
Verjemite svojim očem z 
NOVO ARTISTRY™ 
TIME DEFIANCE™ 
kremo za učvrstitev 
kože okrog oči
Več o izdelku si preberite v reviji.
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REVIJA ZA NOSILCE AMWAYEVEGA 
POSLA IN STALNE KUPCE PLUS



POLETNI PRIHRANKI -  

25 %* POPUSTA

* TV in VP se zaradi popusta ustrezno zmanjšajo.
Promocijska ponudba velja do 31. decembra 2009.

Na voljo tudi letaki s to posebno ponudbo izdelkov 
ob 50. obletnici Amwaya za vaše stranke.  
Št. izdelka: 233137 – 10 izvodov

Za več informacij o 50. obletnici Amwaya obiščite spletno stran 
www.amway.si! 

Poletno svežino vam bo 
prineslo SA8™ tekoče pralno 
sredstvo za občutljivo perilo. 
Vaše perilo bo čudovito čisto 
tudi pri nizkih temperaturah.
Št. izdelka: 3272 – 1 liter

Za bleščeče čista okna, 
ki bodo prepuščala 

sončne žarke, preizkusite  
L.O.C.™ Plus čistilo 

za steklo.
Št. izdelka: 7485 – 500 ml 

Kupite katerega koli izmed spodaj 
navedenih izdelkov in prejeli boste 
25 % popusta.

Kupite oba fantastična izdelka 
in druge izbrane, spodaj 
predstavljene izdelke 
s 25-odstotnim popustom.

DISH DROPS™ čistilo 
za pomivanje posode   
Št. izdelka: 0228 – 1 liter 

PURSUE™ čistilo za 
straniščno školjko 
z organsko kislino   
Št. izdelka: 3951 – 750 ml 

L.O.C. Plus blago čistilno 
sredstvo  
Št. izdelka: 0951 – 500 ml 

L.O.C. Plus čistilo za kovine    
Št. izdelka: 0094 – 200 ml

BODY SERIES™ vlažilni losjon 
za roke in telo
Št. izdelka: 2175 – 400 ml 

BODY SERIES koncentrirano 
tekoče milo za roke    
Št. izdelka: 2171 – 250 ml 

BODY SERIES polnilo 
koncentriranega tekočega 
mila za roke 
Št. izdelka: 100100 – 1 liter  

BODY SERIES osvežujoče 
tekoče milo za telo
Št. izdelka: 2162 – 400 ml 

BODY SERIES polnilo 
osvežujočega tekočega mila 
za telo
Št. izdelka: 2163 – 1 liter 

POPUSTA

DELITE  
TE IZDELKE   

PO IZJEMNIH 
CENAH  

Z VAŠIMI  

STRANKAMI.
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Za mnoge izmed vas je najpomembnejši 
del Amwayevega posla eden izmed prvih 
korakov, ki ste jih morali opraviti, odločitev, 
da lahko uspešno vodite svoje podjetje.

To spoznanje in izvedba takšnih sprememb 
v življenju zahtevata veliko poguma. 
Potrebna je tudi velika mera potrpljenja. 

Sami to veste bolje kot kdor koli drug. 

Ko sta najina očeta začela s tem poslom, 
so ljudje hitro spoznali, da je drugačen.  
Uspeh ni bil odvisen od vašega finančnega 
stanja ali izobrazbe. Ključnega pomena 

je bila vaša pripravljenost na trdo delo, 
prodaja izdelkov in vzpostavljanje odnosov 
z drugimi ljudmi.

Prvi distributerji so bili vodilni delavci, 
babice, učitelji, delavci v tovarnah – ljudje 
iz vseh družbenih slojev. Prav tako kot 
vi. Skupno jim je bilo to, kar še danes 
navdihuje številne izmed vas, namreč želja 
po doseganju svojega potenciala. 

Vsi začnemo na isti stopnji. Kako boste 
posel gradili naprej, pa je vedno odvisno 
vas. 

Dosežite 
svoj potencial
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Rich DeVos in Jay Van Andel nista iznašla pojma direktne 
prodaje, ko sta leta 1959 ustanovila Amway, sta pa nedvomno 
izboljšala idejo.

Danes je Amway vodilno globalno podjetje v industriji 
z več kot tremi milijoni nosilcev posla v več kot 80 državah 
in območjih po celem svetu.

To pa zaradi tega, ker Amwayeva poslovna priložnost ni 
omejena s potencialnim zaslužkom in geografskimi mejami.

Ne glede na to, ali živite v Miamiju, Madridu ali Mumbaju, 
lahko zgradite Amwayev posel, ki presega meje vaše matične 
države – se razširite na druge trge, medtem ko delite 
Amwayevo poslovno priložnost z drugimi. 

Naša izjemna rast v zadnjih 50 letih vam omogoča, da ljudem 
po vsem svetu pomagate do dodatnega zaslužka, da dosežejo 
svoj potencial in postavijo višje cilje zase in za svojo družino – 
ter tako obudijo besede Richa DeVosa:

»Srce in duša našega posla so ljudje: zaposleni, nosilci 
Amwayevega posla in stranke. Vsak izmed nas pomaga pri 
ustvarjanju prijaznega okolja s poudarkom na skrbnosti, 
ki ljudem vedno ugaja.«

Danes sta Doug DeVos in Steve Van Andel, sinova 
soustanoviteljev, na čelu naslednje generacije vodstva Amwaya, 
ki ju medtem, ko ta osupljiva poslovna priložnost vstopa v 
naslednjih 50 let, navdihuje in motivira podjetniški duh njunih 
očetov.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

PO VSEM SVETU.

Do mej
- in še naprej

Amwayeva poslovna priložnost 

po svetu, zaradi nizkih zagonskih 

stroškov in prilagodljivosti, 

ki temelji na dokazano 

visokokakovostnih izdelkih in 

možnosti za potencialni zaslužek 

ob dani zavezi, privlači številne 

ljudi.

»Čeprav mogoče govorimo 

različne jezike in se naše kulture 

ter načini življenja močno 

razlikujejo«, pravi Doug DeVos, 

Amwayev predsednik, »vsi delimo 

skupne cilje in sanje o uspešni 

prihodnosti«.

Amwayev predsednik, Steve 

Van Andel, dodaja: »Želimo, da 

posežete prek tistega, kar menite, 

da je mogoče. Le tako boste 

rastli kot oseba in kot nosilec 

Amwayevega posla«.
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LET

1959

1969

1979

1989

1999

2009

69

197

Amwayevi znanstveniki temeljito preučijo vse izdelke, da bi tako bilo mogoče zagotoviti kar največjo 
kakovost življenja. Na naših posestvih in v laboratorijih na prehranskih izdelkih vsak mesec opravijo več 

kot 15.000 preizkusov. Kot prva blagovna znamka prehranskih dopolnil, ki je začela s pridobivanjem 
izvlečkov ključnih hranilnih snovi iz rastlin in edina, ki prideluje, spravlja in predeluje rastline 

na svojih organskih posestvih, je blagovna znamka NUTRILITE™ odličen primer 
Amwayeve zavezanosti k naprednim inovacijam.

Avtorske pravice 2009. Korporacija Amway, ZDA. Vse pravice pridržane.

ISKANJA NOVIH NAČINOV, kako ljudem 
pomagati do boljšega življenja.

poslovanje6
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Ni še prepozno!
Obdobje kvalifikacije za Vodstveni seminar in evropsko 
Konferenco Diamantov se zaključi 31. avgusta 2009.

Kje se nam boste pridružili?   
… Veselimo se že srečanja z vami!

