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ÜNNEPELJÜNK 
25% áRENgEdMéNNyEL*

* Az árengedmény arányában csökkentett Pé/KF mellett. Az akció 2009. december 31-ig tart.

Az Amway 50. évfordulójáról további információkat a www.amway.hu weboldalon, az új otthonápolási WOW 
videobemutatókról részletes ismertetéseket az L.O.C. és az SA8 Márkabemutató központokban találhatnak.

A gyémántok Las Vegas-i találkozója új lendületet ad az 
50. évforduló ünneplésének. Az Amway legnépszerűbb 
termékeinek rendkívüli, 25%-os árengedménye révén vásárlói 
is részesülnek az ünneplésből.

Az akciót ismertető szórólap  
beszerzési ára áfával 300 Ft/10 db.
R. sz.: 233137

Az alábbi termékek vásárolhatók 25% árengedménnyel: 
BOdy SERIES™ Frissítő tusoló- és 
fürdőzselé
R. sz.: 2162 – 400 ml

BOdy SERIES Frissítő tusoló- és 
fürdőzselé utántöltő
R. sz.: 2163 – 1 liter

BOdy SERIES Folyékony 
kéztisztító koncentrátum
R. sz.: 2171 – 250 ml

BOdy SERIES Folyékony 
kéztisztító koncentrátum utántöltő
R. sz.: 100100 – 1 liter

BOdy SERIES  
Hidratáló kéz- és testápoló
R. sz.: 2175 – 400 ml

SA8™ Folyékony finommosószer
R. sz.: 3272 – 1 liter

PURSUE™ Toalett-tisztító
R. sz.: 3951 – 750 ml

dISH dROPS™ Folyékony 
mosogatószer
R. sz.: 0228 – 1 liter

L.O.C.™ Plus Kíméletes tisztítószer
R. sz.: 0951 – 500 ml

L.O.C. Plus Fémtisztító
R. sz.: 0094 – 200 ml

L.O.C. Plus Üvegtisztító
R. sz.: 7485 – 500 ml

-25%



steve van andel
Chairman

doug devos
president

Az Amway adai világközpontja több mint 
két kilométernyi területen helyezkedik 
el. Azok a látogatók, akik először látják, 
kivétel nélkül le vannak nyűgözve az óriási 
terület látványától.

Legyen az üzleti vállalkozó, új alkalmazott, 
hivatalos látogató vagy újságíró, vala-
mennyien elámulnak üzletünk határtalan 
nagyságának látványától. Ugyanez a látvány 
fogadja azt, aki a Nutrilite-hoz látogat, 
illetve európai, ázsiai vagy közép-amerikai 
gyártó- és elosztóközpontjainkat keresi fel.

Ezek az őszinte reakciók büszkeséggel 
töltenek el bennünket, globális üzletve-
zetőket. Örömünkre szolgál, hogy üzleti 
lehetőséget ajánlhatunk az Amway üzleti 
vállalkozóknak és Önöknek is, akik élő 
bizonyítékai a szabad vállalkozás értékének. 

Büszkék vagyunk, hogy sokan választottak 
minket munkaadójuknak és hogy innovatív 
termékeinkkel segíthetjük és könnyebbé 
tehetjük az emberek életét.

Mivel Önök is részt vesznek az üzletben, 
naponta tapasztalhatják üzleti vállalkozóik 
hasonló reakcióit munka, beszélgetés vagy 
egyéb tevékenység közben.

Közös munkánkkal nyithatunk mások felé, 
pozitív energiával tölthetjük fel mindennap-
jainkat.

Ez az egyszerű gondolat egyúttal erőteljes 
ösztönzésként is szolgál. Reméljük, hogy 
ezzel a saját vállalkozása is nagyobb hang-
súlyt kaphat és profitálhat belőle.

Az üzletünk  
lényege
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1. lehetőség
Személyes új szponzorált értékmennyiség 
a pénzügyi évben

5000

2. lehetőség
Csoportos új szponzorált értékmennyiség 
a pénzügyi évben, melyből legalább 2000  
személyes új szponzorált mennyiség

20000

3. lehetőség
Csoportos új szponzorált értékmennyiség 
a pénzügyi évben

40000

ÖN ott lesz 2010-
ben a Vezetői 
Szemináriumon?
Minősítési időszak:  
2008. szeptember 1–2009. augusztus 31.

2010-ben az Amway Europe 3 csodálatos hely-
színen rendezi meg a Vezetői Szemináriumot. 
Tenerife, Antalya és Szardínia a 2010-es szeminárium gyönyörű hely-
színei…

Feltétlenül szerezze meg a minősítést, hogy meghívást kapjon Ön is, és 
elrepülhessen a három helyszín valamelyikére! Akármelyik helyet keresi fel, 
biztosítva van a pihenése – mindhárom helyen az Amway vendégszeretete 
fogadja, és felejthetetlen tapasztalatokra tesz szert.

A minősítési időszak a végéhez közeledik, te-
hát… el ne mulassza!

Ne feledje – a Vezetői Szemináriumra Önt 
is meghívjuk, amennyiben új platinaként 
kvalifikál.

A Vezetői Szemináriumra történő kvalifikációval kapcsolatos információkért forduljon felső 
vonalához, az Amway Hungariához vagy keresse fel az amway.hu weboldalt. Valamennyi 
szemináriumra és utazásra történő meghívás kizárólag az Amway megítélésétől függ.

A minősítés feltételei
A Q12 platina szintet elérő Amway üzleti vállalkozóknak smaragd szintig 
a következő lehetőségeik vannak a Vezetői Szemináriumon való részvételhez 
szükséges cél elérésére:



Az Amway világszerte – kultúrákat és határokat átszelve – könnyíti meg a vállalkozók üzletindítását vagy -fejlesztését, 

a vásárlók helyben történő kiszolgálását. Az egész világra kiterjedő innovatív rendelési és elosztóhálózatunk 

virtuálisan korlátlan lehetőséget kínál több mint 80 országban és területen.

