia i wszelkich zabrudzeń. 

Mycie naczyń iCook 
płynem 
DISH DROPS™

•  NOWE przepisy z całej Europy.
•  Informacje na temat zestawu naczyń ze stali nierdzewnej iCook i patelni o nieprzywierającej powierzchni iCook. 
•   NOWA sekcja poświęcona nożom iCook.
•  Szczegółowe informacje na temat ekskluzywnych technologii OPTITEMP™, VITALOK™ i DURAMIC™.
•   Niezbędne informacje na temat wartości odżywczych i praktyczne tabele przeliczeń.
•  Zrozumiała dla wszystkich sekcja poświęcona użytkowaniu i konserwacji zestawu.
•  Porady dotyczące przygotowywania potraw z mięs, kurczaka, ryb i warzyw. 
Nr kat. 202368

NOWA SZATA GRAFICZNA 
podręcznika i książki kucharskiej iCook
Teraz znajdziesz w nim przepisy z całej Europy. 
Od sierpnia 2008 roku podręcznik iCook będzie miał nową, odświeżoną szatę 
graficzną. Na ponad 80 stronach znajdziesz wiele niezbędnych informacji na temat 
całego zestawu naczyń ze stali nierdzewnej iCook:

Dzięki specjalnej, 

wysoko skoncentrowanej 

recepturze płyn do naczyń 

jest bardzo wydajny 

i skuteczny. W jego 

składzie znajdują 

się przyjazne dla skóry 

składniki nawilżające. 

DISH DROPS 
Płyn do mycia naczyń
Nr kat. 0228 
(1 litr)

Wykorzystaj płyn do mycia naczyń 

do pielęgnacji całego zestawu ze stali 

nierdzewnej iCook. Natychmiast po 

zakończeniu gotowania umyj naczynia 

płynem do mycia naczyń i ciepłą wodą. 

Wykorzystaj zmywaki ze stali nierdzewnej do pielęgnacji 

całego zestawu naczyń iCook oraz noży iCook. Zmywakiem 

można myć spody oraz wewnętrzne elementy naczyń 

ze stali nierdzewnej. Zmywaków nie można stosować 

do mycia patelni o nieprzywierającej powierzchni. 

SUPERRADA
Poleć produkty z serii DISH DROPS wszystkim klientom, 
którzy kupią od Ciebie naczynia iCook. 

Wykonane ze stali nierdzewnej zmywaki są delikatne 
dla czyszczonych powierzchni i nie rysują ich.



Letnie sensacje!

Wakacje to czas relaksu i zabawy, który 
może przerodzić się w okres nadmiernej 
pobłażliwości jeżeli chodzi o jedzenie 
i picie... Kremowy napój w proszku 
POSITRIM oraz mikser POSITRIM 
są tak uniwersalne, że ich stosowanie 
można włączyć do codziennej rutyny, 
aby w każdej chwili czerpać korzyści 
ze spożywania odżywczych i zdrowych 
środków spożywczych zastępujących 
posiłek. 

Kremowy napój w proszku POSITRIM 
został stworzony z myślą o osobach 
szukających skutecznego i uniwersalnego 
produktu wspomagającego proces 
utraty wagi. Napój POSITRIM stanowi 
pełnowartościowy posiłek, jest tańszy 
niż wiele produktów typu fast food, 
stając się doskonałą alternatywą 
dla ciężkostrawnych lub tłustych 
posiłków i przekąsek!

Do przygotowania pożywnego napoju 
na śniadanie lub lunch wystarczy jedynie 

250 ml odtłuszczonego mleka, 
bez względu na to, czy spędzamy 
wakacje w domu, czy za granicą. 

W pełnym rozkwicie lata nie zapomnij polecić swoim klientom 
kremowego napoju w proszku i batonów proteinowych z serii NUTRILITE™ 
POSITRIM™. Preparaty te pomogą im prawidłowo się odżywiać i jednocześnie 
zachować dobrą kondycję i figurę. 

Zachęć swoich klientów, aby:

• dodali do napoju mieszankę 
pokrojonych w kostkę świeżych 
owoców sezonowych, które nadadzą 
mu niezwykłego smaku,

• mleko wymieszali z odrobiną 
pokruszonego lodu, który w upalne, 
letnie dni nada napojowi walorów 
odświeżających i chłodzących. 

Kremowe napoje w proszku 
NUTRILITE™ POSITRIM™ 
(każde opakowanie zawiera 14 saszetek)

103792 – smak waniliowy
103793 – smak kakaowy
103794 – smak café au lait
103795 – smak truskawkowy
218506 – mikser POSITRIM
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Słodkie batony proteinowe NUTRILITE POSITRIM 
to doskonałe w smaku i praktyczne przekąski 
przeznaczone dla osób, które mają tendencję 
do zaspakajania napadów głodu posiłkami typu 
fast food, niedostarczającymi składników odżywczych.