Vodstveni seminar

Konferenca 
Diamantov

“Do nobenega kraja 
kamor je vredno iti, 
bližnjice ne obstajajo”
                           … neznan avtor

Za natančnejše podatke o pogojih kvalifikacije in potovanjih se obrnite na Platino nad vami, 

obiščite uradno Amwayevo stran ali pokličite Amway Slovenija.

Vseh seminarjev in potovanj se lahko udeležite izključno na povabilo Amwaya in so v celoti 

stvar odločitve Amway Evropa.

7poslovanje
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Praznujmo 
skupaj!

NUTRILITE™ doza 
za shranjevanje tablet
Izjemna doza za shranjevanje tablet iz brušene kovine, z lepo gravuro 
na pokrovu, odlična je za prenašanje NUTRILITE vitaminov in mineralov.

Velikost D 10 cm x V 4 cm x Š 7,5 cm

Št. izdelka: 108925 

Lastnosti:

Vgravirana logotipa NUTRILITE in 50. obletnica.• 
Dva predalčka, zgornji je odstranljiv, vsak s štirimi predelki.• 
Na voljo v darilni škatli z logotipom 50. obletnice.• 

ARTISTRY™ torbica
Ta stilsko oblikovana in praktična črna ARTISTRY torbica 
je idealna za prenašanje vsakodnevnih predmetov, 
prav tako pa je primerna za poslovne sestanke. 

Velikost D 37,5 cm x V 25 cm x Š 10 cm  

Št. izdelka: 108921

Lastnosti:

Deloma iz usnja, deloma iz blaga, z naramnim • 
pasom, ki ga je mogoče odstraniti. 
Prostoren predelek v velikosti formata A4 in dva • 
predelka za prenosni telefon. 
Zadrga z vgraviranim logotipom ARTISTRY • 
in kovinski logotip na stranskem žepu.
Dvostranski kovinski odstranljiv obesek z logotipom • 
ARTISTRY in logotipom 50. obletnice.
Torbica je pakirana v tkano zaščitno vrečko • 
na kateri je odtisnjen ARTISTRY logotip.

JUN 09
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Pridružite se praznovanju 50. obletnice z nakupom enega ali vseh opisanih 
edinstvenih izdelkov. Teh pet izdelkov je bilo oblikovanih posebej 
za Amway, v počastitev 50. letnice poslovanja. 

Obdarite sebe ali razvajajte družinske člane, prijatelje ali stranke 
z zasluženim darilom.

Bodite pozorni na osupljivo moško ročno uro, ki bo v prodaji od avgusta, 

podrobnosti pa lahko najdete v reviji AMAGRAM™ julij/avgust.

Več informacij o teh izdelkih in o 50. obletnici poiščite na www.amway.si!
Izdelki bodo na voljo od 2. junija do konca decembra 2009 oziroma do prodaje zalog.

Skodelica
Prefinjena skodelica iz finega belega kitajskega porcelana 
s pozlačenim spominskim motivom na obeh straneh. 

Kemični svinčnik
Srebrn kovinski kemični svinčnik s pozlačeno zaponko 
in konico je idealen za poslovne sestanke ali kot darilo. 

Obesek
Vsako oblačilo je lahko popolno s tem ekskluzivnim fino brušenim obeskom 
iz avstrijskega kristala, ki visi na klasični ploščati pozlačeni verižici. 

Dolžina kristala 2,7 cm.

Št. izdelka: 108923

Lastnosti:

Logotip 50. obletnice vgraviran na obesek, • 
ki visi na podaljšanem delu verižice.
Shranjen v darilni škatli z logotipom 50. obletnice.• 
Pozlačena 40 cm dolga verižica, ki jo je mogoče • 
podaljšati za 5 cm.

Lastnosti:

Logotip 50. obletnice • 
vgraviran na kemični 
svinčnik.
Črno polnilo je v svinčniku • 
možno zamenjati.
V darilni škatli z logotipom • 
50. obletnice.

Dolžina 14 cm

Št. izdelka: 108918

Lastnosti:

•  V darilni škatli z 
logotipom 50. obletnice.

Velikost/prostornina: 330 ml

Št. izdelka: 108924

JUN 09
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Amway praznuje 50. let
V letošnjem letu Amway praznuje 
50. letnico obstoja in z različnimi 
prireditvami in dogodki bomo 
praznovanje obeležile tudi 
Amwayeve podružnice po vsem svetu.

Vljudno vas vabimo na družinsko 
praznovanje 50. letnice Amwaya, 
ki bo potekala 6. junija 2009, 
od 14. – 19. ure, na Fužinskem 
gradu v Ljubljani.

Na praznovanju si boste vi in vaši prijatelji, 
znanci in stranke lahko ogledali in preizkusili 
Amwayeve izdelke, se malce okrepčali z 
Amwayevimi testeninami, otroci bodo lahko 
risali v igralnem kotičku ... Ne izdamo vam 
vseh podrobnosti – pridite in praznujte z nami. 
Veselimo se že srečanja z vami.

Podroben program bomo nekaj dni pred 
dogodkom objavili na www.amway.si!

Slovenija 

TATJANA PERME 
MINKA IN DRAGO ZUPANC 
LILIJANA IN MIROSLAV ZUPET
MILOJKA ZADEL 
PRIMOŽ ZIDAR 

Hrvaška 

VLADIMIR 
   IN NADA HRANILOVIĆ 
MARIJA RENIĆ

Iskreno čestitamo kvalificiranim v tem programu, ki so dosegli 
drugo stopničko in s tem novo nagrado: objavo v reviji AMAGRAMTM 
in kosilo z Amwayevim vodstvom in Platino.

Nagrajujemo
rast vašega posla
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Valeriya in Igor Kharatin 
Ukrajina

Valeriya je dejala: “Amwayeve izdelke sem uporabljala že več kot eno leto. 
Presenečena in navdušena sem bila nad izdelki, njihovo ekskluzivnostjo, 
kakovostjo, ceno in nad dejstvom, da so nekateri izdelki tudi okolju prijazni. 
Takrat sem bila učiteljica kemije in nisem iskala novih poslovnih priložnosti”.

“To je bil najin prvi korak,” je dejal Igor, “le da se takrat tega nisva zavedala”.

Kasneje je bila Valeriya povabljena na predstavitev Amwayevega Plana prodaje 
in trženja. Vrnila se je navdušena nad idejo poslovne priložnosti in se nemudoma 
odločila, da se bo poslu pridružila.

“Uspeh ni samo doseganje nekaterih ciljev. Za naju je uspeh najina pot, najina usmeritev. Je ravnotežje in harmonija najinega 
življenja”.

“Pri sebi razjasnite, kaj uspeh predstavlja za vas,” svetuje Igor. “Kakšen je vaš cilj? Uspeh zahteva spremembe, rast in svež pogled 
na vaše življenje, ki pa je dejansko vaše potovanje. Storite to še danes! Težo napak in dvomov pustite za sabo. Sprejmite svoje 
napake – zaradi njih namreč postajate močnejši”.

KRONI
AVGUST 2008

Dmytro Sheynin in Maryna 
Firsina  Ukrajina

Maryna je bila glasbenica, Dmytro pa podjetnik, ko sta že pred časom spoznala Amwayev 
posel. Nekaj jima je bilo že od vsega začetka jasno – bila je odlična priložnost! Obkrožali 
so ju ljudje, ki so v poslu poželi uspehe. Amwayev posel je postal predmet njunega 

poizvedovanja, preizkušanja in tudi napak. Izkušnje so dokazale in ju prepričale, da je v tem poslu dobiček sorazmeren prodaji. 
Ker sta se Amwayevemu poslu posvetila in vztrajno delala, sta dosegla današnje rezultate.

