
Motivační program 2008/2009
 platný od 1. září 2008

Nepromeškejte příležitost kvalifikovat se 
a získat odměny a ocenění.

Brožura s NOVÝM Motivačním 
programem 2008/2009 je přílohou 
tohoto vydání časopisu Amagram.

Amagram

 AMWAY • ČESKÁ REPUBLIKA

ČASOPIS PRO VLASTNÍKY PODNIKÁNÍ AMWAY                  A PRIVILEGOVANÉ ZÁKAZNÍKY PLUS
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ARTISTRY™ Creme LuXury
 „Krása pro mne není něco, co odkládáme večer ve sprše. 
Je to něco,  co je stále s vámi – když jdete spát, i když 
ráno vstáváte. Jak se říká –  jde o vnitřní krásu.
Jsem velice ráda, že jsem mohla stát u zrodu 
ARTISTRY Creme LuXury, neboť tento krém mi dodává 
pocit jistoty a pohodlí, a to je pro mne velice důležité.“  
Obj. č. 103564 – 45 ml
Zakuste opravdovou změnu a navštivte www.amway.cz

výrobky2

ČERVENEC/SRPEN 2008ČERVENEC/SRPEN 2008



Obsah
pravidelné rubriky
8 Místní kvalifikace
9 Privilegovaní zákazníci Plus
11 Podpora sponzorování
11  Program osobní aktivity
27 Ceny nových výrobků

vaše podnikání
4  Motivační program 2008/2009 

Budoucnost plná příležitostí
7  Obnovení podnikání Amway 
26 Školka v Lelekovicích pro UNICEF

výrobky
5  Fantastické nabídky – budete 

vypadat a cítit se skvěle
6  Cenové zvýhodnění – ARTISTRY™ 

Hydratační ochranný krém SPF 15;
Nový Katalog výrobků Amway 

12   NOVÁ soutěž s výrobky péče o pleť 
ARTISTRY

14  Představujeme Oliviera Van Doorne
15  E. FUNKHOUSER™ NEW YORK – 

Skvělá nabídka
16  Jste to, co jíte NUTRILITE™ 
18  Letní vaření

 iCook™ Nerezové nádobí 
20  Letní potěšení 

NUTRILITE™ POSITRIM™
22  NUTRILITE™ Výrobky pro aktivní 

životní styl
24  eSpring™ Zařízení na úpravu 

pitné vody a NSF International
25  Chraňte svou pleť před letním 

sluncem PETER ISLAND™ 
26   Zaostřeno na výrobky řady péče 

o domácnost
28  ARTISTRY™ essentials 

Základní péče o pleť

Steve Van Andel
Chairman

Doug DeVos
President

Být nejlepším 
v podnikání

Všichni se v našem podnikání snažíme 
o úspěch a možnost dosáhnout až 
na vrchol. Lidé, kteří se na tento vrchol 
dostali, se tam však neocitli náhodou. 
K jejich úspěchu je dovedla tvrdá práce 
a odhodlání. 

A vlastně je to také díky tomu, že ti nejlepší 
se nesoustředí pouze na svůj individuální 
úspěch. Ti nejlepší se zaměřují na úspěch 
ostatních. Posouvají lidi kolem sebe k lepším 
výsledkům – předávají svou energii týmu.

Jakmile rozeznají svou jedinečnou sílu, jejich 
úspěch a inovativní myšlení jsou nakažlivé. 
Inspirují ostatní. A všechny kolem sebe 
obohacují.

Být nejlepším také znamená propojování 
myšlenek a inspirace s obchodními 
výsledky, investování do technologií, 
které pomáhají vám – naší obchodní síle – 
dosáhnout svých cílů a splnění svých snů.

A naším cílem je nabízet vám tu nejlepší 
podporu.

Jeden ze způsobů, kterým to činíme, 
je investování do nové technologické 
infrastruktury prostřednictvím dvou 
projektů obrovského rozsahu – ATLAS 
a MAGIC. Tyto projekty v budoucnu 
nabídnou konzistentní informace 
o aktuálních prodejích, zásobách a financích 
po celém světě. Uvědomujeme si, že pro 
vaše podnikání je důležité mít přesné 
a rychle dosažitelné informace.

Budeme vám moci pomáhat lépe. 
A věříme, že vám to pomůže stát se 
nejlepšími ve vašem podnikání.

Vzájemnou spoluprací můžeme společně 
dosáhnout těch nejlepších výsledků!
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Důležité pokyny týkající se sportovců 
sponzorovaných značkou NUTRILITE™ 

Blíží se srpen a mnoho z nás bude 
s radostí očekávat zahájení olympijských 
her v Pekingu. Vy, Vlastníci podnikání 
Amway, si během této doby budete 
rovněž muset být vědomi striktních 
předpisů Mezinárodního olympijského 
výboru (MOV) týkajících se podpory 
účastníků olympijských her, včetně 
sportovců sponzorovaných naší značkou 
NUTRILITE.

V oddobí od 5. srpna do 1. září 
2008  je všem Vlastníkům podnikání 
Amway ZAKÁZÁNO používání 
materiálů, v nichž je použita 
fotografie nebo jméno kteréhokoli 
sportovce účastnícího se olympiády, 
sponzorovaného značkou 
NUTRILITE, a to VČETNĚ 
MATERIÁLŮ VYTVOŘENÝCH 
V RÁMCI SPOLEČNOSTI AMWAY.

Společnost Amway vytvořila 
přehlednou řadu instrukcí a pokynů, 
a žádáme vás, abyste je během 
zmíněného období dodržovali. 
Prosím, navštivte internetové stránky 
www.amway.cz a přečtěte si jejich 
celé znění.

Velice děkujeme za vaši aktivní 
spolupráci.

Brožura s novým Motivačním programem 
2008/2009 je přílohou tohoto vydání 
časopisu Amagram – ujistěte se, že jste ji 
obdrželi!

Motivační program 2008/2009 je nabitý 
příležitostmi, díky nimž můžete zvýšit svůj 
příjem, vylepšit svůj prodejní potenciál... 
a také obdržet fantastické odměny 
a ocenění.

Neodkládejte nic, přečtěte si brožuru 
a začněte plánovat... ještě dnes!

Podrobné informace o kvalifikačních 
podmínkách naleznete v příštím vydání 
časopisu Amagram.

Budoucnost plná příležitostí
Motivační program 2008/2009 platný od 1. září 2008
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Dosáhněte bronzového 
vzhledu s úžasnou 
nabídkou Amway.*

Zakupte si ARTISTRY™ Zlaté zrcátko 
a ARTISTRY Sypký pudr s bronzovým efektem 
a získejte NAVÍC* ARTISTRY Štětec na sypký 
pudr s bronzovým efektem.

  ARTISTRY Zlaté zrcátko je praktická pomůcka, kterou můžete • 
diskrétně zabalit do elegantního sametového pouzdra.
 ARTISTRY Sypký pudr s bronzovým efektem můžete použít na celé • 
tělo a vytvořit si tak opálený vzhled.
 ARTISTRY Štětec na sypký pudr s bronzovým • 
efektem zajistí rovnoměrné a hladké 
nanesení pudru. Díky kvalitním materiálům, 
ze kterých je štětec vytvořen, se pudr krásně 
roztírá a vytvoří jemnou finální tečku vašeho  
  vzhledu.

S těmito fantastickými nabídkami budete 
vypadat a cítit se skvěle uvnitř i navenek

Chraňte se 
a pečujte o sebe se skvělou 
nabídkou Amway.*

Zakupte si ARTISTRY AHA Zjemňující tělové 
hydratační mléko a ARTISTRY Rtěnku s leskem 
OF 15 – Gloss s 25% cenovým zvýhodněním.*

 ARTISTRY AHA Zjemňující tělové hydratační • 
mléko vyhlazuje a zjemňuje suchou 
a poškozenou pokožku.
 ARTISTRY Rtěnka s leskem OF 15 pečuje • 
o vaše rty a zároveň je chrání proti 
škodlivému slunečnímu záření.

Zakupte si ARTISTRY TIME DEFIANCE Regenerační 
pleťové mléko a ARTISTRY Alfa hydroxy sérum plus 
s 20% cenovým zvýhodněním.

  ARTISTRY T• IME DEFIANCE Regenerační pleťové 
mléko pomáhá snížit vznik jemných vrásek, 
zlepšovat tón a přirozenou obnovu pleti.
 ARTISTRY Alfa hydroxy sérum plus zanechá vaši pleť • 
jemnější, pevnější a zářivější.

Ošetřete své vlasy s lákavou 
nabídkou Amway.**

Zakupte si SATINIQUE™ Balíček pro barvené 
vlasy s 25% cenovým zvýhodněním.

Nabídka obsahuje následující výrobky:
SATINIQUE Šampon pro barvené vlasy
SATINIQUE Kondicionér pro barvené vlasy
SATINIQUE Vlasový přípravek pro fixaci 
barvy a ochranu proti účinkům vysokých 
teplot.