Mindez azon elkötelezettségünkből fakad, hogy világszerte segítsünk az embereknek – akár használják, akár eladják 

termékeinket. Valójában az emberekkel való kapcsolatteremtés iránti elkötelezettségünk köt össze valamennyiünket.

a globális kapcsolatok kiépíTéSében 
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1959-ben Rich deVos és Steve Van Andel – akiket egy életre 
szóló barátság fűzött össze – el sem tudták képzelni, hogy egy 
napon Kínában, Oroszországban és Vietnamban is árusítani 
fogják az Amway termékeket.

és ez csupán három ország a nyolcvanból, ahol az Amway 
üzleti vállalkozók üzletüket működtetik.

Önök ugyanabból az okból választották az Amwayt, amiért 
világszerte emberek milliói: meg akarták változtatni az 
életüket, önálló üzletet akartak és maguk akarták irányítani 
az életüket. Az Amway lehetőség valamennyi kultúra számára 
vonzó, mert az üzletet könnyű elindítani és könnyű fejleszteni.

Ezen túlmenően, az Amway üzlet jó hírnevét tovább erősítik 
az Üzletviteli szabályzat és az Etikai kódex, amelyek az 
üzlettulajdonosok és a vásárlók, valamint az Amway cég 
védelme érdekében készültek.

„Az elmúlt 50 évben bekövetkezett látványos növekedés 
bizonyíték arra, hogy az emberek hisznek az Amway 
alaptételeiben, a szabadságban, a családban, a reményben és 
a jutalomban” –  mondja Steve Van Andel, Amway Chairman.

„Üzleti modellünk reményt és lehetőséget ad az embereknek 
– mondja doug deVos, Amway President. – A gondoskodás 
hagyományát folytatni akarjuk, amikor továbbfejlesztjük 
a céget a következő 50 évben – és a későbbiekben is.”

1959

1969

1979

1989

1999

2009

A jAVuló üzleTi 

leheTőSégek hATáSáRA

együttműködés 

valamennyi 

kultúrával

Kína kitűnő példa arra, hogyan 

működik együtt az Amway a helyi 

közigazgatási intézményekkel, 

hogy megfeleljen a speciális 

követelményeknek, ugyanakkor 

világszerte megőrizze az Amway 

üzleti lehetőség lényegét.

 „Mielőtt megkötöttük 

a megállapodást a kínai hivatalos 

szervekkel – mondja Steve 

Van Andel –, több különböző 

üzleti modellt próbáltunk ki. Ma 

Kínában az Amway termékeket 

utcára nyíló üzlethelyiségekben 

árulják, és nem a hagyományos 

közvetlen értékesítési 

módszerrel.”
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Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók

2009 május

Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók

Mindig kerestük azokat az 
értékeket, amelyek hozzá-
tartoznak egy teljes, boldog 
élethez: a becsületes munka, 
a teljesítmény elismerése, 
a család, a személyiség fejlődé-
se, mások segítése. Ebben az 
üzletben megtaláltuk! Hálásak 
vagyunk az előttünk járó 
vezetőknek, mert nem csak 
az üzleti tapasztalataikat adják 
át, példát  is mutatnak. Remek 

üzlettársainkkal közös célokat valósítunk meg és együtt rakjuk 
rendbe az életünket.

kis zoltán és zsóka, Sarkad

gyÖNgy
márCius

Másodszor kezdtük el 
az Amway üzletet 2007 
szeptemberében. Közel 
20 éve kereskedelmi 
vállalkozó vagyok, előtte 
könyvtáros, művelődés-
szervező „állásom” volt. 
Férjem 11 éve kis tele-
pülésünk polgármestere, 
korábban közalkalma-

zottként pénzügyi területen dolgozott. Nagyon sokat dolgoztunk és 
dolgoznunk kell ahhoz, hogy a jelenlegi életstílusunkat megtartsuk. 
Úgy gondoltuk, be kell biztosítani a jövőnket.

Erős, példamutató felső vonallal és nagyon jó csapattal dolgozunk 
együtt, ez segít bennünket céljaink eléréséhez.

lakatosné liba katalin és lakatos józsef, Tiszaadony

gyÖNgy
márCius

Három évvel ezelőtt kezdtük 
Amway üzletünket. Csilla vállal-
kozóként, én alkalmazottként 
találkoztunk a lehetőséggel. Ma 
már csak az üzlettel foglalko-
zunk. 

Találtunk egy lehetőséget ahhoz, 
hogy olyan életet éljünk, ami-
lyenről mindig álmodtunk. 
Fantasztikus érzés a csapatunk 

tagjaival együtt dolgozni, lelkesek, folyamatosan képzik magukat 
és lehetőséget tudnak adni másoknak. Az elért eredményünk 
példa lehet mások számára is, hogy amit az ember eltervez és 
ha kitart mellette, véghez tudja vinni. Hálásak vagyunk mento-
rainknak a biztatásért, példamutatásukért és hogy ezen az úton 
velük lehetünk.

RUBIN
márCius

bánfi Csilla és balázs Csaba, Eger

Az életünk folyamatos dön-
tések sorozata, örülök, hogy az 
Amway üzlet mellett döntöt-
tem. Vállal ko zásom megtanított 
célokat kitűzni, újra álmodni és 
hinni a szép jövőben. Most már 
tudom, hogy komoly elkötele-
zettséggel nincs lehetetlen. 

 „Nem a képességeink mutat-
ják meg, mik vagyunk, hanem 
a döntéseink.”