Amwayu sta hvaležna za sodelovanje, za izkušenost pa se zahvaljujeta tudi svoji sponzorski liniji. Vsem, ki začenjajo Amwayev 
posel, svetujeta, naj bodo vztrajni in naj verjamejo v svojo moč.

IZVRŠILNA 
DIAMANTA
JUNIJ 2007

Michael in Elena 
Feiwuschkin  Nemčija

Elena in Michael Feiwuschkin sta se iz Latvije v Nemčijo preselila leta 1994. Spoznala sta Loro 
in Alexsandra Doblerja, ki sta kasneje postala njuna sponzorja. Pri Amwayevemu poslu jima 
je všeč to, da lahko delata neodvisno in z velikimi obeti. Njun nasvet novim članom je, da naj 

aktivno delajo in verjamejo v Amwayeve izdelke! 

DIAMANTA
AVGUST 2008

 Dosežki nosilcev Amwayevega posla po Evropi
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Program osebne dejavnosti
Iskreno čestitamo vsem prvič kvalificiranim Stalnim kupcem plus in nosilcem Amwayevega posla, 
ki so prejeli popust oz. nagrado!

Prejete stopnje popustov  
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem

poslovanje

MAJ 09
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Stalni kupci plus
10 € (80 HRK)
popusta v marcu

Albreht Borut   
Arzenšek Nataša   
Babić Robert   
Bajšanski Gajić Milica 
Čakš Aleš   
Goručan Miran in Marija
Gradečak Ivica in Mihaela
Ivšak Gordana   
Jelovac Slavica in Boris
Jembrek Marko   

Klajderič Rašl Marija 
Kovačević Ankica   
Lipovž Martina   
Lulik Vanda in Anton
Mađerčić Marijanka 
Marčič Urška   
Markič Majda   
Miheu Helena   
Miljan Klaudia in Dario
Modrčin Eugen   
Najman Tatjana   
Nenadich Cvetana   
Pantić Dejan   

Pavletić Kazimir   
Pikunić Kuzme   
Plejić Ina   
Smrček Martina in Đoni
Starič Rotija i Simon
Šuković Vojislava   
Tognon Moreno

Nosilci 
Amwayevega posla
30 € (240 HRK)
nagrade v marcu 

Glavač Renata  
Kovačevič Zoran 
 in Najman Nataša
Lorger Margareta

15 % SK +

MAREC

Cajhen Andreja 
 in Klinec Renato
Protić Tea

 

12 % SK +

MAREC

Marinković Dominika
Šestanović Romano

9 % SK +

MAREC

Biliš Ante in Danijea
Blažica Rebek Sebastijan in Iris
Božič Maruša     
Dovžan Rozalija     
Glavočić Ljiljana     
Gombač Andreja in Bojan
Goručan Miran in Marija
Krapež Robert     
Krašna Nataša in Marjan

Lulik Vanda in Anton
Marinković Ecija     
Samaržija Luka 
 in Tariba Barbara
Slokar Blanka     
Studen Mojca     
Tiozzo Mirna     
Topalović Dahlija
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S PROGRAMOM START! 

DO USPEHA

PROGRAM START - prvih deset nosilcev 
Amwayevega posla/SK+, ki so zbrali največ točk 
v Programu START! v obdobju od decembra 2008 
do februarja 2009. Vsem iskreno čestitamo!

STRAN ZA NOVO VPISANE
NOSILCE AMWAYEVEGA POSLA 
IN STALNE KUPCE PLUS

S programom START! do uspeha
V reviji AMAGRAM™ vsak mesec objavimo prvih 10 nosilcev 
Amwayevega posla (NAP-ov) in Stalnih kupcev Plus (SK+), ki so 
zbrali največ točk Programa START! v Sloveniji in na Hrvaškem v 
vsakem tromesečju. Le-ti bodo prejeli tudi osebno čestitko. Vsak 
mesec pa bomo izbrali enega izmed najbolj uspešnih v tem programu 
ter v reviji AMAGRAM objavili njegovo zgodbo o uspehu. Izmenično 
bodo objavljene zgodbe slovenskih in hrvaških NAP-ov in SK+.

Novo vpisani NAP/SK+ zbira točke s svojimi osebnimi nakupi in z 
nakupi od svojih osebno sponzoriranih NAP-ov/SK+ v mesecu vpisa 
in še naslednja dva (2) meseca (skupaj 3 meseci).

od 100-199 TV 2 točki Programa START!

od 200-299 TV 3 točki Programa START!

od 300-399 TV 4 točke Programa START!

od 400-499 TV 5 točk Programa START!

od 500 TV in več 6 točk Programa START!

Lestvica točk

Za AMWAY sva izvedela leta 1996, 
ko se je poslu pridružil moj poslovni 
partner, on je bil takrat tudi najin 
sponzor. Posel sva zaradi osebnih 
razlogov prekinila, a sva ostala zvesta 
uporabnika izdelkov.
V posel sva se ponovno vključila 
januarja 2009, ko sva srečala in 
spoznala odlično ekipo, ki ji timsko delo 
in nesebična pomoč nista tuja. Za vse 
morebitne ovire sva vzroke najprej 
poiskala pri sebi in se nato o 
korektnem delu posvetovala 

s sponzorsko linijo. Sicer pa meniva, 
da je glede gradnje najinih in vseh 
drugih linij v poslu, redni stik s 
sponzorjem, Platino in 
Diamantom, za osebno 
rast in samozavest, 
nujno potreben.
Posebna strokovnjaka 
za določeno kategorijo 
izdelkov še nisva, 
vendar pa jaz kot 
restavrator pri svojem 
rednem delu, že dvanajst 
let, zaradi ekološke 
osveščenosti, uspešno uporabljam 
Amwayeva čistila za dom. Z Viktorijo 
se trenutno navdušujeva za 
predstavitve eSpring sistema za 
prečiščevanje pitne vode, saj nama 
za čisto pitno vodo ni več treba hoditi 
v hribovite predele poljanske doline.
Novo vpisanim svetujeva, da naj 

opustijo kakršnekoli pomisleke in 
dvome in naj sledijo svoji sponzorski 

liniji.
Najina posebna skupina 

strank so slušatelji v 
zasebni restavratorski 
šoli, ki so ugotovili, da 
je Amwayeva čistila 
možno, brez škodljivih 
vplivov za zdravje, 

poleg uporabe v 
gospodinjstvu, 

kakovostno uporabljati tudi 
za druge namene na 

profesionalnem področju našega dela. 
Tudi drugi izdelki – še zlasti Amwayevi 
izdelki za dobro počutje, ki so vrhunski 
in jih priporočava vsakomur.
In najin moto? Diamanti so večni.

Amway želi Viktoriji Zidar Shamini 
in Ljubomir Zidarju še naprej veliko 

uspeha pri gradnji Amwayevega posla.

Zgodba o uspehu
Ljubomir Zidar 
in Viktorija Zidar Shamina 
Slovenija

12

12
12
12
11

11
11
11
11
11

Marija Sirk   
Ljubomir 
  in Viktorija - Shamina Zidar
Ingrid in Srečko Skorup  
Paola Brdar   
Tatjana Najman    

Mario Mikolavčič    
Janez in Brigita Golc  
Petra Schwebcke  
Dejan Pantić     
Saša in Sandra Stevanović 



Nach den erfolgreich realisierten Projekten in Kenia wenden wir unser 
Engagement nun dem Osten der Türkei zu. Brick by Brick, Stein auf Stein - 
in Kooperation mit UNICEF und mit Ihrer Unterstützung bauen wir dort 
Kindergärten. Gemeinsam geben wir damit über tausend Kindern in einer 
der ärmsten Regionen Europas einen Ort zum Spielen, Lachen und Träumen. 
Durch qualifizierte vorschulische Betreuung können wir zusammen einen 
entscheidenden Beitrag zur sozialen und emotionalen Entwicklung der 
Kinder leisten. Wir eröffnen ihnen Perspektiven und legen damit die Basis 
für erfolgreiches Lernen. Die Zukunft liegt in den Träumen der Kinder. 