 SATINIQUE Šampon pro barvené vlasy • 
zafixuje barvu, která tak déle vydrží, zároveň odstraní nečistoty a dodá lesk.
 SATINIQUE Kondicionér pro barvené vlasy upravuje vlasy, zabraňuje • 
vymývání a slábnutí barvy a ztrátě lesku.
 SATINIQUE Vlasový přípravek pro fixaci barvy a ochranu proti účinkům • 
vysokých teplot chrání vlasy před poškozením životním prostředím 
prostřednictvím UV filtrů a obsahuje Komplex péče o barvené vlasy, 
který chrání strukturu jak neošetřených, tak barvených vlasů před 
působením slunce a znečištěného ovzduší.

Prodlužte trvanlivost vaší barvy o 115 %!*
*  Pravidelným používáním Šamponu pro barvené vlasy, Kondicionéru pro 

barvené vlasy a Vlasového přípravku pro fixaci barvy a ochranu proti 
účinkům vysokých teplot.

Speciální obj. č. 231682
Zachování plné B.h./O.o.
** Nabídky platí v srpnu 2008 nebo do vyčerpání zásob.

Speciální obj. č. 106956
Zachování plné B.h./O.o.
*  Nabídky platí v červenci 2008 

nebo do vyčerpání zásob.

Speciální obj. č. 106946
Zachování plné B.h./O.o. (u výrobku, 
který obdržíte navíc se nezapočítává 
B.h./O.o.).

Hladší pleť s méně viditelnými vráskami 
s neodolatelnou nabídkou Amway.** 

Srpnové NABÍDKY

Červencové NABÍDKY

Speciální obj. č. 106954
Snížení B.h./O.o. (snížení o 20 %).

výrobky 5
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Získejte 25% cenové zvýhodnění při zachování plné B.h./O.o.

při zakoupení výrobku ARTISTRY™ Hydratační ochranný krém SPF 15*

*Nabídka platí v červenci 2008 nebo do vyčerpání zásob.

Pleť vašich zákazníků je jedinečná stejně 
jako oni sami a nikdo jí nerozumí lépe 
než specialisté, kteří připravují výrobkovou 
řadu ARTISTRY.

Proč se nepodělit se svými zákazníky o skvělou nabídku, kterou 
společnost Amway nabízí u výrobku ARTISTRY Hydratační 
ochranný krém SPF 15 a ušetřit CELÝCH 25 % a přesto obdržet 
plnou B.h./O.o.? Tento zvláčňující krém s bohatým složením 
pomáhá omezovat suchost pokožky, uchovává úroveň její vlhkosti 
a zároveň pokožku chrání.

Obj. č. 5013  

75 ml

Doporučujeme pro normální a suchou pokožku.

Nový Katalog výrobků Amway – brzy v prodeji!

Od 1. září 2008 
bude Katalog výrobků 
Amway 2008/2009 
v prodeji s novým 

vzhledem. 

Obj. č. 1080

výrobky6
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Podnikatelská příležitost Amway je tou nejlepší 
možností, která VÁM umožní využít VÁŠ 
POTENCIÁL.

Obnovte své podnikání Amway a získáte:

● 12 měsíců k využití podnikatelské příležitosti Amway – včetně 
přístupu k více než 450 výrobkům, navíc odměny a další 
výhody

● pravidelné informace o nejnovějších výrobcích, prodejních 
plánech a všechny novinky o Amway™

● stálou podporu a dlouholetou zkušenost společnosti Amway 
a výše kvalifikovaných VPA, kteří vám pomohou dosáhnout 
vašich cílů

● přístup k podnikání on-line, pomocí internetových stránek 
Amway www.amway.cz

Pokud chce VPA/M+ pokračovat ve svém 
podnikání AMWAY, je nutné jej každoročně 
obnovit:

Normální obnovení  – 1. září – 31. prosince

Pozdní obnovení*   – 1. ledna – 31. srpna

Poplatky za aktualizované termíny obnovení pro 
rok 2009 (včetně DPH):

Normální obnovení – 800 Kč

Pozdní obnovení  – 1000 Kč*

Jak obnovit své podnikání?

● prostřednictvím internetových stránek www.amway.cz

● poštou (na adresu: Amway Česká republika, s.r.o., 
Nad Kazankou 29, 171 00  Praha 7 - Troja)

● faxem (na faxové číslo 283 017 125 nebo 283 017 313)

● e-mailem (na e-mailovou adresu: cz_objednavky@amway.com)

● prostřednictvím běžné telefonické objednávky přes automatický 
objednávkový systém ATOS (na telefonním čísle 800 139 582)

● způsoby platby: poštovní poukázkou, bankovním převodem, 
přímým inkasem

Obnovení nelze objednat samostatně na dobírku!
Upozornění: Na platebním dokladu uveďte vaše jméno a příjmení, jako 
variabilní symbol vaše Identifikační číslo Amway a jako účel platby 
obnovení. Platební doklady, které nejsou řádně vyplněny, nemůžeme 
identifikovat a následně nemůžeme obnovení provést.

Pokud je Přihláška Amway zaregistrovaná před 1. červencem 
(př. 28. 6. 2008) je platná do 31. prosince téhož kalendářního roku 
(31. 12. 2008). V případě zaregistrování Přihlášky Amway 1. července 
nebo později (př. 1. 7. 2008) je tato Přihláška Amway platná až do 
31. prosince následujícího kalendářního roku (31. 12. 2009).

Obnovení pro Privilegované zákazníky (statut Member – M).

Obnovení pro Privilegované zákazníky (M) na rok 2009 činí  240,- Kč 
vč. DPH. Pokud výše objednávek za kalendářní rok 2008 činí nejméně 
5 500,- Kč, bude obnovení provedeno automaticky a zdarma. 
Obnovovací období je od 1. ledna do 31. prosince 2008.

* Pozdní obnovení lze provést pouze na základě písemné žádosti spolu 
s písemným souhlasem Platinového VPA.

Obnovení 
podnikání Amway
…ujistěte se, že víte jak!

7vašepodnikání 7
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Místní kvalifikace – duben 2008

8
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ALTMANNOVI Soňa a Karel Česká republika

Stříbrný VPA 
duben

FRANZKI Richard a TEIMEROVÁ Anna Česká republika

Stříbrný VPA 
duben

Chvátal Tomáš Česká republika

Stříbrný VPA 
duben

HLUBINA Zdeněk a MITLÖHNEROVÁ Klára Česká republika

Zlatý VPA 
duben

CVRČKOVÁ Monika a KÖNIGOVÁ Lucie Česká republika

Zlatý VPA 
duben

MACHÁČEK Marek Česká republika

Zlatý VPA 
duben

MALINOVI Jana a Karel Česká republika

Zlatý VPA 
duben

 

KONRÁDYOVÁ Pavlína 
a ROJT Jakub
KOPÁČEK Radovan 
a PETROVÁ Gabriela
TARGOSZOVÁ Pavla 
a BAŠEK Anatol

18%

 

ČVANČAROVI Marcel a Dana
HARTMAN Mojmír
HAVLÍKOVI Tomáš a Jindra
HONSIGOVI Karel a Marie
JANDOVÁ Petra
JOZÍF Ladislav
LORENCOVI Michal a Ivana

12%

 

ANDRLOVÁ Věra
KOHOUT Pavel
NEUBERTOVÁ Jitka 
a NOVÁKOVÁ Jitka
ŠIMÁČKOVÁ Eva
ŠŤASTNÝ Patrik

9%

 

BERAN Jan
ČERNOCKÁ Daniela
ČTVRTEČKA Bohumil
GRATIASOVÁ Jana
HOVORKA Zdeněk
JUKOVIČ Marek
KAPCÚN Roman
KOČÍ Jan a Světlana
LUKAVSKÝ Jindřich 
MICHÁLKOVI Rosana a Aleš
PAVLÍČEK Radomil 
a MĚŘÍNSKÁ Michaela
PODHRÁZSKÁ Alžběta
STREJCOVÁ Marta
ŠPAČEK Antonín
VLASÁK Jan
VLČKOVÁ Daniela
VÝMOLOVÁ Lenka
ŽÁKOVI Jaroslav a Zdeňka

3%

 

BARTOŠEK Jan
BRAUN Richard
CÍRMAN Tomáš
FEREBAUEROVÁ Radka
POLÁČEK Pavel
STRNAD Radek
TEXLOVÁ Pavla
VESELÍKOVI Kateřina a Vít
ZIKUŠKA Zbyněk
ŽIŽLAVSKÁ Aranka

6%

 