Bardzo trudno jest zapewnić organizmowi wszystkie 
niezbędne dla niego składniki, jeżeli regularnie 
nie spożywa się wszystkich posiłków, prowadzi 
intensywny i aktywny tryb życia, jadając jedynie 
mało zróżnicowane odżywczo dania.  

Jeżeli planujesz całodniowy pobyt na plaży lub piknik 
w pełnym słońcu, pamiętaj o zabraniu smacznych, 
bogatych w białko i wygodnych w zastosowaniu 
słodkich batonów proteinowych!

Każdy batonik dostarcza organizmowi wszystkich 
z dziewięciu niezbędnych aminokwasów. Receptura 
batoników została opracowana naukowo i zawiera 
zbilansowany zestaw składników odżywczych: 
wysokiej jakości białko oraz odpowiednio dobraną 
ilość węglowodanów i tłuszczów nasyconych. 

NUTRILITE™ to wiodąca w świecie marka witamin, minerałów oraz suplementów diety 
(dane na podstawie sprzedaży w roku 2006, według raportu z badań przeprowadzonych przez firmę Euromonitor International)

NUTRILITE POSITRIM 
Słodkie batoniki proteinowe

102617 – smak karmelowo-waniliowy
101140 – smak czekoladowo-miętowy
101141 – smak pomarańczowo-śmietankowy
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Już wkrótce...Już wkrótce...

produkty dla osób prowadzących 
aktywny tryb życia.

Stosowanie produktów NUTRILITE™ 

pozwoli Ci cieszyć się witalnością 

oraz pełnią życia.

NOWEprodukty20
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Więcej informacji w następnym wydaniu Amagramu.

NUTRILTE 1NUTRILTE 1™™

MASZ OCHOTĘ NA DAWKĘ ENERGII?MASZ OCHOTĘ NA DAWKĘ ENERGII?

NOWEprodukty 21
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Już wkrótce...



Dobra woda, zdrowy umysł

eSpring – system 
oczyszczania wody 
z zaworem 
instalowanym 
na istniejącą 
wylewkę kranu 
Nr kat. 100188

eSpring – system 
oczyszczania wody 
z własnym kranikiem 
do wody filtrowanej
Nr kat. 100189

Wszyscy wiemy, że woda jest niezbędna do życia. 

Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak 

ważna jest woda dla prawidłowego funkcjonowania 

naszego organizmu. Utrzymanie funkcji życiowych 

naszego ciała nie jest jedynym zadaniem, jakie spełnia 

woda. Spożywanie wody wysokiej jakości jest w stanie 

nie tylko polepszyć stan naszego zdrowia i wzmocnić 

kondycję, ale także może przyczynić się do znacznej 

poprawy naszego wyglądu zewnętrznego.

Jakie korzyści daje spożywanie wody dobrej jakości?
• Lepsza koncentracja i zmniejszony czas reakcji.
• Ładniejszy wygląd zewnętrzny.
• Wyższy poziom energii.
•  Dobrze nawilżona, gładsza, bardziej miękka skóra 

z mniejszą ilością zmarszczek.

Dlaczego zalecane jest stosowanie systemu 
oczyszczania wody eSpring™?
•  System niszczy ponad 99,99% chorobotwórczych bakterii i wirusów 

rozwijających się w wodzie pitnej.
• Poprawia smak, zapach oraz przejrzystość wody pitnej.
•  Wkład filtra wykonany z węgla aktywowanego usuwa z wody drobinki 

zanieczyszczeń oraz 140 rodzajów szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. 
•  System oczyszczania wody eSpring – wysokiej jakości woda w Twoim domu. 

Więcej informacji znajdziesz w broszurze produktów 
marki eSpring lub na stronie internetowej www.espring.com 
lub www.amway.pl
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ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ BIOMOL

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2008 roku zakończyliśmy współpracę z firmą Biomol. Korzystając 
z okazji chcemy poinformować, że zgodnie z umową oraz Zasadami współpracy z Amway pkt. 4.14.1 – 
rekomendowanie korzystania z usług firmy Biomol (analiza włosa) jest naruszeniem warunków umowy 
z Amway.  



System oczyszczania wody eSpring™ 
i NSF International
Na rynku dostępnych jest wiele systemów oczyszczania wody; wszyscy producenci 
oczywiście twierdzą, że ich produkty są skuteczne. Jednak skąd konsumenci mają 
wiedzieć, które informacje są prawdziwe? Czy istnieje jakiś powszechnie uznawany 
zbiór standardów obowiązujących dla systemów oczyszczania wody, dzięki któremu 
nabywcy mogą porównać działanie poszczególnych systemów?