Helfen Sie den anatolischen Kindern bei ihrem ersten und vielleicht wichtig-
sten Schritt in ein besseres Leben ! 

Kako lahko uresničimo sanje teh otrok?
Otroške sanje sproščajo pozitivno energijo in otrokom dajejo samozaupanje in pogum. 
Otroci imajo osupljivo domišljijo in nenehno odkrivajo nove in razburljive stvari. Med igro 
in tekanjem naokoli se lahko ogromno naučijo o sebi in svojem okolju. To je odličen način, 
da se razvijejo kot posamezniki in se naučijo, kako komunicirati z drugimi. Naš cilj je tem 
otrokom pomagati na poti do boljše prihodnosti in jim ponuditi več priložnosti in udobja 
v življenju. 

Zakaj so vrtci tako pomembni?
Imajo ključno vlogo pri zagotavljanju uspešnega začetka življenja otrok. Zagotoviti 
nameravamo, da bodo malčki deležni dobre izobrazbe še preden gredo v šolo – izobrazbe 
ravno v času, ko so najbolj dojemljivi za učenje, v predšolskem obdobju. Vrtci so ključni 
za zagotavljanje pomoči otrokom pri njihovih prvih korakih k uspešni vključitvi v širšo 
družbo. 

Vrtci v Vzhodni Anatoliji
Ker je v tej regiji na voljo le malo vrtcev, otrokom pogostokrat ni dana možnost, da bi 
dosegli poln potencial in gojili svoje talente v zabavnem izobraževalnem okolju. To je le 
eden izmed razlogov, zakaj je stopnja nepismenosti v vzhodni Anatoliji dvakrat višja od 
stopnje nepismenosti v preostalem delu Turčije.

AMWAY in UNICEF: 

 Dva močna partnerja. 

Program »Opeka na opeko« 

odpira nove možnosti 

za otroke iz Anatolije

UNICEF Turkey

UNICEF Turkey

poslovanje14
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   Za prihodnost,
v kateri so otrokom 

   dovoljene sanje!

Vsak otrok si zasluži priložnost v življenju



Št. izdelka: 107069 - UNICEF značka Alex - 2, 60 €

Št. izdelka: 216493 - UNICEF značka Vicky - 2, 60 €

Št. izdelka: 101568 - donacija 1 €

Št. izdelka: 234296 – UNICEF opeka – kmalu na voljo

Postavili bomo temelje – opeko na opeko – za vrtce v eni izmed najrevnejših regij v naši 
neposredni bližini – v Vzhodni Anatoliji. Novi vrtci bodo kraj, kjer se bodo lahko otroci 
smejali, sanjali in zabavali – in se na igriv način pripravljali na kasnejše življenje. 

Kampanja  
V letu 2009 sta Amway in UNICEF združila moči za otroke v naši neposredni bližini: 
v regiji Van na vzhodu Turčije skupaj gradimo nove vrtce. Ali ste vedeli, da lahko le 
10 % otrok v Turčiji obiskuje vrtec? Žalostno, vendar je ta odstotek v Anatoliji še nižji. 

Tako enostavno je pomagati otrokom
Z nakupom značke nam lahko na enostaven in učinkovit način pomagate pri izgradnji 
otroških vrtcev, opeko na opeko. Alex in Vicky sta znački za zbiratelje, ki predstavljata 
dečke in deklice v Anatoliji. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena neposredno za 
izgradnjo novih vrtcev.

Če boste nosili to značko, boste vsem 

okrog sebe pokazali, da vam ni vseeno 

za te otroke in da ste pripravljeni 

storiti nekaj za njihovo prihodnost. 

V veliki skupnosti lahko ima vsaka, tudi 

najmanjša gesta, ogromen učinek. 

Gradimo skupaj!

Opeko na opeko. 

UNICEF Turkey

15poslovanje
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E. FUNKHOUSER™ NEW YORK presents a new Colour Collection twice 

a year, each featuring a creative mix of professional-grade, prestige 

colour cosmetics. 

Professional make-up artist Eddie has garnered international acclaim 

for his innovative products and head-turning make-up looks.  As well 

as working professionally in the industry, Eddie utilises his experience 

and inspiration to help develop trend-defining shades and formulas to 

survive the demands of stage, screen and everyday use.  

Whatever Eddie creates for you, his intention is always to inspire your 

own unique creativity so that you can become a beautiful expression of 

your inner star qualities. 

E. FUNKHOUSER NEW YORK is proud to present Colour Collection 009: 

Paramount – allowing you to transform into a modern, living legend.

COLOUR COLLECTION 009 - PARAMOUNT

Available May – October 2009, while stocks last

Unsurpassed 106931

Lip Gloss Set (Gloss 6 ml, Liner 1.1 g)RP: UK £17.24, J/G £14.99, ROI €26.25

Lip Color Set (Color 2.5 g, Liner 1.3 g)RP: UK £17.62, J/G £15.32, ROI €26.85

Lip Color
Extraordinaire

Lip Liner 
Magnificent

Absolute 106932

Superlative 106934
Lip Gloss  
Peerless

Primo 106933 
Lip Gloss  
Nonpareil

Lip Color 
Virtuoso

Lip Liner 
Timeless

Gloss Liner 
Perfection

Gloss Liner 
Consummate
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Creme Eye Color (5 g)RP: UK £13.88, J/G £12.07, ROI €21.15 Prime
106930

Sterling
106929

Elevate 
106928

Limitless 
106927

Creme Eye Liner (4 g)RP: UK £11.10, J/G £9.65, ROI €16.90

Application Tips
Using the liner brush, start by lining the upper lash line with a thin line 

at the inner corner of the eye. The line should become thicker as it 

approaches the centre of the eyelid and then taper off to a fine point 

at the outer corner of the eye. Finish by lining along the lower lash line 

using the same brush.

Memento
107207

Medaille
107208
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*Softlight Diva Face Palette  **Spotlight Diva Face Palette

Shimmering Body Glitter (1.4 g, 2.8 g)RP: UK £19.26, J/G £16.75, ROI €29.35
Acclaim/Brilliance 
106935

Everlast
106937

2-in-1 Topcoat/ 
Basecoat

Nail Lacquer (4 x 4 ml)RP: UK £13.95, J/G £12.13, ROI €21.25 

Dedicated

Determined

Enduring
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Eritrea/Asmara
104837

Cheek Color Duo (2 g)RP: UK £14.00, J/G £12.17, ROI €21.30

Eddie’s  
Insider Tips
Lightly apply delicate amounts of Cheek Color to the eyelids for a 
natural-looking wash  of colour.

To complement Colour Collection C009, we have the stunning Cheek Color Duo – the ideal 

finishing touch for your ‘PARAMOUNT’ look.

RP: Retail Prices (all prices include V.A.T.).Due to the limitations of the printing process, please consider these colours approximate.  

Please see your Amway Business Owner for a demonstration of actual products for your 

specific requirements and for further Application and Eddie’s Insider Tips. 

Please note: product images are not to scale.

Celotno ponudbo izdelkov si lahko ogledate v E. FUNKHOUSER NEW YORK 
barvni kartici 009. Na voljo v novem, klasičnem žepnem formatu, 

ki vam bo pri prodaji izdelkov v veliko pomoč.
Št. izdelka: 233193 - 3,13 € (5 izvodov)

Bodite zvezda, kakršna ste!