ČAPKOVÁ Jana 
a ČAPKOVÁ Jana
ČURDOVÁ Jana
JELÍNEK Michal

15%
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3% M+
ADAMCOVÁ Olga

AICHLEROVÁ Luďka

ALBRECHTOVI 
Miroslav a Sylva

ALFERI Martina

ANDRAŠKO Peter

ANTOŠOVÁ Iveta

BABICKÁ Marie

BALÁŽOVÁ Rostislava

BARTÁKOVÁ Zuzana

BASTÚROVÁ Barbora

BAŽANTOVÁ Andrea

BENEŠ Tomáš

BERÁNEK Tomáš

BEZKOČKA Stanislav

BOLMHAGEN Pavla

BORKA Jan

BRUNCLÍKOVÁ Jitka 
a KOPÁČEK Josef

CARVANOVI Pavel a Helena

ČERNÁ Eliška

ČERNOCH Martin

ČTVRTNÍČKOVÁ Šárka

Privilegovaní zákazníci Plus 
kvalifikovaní na výkonnostní úroveň za měsíc duben:

9% M+
BAROŇOVÁ Monika

BRADÁČEK Lukáš

ČERGEŤOVÁ Lucie

DRAHOMYRETSKA Nataliya

HAUEROVI Šárka a Miroslav

HEČOVÁ Květoslava

HONNEROVI Jana a Ladislav

HORÁK Filip

IVANYTSKYY Yuriy

JIRÁNKOVÁ Kateřina

KOPENA Roman

KRUPKA Miloš

LEINWEBEROVÁ Ivana

LIBOTOVSKÁ Olga

MORAVEC Pavel

MYKYTYN Petr

PEŤOVSKÝ Martin

PITTERMANOVI Olga 
a Lumír

POLANKOVÁ Jana

PŠENKOVÁ Alena

SEDLECKÁ Jitka

SEDMÍKOVÁ Lenka

SEJKOROVÁ Lenka

SKALA Pavel

SOUČKOVÁ Lucie

STOLÍN Miroslav

TÁBOROVÁ Blanka

TAGUCHI Eri

TALIÁNOVÁ Jana

TOMŠÍČEK Jindřich

VAGENKNECHTOVÁ Jitka

VOJKOVSKÁ Libuše

ZÍMA Petr

6% M+
BADARCH Narantuya

BEDNÁŘ Jan

BERÁNEK František

BEŠŤÁKOVI Petr a Dana

BEZDĚKOVÁ Jana

ČERMÁKOVÁ Stanislava

ČERNÁ Alžběta

ČÍŽKOVI Vlasta a Jiří

DOFEK Jan 
a HORÁKOVÁ Marie

DOSTÁL Ivo

DUBSKÝ Jaroslav

ĎURECH FIŘTOVÁ Jana

FAGULCOVI Pavel 
a Stanislava

FARUZELOVI Eva a Martin

FEJKLOVÁ Irena

HALÁMKOVÁ Lucie

HAVELKOVÁ Pavla 

HEMSKÁ Eva

HOUDKOVÁ Ilona

CHRAMOSTA Jiří

JANIŠOVÁ Ivana

KAFKOVÁ Barbora

KLÍBROVI Eva a Martin

KOLÁČEK Pavel

KRATOCHVÍL Aleš

KRAUS Pavel

KREJČÍ Romana

KROFTOVÁ Jaroslava

KUČERA Jakub

LÉBL Jan a PRÁŠKOVÁ Petra

LEVÁKOVÁ Lucie

LÖFFELMANNOVÁ Jitka

LOCHMAN Josef

LUXOVÁ Jiřina

MALKUSOVÁ Drahomíra 

MEDUNA Petr a BÍLKOVÁ 
Gabriela

MELNYKOVYČOVA Alla

MOTYČKOVÁ Miroslava

PAULFRANZOVÁ Lenka

PAULÍN Jan

PAVLATOVÁ Lenka

PAVLÍKOVÁ Renata

PHAMOVÁ Hana

SENYAHYN Vitaliy

SCHOVÁNEK Jan a TUPÁ 
Dominika

SCHOVÁNKOVI Marie 
a Luděk

SLUKA Viktor

SOUČKOVÁ Iveta

ŠEBESTOVÁ Jarmila

ŠIROŇ Jan

ŠIŠPEROVI Bohumil a Martina

ŠMEJKALOVÁ Oldřiška

ŠNOBL Petr

ŠPAKOVÁ Drahomíra

ŠUBRTOVI Zdeňka a Jan

TAFAT Josef

TALLOVÁ Libuše

TSCHAMPELOVÁ Zdenka

URBÁNKOVÁ Ivana

URBÁNKOVI Jiří a Šárka

USTYANOVIČ Vladimír

VALÍČEK Tomáš

VEČERKOVI Miloslav a Dana

VOJKOVSKÁ Barbora

VU Minh Huong

ZAVŘEL Michal

ZITTERBARTOVÁ Lucie

DANIEL Petr

DAŇOVÁ Klára

DAVID Radek

DOBROZENSKÁ Kristina

DOBRYNINA Svatoslava

DRAŽOVIČ Štefan

DUŠEK David

DYMÁKOVÁ Kateřina

EBROVÁ Vladimíra

FALC Martin

FEDROVI Zuzana a Petr

FENCL Jan

FIALA Jan

FICHTNEROVI Jiří 
a Veronika

FIŠEROVÁ Hana

FRANĚK Vítězslav

FRICOVI Kamila a Petr

FUKALOVI Jiří a Pavlína

GRIGAROVÁ Anna

GÜTLOVI Josef a Markéta

HADENOVÁ Tereza

HAGAROVI Vít a Olga

HAIDL Kryštof

HAJDUKOVI Lenka a Radek

HÁJKOVÁ Lenka

HAKL Oldřich 
a ČABOVÁ Tereza

HAKUN Peter

HALAMA Lukáš 
a HRADÍLKOVÁ Linda

HALOUNKOVÁ Dagmar

HAMPLOVÁ Lenka

HAVLÍKOVÁ Milena

HERMAN Pavel

HLÁVKA Václav

HODYSOVÁ Lucie

HOLUBOVÁ Markéta

HONDORCHYN Ivan 
a Anzhela

HORÁKOVÁ Helena

HORŇÁKOVÁ Petra

HORNÍČEK Stanislav

HRABOVŠTÍ Šárka a Pavel

HRADECKÁ Miroslava
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HUBÁČKOVÁ Petra