Tak, istnieją standardy opracowane dla wydawania 
certyfikatów przez NSF International.

Organizacja NSF International  
NSF International to organizacja typu non-profit, znana na całym świecie jako wiodący, niezależny 
ekspert w dziedzinie testowania i certyfikacji systemów uzdatniania wody. Od ponad ćwierćwiecza 
ośrodek NSF International pomaga konsumentom na całym świecie w wyborze odpowiedniego systemu 
uzdatniania wody, sprawdzając bezpieczeństwo i efektywność danego produktu pod kątem wszystkich 
zapewnień i informacji udzielanych przez producentów na temat możliwości zredukowania 
zanieczyszczeń w wodzie pitnej.

Program Certyfikacji systemów uzdatniania wody opracowany przez NSF International wymaga 
przeprowadzania skomplikowanych testów produktów i przeprowadza niezapowiedziane inspekcje 
zakładów produkujących urządzenia oczyszczające wodę. Celem tego programu jest zapewnienie 
nabywców, że systemy oczyszczania wody dostępne na rynku spełniają wszystkie wymagania 
standardów dotyczących projektu, materiałów i działania. 

Zrób użytek z siły autorytetu NSF International,
aby maksymalnie wykorzystać w swoim biznesie 
korzyści, jakie dają certyfikaty tej organizacji
Certyfikaty wydawane przez NSF International są godne zaufania i cieszą się uznaniem 
na całym świecie. Prezentując system oczyszczania wody eSpring nowym klientom, 
podkreśl wartość certyfikatów w porównaniu z innymi systemami uzdatniania 
wody, które dostępne są na lokalnym rynku. 

Poinformuj swoich klientów, że system oczyszczania wody eSpring otrzymał
certyfikat NSF International poświadczający, że redukuje on zanieczyszczenia 
występujące w wodzie pitnej skuteczniej niż jakikolwiek inny system 
o działaniu opartym na filtrze węglowym i lampie UV. 

Przypomnij swoim klientom, że system oczyszczania wody eSpring był 
pierwszym na świecie systemem, który spełnił trzy podstawowe, uznawane 
na całym świecie standardy jakości wody NSFI/ANSI (numer 42, 53 i 55B).  

Podczas prezentacji produktu oraz jego zalet powinieneś czuć się pewnie. 
Będąc świadomym siły autorytetu NSF International, możesz być pewien, 
że system oczyszczania wody eSpring będzie działał tak, jak twierdzi jego producent. 

Czy wiesz, że...
System oczyszczania wody 
eSpring to pierwszy system 

instalowany w miejscu poboru 
wody na rynku, który spełnił 
trzy podstawowe standardy 

jakości wody NSFI/ANSI 
(standardy numer 

42, 53 i 55B). 

Więcej informacji na temat NSF International znajdziesz 
na stronie internetowej  www.nsf.org  lub  www.eSpring.com 

Czy wiesz, że...
Produkty, którym przyznano 
certyfikat NSF International, 

są ponownie testowane 
co pięć lat. 
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Gratulujemy wszystkim, którzy w kwietniu 2008 r. po raz pierwszy uzyskali nagrodę 
za osiągnięcie 100 lub 200 Osobistej WP.

KWIECIEŃ
Nagroda 
o wartości 117 zł
Aleksejenko Jelena 

i Valerijs 
Alisauskaite Jovile 
Ambrozaitiene Stefanija 

i Ambrozaitis 
Eugenijus 

Apeinane Zane 
i Apeinans Normunds 

Atazanova Olga 
Audla Kaja 

i Kivilaan Villu 
Ausiejute Grazina 
Baksalary Mariola 

i Grzegorz 
Baksiene Irma 

i Baksys Audrius 
Balcerzak Adam 
Baneviciene Eugenija 
Bartkiene Jurate 
Baublyte Zita 
Baumane Inguna 

i Baumanis Aivars 
Beljajeva Irina 
Birzgale-Dzilna Beata 

i Dzilna Aivars 
Bondarjuka Natalija 
Borowski Robert 
Bugla Sylwia i Maria 
Buivydiene Jurate 

i Buivydas Irmantas 
Bułat Lidia i Bogusław 
Burcikiene Rasa 

i Burcikas Albertas 
Burczyk Ewa i Mariusz 
Burzyńska Anna 

i Kinga 
Cernovas Pavelas 
Chillauo Ursula 
Cimoska Airite 
Ciutiene Aldona 

i Ciutas Rimantas 
Dagiliene Jelena 
Damps Grzegorz 
Daujotaite Vykinta 

Derejczyk Maciej 
i Stanisław 

Derlak Krystyna 
Diachenko Dmitry 
Domańska Katarzyna 
Drałus Czesława 

i Flunt Marian 
Drężek Bożena 

i Stanisław 
Drzewieccy Halina 

i Dariusz 
Dubovicka Galina 
Dzingeleviciene Dalia 
Eglitis Janis 
Eidenmueller Jurate 

