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ECONOMII DE VARĂ -

REDUCERE 
25%*

* VP/VA redus adecvat.
Ofertă promoţională disponibilă până la 31 decembrie 2009.

Pliantul promoţiei de 50 de ani (set de 10). 
Comanda nr. 233137

Pentru mai multe informaţii despre aniversarea de 50 de ani a 
Amway, vizitaţi www.amway.ro, unde vă recomandăm în special 
Brand Centre L.O.C şi SA8.

Pentru prospeţime de vară, 
detergentul SA8™ Delicat 
este soluţia perfectă – veţi 

avea haine curate, chiar şi la 
spălare cu apă rece – 1 litru

Comanda nr. 3272

Pentru ferestre curate, 
fără pată, nu vă trebuie 

decât Detergentul 
pentru geamuri 
L.O.C.™ Plus.

Comanda nr. 7485

Cumpăraţi oricare dintre produsele 
de mai jos şi veţi beneficia de o 
reducere de 25%.

Cumpăraţi aceste produse 
fantastice şi veţi primi o 
reducere de 25% pentru unele 
dintre cele mai bune produse 
oferite de Amway.

Detergent lichid concentrat 
pentru vase DISH DROPS™   
Comanda nr. 0228 – 1 litru 

Detergent pentru vasul de 
toaletă PURSUE™   
Comanda nr. 3951 – 750 ml 

Detergent L.O.C.™ 
Plus Soft Cleanser  
Comanda nr. 0951 – 500 ml 

Produs pentru curăţarea 
obiectelor de metal L.O.C. 
Plus Metal Cleaner    
Comanda nr. 0094 – 200 ml

Loţiune hidratantă pentru 
mâini şi corp BODY SERIES™ 
Comanda nr. 2175 – 400 ml 

Săpun lichid concentrat 
pentru mâini BODY SERIES    
Comanda nr. 2171 – 250 ml 

Rezervă Săpun lichid 
concentrat pentru mâini 
BODY SERIES 
Comanda nr. 100100 –1 litru  

Gel de duş BODY SERIES 
Comanda nr. 2162 – 400 ml 

Rezervă Gel de duş 
BODY SERIES 
Comanda nr. 2163 – 1 litru

ÎMPĂRTĂŞIŢI 
ACESTE VEŞTI 

MINUNATE
CLIENŢILORDVS.
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Pentru mulţi dintre dumneavoastră, cea 
mai importantă parte a afacerii Amway 
este de fapt primul pas pe care a trebuit să 
îl faceţi: decizia de a porni propria afacere.

Odată ce aţi luat această decizie și aţi făcut 
această schimbare în viaţa dumneavoastră, 
este nevoie de foarte mult curaj pentru 
a continua. Dar este nevoie și de foarte 
multă răbdare. 

Dumneavoastră ştiţi asta mai bine ca 
oricine. 

Când taţii noștri au pornit afacerea, 
oamenii au înţeles repede că este foarte 

diferită. Succesul nu se baza pe educaţia 
primită sau pe resursele financiare. Ceea ce 
conta cu adevărat era dorinţa de a munci 
mult, de a vinde produse și de a pune 
bazele unor relaţii strânse cu alţi oameni. 

Primii întreprinzători erau bunici, directori 
de companii, profesori, angajaţi din fabrici 
– oameni de toate nivelurile. La fel ca 
dumneavoastră. Ceea ce aveau în comun 
este ceea ce continuă să îi motiveze pe 
oameni și în prezent – decizia de a-și pune 
în valoare propriul potenţial. 

Fiecare începe de la același nivel. Avansarea 
depinde numai de dumneavoastră. 

Cum să vă puneţi în valoare 
propriul potenţial
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Rich DeVos şi Jay Van Andel nu au inventat conceptul de 
vânzare directă când au pornit afacerea Amway, în 1959, dar în 
mod sigur l-au îmbunătăţit.

În prezent, Amway este lider global în industrie, cu peste trei 
milioane de Întreprinzători Privaţi Autorizaţi Amway în peste 
80 de ţări şi teritorii din întreaga lume. 

Asta se datorează faptului că oportunitatea de afaceri Amway 
oferă un potenţial nelimitat de câştig şi nu are graniţe 
geografice. 