Ustvarite svoj lasten holivudski glamur z novo 
E. FUNKHOUSER NEW YORK barvno kolekcijo 009 - Paramount.  

S širokim izborom izdelkov ima vsakdo priložnost, 
da odkrije zvezdo v sebi. 

Prikazujemo

PARAMOUNT
Navdih iz Hollywooda

Najnovejše videze in druge informacije si oglejte na www.amway.si, 
v centru blagovne znamke E. FUNKHOUSER NEW YORK.

izdelek
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Za več informacij o izdelkih ARTISTRY TIME DEFIANCE obiščite 
center blagovne znamke na naslovu www.amway.si.

Izdelek na voljo od 2. junija 2009. 

Seznanite svoje stranke z najnovejšim napredkom 
na področju nege kože na predelu okrog oči. 
Ta razkošno bogata krema vam pomaga preprečiti 
in odpraviti vidne znake staranja na predelu okrog 
oči. Vsebuje tehnologijo vzajemnega delovanja 
kožnih celic, ki navidezno privzdigne kožo okrog 
oči. Skupno delovanje hranil učvrsti in obnovi 
elastičnost, zabuhlost in temni kolobarji okrog oči 
pa se zmanjšajo.

“
”

86 % uporabnikov se strinja, da ARTISTRY TIME DEFIANCE 
krema za učvrstitev kože okrog oči pomaga 
pri prikrivanju drobnih gubic v tem predelu*. 

*Testiranje skupine uporabnikov.

Čvrstejši, 
mlajši 

videz oči. 

Verjemite svojim očem z 
NOVO ARTISTRY™ 
TIME DEFIANCE™ 
kremo za učvrstitev 
kože okrog oči

TIME DEFIANCE™ 
krema za učvrstitev 
kože okrog oči - 15 g
Št. izdelka: 105532

17NOVizdelek
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PREDSTAVLJAMO  
ARTISTRY™ essentials 
mini sistema

Naravna lepota 
v treh enostavnih 
korakih.

Pri blagovni znamki ARTISTRY se zavedamo 
pomembnosti redkih dobrin – kot je na primer čas.

Zaradi tega smo več desetletij raziskav namenili 
razvoju brezhibne nege kože, za katero potrebujete 
le tri minute. 

Vse, kar vas navdušuje pri popolnem sistemu 
ARTISTRY essentials, vam je sedaj na voljo v treh 
mini velikostih, ki so primerne za potovanje in 
preizkušanje, lahko jih uporabljate tudi kot vzorčke 
za stranke.  

NOVizdelek

JUN 09
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TAKO 
PREPROSTO JE: 
TRIJE KORAKI. 
TRI MINUTE.

ARTISTRY essentials 
mini sistem za normalno do suho kožo  
Izdelki primerni za normalno do suho kožo.
Št. izdelka: 232828

ARTISTRY essentials 
mini sistem za normalno do mastno kožo 
Izdelki primerni za normalno do mastno kožo.
Št. izdelka: 232782

Vsak ARTISTRY essentials mini sistem vsebuje 
mini čistilno sredstvo (20 ml), tonik (30 ml) 
in losjon ZF 15 (20 ml), tako da se boste 
lahko vi in vaše stranke držali vsakodnevne 
rutine, ne glede na to, kje boste. 

Zgodbe o uspehu 

“ARTISTRY™ essentials sistem za 

normalno do mastno kožo sem 

uporabljala sedem dni in opazila 

znatno izboljšanje glede mastnosti 

kože. Sedaj ARTISTRY™ essentials 

sistem za normalno do mastno 

kožo uporabljam skupaj z 

ARTISTRY TIME DEFIANCE 

vlažilnim losjonom za obnavljanje 

kože in ARTISTRY essentials 

hranilno kremo za kožo okrog oči. 

Potrdim lahko, da je moja koža 

manj mastna, kar je 

tudi opazno. 

Gabriela M.

“ARTISTRY sistem v treh korakih 

temelji na znanstvenem pristopu, 

prav zaradi tega nanj gledam kot 

na obvezen del mojega dneva, in 

zato sem se tudi navadila skrbeti 

za svojo kožo s tem 

sistemom.              
           Natalya S.

„

„

19NOVizdelek

JUN 09

Sistema bosta na voljo od 2. junija 2009.



   EN SAM 
        GENIALNI GIB 
ZA POPOLNE 
       TREPALNICE

ARTISTRY™ TOTAL MASKARA

EN NANOS – 
NARAVNO
DVA NANOSA – 
POUDARJENO
TRIJE NANOSI – 
DRAMATIČNA 
POUDARJENOST

NOVizdelek
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Ta NOVA večnamenska maskara povečuje volumen, podaljšuje, 
ločuje in privzdiguje trepalnice. Krtačka, ki je tako inovativna, da 
vsako trepalnico enakomerno obda z novo formulo, ki vsebuje 
vitamin E. Brezhibna genialnost za dolge, opazne trepalnice. 

Kupite kateri koli dve ARTISTRY Total maskari po posebni začetni ceni s 25 % popusta 
ter ustrezno nižjima VP in TV.

Posebna ponudba na voljo od 2. junija 2009 do 31. januarja 2010.

ARTISTRY TOTAL 
MASKARA

Rjava – 105616 
Črna – 105615  
10 g

ARTISTRY TOTAL 
VODOODPORNA MASKARA

Rjava – 105614 
Črna – 105613 
10 g

RjavaČrna

21NOVizdelek
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 VLAŽENJE.
    ZAŠČITA.
BREZHIBNOST.

Priporočljivo za vse 
tipe kože.

ARTISTRY™ TONIRANA 
KREMA ZF 15

30 ml

To kremo si lahko predstavljate kot napredno nego kože z pridihom barve. Bogata, 
hranilna, vlažilna in zaščitna pregrada na koži, ki nevtralizira proste radikale in tako 
še dodatno ščiti pred izpostavljenostjo okolju. Z gladkim, lahkim prekrivanjem 
v odtenkih, ki ustrezajo tenu kože in se mu prilagodijo. Koži prijazna z ZF 15. 

Odtenek 6  
106270

Odtenek 1 
106265

Odtenek 2  
106266

Odtenek 5 
106269

Na voljo 
v petih 

odtenkih.Odtenek 3 
106267

NOVizdelek
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NOVI fantastični odtenki! (12 g)

Ob nakupu kateregakoli ARTISTRY Ideal pudra v kamnu ZF 18 in Ideal škatlice prejmete 10 % popusta na oba izdelka, več na strani 29.

Priporočljiv za normalno do mastno kožo in kot nadomestilo za puder v kamnu za vse tipe kože.

Naprodaj tudi nanašalec za puder v kamnu (št. izdelka: 105149).

Na voljo od 2. junija 2009.

ARTISTRY Ideal škatlica 
je v prodaji samostojno. 
Št. izdelka: 104369

  PUDER, 
KI NE ZAGOTAVLJA      
    LE NARAVNEGA    
 VIDEZA, AMPAK              
    PREDSTAVLJA 
   ZLATI STANDARD.

Pearl 
106845

Chablis 
106846

Bone 
106849

Shell 
106850

Linen
106851

Chiffon 
106853

Sand 
106855

Natural
106858

Plush 
106860

Golden 
106862

Toffee
106863

ARTISTRY™ IDEAL PUDER 
V KAMNU ZF 18

Lahek, svilnat puder, ki se 
sam prilagodi tenu kože in tako 
zagotavlja brezhibno ujemanje 
in naravni videz prek celega dne. 
Zahvaljujoč napredni tehnologiji, 
ima koža brezhiben videz z odtenki, 
ki se ustrezno prilagajajo tenom 
kože posameznika. Sedaj z ZF 18, 
ki ščiti pred škodljivimi žarki 
UVA/UVB. 