i Anton 
Einingiene Jurgita 

i Einingis Saulius 
Elzbergiene Jolita 
Fajka Ewelina i Dariusz 
Fedjuk Sirje i Aare 
Feldmane Lita 

i Feldmanis Aivars 
Gailiusiene Jurate 

i Gailiusis Arturas 
Gajewska Agnieszka 
Giler Edmundas 
Giler Aleksandras 
Gimburga Irina 
Ginglas Bohdan 
Golovanova Anna 

i Golovanovs Sergejs 
Górniak Ryszard 
Graffstein Elżbieta 

i Gabrynowicz 
Bogusław 

Grigaleviciene Irmina 
i Vosyliene Inga 

Guzowscy Iwona 
i Ryszard 

Hanek Anna 
Harwat Wiesława 

i Stefan 
Hussar Le i Jugomae Ivo 
Ivanova Ala i Karina 
Jakucioniene Daiva 

i Jakucionis Darius 

Jansone Dace 
i Juralevics Dmitrijs 

Jants Inna i Arvo 
Janusiene Rasita 

i Janusas Rolandas 
Jazukevic Liubove 

i Aleksandr 
Jefremova Regina 
Joksiene Ingrida 

i Joksas Vidas 
Jonikiene Agota 
Juodsnukiene Ramune 
Juskiene Gintare 

i Juskys Kestutis 
Kaczor Alicja 
Kamińska Agnieszka 
Kardel Anita 

i Brzyk Mariusz 
Kausa Lasma 
Kazlauskiene Zita 
Klenovskaja Galina 
Koch Maire 

i Ketner Juri 
Kodzis Aleksandra 
Kolk Linda 

i Barbus Mersi 
Korosevska Elita 

i Korosevskis Janis 
Kotowicz Renata 

i Robert 
Kozioł Irena 
Krautseevich Tatsiana 

i Aleksandr 
Kristopane Svetlana 
Krutkyte Rima 
Kuchnowski Mirosław 
Kudła Jadwiga 
Kukiene Margarita 
Kulikauskiene Kristina 
Kurtycz Ewa i Andrzej 
Kuśmierowski 

Mirosław 
Lahe Ene 
Lamberte Ingrida 

i Balodis Aivars 
Lauceniece Anna 

i Laucenieks Dainis 

Leitarte Ruta 
i Leitarts Janis 

Lekiene Virginija 
i Lekys Rolandas 

Leoniene Renata 
Lukauskiene Rita 

i Lukauskis Sigitas 
Lukoseviciene Rimute 

i Lukosevicius Alius 
Machoy Izabela 
Maj Iwona 
Malakauskas Henrikas 
Małek Halina 

i Polak Magdalena 
Mańko Barbara 
Matkaityte Danute 
Melezere Zinaida 
Menkovska Liana 
Meskelyte Egle 
Mihejeva Olga 
Mikeniene Vilija 

i Mikenas Erlandas 
Mojzesowicz Anna 

i Igor 
Moździerscy Jadwiga 

i Jerzy 
Musialik Jolanta 
Olejniczak-Supeł Ewa 
Onufrijenko Zene 
Pagrandiene Grazina 
Pantsevich Hanna 
Pastars Raimonds 
Pasynkaw Yuri 
Peliakiene Aurelija 
Petrasiuniene Virginija 

i Petrasiunas Sigitas 
Petraskiene Edita 
Pileckaja Vladislava 
Pokora Iwona i Krzysztof 
Polienko Tatjana 
Polluvee-Juurik Aime 
Pozarlik Aldona 

i Krzysztof 
Prokofjeva Inara 
Przybyszewski Dawid 
Pukenaite Kristina 

i Pukeniene Tatjana 

Ryłko Zofia i Kazimierz 
Ryś Jan 
Sawicka Danuta 
Schild Wojciech 
Selgis-Botker Sigrid 
Semenkowa Liudmila 

i Semenkow Piotr 
Shupliuk Larysa 

i Henrika 
Siaudvytiene Jurga 

i Siaudvytis Vygantas 
Siek Grażyna 
Sielska Małgorzata 
Sikora Małgorzata 
Sillugina Irena 