CHARVÁT Jakub

CHLAŇOVÁ MARTA

CHLÍBKOVÁ Romana

CHRENČÍK Petr

CHROMKOVÁ Věra

JAMBURA Martin

JANÍK Jakub

JANOUŠEK Jan

JANOUŠOVÁ Marie

JELÍNKOVÁ Ludmila

JELÍNKOVÁ Petra

JELÍNKOVÁ Šárka

JENÍČKOVÁ Helena

JERGON Petr

JEŽEK Petr

JÓNOVÁ Václava

KAFKOVÁ Lucie

KACHUROVÁ Irena

KALITOVÁ Jitka

KAŇÁK Jaromir

KANČI Pavel

KAVALKOVÁ Lada

KECLÍKOVÁ Dagmar

KLAFUNA Martin

KOBE Pavel

KOBIERSKÁ Danuše

KOLČÁREK Václav

KOZOHORSKÁ Václava

KOŽÍK Libor 
a BEČKOVÁ Eva

KRATOCHVÍLOVÁ 
Markéta

KRISTEJN Ondřej

KRUPKOVI Václava a Aleš

KRUŠINA Martin

KRYŠPÍN Jakub

KŘENEK Roman

KŘIVSKÁ Magdalena

KŘÍŽEK Václav

KŘÍŽOVÁ Jaroslava

KUBÁNI Tomáš

KUBÍČKOVI Věra a Ludvík

KUFOVÁ Gražena

KUPKA David

LAČŇÁK Aleš

LAŠTOVKOVÁ Martina

LÁVIČKOVI Petr a Anna

LÍKAŘOVÁ Hana

LITERÁKOVÁ Monika

LOCHKOVÁ Ludmila

LONGOVÁ Eva

LUKÁŠKOVÁ Kateřina

MAGNUSEK Zdeněk

MÁRAI Matouš

MARKOVÁ Denisa

MARKOVÁ Linda

MAŠTALÍŘ Josef

MATOUŠOVÁ Alena

MATUNA Miroslav

MAZUROVÁ Marcela

MILTNER Pavel

MIMRA Milan

MLKVÁ Hana

MORAVCOVÁ Zlatuše

MRÁČEK Ondřej

MRÁZOVÁ Eva

MÜLLEROVÁ Ivana

MUTS Oresta a Roman

MŽIKOVÁ Olga 
a PITTERMAN Ivo

NÁDVORNÍKOVÁ Jana

NĚMCOVÁ Hana

NOVÁČKOVÁ Marie

NOVÁKOVÁ Anna

NOVÁKOVÁ Naděžda

NOVOTNÁ Lucie 
a NOVOTNÁ Ivana

ONDRÁKOVÁ Květa

ONDRÁŠEK Laďa

ORPHANIDOV Jiran Eleni

PÁDIVÝ Richard

PAPALOVÁ Martina

PAPOUŠEK Petr

PAPRSTKÁŘOVÁ Marie

PASTEJŘÍKOVÁ Jaroslava

PAVLÍK Josef

PAVLÍKOVÁ Veronika

PELIKÁNOVÁ Eva

PERTLOVÁ Veronika

PIKOVÁ Petra 
a LUDVÍK Libor

PILCHOVI Radek a Lenka

POBOŘIL Lukáš

PODHORSKÁ Ivana

POKORNÁ Marie

POSPÍŠIL Jiří 
a BRÁZDOVÁ Monika

POŠAROVÁ Jana

PRÁŠEK Milan

PROKEŠOVÁ Lucie

PROKOP Miroslav

PUKALÍKOVÁ Pavla

RÁČEK Vilém

RANDÁKOVÁ Pavla

RICHTEROVÁ Romana

ROCHOVÁ Ivana

ROKOSOVÁ Marie

ROSECKÁ Linda

ROUBALOVÁ Kateřina

RYBÁŘ Přemysl

RYTÍŘOVÁ Zdeňka

ŘÍHOVÁ Eva

SÁBLÍK Tomáš

SEIDL Lev

SETIKOVSKÝ Pavel

SCHÖBRL Karel

SIKOROVÁ Dorota

SKÁCELOVÁ Jana

SKALICKÝ Václav

SLÁDKOVÁ Dana

SMOLAKOVÁ Barbora 
a BÍLOVÁ Lucie

SNÍŽEK Martin

SOBEK Tomáš 
a KOLÁŘOVÁ Kateřina

SOTNIKOVI Olha 
a Hennadiy

STEHLÍKOVÁ Martina

STURM Jan

SUCHÁ Veronika

SVATOŠOVÁ Eva Viktorie

SÝKORA Igor

SÝKORA Robert

SYKOROVÁ Olga 
a SYKOROVÁ Kateřina

SYROVÁTKA Pavel

ŠEBKOVÁ Martina

ŠÍDA Jaroslav

ŠMÍD Zbyněk

ŠŤASTNÁ Jarmila

ŠTĚPÁNEK Petr

ŠTOGLOVÁ Iva

TAJČOVSKÁ Jindřiška

TARGOSZ Jiří

TAUFEROVI Jan 
a Alexandra

TÉGLER Roman 
a SLUKOVÁ Milada

TELEPUNOVÁ Daniela

TESÁRKOVÁ Radovana

TOPOR Pavel

TRNKA Jiří

TROGLIČ Jan

TŮMOVÁ Alžběta

TUNKOVÁ Marie 
a PETRŮ Marie

ULČÁKOVÁ Danuše

URBANOVÁ Markéta

URGOŠ Jan

VACEK Miloslav

VALENTOVÁ Zita

VÁLKOVÁ Miloslava

VALLUŠ Marián

VAŇKOVI Alois a Jarmila

VÁŇOVI Michaela a Pavel

VÁVRA Radek

VESELÁ Renata

VIDERMAN Krisztina

VÍTOVÁ Lucie

VLKOVÁ Jana

VOJTĚCHOVÁ Jana 
a VYTLAČILOVÁ Markéta

VOKOUNOVI 
Pavel a Lenka

VOSÁTKOVÁ Markéta

VRÁBEL Michal

WACLAWKOVA Halina 
a LÖWYOVÁ Kateřina

WERNICKE Kerstin a Jörg

WIMMER David

WINIGOVI Eva a Pavel

ZÁBRANSKÝ Jiří

ZACHRDLA Roman

ZANGALOVÁ Žaneta

ZDEBORSKÝ Antonín

ZELENKA Lukáš

ZERZÁNOVÁ Silvie

ZETEK Vladimír

ZIEGLEROVÁ Veronika

ZLÁMAL Martin



Program osobní aktivity
Gratulujeme dalším kvalifikovaným!

Výsledky za měsíc 
DUBEN 2008
280 Kč
BENEŠOVÁ, BARBORA
BULKOVI, VLADIMÍR 
A JARMILA
BYRTUS, JOSEF
DANĚČEK, ROBIN
DEMCHUK, NATALIJA
DEUTSCHOVÁ, 
ANDREA
DONNÉ, JANA
DOUBKOVÁ, HANA
DURASOVI, PETR 
A JANA
DUŠOVI, PAVEL 
A RADKA
FAGULECOVI, PAVEL 
A STANISLAVA
FIŠERA, JAN
HADEREROVI, 
FILIP A JANA
HÉDL, RICHARD
HOFRICHTEROVI, 
KATEŘINA A MARTIN
HÖKLOVÁ, KARLA

HOLEČKOVÁ, NIKOLA 
A ŠIMEK, VLADIMÍR
HRAZDÍROVI, 
DRAHOMÍRA A JAN
HRUBÁ, VENDULA
JELÍNEK, JAN 
A JELÍNEK, JAN
JERLINGOVÁ, LENKA
JŮNA, LADISLAV
KARAS, JAROSLAV
KARYTYAK, OLHA
KOČNAR, JAKUB
KOHOUTEK, JIŘÍ
KOUCKÁ, SOŇA
KREJČÍ, IVETA 
A JINDŘICH
KREJČÍ, VLADIMÍR 
A JANA
KREJČOVI, PETRA 
A MARTIN
KUBRICHT, JIŘÍ
KUČEROVÁ, JANA
LEIFROVÁ, ŽANETA
LEPKOVI, ELLEN 
A LADISLAV
LEXA, MARTIN

MATOČKA, TOMÁŠ

MĚCHUROVÁ, 
MIROSLAVA

MINAŘÍKOVÁ, KLÁRA

MRKVIČKA, ANTONÍN 
A GALÁSKOVÁ, MILUŠE

NOUSKOVI, IVANA 
A PAVEL

ONDRÁČEK, ZBYNĚK

PETERKA, VÁCLAV

PETRÁSKOVÁ, LENKA

ROTREKLOVÁ 
VLČKOVÁ, YVETA

RYŠAVÁ, ZUZANA

SETIKOVSKÝ, PETR

SMEJKAL, JAN

SOLANSKÝ, JAN

STACH, LUKÁŠ

SÝKOROVÁ, NADĚŽDA

ŠABRŇÁKOVI, RADMILA 
A ZDENĚK

ŠKVÁRO, PETR

ŠNOBL, JIŘÍ

ŠTOPPELOVÁ, MILUŠE

TŮMOVÁ, DAGMAR

VANČURA, LADISLAV
VONDRÁČKOVÁ, HANA
VORÁČKOVÁ, MARIE
ZEMAN, FRANTIŠEK
ZEZULKOVÁ, HANA 
A SKALSKÝ, VIKTOR

Výsledky za měsíc 
DUBEN 2008
840  Kč
BAKEŠOVI, OLDŘICH 
A IVETA
BALÁTOVÁ, 
MAGDALÉNA
BALOUNOVÁ, MARKÉTA
BAROŇOVÁ, MONIKA
BARTOŠOVÁ, JITKA
BERÁNKOVÁ, IVANKA 
A MELICHAROVÁ, 
MARKÉTA
BRADOVÁ, KRISTÝNA
ČURDOVÁ, JANA
DERKOVI, ŠTĚPÁN 
A JITKA
DOLEŽAL, IVO
DONIČOVÁ, JARMILA

HRUBÁ, ROMANA
HUBÁLKOVI, MARCELA 
A LIBOR
JANEČEK, MIROSLAV 
A NAVARROVÁ, 
PATRICIA
JESÍNKOVÁ, ILONA
JÍLEK, ALEŠ
KLIMEŠOVÁ, RŮŽENA
KOŘÍNKOVÁ, BOŽENA
KRÁLOVÁ, LENKA
KUBÍČKOVI, VĚRA 
A LUDVÍK
KŮS, JIŘÍ
LOGROVÁ, IVA
LORENCOVI, 
MICHAL A IVANA
MEDŘICKÁ, RENATA
MLÁDKOVI, PŘEMYSL 
A JANA
MUDRA, MARCEL
PAVLÍKOVI, VĚRA 
A VÁCLAV
PITTERMANNOVI, 
OLGA A LUMÍR
POHOŘALÝ, DANIEL

POKORNÝ, JAN
POLÁČKOVÁ, ZITA
POLÍVKA, PETR
POZLOVSKÝ, JINDŘICH
PTÁČKOVÁ, GABRIELA
RAMBOUSEK, BOHUMIL 
A PĚKNICOVÁ, HANA
RUDOLFOVI, JIŘÍ 
A SLAVOMÍRA
SABELOVI, DANA 
A ADAM
SEMORÁD, JAROSLAV
SKALA, PAVEL
SOLICH, JAROSLAV
ŠMEJKALOVÁ, 
ŠTĚPÁNKA 
A ŠMEJKALOVÁ, 
KATEŘINA
ŠPAKOVÁ, DRAHOMÍRA
ŠULÁKOVÁ, 
MIROSLAVA
TUHÁ, PAVLA
VALERIANOVA, KITTY
VALÍČEK, TOMÁŠ
VOJKOVSKÁ, LIBUŠE
ZAJÍCOVÁ, GIUSEPPINA

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Sponzorování je jedním z úhelných kamenů vašeho úspěchu s Amway!