23NOVizdelek
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Aktiven življenjski slog ne pomeni 
nujno vsakodnevnega obiska 
telovadnice. Vsakodnevni 
izzivi življenja od nas 
pogosto zahtevajo veliko 
umske in fizične energije.

Vemo, da je uživanje 
ustreznih količin tekočine 
bistveno za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja 
v času telesne aktivnosti. 
Toda ali ste vedeli, da voda 
sama telesu včasih ne zagotovi 
vsega, kar potrebuje za učinkovito 
delovanje?

ZAGOTOVITE 
USTREZNE KOLIČINE 
VODE z NUTRILITE FITH20™ 
mešanico za pripravo pijače, 
obogatene z antioksidanti.
• Hidracija telesa z nizko vsebnostjo kalorij, 

nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov. 

• Vsebuje kompleks rdeče pomaranče 
(Red Orange Complex - ROC)*, ki pomaga 
v boju proti prostim radikalom.  

Št. izdelka: 
103786 – okus mandarine 
(v kompletu po 20 vrečk)
103787 – okus breskve 
(v kompletu po 20 vrečk) 

SPODBUDITE misli 
in telo z NUTRILITE 1™ 
prehranskim dopolnilom.
• Formula v napornem dnevu 

hitro zagotovi energijski naboj.

• Vsebuje L-karnitin, naravni kofein 
in vitamine B, ki pomagajo 
preprečevati utrujenost in 
spodbujajo umske sposobnosti.

Št. izdelka: 103493
15 ml plastenka – okus grenivke

Energija za vsakodnevno življenje … 

Pri lahki 
telesni 
vadbi

Ob 
napornem 
dnevu v 

pisarni ali 
doma  

Preprosto 
obrnite, pretresite 

in zaužijte!

JUN 09
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Na voljo je tudi -
NUTRILITE bidon

Izdelan izključno za uporabo z NUTRILITE 
FITH20 in STRIVE+ mešanicami za pripravo 
pijač. Stilsko oblikovan, funkcionalen bidon, 
katerega notranjost je oblikovana tako, da 
je vanj mogoče shraniti vrečke izdelkov 
NUTRILITE FITH20 in STRIVE+.

Št. izdelka: 400855

poskrbite za REHIDRACIJO 
in OBNOVO ENERGIJE 
z NUTRILITE™ STRIVE+™ mešanico 
za pripravo izotonične pijače.
• Zagotavlja izjemno zaščito pred dehidracijo s tem, 

ko hitro nadomešča hranila, ki jih izgubite med 
telesno vadbo.

• KLINIČNO TESTIRANA antioksidativna obramba 
pred poškodbami, povezanimi s športom, ki jih 
povzročijo prosti radikali. 

Št. izdelka: 
103788 – okus grenivke 
(v kompletu po 20 vrečk)
103789 – okus mešanega sadja 
(v kompletu po 20 vrečk)

Med 
celovito 
telesno 
vadbo

 Kar najbolje izkoristite vsak posamezen dan 
z izdelki NUTRILITE za aktiven življenjski slog.

KOMPLEKS RDEČE POMARANČE (RED ORANGE COMPLEX - ROC)*, 
ki ga najdemo v NUTRILITE FITH20 in STRIVE+ mešanicah za pripravo pijač, 
je rastlinski izvleček, za katerega je bilo s kliničnimi preiskavami dokazano, da 
pomaga celicam ohranjati njihovo celovitost. Na kratko – telesu pomaga, da 
se med telesno aktivnostjo samo obrani na naraven način.

* Kompleks rdeče pomaranče Red Orange Complex je zaščitena znamka podjetja Bionap SRL.

JUN 09
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NUTRILITE naravni multikaroten 
je antioksidantno prehransko dopolnilo 
z mešanico karotenoidov, pridobljenih 
iz naravnih virov. 

S karotenoidi iz rastlin, sadja in cvetlic – 
enaka pigmentna paleta, ki daje barvo 
rastlinam, cvetlicam in sadju – lahko v boju 
s prostimi radikali izkoristite moč narave.

Št. izdelka: 8058 - 90 kapsul 
Zaužijte 1-3 kapsule dnevno, med obrokom.

NUTRILITE Omega 3 kompleks 
je idealno prehransko dopolnilo za tiste, 
katerih prehrana ne vsebuje vsaj 
1-2 porcije rib na teden.

Omega-3 maščobne kisline so dobre 
maščobe, ki lahko pozitivno vplivajo na 
zdravje srca. Poleg tega NUTRILITE 
Omega 3 kompleks zagotavlja 
antioksidantno zaščito pred poškodbami 
celic telesa in s tem dvojno korist.

Št. izdelka: 4298 - 90 kapsul
Zaužijte 1 kapsulo dnevno, med obrokom.

Pridružite 
se boju proti 
poškodbam, 
ki jih povzročijo 
prosti radikali

Antioksidante lahko najdemo v sadju, zelenjavi, žitaricah in oreščkih. Če ne zaužijete dovolj tovrstne hrane, 
vam lahko pri spodbujanju antioksidativne zaščite telesa pomagajo prehranska dopolnila blagovne znamke 
NUTRILITE™:

Prosti radikali lahko poškodujejo celice, 
posledica pa je lahko bolezen in pospešeno 
staranje. Na primer antioksidativne lastnosti 
limone, s katero prelijete solato, lahko 
preprečijo, da bi solata oksidirala in postala 
rjava. Na podoben način tudi antioksidanti 
pomagajo ščititi celice telesa v boju proti 
prostim radikalom, ki povzročajo oksidacijo. 
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Ponudite svojim strankam priložnost, da uporabijo 
vsestranski in učinkovit izdelek za pranje avtomobila, ne 
da bi pri tem poškodovali zaščitni lak oz. barvo avtomobila.

AMWAY™ Sredstvo 
za pranje avtomobilov

AMWAY Sredstvo za pranje avtomobilov je tekoče čistilo s posebno formulo, 
ki nežno odstrani umazanijo, maščobo in cestno nesnago s površine avtomobila, 
a ohrani sijaj.

• Koncentrirano, uporabimo samo 5 ml sredstva na 4 litre vode, 
zato imamo izdelek dlje časa.

• Se dobro peni, pena se ohranja dolgo časa.

• Avto ohrani sijaj, je očiščen in brez lis.

Št. Izdelka: 8708 – 1 liter

NOVO! NAROČNIŠKI PAKET D20 
IN NAROČNIŠKI PAKET D60
Naročniška paketa D20 in D60 odlikuje sodobna novost: naročniki 
ne plačujete mesečne naročnine, temveč z mesečno zakupnino 
zakupite določeno minutažo pogovorov in določeno število 
poslanih sporočil SMS.

D20•  - mesečna zakupnina 19,80 EUR in vključuje: 
150 SMS/mesec; 250 minut pogovorov v Debitel, Mobitel, 
Izimobil; 50 minut pogovorov v vsa ostala slovenska omrežja.

D60•  - mesečna zakupnina 58,80 EUR in vključuje: 
450 SMS/mesec; 750 minut pogovorov v Debitel, Mobitel, 
Izimobil; 150 minut pogovorov v vsa ostala slovenska omrežja.

Naročniška paketa D20 in D60 nista vključena v Amwayevo 
lestvico točk na pogovore, pač pa boste za vsak mesec sklenjenega 
naročniškega razmerja v naročniškem paketu prejeli fiksno 
točkovno vrednost in vrednost posla, vendar samo ob pravočasni 
poravnavi obveznosti.