i Silluginas Gennadij 
Simkoniene Irena 
Simulioniene Gita 

i Simulionis Junas 
Skapariene Vitalija 

i Skaparas Vytautas 
Soskoviene Milda 

i Soskovas Viaceslavas 
Spalvena Vera 

i Spalvens Henrihs 
Stankiewicz Anna 
Stankunaviciene Janina 

i Stankunavicius 
Rimantas 

Starkutiene Grazina 
i Starkutis Antanas 

Stępień Iwona 
i Grzegorz 

Stivrins Andrejs 
Stripiniene Skaidra 
Sucilaite Ramune 
Sulce Daina 

i Sulcs Agris 
Sulskiene Lina 
Svikle Inara 
Szczepanik Anna 

i Janusz 
Szurlej Beata I Jacek 
Szymczok Ludmiła 
Taidre Silvi 
Tarnawscy Maria 

i Tomasz 

Tembotova Jelena 
Tiltina Inese 
Tomaszewska Joanna 
Toomsalu Ragnar 
Treciokaite Ruta 
Tsehlo Aleh 
Ulper Anne 
Upieniece Elita 

i Upienieks Marats 
Urbanoviciene Audrone 
Vaitiekiene Lina 

i Vaitiekus Vytautas 
Vaitkeviciene 

Gonovaite 
Valaitiene Ilona 
Valdmann Inge 
Vejeliene Zina 
Verkauskiene Rima 

i Verkauskas Emilijus 
Vinokurova Natalija 

i Vinokurov Sergej 
Vizbariene Vale 
Wdowiak Joanna 

i Kot Marcin 
Wielogórska Marta 
Wiktorowicz Barbara 
Wilczyńscy Mirella 

i Janusz 
Winter Wiesława  
Wojnar Elżbieta 

i Artur 
Wojtysiak Małgorzata 

i Marek 
Yasivkaitsis Vladzimir 
Zalewscy Iwona 

i Marek 
Zalite Maija 
Zarina Kitija 

i Zarins Juris 
Zharkova Svetlana 

i Zharkov Vladimir 
Zielińscy Małgorzata 

i Michał 
Zielonka Leonarda 
Ziukiene Rasa 
Żemaitiene Virginija 

i Żemaitis Vidmantas

Promocja Osobistych Obrotów
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KWIECIEŃ
Nagroda 
o wartości 39 zł
Adamczak Barbara 
Adamczak Justyna 

i Paweł 
Adamek Hanna 
Agrina Santa 

i Zebergs Maris 
Albokrinova Lyubow 

i Wrzesiński Marek 
Alesaitiene Rita 
Alkeviciene Rita 

i Alkevicius Vidas 
Alksniene Meda 

i Alksnyte Gintaute 
Ambriziene Zita 

i Ambrizas Aurelijus 
Aucharenka Volha 
Augustyniak Beata 

i Krzysztof 
Bagdonavicius Karolis 
Bandalevic Zana 

i Aleksandr 
Belova Lilia 

i Belov Vasily 
Berga Ligita 

i Bergs Mikus 
Bertina Sandra 

i Prusis Vilnis 
Bicko Anna 

i Minogina Sjuzanna 
Bilciuviene Rasa 

i Bilcius Linas 
Blabuś Iwona 

i Krzysztof 
Bożemój Elżbieta 

i Marian 
Bucinskiene Zelma 

i Bucinskas Juonas 
Bugailiskiene Regina 
Buhvestova Anżelika 

i Buhvestov Konstantin 
Bujan Wanda i Jarosław 
Bunka Iveta i Maris 
Butkiewicz Patrycja 

i Maciej 
Chabiera Magdalena 

i Kosiorkiewicz Marcin 
Chabuda Monika 

i Krzysztof 
Christoph Wiesława 

i Robert 
Chromik Dominika 
Chumak Liudmila 

i Aliaksei 

Ciemięga Małgorzata 
i Radosław 

Daskeviciene Irena 
i Daskevicius Antanas 

Dec Justyna 
Dembinskiene Solveiga 

i Smelstoriene Rita 
Deniszewska-

Urbanowska 
Małgorzata 

Dichoniene Renata 
i Dichonas Gigitas 

Dobrovolske Vida 
i Dobrovolskis Marius 

Dobrowolska-Zabłocka 
Grażyna 
i Zabłocki Lesław 

Domagała Wiesława 
Dotsenko Elle 
Drzazga Barbara 
Dubrowski Tomasz 
Durajczyk Izabela 

i Dariusz 
Dwulat Marian 
Dziembowska 

Małgorzata 
Eiks Agris 
Filipkowska Aleksandra 
Fjodorova Niina 
Folkmane Mara 

i Folkmanis Maris 
Gadaszewski Tomasz 
Gageliene Daiva 
Gaidziunas Valdemaras 
Galdikas Laurynas 
Gąsiewska Alicja  
Gece Ulrika 

i Gecis Gatis 
Gemza Izabela 

i Aleksander 
Gendviliene Jurate 

i Gendvila Mantas-
Julius 

Girzdiene Dalia 
Golovecka Livija 
Gościło Elżbieta i Piotr 
Goździelewscy Ewa 

i Robert 
Grajner Barbara 
Gross Grażyna i Tomasz 
Groza Biruta 
Grzęda Irena i Marek 
Gutowska Barbara 
Hagno Irena 
Harlampijs Aioane 
Hint Maila 