RUBIN
márCius

bertalan zsaklin, Szombathely

Mindketten alkalmazottként dolgoz-
tunk, amikor találkoztunk ezzel a vál-
lalkozással. Rögtön megtetszett és 
elkezdtük, mivel nagy lehetőséget lát-

tunk benne. Az idő előrehaladtával ezek a lehetőségek egyre 
nagyobbak lettek. Sok segítséget kaptunk felső vonalunktól. 
Csapatunkra nagyon büszkék vagyunk.

józsa zsolt és józsáné király andrea, Jászapáti

ARANy
márCius

Óvodapedagógus és rendszerszervező 
mérnök házaspár vagyunk. Az Amway 
üzlettel példát mutatunk 18 és 19 éves 
fiainknak. Köszönjük szponzorainknak 

a bizalmat és a kifogyhatatlan segítséget. Mi is ugyanezt adjuk 
majd tovább az üzlettársainknak.

vizkelety katalin és kovács gábor, Budapest

ARANy
márCius



Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók

EZÜST
márCius

2009 május

EZÜST
márCius

ferencziné sipőcz ilona és ferenczi tivadar, Budapest

gerle marina, Budapest

EZÜST
márCius

hatvani Csilla és lászló, Tatabánya

EZÜST
márCius

leviczki péter és leviczkiné barkó barbara, Nyíregyháza

EZÜST
márCius

pálfi jános és pálfiné fekete annamária, Békés

EZÜST
márCius

sajdik péter és sajdikné bagi judit márta, Kecskemét

EZÜST
márCius

minárcsik brigitta, Mátészalka

nagyné megyebíró adél és nagy sándor károly, gyula

12% márCius

Csirke József és Józsefné

dobos Edit  
és dobos József Rajmund

Hindiné Ódor Mónika

Pácz Krisztián  
és Páczné gorzas Erika

Pásztor gabriella  
és Kerekes Zoltán

Seregi Lászlóné és László

Szabó Csaba és Agg Veronika

9% márCius

Beck László  
és Beckné Kresz ágnes

Kis József
Kovács Erzsébet

Magyar Ferencné

Nagyné Berki Erika  
és Nagy József

Németh Ramon

Pappné Szép Mária  
és Papp László

Sipos Balázs és Ferenc István

Vékony Edit és Trapp Oszkár
Wimmer Sándor  

és Wimmerné Bátor Hajnalka

18% márCius

Szabados Krisztián Varga Sándor  
és Vargáné Halász Zsuzsanna

15% márCius

Erdős Bálint József és Józsefné

Kalamász Ilona  
és Rozman árpád

Meggyesiné Szőke Mária  
és Meggyesi János

EZÜST
márCius



a biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok

12% 

márCius
Antalné Tabár Anna

Babos Attila

Balogh István 
és Baloghné Bódor Mariann

Battáné Máté Orsolya  
és Batta Tibor

Berka-Szűcs Andrea  
és Berka István

Bordás-Nacsa Eszter  
és Bordás Krisztián

Csernyi Józsefné 
és Anita

Csillagné Tímár Tímea

Csordás Attila László 
és Katalin

dávid gabriella

Ferenczi Mónika 
és Pápai dávid

Freiné Szamosvölgyi Netta 
és Frei Attila

Kazinczi Nikoletta 
és Szederkényi Tamás

Link Mónika ágota

Makainé Barta Eszter 
és Makai Sándor

Meggyesi János 
és Meggyesiné gál Orsolya

Nagy Mihályné 
és Mihály

Oláhné Nyilas Cintia

Palicz Tamásné
Polgár Tibor

Simon Katalin 
és Búzás Tamás

Steinmacher Tamás

Szikura-Peregi gábor és Leila

Tóth Béláné és Béla
Vargyas Erzsébet

Zámbó Anett

9% 

márCius
Ambrus Lajos

Angyal Károly

Bajusz gábor 
és Bajuszné g. gabriella

Balog Melinda

Balog Mónika és Hernádi éva

Bánházi Csilla

Baranyi Attila

Benis Pál és Vadász Judit

Bordás Imre és Romfely Jolán

Boros Péter 
és Borosné Bakonyi Veronika

Bottyánné götz Judit 
és Bottyán István

Braun ágnes Zsuzsanna

Brauner Péter

Brumar Beatrix 
és Szucsik István

Cemann-né Kakas Adél 
és Cemann Ferenc

Csékeiné Remport Erika 
és Csékei Zoltán

Csép József 
és Csépné Fichter Anikó

dénes József és Viktória

Eredics Józsefné

Fata Anikó dr.

Folyami Edina

Füvessy Bence

gál Sándor és Sándorné

göncz Zsuzsanna
Hajdu István és Andrea

Hódi Mihály  
és Hódiné Ocskó Ildikó

Horváth Róbertné és Róbert

Horváthné Lendvai Orsolya 
és Horváth Zsolt

Járási Edit 

Joldos Joan

Kecskés Fatime

Kele Mihály

Kerepesi Márta

Kériné Csiák Andrea 
és gáspár József

Kmecz Béla

Kolbl Mónika

Kollár Imre Krisztián

Korona Tibor és Mónika

Kovács Ibolya

Kovács Izabella és gábor

Kovaneczné Szita Anikó 
és Kovanecz László

Laczkóné Meggyesi Csilla 
és Laczkó Krisztián

Lehoczki Istvánné és István

Mihovics Pálma 
és Frey Márton

Nádasdyné Fülep Nikoletta 
és Nádasdy László Zsolt

Nagy Anett és Balogh Zoltán

Németh gabriella 
és Sinka István

Nyúzó Jánosné

Oláh Péter

Orbán Zoltán

Orlovné gajdácsi Mónika 
és Orlov Zsolt

Pataki Klára 
és Pataki László dr.

Péntek István
Pető Tiborné és Tibor

Poós Norbert

Pölöskei Béla 
és Pölöskeiné Rigó Hedvig

Puskás Kolozsvári Zsuzsanna 
és Csibipál Ilona

Réthy Katalin

Rókáné gulyás Anikó

Rottenhoffer Andrea

Schindler Imre és Jozó Anikó

Simongáti Hajnalka 
és Scheller Zoltán

Sinkáné Egyed Margit

Szabó László és Lászlóné

Szaszkó Zoltán 
és Szaszkó-Szabó Aletta

Szávai Károly és Veronika

Szentgyörgyiné Palócz Judit 
és Szentgyörgyi Ferenc

Szilágyi Mihályné

Szőkéné Vaskó Tímea 
és Szőke Attila

Szűcs Orsolya

Takácsné Jámbor Anita 
és Takács gábor

Tarba Renáta

Tavaszi Brigitta

Tőke Péter Pál

Varga Anna

Varga Attila

Varga János és Jánosné

Varga Zoltán és Zoltánné

Vértes Zoltán 
és Vértesné Szűcs Szilvia 
Erika

minősítések10

2009 május

„Az elkötelezettség fogadalom vagy ígéret, hogy valaki saját energiáit 
és erőforrásait arra fordítja, hogy állja szavát és elérje a kitűzött célt.”