Amway je skupaj s podjetjem Debitel pripravil nekatere novosti. Še več informacij 
o novostih, naročniških razmerjih, nakupu mobilnikov in vsem ostalem, si preberite na 
www.amway.si/Poslovne informacije/Sodelovanje z Amisom in Debitelom.

Za še večje poslovne uspehe

DEBIKARTICA
Preko naše spletne strani sedaj lahko kupite tudi Debikartico, 
Debikartica pakete, prav tako pa si lahko tudi polnite Debikartica 
račun in prejmete dodatno VP/TV.

TV/VP bodo izplačane samo za tiste izdelke, ki so bili kupljeni 
izključno preko povezave Partnerske trgovine z naše spletne strani 
www.amway.si. Za več informacij o Debikartici in nakupovanje 
obiščite Partnerske trgovine.

TV VP

Debikartica 1,11 1,50

Polnjenje računa 4 € 0,30 0,40

Polnjenje računa 9 € 0,67 0,90

Polnjenje računa 18 € 1,33 1,80

Debikartica paket N 1208 4,96 6,70

Debikartica paket N 260 10,36 14,00

Naročniški paket TV VP

D 20 1,00 € 1,35 €

D 60 2,00 € 2,70 €
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ŠE ZADNJA PRILOŽNOST ZA NAKUP!
ARTISTRY™ maskara, ki se ne razmaže 200 in 
vodoodporna maskara 200 ter Puder v kamnu 
za enakomerno polt ZF 10 
in škatlica na voljo le še 
do prodaje zalog.

Odtenke in št. izdelkov, 
ki ne bodo več na voljo, 
si oglejte spodaj:

Puder v kamnu za 
enakomerno polt ZF 10 
Odtenki Št. izdelka:
Porcelain  101264
Cameo  101266
Buff  101267
Linen  101268
Fawn  101270
Almond  101274

Škatlica za puder v kamnu
Št. izdelka: 101280

Vodoodporna 
maskara 200 (7 g)
Odtenka Št. izdelka:
Black  4916
Brown  4918

Maskara, ki se ne 
razmaže 200 (7 g)
Odtenka Št. izdelka:
Black  4920
Brown  4922
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! Prenehanje prodaje izdelkov 

Na voljo predvidoma do konca junija/julija 2009 
oz. dokler ne poidejo obstoječe zaloge.

iCook 4 L kuhalni vložek s štirimi skodelicami       
št. izdelka: 0144

ARTISTRY AHA vlažilna krema za telo          
št. izdelka: 2780 – 200 ml

ARTISTRY gel za izboljšanje strukture tkiva        
št. izdelka: 3887 – 250 ml

ARTISTRY peneče tekoče milo             
št. izdelka: 100776 – 200 ml

ARTISTRY piling gel za telo   
št. izdelka: 100777 – 375 ml

ARTISTRY vlažilna pena              
št. izdelka: 100778 – 200 ml

Nenehno se trudimo, da bi vam 
predstavili nove in razburljive izdelke, 
ki so inovativni in v podporo pri 
izgradnji posla v vse bolj konkurenčnem 
poslovnem okolju. Medtem, ko si 
prizadevamo razviti izbor izdelkov, ki 
bi kar najbolj povečali vaše priložnosti, 
moramo hkrati tudi prepoznati 
in prenehati s prodajo izdelkov, 
ki zaključujejo svoje življenjsko obdobje, 
za sam posel pa nimajo nobenega 
ali zelo majhen pomen.  

Spodaj si oglejte izdelke 
in številke izdelkov. 
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9. junij 2009
Program za uravnotežen 
življenjski slog
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

17. junij 2009
Srečanje Dobrodošli v Amwayu
Sredino srečanje ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja

23. junij 2009
eSpring sistem 
za preščiščevanje pitne vode
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

Ob 50. obletnici vam v letu 2009 ponujamo neverjetno 
in edinstveno znižanje cen izbranih, najbolj prodajanih, 
Amwayevih izdelkov, ki so predstavljeni tudi v posebnem 
letaku za stranke. Kratkim opisom posameznih izdelkov 
s številko izdelka za naročanja je dodana tudi cena za 
stranke. Letak je idealen pripomoček za predstavitev te 
posebne ponudbe vašim strankam.

Št. izdelka: 233137 – 10 izvodov

Letak Posebna ponudba izdelkov 
ob 50. obletnici Amwayaa

POSEBNE PONUDBE 
Ob nakupu katerekoli ARTISTRY Total maskare 
in ARTISTRY odstranjevalca ličil za oči in ustnice, 
boste slednjega prejeli za 50 % nižjo ceno ter 
ustrezno nižjima TV in VP.

Ob nakupu kateregakoli odtenka ARTISTRY Ideal pudra v 
kamnu in ARTISTRY škatlice za Ideal puder v kamnu boste 
prejeli 10 % popusta za oba izdelka ter ustrezni nižji TV in VP.

Ne pozabite na naročilnico napisati številke posebne ponudbe, na voljo od 
2. junija 2009 - 31. januarja 2010.

ARTISTRY TOTAL MASKARA
Črna in Odstranjevalec ličil za oči in ustnice   
št. izdelka: 234940

Rjava in Odstranjevalec ličil za oči in ustnice   
št. izdelka: 234941

ARTISTRY TOTAL MASKARA 
- VODODPORNA
Črna in Odstranjevalec ličil za oči in ustnice   
št. izdelka: 234942

Rjava in Odstranjevalec ličil za oči in ustnice   
št. izdelka: 234943

prejeli 10 % ppopusta za

Ne pozabite na naročilnico n

Odtenek Pearl + škatlica  št. izdelka: 234912
Odtenek Chablis + škatlica št. izdelka: 234913
Odtenek Bone + škatlica  št. izdelka: 234914
Odtenek Shell + škatlica  št. izdelka: 234915
Odtenek Linen + škatlica št. izdelka: 234916
Odtenek Chiffon + škatlica št. izdelka: 234917
Odtenek Sand + škatlica  št. izdelka: 234918
Odtenek Natural + škatlica št. izdelka: 234919
Odtenek Plush + škatlica  št. izdelka: 234920
Odtenek Golden + škatlica  št. izdelka: 234921
Odtenek Toffee + škatlica št. izdelka: 234922
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eSpring™ filtrski vložek 

Odlična promocija 
za vas in vaše stranke

Če želite zagotoviti takšen nivo 
delovanja, kot se od eSpring™ 
sistema za prečiščevanje pitne vode 
pričakuje, je treba filter zamenjati 
enkrat letno ali takoj, ko je prefiltriral 
5.000 litrov vode - kar se zgodi prej.