Hryciuk Teresa 
i Jarosław 

Ilisko Zanna 
Indrisiuniene Janina 
Jach Natalia 
Jakovleva Larissa 
Janauskiene Birute 
Jarmoszuk Jarosław 
Jaworska Katarzyna 
Jonikaitiene Irena 

i Jonikaitis Steponas 
Juchnevic Beata 
Judickaite Gita 

i Vietrinas Daugvydas 
Jurkeviciene Brone 

i Jurkevicius Tautvilius 
Juszkiewicz Elena 

i Giennadij 
Karpova Tatjana 
Ketlere Kristine 

i Ketleris Egons 
Kępa Danuta 
Kępka Ewa 
Kirtikliene Nijole 

i Kirtiklis Vytautas 
Klapatauskiene Marija-

Filomena 
i Klapatauskas Ignas 

Kolpakov Tiia i Andres 
Konury Robert 
Kostjunina Olga 
Kotłowska Mirosława 
Krataviciene Kristina 
Krausa Lita 
Krumina Jana 
Krungleviciene Asta 

i Krunglevicius Vitas 
Krupa Urszula i Janusz 
Kurs Dzmitry 
Kusz Barbara 
Laduse Ludmila 
Lagunaviciene Sigita 
Laumeliene Dalia 
Laurinaviciene Albina 

i Laurinavicius 
Vytautas 

Lauring-Lemmsalu Anu 
i Lemmsalu Vallo 

Leankova Raisa 
Leikuma Valentina 
Lenskaja Irina 
Lewińscy Barbara 

i Ryszard 
Liepina Julija 
Liesiene Donata 

i Liesis Tomas 

Liksanova Nina 
i Rizovs Dmitrijs 

Lipecka Kowalska Iwona 
Litvinskiene Ausra 

i Litvinskas Vytautas 
Lukaviciene Aldona 
Lukiyeu Heorhi 
Maasik Mati 
Maeorg Meelis 
Maksimowicz Natalja 
Maselskis Mantas 
Matejkowska Hanna 
Matulianec Tadeus 
Meija Olga

i Silkins Boris 
Melnikova Maria 

i Melnikov Alexey 
Menes Anna 
Meziniece Skaidra 
Miasnikova Tatsiana 

i Miasnikov Valeriy 
Milasauskiene Marija 

i Malisauskas Vytautas 
Mirauskiene Ausra 

i Mirauskas Gintautas 
Morawiec Karina 

i Andrzej 
Mrzygłód Sebastian 
Naulickiene Alma 
Navotnoi Kirill 

i Jarve Liisi 
Neumann Eve i Valdur 
Nigul Merlin 
Obara Anna i Robert 
Ose Jelena i Osis Janis 
Ozollapa Jolanta 
Pacha Werner 
Pantsialeyenka Siarhei 
Paulauskiene Vida 
Pavlikova Vera 

i Pavlikov Dmitrij 
Pavlos Olha i Leszek 
Pavlovskis Indulis 
Petrauskiene Edita 

i Petrauskas Eimantas 
Petrova Jelena 
Petrutiene Brigita 

i Petrutis Dainius 
Piasecka Wioletta 
Pietraszak Janina i Józef 
Piędzioch Michał 
Piotrowska Elżbieta 
Plepiene Ingrida 

i Plepys Jonas 
Pociene Violeta 

i Pocius Arunas 

Podkowińska-Jakoniuk 
Monika 
i Jakoniuk Daniel 

Poliak Olga 
Połcik Bożena i Ryszard 
Pruszczyńscy Magdalena 

i Paweł 
Prybe Małgorzata 
Raali Ulvi 
Rachkevich Viktar 
Radzeviciene Janina 

i Radzevicius 
Gediminas 

Ranceviene Asta 
i Rancevas Igoris 

Rasalaite Giedre 
Raud Valdo i Tarmo 
Redkina Natalja 
Reinik Hilda-Hermine 
Reinika Tamara 
Ring Maire i Ivar 
Romanowskaja Olga 
Romawcuk Lienora 
Rońda Barbara 
Rozbicka Joanna 
Rozbicka Agata 
Rumbaviciene Dana 

i Rumbavicius Kestutis 
Rupuce Inta 

i Licis Aivars 
Rusek Zuzanna 
Sakavickiene Saulute 

i Sakavickas Jonas 
Samarodau Artuom 
Sikova Tatjana 
Silanskiene Ligita 

i Silanskas Ramunas 
Simelevic Teresa i Vaclav 
Siskiene Antanina 
Skalec Izabela 
Skibińska Katarzyna 
Skorupscy Wiesława 