PODPORA SPONZOROVÁNÍ
Amway Česká republika zveřejní v Amagramu jméno každého Vlastníka podnikání Amway a Privilegovaného zákazníka plus, 

který během třech po sobě jdoucích měsíců nasponzoruje alespoň 3 nové linie. 

Pro zveřejnění zašlete laskavě oddělení služeb zákazníkům Amway ČR jména a Identifikační čísla nově nasponzorovaných VPA/M+. 
Tato podpora je platná od ledna 2001. Jména budou zveřejněna vždy v nejbližším Amagramu.

Přejeme mnoho úspěchů sponzorům i jejich novým liniím. 

Jméno Počet nově nasponzorovaných partnerů

Turkovi Hana a Jiří 3

OBDOBÍ ÚNOR–DUBEN 2008

Jméno Počet nově nasponzorovaných partnerů

Krupičkovi Jitka a Jaroslav 3

OBDOBÍ BŘEZEN–KVĚTEN 2008

Sponzorování je jedním z úhelných kamenů vašeho úspěchu s Amway!

PODPORA SPONZOROVÁNÍ



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

NOVÁ soutěž 
s výrobky péče 

o pleť ARTISTRY™ 
na podporu 

vašeho podnikání!
V červenci 2008 zahajujeme skvělou 

novou soutěž na podporu prodeje 
výrobků řady péče o pleť ARTISTRY!

Soutěž je rozdělena do tří etap a mohou se jí zúčastnit pouze všichni 
VPA, každá etapa trvá šest měsíců a pokaždé, když některou z nich 
úspěšně dokončíte a dosáhnete cílové osobní B.h. za výrobky péče 
o pleť ARTISTRY, získáte odměnu. 

Jako odměnu NAVÍC za dokončení všech tří etap získá 
20 nejlepších VPA v Evropě, kteří v průběhu soutěže dosáhnou nejvyšší 
celkové osobní B.h. za výrobky péče o pleť ARTISTRY, plně hrazený 
třídenní zájezd do celosvětového ústředí společnosti Amway v Adě 
v americkém státě Michigan a budou moci navštívit Institut krásy 
ARTISTRY a dozvědět se více o výrobcích řady péče o pleť ARTISTRY.

S cílem maximalizovat vaše šance na získání zákazníků a odměn byl 
do této soutěže zahrnut veškerý sortiment výrobků ARTISTRY™ 
TIME DEFINACE™, základní péče o pleť a ARTISTRY Creme 
LuXury. Díky svému rozfázování je tato dlouhodobá soutěž také 
značně flexibilní, jak je uvedeno níže.

Přejeme vám hodně úspěchů v této soutěži a těšíme se 
na osobní setkání se všemi 20 vítěznými VPA.

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Kvalifikační podmínky a odměny:

1. etapa:  1. července 2008 – 31. prosince 2008

Požadavky:   Dosažení následující minimální osobní B.h. za všechny výrobky péče o pleť ARTISTRY™, 
včetně ARTISTRY™ TIME DEFINACE™, základní péče o pleť a ARTISTRY Creme LuXury.

Odměna: Profesionální prezentační materiál na podporu prodejního úsilí VPA.

červenec 08 srpen 08 září 08 říjen 08 listopad 08 prosinec 08

200 B.h. 200 B.h. 250 B.h. 250 B.h. 300 B.h. 300 B.h.

2. etapa:  1. ledna 2009 – 30. června 2009

Požadavky:  Dosažení následující minimální osobní B.h. za všechny výrobky péče o pleť ARTISTRY, 
včetně ARTISTRY TIME DEFINACE, základní péče o pleť a ARTISTRY Creme LuXury.

Odměna:  Speciální cena, která vám pomůže být ještě efektivnější při prodeji a doporučování výrobků 
ARTISTRY.

leden 09 únor 09 březen 09 duben 09 květen 09 červen 09

350 B.h. 350 B.h. 400 B.h. 400 B.h. 450 B.h. 450 B.h.

3. etapa:  1. července 2009 – 31. prosince 2009

Požadavky:  Dosažení následující minimální osobní B.h. za všechny výrobky péče o pleť ARTISTRY, 
včetně ARTISTRY TIME DEFINACE, základní péče o pleť a ARTISTRY Creme LuXury.

Odměna:  Víkendový pobyt v lázních, popř. lázeňská procedura v hodnotě až 6 500 Kč. 
Jednoduše nám donesete fakturu a my ji proplatíme až do výše 6 500 Kč na jedno podnikání. 

červenec 09 srpen 09 září 09 říjen 09 listopad 09 prosinec 09

500 B.h. 500 B.h. 500 B.h. 500 B.h. 500 B.h. 500 B.h.

Odměna navíc: 

Dvacet účastníků s nejvyšší osobní B.h. z prodeje výrobků péče o pleť ARTISTRY 
či ARTISTRY TIME DEIANCE v Evropě ze všech tří etap vyhraje plně hrazený 
třídenní zájezd do celosvětového ústředí naší společnosti v Adě v americkém 
státě Michigan a navštíví ústav Institut krásy ARTISTRY.

Pokud se z jakéhokoli důvodu v jedné z etap nekvalifikujete, budete se i přesto moci kvalifikovat na odměnu navíc v podobě zájezdu 
do Ady, a to tehdy, pokud získáte v ostatních etapách B.h. navíc.

Jelikož cílem soutěže je podpořit a odměnit maloobchodní prodej příslušných výrobků, společnost Amway může požadovat doklad 
o tom, že objem překračující úroveň obvyklé vlastní spotřeby byl prodán koncovým zákazníkům.

Této motivační akce se mohou zúčastnit pouze VPA, neboť pouze VPA se mohou zabývat maloobchodní činností.

ČERVENEC/SRPEN 2008
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PŘEDSTAVUJEME 
OLIVIERA VAN DOORNE, 
KREATIVNÍHO ŘEDITELE 
ARTISTRY™ Creme LuXury
Mezinárodně uznávaný designér 
Olivier Van Doorne promítl své 
nápady a zkušenosti do obalu 
ARTISTRY Creme LuXury  

„Když jsem začínal pracovat na tomto projektu, 
chtěl jsem navrhnout něco opravdu jedinečného, 
krásného, uměleckého a přitom jednoduchého 
zároveň. Obal, který by symbolizoval značku 
v následujících letech – a přesně tak také vypadá. 
Na obalu se mi líbí zejména to, že vyzařuje 
očekávání něčeho úplně nového a svěžího už 
při samotné prezentaci výrobku. Výsledkem je 
snoubení výjimečného krému a dokonalého, 
hladkého obalu, které nemá na trhu prestižní 
kosmetiky srovnání.“

BIOGRAFIE Cestování podpořilo 
jedinečný intuitivní a intelektuální talent 
Oliviera Van Doorne k tvorbě designu 
výrobků. Poprvé se v oblasti péče o krásu 
prosadil ve svých 31 letech, když se stal 
ředitelem designu pro značku Lancôme, 
spolupracoval také s Isabellou Rosselini 
a Nickem Knightem. Jeho nedávná práce 
pro Jennifer Lopez, Calvina Kleina 
a Swarowski jen potvrzuje jeho pestrou 
a dynamickou vizi v této oblasti.

Více informací naleznete na www.amway.cz 
Obj. č. 103564 
ARTISTRY Creme LuXury – 45 ml

ČERVENEC/SRPEN 2008
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SKVĚLÁ NABÍDKA OD

ČERVENEC/SRPEN 2008

Lesk na rty 
Magnetism

Objednejte si balíček (obj. č. 219510) ještě dnes a obdržíte následující výrobky:

Řada profesionálních výrobků značky E. FUNKHOUSER™ NEW YORK byla 
vytvořena tak, aby vám přinesla dokonalý požitek z vysoce kvalitní profesionální 
kosmetiky a tajné know-how profesionálních maskérů. Tyto výrobky, bez nichž se 
neobejde žádný profesionální maskér, jsou nezbytnou součástí každého skvělého 
profesionálního vzhledu. 

Nabídka je platná do 31. října 2008. Zakupte si sadu vybraných výrobků 
Profesionální řady E. FUNKHOUSER NEW YORK a získáte 10% cenové 
zvýhodnění při zachování plné B.h./O.o., platí do vyprodání zásob.

Chceme vám umožnit vyzkoušet si všechny úžasné výrobky obsažené 
v E. FUNKHOUSER NEW YORK Profesionální řadě, a proto jsme připravili 
tento exkluzivní balíček obsahující kompletní nabídku výrobků této řady.