Dick DeVos
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Személyes ösztönző program
A Személyes ösztönző programot – a SIP Program első lépéseként – azok számára állítottuk össze, akik szilárd 
kereskedelmi bázist hoznak létre és kiegyensúlyozott havi teljesítményt érnek el. gratulálunk azoknak, akik első 
alkalommal 10 vagy 30 euró jutalomban/kedvezményben részesülnek. 

máRciuSbAn
30 euró bónuszt vagy 
kedvezményt értek el
Csernyák Péter 

és Csernyák-gráf Katalin

Csomor gábor István 
és Csomor László Béla

gerencsér Jánosné 
és gerencsér János

Kovácsné Nagy Csilla 
és Kiri Péter

Lukács Katalin   

Mezei gábor Zsolt 
és Mezeiné Horváth 
Andrea

Reményi gábor   

Schumann Norbert 
és Eszter 

Vékony Edit 
és Trapp Oszkár

 

máRciuSbAn
10 euró bónuszt vagy 
kedvezményt értek el
árok Bianka Andrea   

Balassa Csabáné 
és Balassa Csaba

Balázs gyuláné   

Baloghné Uhrin Ildikó 
és Balogh Zsolt

Baluka Tamás   

Bányácski árpádné   

Bari Béláné   

Basternák Antalné   

Bazsó József 
és Nagy Jekatyerina

Bencze Zoltán 
és Benczéné Mankovics 
Katalin

Berecz ákos 
és Kulhanek ágnes

Beréndi Márta   

Berényiné Felleg gabriella   

Bertalan Péter 
és Bertalan Péterné

Bertus Barbara   

Bihari Eszter   

Bíró Margit 
és Lantos Zoltánné

Bordás Márta Erzsébet 
és Bordás Attila

Bukovits gyula 
és Bukovits gyuláné

Burányi László   

Busa Istvánné   

Csehné Sarkadi Tímea   

Cseke Lajos   

Csutora Zoltán   

demjén Andrea   

dobai Magdolna   

dóra Zoltánné 
és dóra Zoltán

Erdélyiné Liebhardt ágota   

Erős Zsuzsanna   

Faragó Judit   

Farkas József 
és Farkasné M. Melinda

Farkasné Csányi Mónika 
és Farkas gábor

Folkmayerné Pál Ibolya   

Formanek Barbara   

galambos András 
és galambos Andrásné

gáti László   

gazdag Imréné 
és gazdag Imre

godó Krisztina 
és Rácz Szabolcs

göblyös Orsolya   

göttlinger gábor   

gugolya Jánosné   

gyengéné Horváth Adrienn 
és gyenge László

Halász gáborné 
és Halász gábor

Harangozó Rita Virág   

Harasztné Vincze ágnes   

Havaj Ferencné   

Hegykői Katalin   

Hirt Serina   

Horváth Ildikó   

Horváth Józsefné 
és Horváth József

Horváthné Szabó gyöngyi 
és Horváth Sándor

Jánossy ágnes   

Járásbíró Zoltán   

Jendrek Szilvia Zsuzsanna   

Kardos Péter Lászlóné 
és Kardos Péter László

Kasza Tamás és Szabó Andrea

Kelemen Judit és Hajós Károly

Kennedy Claudia Izabella   

Keresztes József 
és Keresztesné Klotcz Edit

Kertész Sándor 
és Kertész Sándorné

Kincses Erik  
és Magenheim Erika

Király Erzsébet   

Kis Ernőné   

Kiss éva   

Kiss Mária és Laskai Balázs

Kiss Szabolcs   

Konkolyné Babarcsik Melinda   

Kóra gergely   

Kósa Attila gyuláné 
és Budavári Sándor

Kószóné Szász Borbála 
és Kószó Endre

Kovács Endréné ifj. 

Kőszegi Artur László 
és Huskovits Istvánné

Lédig Zoltánné  
és Lédig Zoltán

Liu Xiao Nan   

Lukács Béláné   

Magdáné Kökény Veronika   

Maráz Ferenc dr. 

Marosvölgyi András   

Matusné Szakács Irén 
és Matus Tibor Károly

Mester Sándor   

Mészárosné  
Mladoniczki Anna   

Molnár Tiborné  
és Molnár Tibor

Mucsi Mihály   

Nagy Attila   

Nagy gábor   

Nagy Péter 
és Nagyné Némethi Tímea

Nagyapáti Anita   

Olgyai Andrásné   

Papp gabriella és Papp Zoltán

Papp László   

Paska László 
és Paskáné Adloff Edit

Pataki árpád   

Petrik Miklós  
és Petrik Zsuzsanna

Petrovszki Róbert 
és Borbély Anita

Pócza Imréné 
és Pócza Imre

Popa Anna   

Poszáné Kenéz Bettina   

Pusztai Jenő 
és Pusztai Varga Edit

Rádi Ilona   

Sárvári Józsefné   

Schindler Imréné 
és Schindler Imre

Sebestyénné gyimesi Viktória   

Séhorcz Tiborné 
és Séhorcz Tibor

Simon Balázs   

Sokácz Orsolya 
és Török Péter

Sterczer László   

Streicher Mátyás dr.

Surman Jánosné   

Szabados Melinda   

Szabadosné dávid Katalin 
és Szabados Sándor

Szabó Sándorné   

Szalai Szilárd 
és dráb Anetta

Szávai Károly 
és Szávai Veronika

Szemesi József 
és Somogyi Nóra

Szerencsi Kinga   

Szirbek Attila József 
és Melhardt Rita

Szűcs ágnes   

Tóth éva   

Tóth Tibor   

Tóth Zoltánné   

Törökné Horváth Andrea   

Utrata Edina   

Varga Aranka   

Varga Zsuzsanna   

Vargyas Erzsébet   

Vértes Szabolcs 
és Jakabházy Nóra

Vida gábor   

Wehliné Rácz Erika   

Zátonyi Richárd Henrik 
és Zátonyiné Lakos Kata

Zsédely árpádné özv.   