i Adam 
Skorupska-Bąk Krystyna 
Słabosz Anna i Zenon 
Smilgeviciene Maryte 
Sober Silver 
Soos Tibor 
Sosnowska Małgorzata 
Spalve Valentina 

i Spalvis Juris 
Stale Lucija 
Stalilioniene Irena 
Stanowska Zdzisńawa 
Staskuniene Lijana 

i Staskunas Audrius 

Steinmane Zita 
i Steinmanis Ivo 

Strode Aija 
Strzałkowscy Barbara 

i Mariusz 
Sulzickij Romuald 
Szczepaniuk Krystyna 

i Krzysztof 
Szczepańska Krystyna 
Świca Krystyna 

i Wojciech 
Tamme Ahto i Enel 
Tamosaitiene Izabele 

i Indre 
Toleviciene Laima 

i Tolevicius Vidas 
Trumm Alari 
Tubilewicz Anna 
Tuca Rudite 

i Tucs Aivars 
Turonyte Ringaile 
Uglanova Ilona 
Vaitkus Vytautas 
Valkre Janno 
Valuziene Nijole 
Vare Terje i Raido 
Vasilevskaja Ala 
Viks Taimi 
Vilimiene Renata 
Virsilaite Ramune 

i Zaicevas Sergejus 
Vosyliene Vida 

i Vosylius Darius 
Wąsik Danuta 
Wieczorek Marzena 

i Marek 
Wojtas-Małek Barbara 
Woźniak Teresa 

i Janusz 
Wódkowscy Mirena 

i Hubert 
Wysocka Danuta 
Zabarte Elga 
Zakarkiene Rima 
Zigmantavicius 

Audrius 
Ziuraitiene Rima 

i Ziuraitis Irmantas 
Zorina Natala 
Zostautiene Daiva 

i Zostautas Rimvydas 
Zute Smaida 
Żemaitiene Ramute 
Żukowscy Magdalena 

i Marcin 
Żur Valerij

Promocja Osobistych Obrotów
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W tym roku Amway Polska organizuje po raz pierwszy 
Amway EXPO będące wydarzeniem o charakterze targów 
produktowych i mające na celu umożliwienie zarówno 
Państwu, jak i Państwa partnerom oraz klientom bliższe 
poznanie firmy Amway oraz bogatego wachlarza 
oferowanych produktów. Jest to znakomita okazja 
do bezpośredniego zapoznania się z produktami wysoko 
cenionymi na całym świecie, które wyróżniają firmę 
na polskim i międzynarodowym rynku. 

W związku z tym, jeżeli chcieliby Państwo:

• bliżej poznać firmę Amway i jej ofertę,
• wypróbować produkty i lepiej je poznać,

• porozmawiać na ich temat ze specjalistami,
• zobaczyć ciekawe prezentacje,
już dziś serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Amway 
EXPO, które odbędzie się 15 listopada 2008 r. w Centrum 
Kongresowym Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim 
k. Warszawy. Zaproszenia dla Państwa oraz Państwa 
partnerów i klientów będą bezpłatne.

Co zrobić, by świętować razem z nami?
Zaproszenia na galę otrzymają osoby, które w roku finansowym 
2007/2008 spełnią jeden z następujących warunków kwalifikacji:

1.  Po raz pierwszy zdobędą odznakę Srebrnego Niezależnego 
Przedsiębiorcy i powtórzą kwalifikację w kolejnym miesiącu.

2.  Po raz pierwszy zdobędą odznakę Złotego Niezależnego 
Przedsiębiorcy lub nową wyższą odznakę.

3.  Rekwalifikują się na poziom minimum Wyróżnionego 
Platynowego NP i spełnią warunki do wypłaty Premii Rocznej K12.

4.  Rekwalifikują się na odznakę Szafirowego, Szmaragdowego lub 
Diamentowego Niezależnego Przedsiębiorcy oraz osiągną wymagany
poziom Wartości Punktowej Osobiście Nowo zarekomendowanych 
(WPON), otrzymując jednocześnie dodatkowe zaproszenia. 
To znaczy:
–  rekwalifikowany Szafirowy NP z min. 2500 WPON otrzyma 

1 dodatkowe zaproszenie,
    –  rekwalifikowany Szmaragdowy NP z min. 2500 WPON otrzyma 

2 dodatkowe zaproszenia,
    –  rekwalifikowany Diamentowy NP otrzyma 4 dodatkowe 

zaproszenia.

Uwaga: zaproszenia zostaną przyznane zgodnie z jedną, 
najwyższą kwalifikacją osiągniętą w okresie od 1.09.2007 
do 31.08.2008.