Tužka na obočí se sypkým pudrem
Brunette

Make-up v tyčince
Natural

Oční korektor 
Natural

Rozjasňující tyčinka 
Medium

Zvýrazňující pudr 
Medium

Sypký pudr 
Translucent

Balzám na rty

Jemný peeling na rty

Řasenka 
Black Onyx

Krémové oční linky 
Graphite

Přípravek zvětšující 
objem rtů

Tužka na oči
Carbon

OBJEDNEJTE SI VÝROBKY PRO KAŽDODENNÍ LÍČENÍ, 
DÍKY NIMŽ BUDETE HVĚZDOU, KTEROU DOOPRAVDY JSTE.

Kompletní nabídku výrobků naleznete v brožurce E. FUNKHOUSER NEW YORK 
Kolekce 007, obj. č. 106387 nebo navštivte ještě dnes internetové stránky 

www.amway.cz. Naleznete zde také řadu videoukázek od Eddieho, kde vám nabízí 
tipy, jak dosáhnout při líčení těmito výrobky těch nejlepších výsledků.
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NUTRILITE DAILY 
(Obj. č. 8632 – 90 tablet; Obj. č. 100031 – 30 tablet)

Vyvážený vitaminový a minerální doplněk stravy, 
který pomáhá zvyšovat příjem živin u lidí se špatnými 
stravovacími návyky. Ke zvyšování prestiže doplňku stravy 
NUTRILITE Daily přispívá i mohutná podpora Ronaldinha, 
dvojnásobného držitele ceny pro nejlepšího fotbalistu 
světa, kterou každoročně uděluje mezinárodní fotbalová 
federace FIFA. Nejenže NUTRILITE Daily užívá, ale věří, 
že výrobky značky NUTRILITE optimalizují jeho výkonnost 
jak na fotbalovém hřišti, tak v každodenním životě.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Obsahuje koncentráty špenátu, mrkve, třešně acerola, 
petržele, řeřichy a vojtěšky.

• Poskytuje široké spektrum živin a zajišťuje vyváženost 
základních vitaminů a minerálních látek.

• Obsahuje exkluzivní rostlinné koncentráty NUTRILITE.

NUTRILITE OMEGA-3 COMPLEX 
(Obj. č. 4298 – 90 tablet)

Skvělý způsob, jak do stravy zařadit esenciální mastné 
kyseliny. NUTRILITE Omega-3 Complex obsahuje 

koncentrovaný rybí tuk bohatý na omega-3 mastné 
kyseliny. Zvláště vhodné pro lidi, kteří do své stravy 

pravidelně nezařazují takové potraviny, jako jsou losos, 
tuňák, sardinky a vlašské ořechy.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Antioxidanty chrání buňky v těle před poškozením 
způsobeným oxidací.

• Jedna kapsle dodá tělu přibližně stejné množství 
omega-3 mastných kyselin jako 28 g lososa, tuňáka 
či sardinek.

• Pomáhá doplnit esenciální mastné kyseliny, které 
musí být jinak přijímány ve stravě.

„Jste  to, 
co jíte“

LY 

Doplňky stravy představují vynikající zdroj základních nutrientů doplňujících zdravou 
stravu.

Tyto doplňky stravy NUTRILITE™ jsou nejprodávanější na trhu a pomáhají 
zákazníkům vyplňovat mezery ve výživě, které mohou vznikat v důsledku stále 
uspěchanějšího životního stylu a nesprávné životosprávy:

Když se vaši zákazníci nechají přesvědčit ke zdravému stravování, bude to 
jedna z nejlepších věcí, které pro své zdraví mohou z dlouhodobého hlediska 
udělat. Značná část světové populace by se mohla těšit větší životní síle, 
energii a optimálnímu zdraví, kdyby zlepšila své stravovací návyky.

TRILITE OMEGA-3 CO
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NUTRILITE CLA 500 KONJUGOVANÁ 
KYSELINA LINOLOVÁ V KAPSLÍCH 

(Obj. č. 100280 – 180 kapslí)

Doplněk stravy s konjugovanou kyselinou linolovou (CLA) 
vyrobený ze 100% světlicového oleje. CLA je esenciální 

mastná kyselina, která se přirozeně vyskytuje v mase 
a mléčných výrobcích – a právě tyto potraviny se při 

nízkotučné dietě často vypouštějí. Současné výzkumy ukazují, 
že CLA může v kombinaci s vyváženou stravou a fyzickou 

aktivitou přispět ke zlepšení poměru svaloviny a tuků v těle.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• CLA může hrát významnou roli při udržování rovnováhy 
v těle, jejímž výsledkem je lepší poměr svaloviny a tuků.

• Studie uvádějí, že v kombinaci s vyváženou stravou 
a fyzickou aktivitou může CLA přispět ke snížení 
množství tuků v těle a příznivě působit na metabolismus.

• Výrobek pro každého, kdo si chce zvýšit pevnost svalové 
tkáně.

NUTRILITE VITAMIN C PLUS  
(Obj. č. 4252 – 100 tablet)

Obsahuje vitamin C, cenný antioxidant a všestranně 
užitečný vitamin rozpustný ve vodě, který je třeba 
stále doplňovat pomocí stravy. Vitamin C pomáhá 

v boji proti volným radikálům, posiluje imunitní 
systém a přispívá k uchování zdravé pleti.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Obsahuje exkluzivní koncentrát třešně Acerola 
NUTRILITE – jeden z nejbohatších přírodních zdrojů 
vitaminu C.

• Vitamin C je k dostání i ve žvýkací formě a je vhodný jak pro 
děti, tak pro dospělé, kterým působí obtíže polykání tablet.

• Ideální pro každého, kdo chce doplňovat svou stravu 
přípravky bez umělých příchutí, barviv a konzervačních látek.

NUTRILITE CALCIUM MAGNESIUM 
(Obj. č. 5848 – 80 tablet; Obj. č. 100033 – 30 tablet)

Přípravek obsahuje dvě základní minerální látky spolu 
s exkluzivním vojtěškovým koncentrátem NUTRILITE. 
Jedná se cenný doplněk stravy pro lidi s nízkým příjmem 
potravin bohatých na vápník a také pro každého, 
kdo potřebuje větší příjem vápníku – jde zejména 
o dospívající, starší lidi a těhotné či kojící ženy.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Je dobrým zdrojem dvou důležitých minerálních látek 
a zajišťuje správný poměr hladin vápníku a hořčíku.

• Ideální pro každého, kdo špatně snáší mléko, popř. jiné 
mléčné produkty.

• Dobře snášené formy i dávkování obou minerálních látek.

NUTRILITE PROTEIN 
(Obj. č. 0145 – 450 g)

Jedinečná směs bílkovin ze sóji a mléka, která poskytuje 
všech devět esenciálních aminokyselin. Obsahuje méně 
tuku a cholesterolu než běžná porce masa, sýra, vajec 
a plnotučného mléka a je ideální pro každého, kdo 
nekonzumuje dostatečné množství jídel s vysokým 
obsahem bílkovin.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Má nízký obsah sacharidů a obsahuje pouze 3,4 % tuku.

• Přirozený zdroj bílkovin, které se získávají z koncentrátů 
sóji a mléka.

• Ideální pro každého, kdo potřebuje přijímat více bílkovin 
a komu záleží na počtu kalorií a objemu tuků ve stravě.

NUTRILITE CLA KONJUGOVANÁ 
Á Í

NUTRI

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Letní vaření 
s iCook™ Nerezovým nádobím
Letní vaření je plné lahodné čerstvé zeleniny, ovoce a vynikajicích 
letních ingrediencí. Je to ideální roční období pro přípravu lehkých, 
rychlých jídel, která úžasně vypadají a skvěle chutnají.

Řada nádobí iCook prvotřídní kvality nabízí 
perfektní výsledky a univerzálnost – ideální 
pro oblíbené letní recepty. 

Poraďte vašim zákazníkům, jak si užít letního vaření 
bez nepříjemného horka prostřednictvím našich tipů.
•  Vyhněte se vaření v troubě a plánujte si jídla, která lze 

rychle uvařit na vařiči. Všechny sady Nerezového nádobí 
iCook obsahují perfektní hrnce pro snadné letní vaření.

•  Použijte pouze jednu spirálu/hořák a využijte metodu 
pyramidového vaření iCook. Ušetříte místo, energii 
i peníze.

•  Použijte metodu vaření při nízké vlhkosti VITALOK™ 
pro zachování přirozené chuti a hodnotných živin, 
stejně tak jako barvy a struktury potravin. Metoda 
vaření VITALOK umožňuje, aby připravované jídlo 
(maso, ovoce i zelenina) bylo podléváno svými 
přírodními oleji a šťávami.

•  Použijte 30cm Pánev s nepřilnavým povrchem nebo 
Větší pánvičku s pokličkou pro vaření „v jednom 
hrnci“. Vyzkoušejte lahodná a výživná jídla z naší 
iCook Kuchařky.

•  Ušetřete čas při úklidu. Nerezové nádobí iCook se 
velmi snadno umyje díky tomu, že se jídlo připravuje 
při nízkých teplotách a tak se málokdy připálí. Nádobí 
jednoduše umyjte použitím DISH DROPS™ Přípravku 
na mytí nádobí.