Unsurpassed 106931

Ajakrúzs
Extraordinaire

Ajakkontúr-ceruza 
Magnificent

Absolute 106932

Ajakrúzs 
Virtuoso

Ajakkontúr-ceruza 
Timeless

AjAkRÚzS SzeTT

E. FUNKHOUSER NEW YORK ajakrúzs és E. FUNKHOUSER 
NEW YORK ajakkontúr-ceruza együtt, hogy érzéki ajkat 
varázsoljon segítségükkel.

Bemutatjuk az

E. FUNKHOUSER™ NEW YORK 

PARAMOUNT  
KOLLEKCIÓ 009-ET

A Paramount kollekció az elragadó szépség premierje. 
Egy új csillag tündöklő fénye. Napjaink ikonja, a klasszi-

kus hollywoodi sztárok nyomdokában.

Váljon az E. FUNKHOUSER NEW YORK Paramount 
kollekció 009 segítségével napjaink élő legendájává.

Kapható 2009. májustól októberig,  
amíg a készlet tart.

Újtermék

2009 május
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Superlative 106934
Szájfény  
Peerless

Primo 106933 
Szájfény  
Nonpareil

Szájfény-kontúrceruza 
Perfection

Szájfény-kontúrceruza 
Consummate

Prime
106930

Sterling
106929

Elevate 
106928

Limitless 
106927

Memento
107207

Medaille
107208

2 az 1-ben 
Topcoat/ 
Basecoat Dedicated

Determined

Enduring

Acclaim/Brilliance 
106935

Everlast
106937

SzájFénY SzeTT

Az E. FUNKHOUSER NEW YORK szájfény és az E. FUNKHOUSER 
NEW YORK szájfény-kontúrceruza segítségével érzéki ajkat vará-
zsolhat. 

kRémeS SzemhéjáRnYAló

Lágy, krémes összetétel, amelyet Eddie 
Funkhouser professzionális sminkmes-
ter azzal a céllal alkotott meg, hogy 
olyan merésszé varázsolják a tekintetet, 
mint amilyen szép is.

kRémeS SzemhéjTuS

Metálpigmentekkel teli, tökéletes összetétel,  
a kifinomulttól az intenzív sminkig tetszőleges hatás  
érhető el – mind kifejező lesz. Erre a célra  
tervezett ecsetet adunk hozzá. 

Eritrea/Asmara
104837

ARcpiRoSíTó Duó

A kollekció kiegészítője ez 
a nagyszerű arcpirosító duó – 
a PARAMOUNT smink ideális 
befejező lépése.

kÖRÖmlAkk

Ügyeljen az összképre, és kap-
jon a körme is vastapsot, mint 
az igazi sztárok!

TeSTcSillám

A fényvisszaverő púderszemcsék selymesen 
fénylő ragyogást vagy erőteljes csillogást 
adnak a bőrnek. Két árnyalat együtt.

Újtermék

2009 május
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Golden Glow
106936

Blonde
106919

Taupe
106920

Auburn
106921

Brunette
106922

Arclight Diva 106940

Orca: Ingenue/Leading Lady
Ajak: Encore/Bravo/Ovation
Szem: Opening Night/Debut/Premier

bARníTó pÚDeR

A karcsú vonalvezetésű, gyönyörű, fémes rézárnyalat és az egye-
di kialakítású ecset önmagában is nagyszerű műalkotás.

SzemÖlDÖkFoRmáló pÚDeR

Az újonnan kialakított E. FUNKHOUSER NEW YORK Szemöldök-
formáló púder három árnyalatot tartalmaz. A kompakt könnyen 
használható, művészi kidolgozású, amellyel gyönyörűvé varázsol-
hatja szemöldökét.

SminkpAleTTA

Az E. FUNKHOUSER NEW YORK Sminkpaletták elegáns és szexi 
színpalettái Eddie Funkhouser professzionális sminkmester  
exkluzív tervezőmunkáját dicsérik. Ezek a szemet gyönyörködte-
tő, krómozott, tükrös kompaktok sokféle árnyalatot tartalmaz-
nak, a kifutók modelljeinek sminkelésére is alkalmas összetéte-
lekben. A bársonytok szem-, ajak- és arcpírecsetet tartalmaz, 
bárhova magával viheti, hogy nappal és este is gyönyörű legyen.

Örömmel mutatjuk be az  
E. FUNKHOUSER NEW yORK 
Professzionális terméksorozat új és 
izgalmas kozmetikumait, amelyeket  
Eddie Funkhouser tervezett.

Látogasson el 
a weboldalunkra, 
ahol a sminkelés-
hez hasznos taná-
csokat adunk. 

Orca: Idol/Starlet

Ajak: Homage/Accolade/Tribute 

Szem: Immaculate/Flawless/Illustrious

Spotlight Diva 106938

Orca: Cush/Ritzy

Ajak: Lush Life/Paramount/Tres Chic

Szem: Etheral/Frill/Legend

Luxlight Diva 106939

A teljes terméklista megtalálható az E. FUNKHOUSER NEW YORK Kollekció 009 kártyán (r. sz.: 233292). A legújabb smink- és egyéb 
friss információk az E. FUNKHOUSER NEW YORK-ról a Márkabemutató központban olvashatók, a www.amway.hu weboldalon.

PROFESSZIONáLIS TERMéKSOROZAT ÚJ

Újtermék14
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  ÚJ SZEMLéLET
 SAJáT STÍLUSA 
 MEgTEREMTéSéBEN

ARTISTRy Szempillaspirál (totális) és ARTISTRy Vízálló szempillaspirál (totális).
Új alapozók: ARTISTRy Színezett hidratáló
ARTISTRy Ideális kettős púderalapozó

Hamarosan az alábbi új, izgalmas és továbbfejlesztett ARTISTRy™ termékeket fogjuk bevezetni:

HAMA-
ROSAN 

KAPHATÓ

Újtermék 15



Feszesebb bőr, fiatalosabbnak  
látszó tekintet és üde, ragyogó 

szemek.