Przypominamy, że aby otrzymać zaproszenie, należy działać zgodnie 
z warunkami umowy, stanowiskiem Amway w sprawie ustawiania 
oraz Polityką Zero Tolerancji dla działań na rynkach jeszcze nieotwartych 
przez Amway. 

Życząc samych sukcesów, mamy nadzieję spotkać się z Państwem 
na Amway EXPO i uroczystej gali „W jedną noc dookoła świata”.

Dodatkowa szansa 
na otrzymanie zaproszenia na galę!

Zaproszenia otrzymają również osoby, które uzyskają w sierpniu 
status Srebrnego Niezależnego Przedsiębiorcy i powtórzą tę 
kwalifikację we wrześniu.

Uroczysta gala 

 „W jedną noc dookoła świata”

Do zobaczenia!

informacje26
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15 listopada 2008 roku w Hotelu Mazurkas odbędzie 
się uroczysta gala z dancingiem pod hasłem „W jedną 
noc dookoła świata”, podczas której będziemy mieli 
przyjemność świętować tegoroczne sukcesy Państwa 
i Państwa partnerów, bawiąc się w rytmach muzyki 
z czterech stron świata. Chcąc zadbać o szczególną 

atmosferę tego wieczoru, wszystkich zaproszonych 
na galę gości poprosimy o przebranie się w strój 
reprezentujący kulturę lub narodowość dowolnie 
wybraną z całego świata. Osobom zaproszonym na ten 
wieczór, oprócz doskonałej zabawy, zagwarantujemy 
również nocleg w Hotelu Mazurkas.
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219510 Zestaw – seria profesjonalna E. FUNKHOUSER™ NEW YORK  1 zestaw 125,35 626,73 564,06 124,09 688,15 929,00

101098 iCook™ – duży rodzinny zestaw naczyń 1 komplet 904,27 4521,34 3767,78 828,91 4596,69 5976,00

106956 Zestaw ARTISTRY 1 zestaw 18,55 92,74 69,56 15,30 84,86 115,00

E5013 ARTISTRY Krem nawilżający 75 ml 10,34 51,70 38,78 8,53 47,31 64,00

106954 Zestaw ARTISTRY 1 zestaw 28,75 143,76 143,76 31,63 175,39 237,00

231682 Zestaw SATINIQUE™ 1 zestaw 21,48 107,40 80,55 17,72 98,27 128,00

KALENDARZ PRACY AMWAY POLSKA NA NAJBLIŻSZE 3 MIESIĄCE

Godziny obsługi klientów: Biuro Amway Polska od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00
 Dział Zamówień Telefonicznych od poniedziałku do piątku, 8.00 – 17.00
 Access Business Group International Polska Sp. z o.o.
 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 od poniedziałku do piątku, 8.00 – 16.00

Biuro nieczynne

 Pn Wt Śr Cz Pt S N
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

Lipiec

 Pn Wt Śr Cz Pt S N
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

Sierpień

 Pn Wt Śr Cz Pt S N
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
  29 30     
 

Wrzesień

WYJĄTKOWE ZALETY PRODUKTU
• Zawarte w nim substancje czyszczące usuwają ślady smoły, 

oleju, szminki, kredki oraz osmolenia.
• Zmywa trudne do usunięcia plamy na wszystkich rodzajach 

powierzchni nadających się do zmywania na mokro*.
• Nie trzeba spłukiwać preparatu – po spryskaniu powierzchni 

płyn wystarczy wytrzeć ściereczką.
Preparat stosować do czyszczenia kuchenek, stołków, zestawów 
do grillowania, mebli ogrodowych, blatów i urządzeń wykonanych 
z impregnowanego drewna. 
*  Preparatu ZOOM nie należy stosować do czyszczenia powierzchni lateksowych, 

dywanów i powierzchni wykonanych z surowego drewna.

DOMOWE 
środki czyszczące
Po co szorować kiedy można zastosować 
koncentrat płynu czyszczącego ZOOM™? 

Koncentrat płynu czyszczącego ZOOM 
ma szerokie zastosowanie w gospodarstwie 
domowym, zwłaszcza przy usuwaniu silnych 
zabrudzeń i zanieczyszczeń. 

Nr kat. 8213 – 1 litr
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CENY PROMOCYJNE



NOWE SPOJRZENIE NA ARTISTRY™ 
KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
Twoje ulubione kosmetyki pielęgnacyjne z serii ARTISTRY zostaną 
wzbogacone o INNOWACYJNE komponenty, zawierające 
NOWE składniki NUTRILITE™. Kosmetyki będą sprzedawane 
w odświeżonych i NOWOCZESNYCH opakowaniach. Cała seria 
nabierze zupełnie nowego, ekscytującego wyrazu.

NIESKOMPLIKOWANE PIĘKNO
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