•  Užívejte si více času se svou rodinou a přáteli. 
S Nerezovým nádobím iCook můžete relaxovat 
s vědomím, že všechny komponenty se vzájemně 
doplňují a umožňují vám užívat si letního stolování.

ČERVENEC/SRPEN 2008
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20% navýšení B.h./O.o. na každý nákup iCook Luxusní rodinné sady, 27 dílů. 

Platí v červenci a srpnu 2008.

Obj. č. 101098

Speciální letní nabídka iCook™

Během 30 let zkušeností vzniklo mezi značkami 
DISH DROPS a iCook perfektní partnerství. 
Vědecky navržené složení pro dosažení výjimečné 
čisticí síly, která zatočí s mastnotou a špínou. 
Zanechá nádobí nádherně čisté.

DISH DROPS 
Přípravek na mytí 
nádobí
Obj. č. 0228  
(1 litr)

DISH DROPS SCRUB 
BUDS™ Nerezové drátěnky
Obj. č. 6407 
balení 4 ks

Používejte na celou řadu 

Nerezového nádobí a Nožů 

iCook. Bezpečné pro použití 

jak na vnitřní povrchy, tak 

na dna hrnců řady Nerezového 

nádobí iCook. Není vhodné 
na iCook Nádobí 
s nepřilnavým povrchem.

Péče o Nerezové 
nádobí iCook 
s přípravky 
DISH DROPS™ ™

•  NOVÉ mezinárodní recepty z celé Evropy
•  informace o Nerezovém nádobí iCook, Nádobí s nepřilnavým povrchem iCook a NOVOU kapitolu 

o Nožích iCook
•  podrobnosti o exkluzivních technologiích OPTITEMP™, VITALOK™ a DURAMIC™
•  základní nutriční informace a praktické převodní tabulky
•  vyčerpávající informace o použití a péči
•  tipy na přípravu masa, ryb a zeleniny
Obj. č. 202368 iCook Kuchařka – v prodeji od srpna 2008

NOVÝ VZHLED iCook Kuchařky 
Nyní s mezinárodními recepty
Od srpna 2008 bude mít iCook Kuchařka nový vzhled. Na více než 80 stranách 
užitečných informací o kompletní řadě Nerezového nádobí iCook nyní naleznete:

Používejte na celou řadu 

Nerezového nádobí iCook. 

Nádobí umyjte teplou 

vodou s přípravkem 

DISH DROPS co nejdříve 

po použití.

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Letní potěšení!

O dovolené se může stát, že si až příliš 
dopřáváme jídla a pití, avšak pokud 
běžně používáte NUTRILITE POSITRIM 
Smetanovou směs v prášku a šejkr, 
můžete si kdykoli dopřát nutričně 
hodnotnou a zdravou náhradu jídla!

NUTRILITE POSITRIM Smetanová směs 
v prášku pomáhá snižovat hmotnost, 
je to však univerzální výrobek, vhodný 
kdykoli potřebujete výživnou náhradu 
jídla, a je levnější než mnoho jídel 
z rychlého občerstvení. Skvělá alternativa 
těžko stravitelných tučných jídel a svačin!

Ať už budou vaši zákazníci trávit 
dovolenou doma nebo v zahraničí, 
přidáním pouhých 250 ml odtučněného 

mléka si ze smetanové směsi 
připraví hustou krémovou směs 
k snídani nebo k obědu.

Jelikož letní sezona dovolených je v plném proudu, nezapomeňte na NUTRILITE™ 
POSITRIM™ Smetanovou směs v prášku a NUTRILITE POSITRIM Proteinové 
tyčinky, které vašim zákazníkům zajistí správnou výživu a dobrou kondici.

Anebo své zákazníky vybídněte, aby:

• si do směsi zamíchali sezonní ovoce 
nakrájené na kostičky a dopřáli si chuť 
podle vlastních představ,

• do směsi s mlékem přidali ledovou 
tříšť a získali osvěžující chladné jídlo 
pro horký letní den.

SLOŽENÍ NUTRILITE POSITRIM 
Smetanové směsi v prášku
(každé balení obsahuje 14 sáčků)

Obj. č. 103792 – vanilková příchuť
Obj. č. 103793 – kakaová příchuť
Obj. č. 103794 – příchuť kávy s mlékem 
Obj. č. 103795 – jahodová příchuť
Obj. č. 218506 – POSITRIM Šejkr

ČERVENEC/SRPEN 2008
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NUTRILITE™ POSITRIM™ Proteinové tyčinky 
nabízejí praktickou rychlou svačinku skvělé chuti, 
především pro ty, kdo chtějí zkusit méně výživné rychlé 
občerstvení, aby se zbavili svíravých pocitů hladu. 

Při vynechávání jídel nebo pokud jste zaneprázdnění 
a žijete aktivním životním stylem nebo jíte jen určité 
potraviny, je složité zajistit si každý den vyvážený 
jídelníček.

Proto si s sebou na jednodenní výlet na pláž nebo 
piknik na sluníčku nezapomeňte vzít tuto chutnou 
tyčinku s vysokým obsahem bílkovin, kterou můžete 
bez jakékoli další úpravy rovnou sníst. 

Každá tyčinka obsahuje všech devět základních 
aminokyselin s vědecky vyváženým složením nutrientů 
a vysoce kvalitní bílkovinou a není zbytečně zatížena 
sacharidy a nasycenými tuky.

NUTRILITE je přední světová značka vitaminů, minerálních látek a doplňků stravy  
(na základě tržeb z roku 2006, jak vyplynuly z výzkumu společnosti Euromonitor International).

NUTRILITE POSITRIM Proteinové tyčinky

Obj. č. 102617 – karamelovo-vanilková příchuť

Obj. č. 101140 – čokoládovo-mátová příchuť

Obj. č. 101141 – pomerančová příchuť

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Již brzy...Již brzy...

Výrobky pro aktivní životní styl

Spolehněte se na úplnost a nutriční dokonalost 

výrobků NUTRILITE, které vám dodají energii 

a vitalitu, abyste mohli žít naplno. 

ČERVENEC/SRPEN 2008
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Více informací naleznete v následujícím vydání časopisu AMAGRAM™.

www.amway.cz

Již brzy...

NUTRILITE 1NUTRILITE 1™™

JSTE DOST SILNÍ ?JSTE DOST SILNÍ ?

ČERVENEC/SRPEN 2008
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eSpring™ Zařízení na úpravu 
pitné vody a NSF International
Na trhu je v současné době k dostání celá řada systémů na filtraci vody a téměř všichni jejich 
výrobci tvrdí, že jsou tato zařízení účinná. Kterým ze všech těchto matoucích tvrzení mohou 
zákazníci věřit? Existuje nějaký uznávaný soubor norem pro systémy na úpravu pitné vody, 
na jejichž základě by mohli spotřebitelé porovnat vlastnosti jednotlivých přístrojů?

Odpověď zní ano – existují normy, jejichž splnění je podmínkou k získání 
certifikátu od organizace NSF International.

Co je NSF International? 
NSF International je přední světově uznávaná nezisková organizace, která provádí zkoušky 
zařízení na úpravu pitné vody a jejich certifikaci. Již přes 25 let pomáhá zákazníkům rozpoznat, 
zda bude určitý výrobek opravdu tak bezpečný a účinný v odstraňování různých znečišťujících 
látek z pitné vody, jak tvrdí výrobce.

Program certifikace zařízení na úpravu pitné vody organizace NSF zahrnuje rozsáhlé zkoušky 
výrobku a neohlášené kontroly výrobních zařízení. Cílem programu je poskytnout spotřebitelům 
jistotu, že zakupovaná zařízení na úpravu pitné vody splňují požadavky národních norem 
na provedení, materiál a technické vlastnosti.

Využijte certifikát NSF k maximálnímu 
navýšení prodeje eSpring Zařízení 
na úpravu pitné vody
Certifikát udělovaný organizací NSF se těší vysokému uznání a velké 
důvěryhodnosti. Využijte jej u nových zákazníků pro odlišení výrobku eSpring 
od jiných zařízení na úpravu pitné vody, jejichž koupi zákazníci zvažují.

Informujte zákazníky, že eSpring Zařízení na úpravu pitné vody podle 
certifikátu uděleného organizací NSF International odstraňuje více 
znečišťujících látek než jakýkoli jiný systém na úpravu vody s uhlíkovým 
UV filtrem.

Připomeňte zákazníkům, že eSpring Zařízení na úpravu pitné vody jako 
první na světě splnilo normy NSF/ANSI č. 42, 53 a 55B, tři mezinárodně 
uznávané normy jakosti vody.

Důvěřujte kvalitě výrobku. S certifikátem NSF si můžete být jisti, že eSpring 
Zařízení na úpravu pitné vody bude fungovat tak, jak tvrdí výrobce.

Víte, že...
eSpring Zařízení na úpravu 

pitné vody bylo prvním 
přístrojem na trhu, který 

splnil tři hlavní normy 
NSF/ANSI – normy 

č. 42, 53 a 55B.