HAMAROSAN KAPHATÓ 
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE  

BőRFESZESÍTő SZEMRáNCKRéM

További részletek a következő Amagramban.

Újtermék

2009 május
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2009 május

Az Amway illatok könnyed és magabiztos fellépést kölcsönöznek.
Ideális ajándék születésnapra, évfordulókra vagy bármely különleges 
alkalomra.

További információt a Szépség termékkézikönyvben talál.  
R. sz.: 216996

R. sz.: 103703 – 50 ml  

Stílus: Elegáns. Modern. divatos

A férfiak figyelmébe 
ajánljuk a TOLSOM™ 
Kölnisprayt!

termék 17
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Látogasson el a www.amway.hu honlapra, és nézze meg az új 
iCook Márkabemutató központot, ahol megtalál minden hasz-
nos és szükséges információt és még sok más érdekességet is!
Fedezze fel a különféle exkluzív iCook technológiákat: a VITALOK™ főzési módszert, az 
OPTITEMP™ fenéklemezt és a DURAMIC™ tapadásmentes bevonatot, és megtudhatja, hogy 
Ön és vásárlói számára milyen előnyökkel járnak ezek a forradalmian új főzési módszerek. Tölt-
sön le recepteket, videókat és a gyakran feltett kérdésekre adandó válaszokat, amelyek segítenek 
abban, hogy vásárlóinak részletes információt nyújtson. Tudjon meg többet a különleges iCook 
késekről, amelyek ergonómiai tervezése fokozott stabilitást és biztonságot nyújt.

Új icook™ márkabemutató központ 
Főzzön és éljen egészségesebben. Tudjon meg többet az iCook edénycsaládról.

Növelje forgalmát termékismeretének bővítésével!

RENDELÉSI MÓD  FIZETÉSI MÓD  SZÁLLÍTÓ  RENDELÉS
    ÉRTÉKHATÁRA 
internetes 
(www.amway.hu)  – glS 

20000 Ft 
– egyéni, gyűjtő – utánvét – glS 

ATOS  
– Egyéni  – Utánvét  – GLS 25000 Ft 
– Gyűjtő – Utánvét – GLS 40000 Ft

Telefonos   – GLS 
25000 Ft

 
– Egyéni  – Utánvét  – GLS 

Postai, faxos, e-mail* 
– Egyéni  – Csekk, átutalás – GLS 25000 Ft 
– Gyűjtő – Csekk, átutalás – GLS 40000 Ft

 árurendelés
Rendeljen Ön is kényelmesen interneten keresztül, látogasson 
el a www.amway.hu weboldalra és válassza ki a kívánt 
terméket. Az árurendelés feltételeit az alábbi táblázatban 
tekintheti meg:

* E-mail esetén meg kell adnia legfeljebb 5 jegyű Amway PIN-számát is 
GLS=General Logistics Systems

Az L.O.C. PLUS Üvegtisztító 
különleges összetételénél 
fogva a különféle üvegfelü-
letekről – ablak, tükör, tv és 
a számítógép képernyője* 
– csíkmentesen és könnyen 
távolítja el a szennyeződést.

•   Öblítést nem igényel, 
könnyen áthatol a szeny-
nyeződéseken és lerakó-
dásokon 

•   Könnyen tisztít, csíkmen-
tes ragyogást biztosít

*  Nem alkalmas a fo-
lyadékkristályos és 
plazmatelevíziók képernyő-
inek tisztítására, mivel ezek 
nem üvegből készülnek.

L.O.C.™ Plus Üvegtisztító 
Segítsen vásárlóinak, hogy az L.O.C. PLUS 
Üvegtisztító segítségével minden üvegfelületről 
tökéletesen eltávolíthassák a szennyeződéseket!

R. sz.: 7485 – 500 ml



2009 május

Az otthonápolási üzletének fellendítéséhez készült, 
számtalan formában felhasználható, különleges 
bemutatókat kutatási és fejlesztési részlegünk felügyelte 
és ellenőrizte.
milyen segítséget nyújt Önnek és üzletének 
a WoW videobemutató?

•  Segít az otthonápolási termékek üzletének 
kiépítésében.

•  Kiemeli az összetevők minőségét és 
hatékonyságát.

•  Könnyen és gyorsan lebonyolítható, 
megjegyezhető.

mikor tarthat WoW videobemutatókat?

•  Amway termékbemutató, rendezvény, esetleg 
Amway üzleti vállalkozó számára tartott 
szeminárium/tréning során.

•  Új vagy meglévő vásárló részvételével történő 
termékbemutatóhoz és a termék eladásának 
módjához kapcsolódó bemutatáshoz.

•  Amennyiben új Amway üzleti vállalkozóra 
vagy új vásárlóra szeretne szert tenni.

Új 
Fantasztikus termékek lenyűgöző 
WOW videobemutatói
Higgyen a saját szemének!

A rövid WOW videobemutatók megtalálhatók a www.amway.hu weboldalon, az 
L.O.C.™ és az SA8™ Márkabemutató központban, valamint a Könyvtár menü alatt.

termék 19
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Vásároljon az Amway online partneráruházakban a www. amway.hu-n!
Szerezzen pontértéket még több termékre és szolgáltatásra az Amway 
partneráruházak programon keresztül! 
Pontértéket természetesen csak olyan termékekre biztosítunk, amelye-
ket a  www.amway.hu oldalon keresztül a partneráruházak weboldalára 
linkelve vásárol. Nem adunk pontértéket abban az esetben, ha a part-
neráruháztól közvetlenül vásárol úgy, hogy nem az Amway  oldalán 
keresztül linkelt az oldalra.

Folyamatosan növeljük a partnerek számát, bővítjük a termékkínálatot. 
Annak érdekében, hogy kényelmesen, megszokott környezetében, 
karosszékből tudjon vásárolni, a jövőben is tájékoztatjuk Önt az aktuális 
kínálatról, valamint az Amagramban rendszeresen bemutatjuk partne-
reinket. 