POSEBNA 
PONUDBA

Opozorite stranke, naj preverijo elektronski sistem nadzora na svojem 
eSpring sistemu za prečiščevanje pitne vode. Sistem meri tako čas, kot tudi 
uporabo, ter na osnovi tega natančno določa, koliko časa še lahko učinkovito 
uporabljate filtrski vložek. Ko je treba filter zamenjati, utripajoče sporočilo 
na LED zaslonu spremlja tudi zvočni signal.

eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode zagotavlja čistejšo, bistrejšo 
in okusnejšo vodo dan za dnem. Ne le, da učinkovito odstrani več kot 
140 različnih onesnaževalcev, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje, 
ampak tudi uniči več kot 99,99 % vseh patogenih bakterij in virusov 
v pitni vodi, ki povzročajo bolezni in se prenašajo po vodi.

eSpring filtrski vložek 
Št. izdelka: 100186

eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode za obstoječo pipo 
Št. izdelka: 100188

eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode z dodatno pipo
Št. izdelka: 100189

V 
juniju 

10 % popusta 
ob polni 
vrednosti 
TV/VP.

izdelek30
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  ARTISTRY™ in TIME DEFIANCE™ nega kože       
 105532 ARTISTRY TIME DEFIANCE™ krema za učvrstitev kože okrog oči 15 ml 35%  20,05   27,08   32,50   43,87  17
 232828 ARTISTRY essentials mini sistem za normalno do suho kožo 3 izdelki 35%  5,99   8,09   9,71   13,11  19
 232782 ARTISTRY essentials mini sistem za normalno do mastno kožo 3 izdelki 35%  5,99   8,09   9,71   13,11  19
  ARTISTRY dekorativna kozmetika in pripomočka       
  ARTISTRY Total maskara                                                                              10 ml 35% 10,14 13,69 16,43 22,18 21
  105615 Black     105616 Brown

  ARTISTRY Total maskara - vodoodporna                                                  10 ml 35% 10,14 13,69 16,43 22,18 21
  105613 Black     105614 Brown

  Posebna ponudba dveh ARTISTRY Total maskar katerikoli 35% 20,28 27,38  32,86 44,36 21
   2 maskari  15,21 20,54 24,65 33,27
 234940 ARTISTRY Total maskara - črna + ARTISTRY odstranjevalec ličil za oči in ustnice 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 29
     13,52 18,26 21,91 29,58
 234941 ARTISTRY Total maskara - rjava + ARTISTRY odstranjevalec ličil za oči in ustnice 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 29
     13,52 18,26 21,91 29,58
 234942 ARTISTRY Total maskara - vodoodporna, črna + ARTISTRY odstranjevalec ličil 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 29
  za oči in ustnice   13,52 18,26 21,91 29,58
 234943 ARTISTRY Total maskara - vodoodporna, rjava + ARTISTRY odstranjevalec ličil 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 29
  za oči in ustnice   13,52 18,26 21,91 29,58
  ARTISTRY tonirana krema                                                               30 ml 35%  10,59   14,31   17,17   23,18 22
  106265 Odtenek 1     106266 Odtenek 2     106267 Odtenek 3         

  106269 Odtenek 5     106270 Odtenek 6    

  ARTISTRY Ideal puder v kamnu                                                              12 g 35%  9,65   13,03   15,64   21,11  23
  106845 Pearl     106846 Chablis      106849 Bone     106850 Shell     

  106851 Linen     106853 Chiffon     106855 Sand     106858 Natural     

  106860 Plush     106862 Golden     106863 Toffee  

 234912 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Pearl  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234913 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Chablis + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234914 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Bone  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234915 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Shell + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234916 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Linen  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234917 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Chiffon  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234918 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Sand  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234919 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Natural + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234920 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Plush  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234921 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Golden  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 234922 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Toffee  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 29
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,95 
 104369 ARTISTRY škatlica za Ideal puder v kamnu 1 kos 35%  4,56   6,16   14,77   19,94  23
 105149 ARTISTRY nanašalec za puder v kamnu 1 kos 35%  0,13   0,17   0,41   0,55  23
  eSpring™ sistem za prečiščevanje pitne vode       
 100186 eSpring filtrski vložek 1 vložek 30% 102,37 138,27 165,92 215,70 30
     102,37 138,27 149,33 194,13
  50. obletnica Amwaya       
 108921 ARTISTRY torbica 37,5 cm x 30%  84,21   113,74   136,49   177,43  8
   25 cm x 10 cm
 108925 NUTRILITE doza za shranjevanje tablet 10 cm x 30%  28,53   38,53   46,24   60,11  8
   4 cm x 7,5 cm
 108923 Obesek kristal 2,7 cm 30%  29,48   39,82   47,78   62,12  9
 108918 Kemični svinčnik 14 cm 30%  14,33   19,35   23,22   30,19  9
 108924 Skodelica 330 ml 30%  10,91   14,73   17,68   22,98  9
  Posebna ponudba izdelkov ob 50. obletnici s 25 % popusta       
 2171 BODY SERIES  koncentrirano tekoče milo za roke 250 ml 30% 4,14 5,40 6,48 8,42 2
     3,10 4,05 4,86 6,32
 2175 BODY SERIES vlažilni losjon za roke in telo 400 ml 30% 8,87 11,57 13,88 18,05 2
     6,65 8,68 10,42 13,54
 100100 BODY SERIES polnilo koncentriranega tekočega mila za roke 1 liter 30% 14,12 18,43 22,12 28,75 2
     10,59 13,82 16,58 21,56
 2162 BODY SERIES osvežujoče tekoče milo za telo 400 ml 30% 5,03 6,57 7,88 10,25 2
     3,78 4,93 5,92 7,69
 2163 BODY SERIES polnilo osvežujočega tekočega mila za telo 1 liter 30% 11,43 14,92 17,90 23,28 2
     8,57 11,19 13,42 17,46
 3272 SA8 tekoče pralno sredstvo za občutljivo perilo 1 l 30% 8,34 10,89 13,07 16,99 2
     6,26 8,17 9,81 12,75
 0228 DISH DROPS čistilo za pomivanje posode 1 l 30% 4,91 6,41 7,69 10,00 2
     3,69 4,81 5,77 7,50
 3951 PURSUE™ čistilo za straniščno školjko z org. kislino 750 ml 30% 4,35 5,68 6,82 8,86 2
     3,26 4,26 5,11 6,65

Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.



Vsak gol, ki ga zadene Ronaldinho v italijanski 
ligi, pokalu UEFA ali v dresu brazilske državne 
reprezentance, se spremeni v donacijo blagovne 
znamke NUTRILITE v višini 10.000 USD 
za projekte, ki so namenjeni zagotavljanju 
pomoči otrokom v Evropi.

Obiščite www.amway.si in si oglejte števec, ki sledi zadetkom 
Ronaldinha in dragocenim donacijam, ki so bile že izvedene.

Ne pozabite - če navijate za Ronaldinha, s tem navijate 
tudi za otroke po vsem svetu.

12 izjemnih zadetkov   
= 120.000 USD 
podarjenih za otroške 
dobrodelne ustanove 
do sedaj

Ronaldinho in blagovna znamka NUTRILITE™

Resnična sprememba za življenja otrok.

 Urednica: Anita Štefin
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Amwayevim članom se dovoli ponatis kateregakoli
članka v tem časopisu za razmnoževanje v Sloveniji, pod 
pogojem, da je članek tiskan v celoti in ima pripombo:
»Ponatis z dovoljenjem Amwaya Slovenija L.L.C.,
Podružnica Ljubljana«.

©Amway Slovenija L.L.C, Podružnica Ljubljana
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana

Naklada: 6.250 izvodov

Tel. oddelka za stike s strankami: (01) 5844 100
Faks:       (01) 5404 554
Telefon tajništva:       (01) 5844 104
Faks:       (01) 5404 451
Račun pri NLB d.d.                 SI56 0205 6001 1212 367
Račun pri UniCredit Banki Slovenija d.d.:
                SI56 2900 0000 1908 332

Uradne ure Amway Slovenija

PON, TOR, SRE, ČET od 9.00 do 17.00
PET od 9.00 do 15.00

Spletna stran:        www.amway.si
Elektronski naslov: amway_slovenia@amway.com
E-naslov za naročanje izdelkov: sloorder@amway.com
Št. odzivnika ATIS:        (01) 5844 160
Št. odzivnika ATOS:        (01) 5844 150

 SA2350SL9

Pridržujemo si pravico do napak v tisku (pri objavi cen, najavi izdelkov in posebnih ponudb, itd.).