Více informací o NSF International naleznete na webových stránkách 
organizace www.nsf.org, nebo na stránkách www.eSpring.com.

Víte, že...
Organizace NSF přezkušuje 
eSpring Zařízení na úpravu 

pitné vody každých 
pět let.
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Se zlatavě opálenou pletí můžete vypadat a cítit se skvěle, avšak důležité je nezapomínat na nebezpečí slunečního záření. 
S použitím PETER ISLAND™ Opalovacího mléka SPF 30 / SPF 15 a PETER ISLAND Mléka po opalování dosáhnete nejen perfektně 
opáleného vzhledu, ale také ochrany pleti proti spálení a dlouhodobějšímu poškození. Dermatologicky testováno, vhodné pro celou 
rodinu kromě dětí mladších 3 let.

Mějte 
na paměti…

Nepobývejte na slunci příliš dlouho, 
i když používáte výrobky na ochranu 
pokožky před slunečním zářením.

Přílišné vystavování se slunečnímu 
záření může způsobit závažná 
zdravotní rizika.

Přípravky často znovu nanášejte, 
především pokud se zpotíte nebo 
po plavání, aby vás i nadále chránily.

Pečujte o svou pleť při pobytu na slunci 
s PETER ISLAND Přípravky na opalování.

Jaký opalovací 
krém mám 
používat?

Ať už vaše tělo potřebuje jakoukoli 
ochranu, Přípravky na opalování 
PETER ISLAND jsou vodě odolné 
a obsahují hydratační látky a vitamin E, 
které pomáhají předcházet poškození 
způsobenému volnými radikály, jež může 
vést k předčasnému stárnutí pokožky. 

PETER ISLAND Mléko po opalování 
obsahuje hydratační látky pro zvlhčení 
pleti a složku aloe vera známou 
svými příznivými 
hydratačními 
účinky.

 Jaký druh ochrany 
 před slunečním 
 zářením potřebuji 
z hlediska typu pleti?

světlá pleť – PETER ISLAND Opalovací mléko 
SPF 30 

střední pleť – PETER ISLAND Opalovací 
mléko SPF 30

tmavá pleť, černoši a asiaté – PETER 
ISLAND Opalovací mléko SPF 15 

děti – PETER ISLAND Opalovací mléka jsou 
vhodná pro celou rodinu kromě dětí mladších 
3 let.

Novorozenci a malé děti nesmějí být 
vystaveny přímému slunečnímu záření. 

Chraňte svou pleť Chraňte svou pleť 
před letním sluncem*před letním sluncem*

PETER ISLAND Přípravky na opalování 

Opalovací mléko SPF 15 – obj. č. 103172, 250 ml

Opalovací mléko SPF 30 – obj. č. 103173, 250 ml

Mléko po opalování – obj. č. 103176, 250 ml

*Podle doporučení EU byla změněna etiketa výrobku, avšak PETER ISLAND 
Opalovací mléka mají i nadále ochranu proti záření UVA i UVB. Ochranu proti 
UVB označuje nápis SPF a nový symbol ochrany proti UVA označuje, 
že výrobek chrání i před tímto zářením.
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KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Rychle účinkuje, odstraňuje i odolné mastné, olejové skvrny, tér, 

skvrny od rtěnky a tuše.
• Účinně odstraňuje skvrny z nejrůznějších omyvatelných povrchů 

v domácnosti.*
• Omývání není nutné – stačí nastříkat a setřít.
Použijte výrobek k čištění vařičů, nářadí, grilů, zahradního nábytku, 
pracovních ploch, spotřebičů a zalisovaných dřevěných ploch.
* Není vhodný na hladké latexové povrchy, koberce a nepokryté dřevěné povrchy.

Zaostřeno na výrobky 
řady péče o domácnost
Proč trávit čas drhnutím, když můžete použít 
ZOOM™ Koncentrovaný čisticí prostředek?

ZOOM Koncentrovaný čisticí prostředek je 
účinný, víceúčelový prostředek, který 
odstraní i nejodolnější skvrny a špínu. 

V mateřské školce v Lelekovicích u Brna pracuje 
paní Renata Vodičková, která je nejen úspěšným 
Vlastníkem podnikání Amway, ale i schopnou 
organizátorkou. Její zásluhou a zásluhou ředitelky 
školy paní Evy Pešlové se uskutečnila  pro děti 
a jejich rodiče společenská a charitativní akce, 
na které se podílela i firma Amway ČR.

Děti vyrobily krásné panenky podle projektu 
UNICEF „Adopotuj panenku a zachraň život 
dítěte“, které si pak návštěvníci akce mohli zakoupit 
a firma Amway k tomu pro účastníky poskytla dárky, 
které zakoupila od UNICEFu. Akce měla velmi dobrý ohlas 
a byla rodiči a dětmi skvěle přijata. Vždyť se podařilo prodejem 
panenek získat částku přes 21 000 korun, takže spolu 
s hodnotou dárků UNICEF  přesáhl celkový příspěvek  částku 
28 000 Kč. Takto získané prostředky jsou použity na záchranu 
dětských životů v oblastech světa, které jsou ohroženy 
smrtelnými chorobami, tedy zejména v Africe.  

Je to jistě velmi záslužný čin hodný následování a my bychom 
organizátorům v Lelekovicích chtěli vyjádřit náš dík za jejich 
podporu dobré věci. 

Školka v Lelekovicích pro UNICEF
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Obj. č. Popis Jednotka B.h. O.o. Prodejní cena Amway vč. DPH Doporučená MC

  Speciální nabídka na červenec a srpen 20% navýšení B.h./O.o.
101098 iCook™ Rodinná sada 1 sada / 27 ks 819,88 32 795,00 32 522,00 43 910,00

 Speciální nabídka na červenec 2008 nebo do vyčerpání zásob 
 K ARTISTRY™ Zlatému zrcátku a ARTISTRY™ Sypkému pudru s bronzovým efektem  navíc obdržíte ARTISTRY™ Štětec na Sypký pudr s bronzovým efektem
106946 Balíček obsahuje: ARTISTRY™ Zlaté zrcátko, 
 ARTISTRY™ Sypký pudr s bronzovým efektem – True Bronze 
 a ARTISTRY™ Štětec na Sypký pudr s bronzovým efektem 1 bal. 12,88 515,00 779,00 1 060,00

  25% cenové zvýhodnění při koupi ARTISTRY™ AHA  Zjemňujícího tělového hydratačního mléka spolu s ARTISTRY™  Rtěnkou s leskem OF 15 – Gloss 
 (zachování plné B.h./O.o.)    
106956 Balíček obsahuje: ARTISTRY™ AHA Zjemňující tělové hydratační mléko 
 a ARTISTRY™ Rtěnku s leskem OF 15 – Gloss 1 bal. 16,73 669,00 598,00 805,00

  25% cenové zvýhodnění při zachování plné B.h./O.o. na:          
5013 ARTISTRY™ Hydratační ochranný krém SPF 15  75 ml 9,68 387,00 345,00 465,00
 
 Speciální nabídka na srpen 2008 nebo do vyčerpání zásob  
 20% cenové zvýhodnění při koupi ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ Regeneračního  pleťového mléka spolu s ARTISTRY™ Alfa hydroxy sérem plus 
 (snížení B.h./O.o.)
106954 Balíček obsahuje: ARTISTRY™ TIME DEFIANCE ™ Regenerační pleťové mléko 
 a ARTISTRY™ Alfa hydroxy sérum plus 1 bal. 26,83 1 073,00 1 277,00 1 720,00

  25% cenové zvýhodnění při koupi SATINIQUE™ Šamponu pro  barvené vlasy, SATINIQUE™ Kondicionéru pro barvené vlasy  a SATINIQUE™ Vlasového
 přípravku pro fixaci barvy a ochranu proti účinkům vysokých teplot (zachování B.h./O.o.)
231682 Balíček obsahuje: SATINIQUE™ Šampon pro barvené vlasy, 
 SATINIQUE™ Kondicionér pro barvené vlasy a SATINIQUE™ Vlasový 
 přípravek pro fixaci barvy a ochranu proti účinkům vysokých teplot 1 bal. 20,18 807,00 723,00 970,00

  Literatura – v prodeji od srpna 2008
202368 iCook™ Kuchařka  1 ks 0,00 0,00 230,00 -
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NOVÝ VZHLED ŘADY ZÁKLADNÍ 
PÉČE O PLEŤ „ARTISTRY™ essentials“
Vaše oblíbená řada Základní péče o pleť „ARTISTRY essentials“ 
bude obsahovat NOVÉ INOVATIVNÍ komplexy, 
NOVÉ přísady NUTRILITE™ a bude prodávána v novém 
MODERNÍM balení. A mnoho dalších skvělých předností navíc.  

Více informací naleznete v dalším 
vydání časopisu AMAGRAM™.

NEKOMPLIKOVANÁ KRÁSA 
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