A partneráruházakkal kapcsolatos bővebb tájékoztatás, valamint 
a vásárlások után járó pontértékek táblázata letölthető a partneráruházi 
oldalról. 
A pontokat minden esetben a vásárlást követő hónapban töltjük fel 
rendszerünkbe.

uniceF

Jó minőségű, szép ajándéktárgyakat keres hozzátartozójának? 
Hasznos, fejlesztő játékot ajándékozna gyermekének? Meghatja, ha 
szenvedő, kiszolgáltatott kisgyereket lát és szívesen segítene rajta? 
Ez mind egyszerre lehetséges, ha az UNICEF termékeit vásárolja. 
Így nem csak a megajándékozottnak szerez örömet, hanem segít 
a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Tíz képeslap árából tíz gyer-
mek kaphat kanyaró elleni védőoltást, egy 2000 Ft értékű játék 
árából pedig elláthatunk egy családot szúnyoghálóval, amely meg-
védi a gyerekeket a veszélyes maláriafertőzéstől. 

Kérjük, hogy rendeléskor a Megjegyzés rovatba írja be, hogy: 
Amway.

Vegyen Ön is részt a világ legkiterjedtebb segélyakciójában!

Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu

Aktuális témáink: partneráruházak



Új partneráruházak a www.amway.hu oldalon

A Műszaki Partner Szaküzlet 2008 novemberében nyitotta 
meg első üzleteit, áprilisban pedig a jó piaci státusz elérésének 
érdekében már elindult az internetes értékesítés. 
Célunk az üzleteink által kialakított bizalmat és elégedettséget 
országos szinten elérni, hiszen a Műszaki Partner kollektívája 
több éve, illetve évtizede a műszaki kereskedelemben dolgo-
zik, így kellő tapasztalattal, szakértelemmel rendelkezik.

Sikerünk titka a szakértelem, a rugalmasság, a ver-
senyképes piaci árak, illetve a vásárló központú 
szemléletmód.

Szeretnénk, ha Ön is mihamarabb elé-
gedett vásárlóink közé tartozna, ezért 
szíves figyelmébe ajánljuk indulási akci-
ónkat, amelynek keretében most ingyen 
házhoz szállítjuk a kiválasztott termékét. 
Az akció országos szinten elérhető, minden 
50000 Ft feletti vásárlás esetén. 

Minden hónapban újabb és újabb akcióval állunk vásárlóink 
rendelkezésére. Látogasson el webáruházunkba, és válassza ki 
az Ön számára legmegfelelőbb terméket.
Amennyiben segítségre van szüksége, hívja kollégáinkat vagy 
írjon az info@muszakipartner.hu e-mail-címre, és mi segítünk 
Önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet.

otthon a technikában!

Ön még mindig személyesen vásárolja meg irodaszereit? 
Parkolóhelyet keres? Sorban áll? Idegeskedik? Pazarolja 
a drága idejét? Még nem weben keresztül vásárol? 
lépjen be a holnap irodájába ma!

Így Ön a saját karosszékéből szerezheti be a munkájához 
szükséges irodaszereket. Kínálatunk tartalmazza valamennyi 
jelentős hazai és külföldi gyártó termékeit, melyek közül 
ízlése szerint válogathat.

milyen előnyökkel jár, ha nálunk szerzi be iroda-
szereit?
•  Kedvezményes, az Amway partnerek számára kialakított 

áron vásárolhat tőlünk

•  Naprakész termék- és készletinformációhoz juthat

•  Az Ön által lefoglalt terméket azonnal félretesszük 
Önnek

•  Fotóval ellátott részletes termékleírás könnyíti meg 
választását 

•  Gyorsan, több szempont szerint kereshet termékeket 

•  Webáruházunk a nap 24 órájában fogadja megrendelé-
seit

•  A rendelés egyszerűbb, kevesebb a hibalehetőség 

•  Hasonló termékeket és kiegészítőket is ajánlunk 

•  Megtekintheti a korábban vásárolt termékek listáját 

•  Nettó 25000 Ft vásárlás esetén díjtalan házhozszállítás  

•  Első kézből értesülhet az akciókról, hírekről, újdonságokról

2009 május
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jelentkezett már a liget-kör-futásra?

Amennyiben nem, még megteheti június 
30-ig a www.amway.hu oldalon.  
Íme, egy kis segítség a felkészüléshez!

A futás nagy szabadságérzettel és önállósággal fogja megajándé-
kozni. Fejleszti az akaraterőt, a kitartást és bármilyen furcsa is, de 
a monotonitástűrést is. A futással töltött percek alatt sok min-
denen elgondolkodhat, miközben a szíve keményen pumpálja 
a vért körbe a testében. A futás befejeztével a stresszhormonok 
szintje annyira alacsony a vérben, hogy nyugodt lesz és úgy érzi, 
senki sem tudja felbosszantani. Ez az állapot kiváló a probléma-
megoldásra, legyen az munkahelyi vagy magánéleti. 

ne aggódjon az idő miatt! 
Attól függően, hogy korábban mennyit edzett rendszeresen, mi-
lyen a sportalapja, változhat a cél elérésének a dátuma. általában 
egy 8–10 hetes program eredményeképpen le lehet kocogni 
azt a mintegy 30 percnyi időt, amely egy 5000 méteres táv 
megtételé hez átlagosan szükséges. A tréning megkezdése előtt 
mindenképpen ajánlott egy orvosi kivizsgálás, amely megállapítja, 
hogy semmilyen rizikófaktort nem jelent az intenzív kardiosport.

A kezdetek 
Ha extrém túlsúlya van – 10 vagy több pluszkiló –, akkor 
a futóprogram megkezdése előtt 8 hétig csak arra össz-
pontosítson, hogy leadja az első 6–8 kilót. Ez álljon teljes 
testkondicionálásból, melyben sok gyaloglás, kondigépeken 
és talajon végzett gyakorlatok is helyet kapnak. Ezt követően 
a futóedzéseket előzze meg egy 8 napos gyaloglóprogram, 
mely során az első 4 napon folyamatosan 30 percet, a máso-
dik 4 napon pedig folyamatosan 40 percet gyalogol végig. Ha 
ez semmilyen problémát nem okoz, akkor végre Ön is készen 
áll a futóprogram megkezdésére.

A program egyszerű  
Heti 4-szer a következő-
képp eddzen:  
A célidő 30 perc: ezalatt 
fusson 2 percig, majd 
gyalogoljon 4 percig. Ezt 
váltogassa, míg vége nincs  
a 30 percnek. Amikor úgy 
érzi, hogy már könnyű 
végigcsinálni, akkor adjon 
hozzá 1 percet a futóper-
cekhez, és gyalogoljon 
1 perccel kevesebbet. 
Tehát a következő lépcső 
a 3 perc futás és 3 perc 
gyaloglás intervalluma. 
Haladjon így addig, amíg 
végig nem futja a teljes 
30 percet.

példa az intervallumok felépítésére 
• 1–2. hét: 2 perc futás, 4 perc gyaloglás 
• 3–4. hét: 3 perc futás, 3 perc gyaloglás 
• 5–6. hét: 4 perc futás, 2 perc gyaloglás 
• 7–9. hét: 5 perc futás, 1 perc gyaloglás 
• 10. hét: 30 perc végigfutása folyamatosan 
Ha ezzel megvan, többé nincs akadály Ön előtt. Jöjjön el az őszi 
Liget-kör-futásra, ahol másokkal együtt, nagyszerű hangulatban 
teheti próbára az edzések során megszerzett tudását, fittségét. 
 

Forrás: www.futanet.hu 

A 24. Budapest Nemzetközi Félmaraton 2009. szeptember 6-án 
kerül megrendezésre. 
Ha részt kíván venni a versenyen, rendelje meg a Liget-kör 
nevezési csomagot. 
A nevezési csomag egy nike fit dry pólót, egy nuTRiliTe 
Sportflakont és egy rajtszámot tartalmaz. 
A nevezési csomag rendelési száma a póló méretének 
függvényében változik.
 
Rendelési számok
234620  Liget-kör nevezési csomag  S  méretű pólóval
234621  Liget-kör nevezési csomag  M  méretű pólóval
234712 Liget-kör nevezési csomag  L  méretű pólóval 
234718   Liget-kör nevezési csomag  XL  méretű pólóval 
234719  Liget-kör nevezési csomag  XXL  méretű pólóval
 
ára: 4800 Ft

 kezdje el a felkészülést!
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e. funkhouser™ new york paramount kollekCió 009*

krémes szemhéjárnyaló  5 g 9,77 3167 3800,- 5100,- 35

106927 Limitless

106928 Elevate

106929 Sterling

106930 Prime

Ajakrúzs szett 2,5 g+1,3 g 14,40 4667 5600,- 7600,- 35

106931 Unsurpassed

106932 Absolute

Szájfény szett 6 ml+1,1 g 13,63 4417 5300,- 7200,- 35

106933 Primo

106934 Superlative

Testcsillám 2,8 g+1,4 g 13,63 4417 5300,- 7200,- 35

106935 Acclaim/Brilliance

körömlakk 4 x 4 ml 11,06 3583 4300,- 5800,- 35

106937 Everlast

krémes szemhéjtus 4 g 8,74 2833 3400,- 4600,- 35

107207 Memento

107208 Medaille

104837 Arcpirosító Eritrea/Asmara 2 g 12,09 3917  4700,- 6300,- 35

106892 EFNy Kollekció 009 termékválogatás (10% engedménnyel)** 137,31  44502 48100,- 64900,- 35

233292 EFNy Kollekció 009 kártya 1 db – –  170,- 170,- –

e. funkhouser new york professzionális terméksorozat újdonságai***

Szemöldökformáló púder 2,5 g 11,57 3750 4500,- 6100,- 35

106919 Blonde

106920 Taupe

106921 Auburn

106922 Brunette

barnító púder 10 g 26,49 8583 10300,- 13900,- 35

106936 golden glow

Sminkpaletta 9 g 26,23 8500 10200,- 13800,- 35

106938 Spotlight diva

106939 Luxlight diva

106940 Arclight diva 

á
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* Bevezetés: 2009. május 4-től. Kapható kb. 6 hónapig, illetve amíg a készlet tart.
** Kapható: 2009. május 4–31., illetve amíg a készlet tart. PÉ és KF változatlan. A kollekció összes termékéből, illetve az árnyalatokból 1 db-ot tartalmaz, kivéve az arcpirosítót (r. sz.: 104837).
*** Bevezetés: 2009. május 4-től.

  espring™ márkatermékek megszűnése 

Az eSpring Karcsú nyakú üveg és az eSpring Műanyag flakonok forgalmazá-
sát a termékek iránti kereslet csökkenése miatt megszüntetjük.

Az eSpring Karcsú nyakú üveg előreláthatólag 2009. májusig lesz kapható. 
R. sz.: 102595

Az eSpring™ Műanyag flakonok neoprén tartóval előreláthatólag 2009. 
júliusig lesznek kaphatók.
R. sz.: 102598

  változások a forgalmazásban 

Az új ARTISTRY színes kozmetikumok bevezeté-
sével párhuzamosan az alábbi kozmetikumokat 
a készlet erejéig forgalmazzuk:

ARTISTRY Tartós és vízálló szempillafesték 200
ARTISTRY Púderalapozó a hibátlan fedéshez
ARTISTRY Púderalapozó-kompakt  
(r. sz.: 101280)



Ajánlja vásárlói figyelmébe az arcra és a testre egyaránt 
használható peTeR iSlAnD™ napozószereket.

A termékek aloe vera és E-vitamin-tartalma védelmet nyújt a szabad gyökök 
ellen, amelyek a bőr idő előtti öregedését okozzák.

Védelem  
a nap ellen

PETER ISLAND Naptej 
SPF 15, 250 ml  

R. sz.: 103172 

PETER ISLAND Naptej 
SPF 30, 250 ml   

R. sz.: 103173

PETER ISLAND Napozás 
utáni bőrápoló tej, 250 ml  

R. sz.: 103176
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