Deci, fie că locuiţi în Miami, Madrid sau Mumbai, puteţi să vă 
extindeţi afacerea Amway dincolo de graniţele ţării în care vă 
aflaţi, vă puteţi extinde şi pe alte pieţe şi să împărtăşiţi şi altora 
oportunitatea de afaceri Amway.

Creşterea noastră fenomenală din cei 50 de ani de existenţă vă 
permite să ajutaţi oameni din întreaga lume să obţină un venit 
suplimentar, să îşi atingă adevăratul potenţial, să îşi stabilească 
obiective înalte pentru ei şi pentru familiile lor – exact cum 
spunea şi Rich DeVos:

“Inima şi sufletul afacerii noastre sunt oamenii: angajaţii, 
Întreprinzătorii Privaţi şi clienţii. Cu toţii creăm un mediu 
plăcut prin grijă şi armonie.”

În prezent, Doug DeVos şi Steve Van Andel, fiii co-fondatorilor, 
conduc noua generaţie de lideri Amway, inspiraţi şi motivaţi 
de spiritul antreprenorial al părinţilor lor, pe măsură ce această 
oportunitate de afaceri continuă şi se pregăteşte pentru 
următorii 50 de ani.

ÎN ÎNTREAGA LUME.

Fără graniţe

În întreaga lume, oportunitatea 

de afaceri Amway se adresează 

multor oameni deoarece implică 

un cost mic pentru a demara şi 

oferă flexibilitate, este susţinută de 

produse de cea mai bună calitate şi 

oferă un potenţial mare de câştig, 

pe măsura efortului depus. 

“Chiar dacă vorbim limbi diferite şi 

avem un mod de viaţă şi o cultură 

diferite, avem cu toţii aceleaşi 

obiective şi vise pentru un viitor 

prosper”, a spus Doug DeVos, 

President Amway.

Steve Van Andel, Chairman 

Amway, a adăugat: “Vă încurajăm 

să vă depăşiţi limitele; numai aşa 

vă veţi dezvolta ca persoană şi 

ca Întreprinzător Privat Autorizat 

Amway.”

1959

1969

1979

1989

1999

2009
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DE ANI DE

1959

1969

1979

1989

1999

2009

69

197

Pentru a ne asigura că produsele noastre sunt de cea mai bună calitate, toate au la bază cercetări 
amănunţite realizate de oamenii de ştiinţă care colaborează cu Amway. La fermele şi laboratoarele 

noastre se realizează peste 15.000 de teste în fiecare lună doar pentru produsele de nutriţie. Marca 
NUTRILITE™ este prima marcă de suplimente alimentare care extrage nutrienţi importanţi din plante, 

singura care cultivă şi procesează plantele în cadrul propriilor ferme organice certificate şi este un 
exemplu perfect al implicării Amway în procesul de inovare.

Copyright 2009, Amway Corporation, S.U.A.  Toate drepturile rezervate.

DESCOPERIRE A UNOR NOI MODALITĂŢI

de a ajuta oamenii să aibă o viaţă mai bună

știrilecorporaţiei6
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Nu este prea târziu!
Calificarea pentru LTS (Seminarul European al Conducătorilor) şi pentru 
Conferinţa Diamanţilor Europeni se încheie pe 31 august 2009.

La care dintre aceste 
evenimente veţi fi alături de 
noi?
…Vă aşteptăm cu nerăbdare!

LTS:
Conferinţa 
Diamanţilor

“Nu există scurtături 
pentru a ajunge 
într-un loc minunat“
             …anonim

Vă rugăm consultaţi Platina, biroul Amway România sau www.amway.ro pentru 

detalii despre criteriile de calificare şi despre călătorii. Participarea la toate seminariile 

şi călătoriile se face doar pe bază de invitaţie la discreţia Amway Europa.

afacereadvs. 7
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Aniversarea noastră este 
şi a dumneavoastră!

Casetă pentru vitamine NUTRILITE™
O casetă metalică elegantă cu capac gravat, ideală pentru a avea 
mereu la dumneavoastră suplimentele alimentare NUTRILITE.

Dimensiuni: L10 cm x H4 cm x W7,5 cm

Comanda nr. 108925

Caracteristici:

•  Are gravat logo-ul aniversar Amway 50 de ani şi logo-ul 
NUTRILITE

•  Două tăviţe, cea superioară poate fi scoasă, fiecare cu 4 
compartimente separate 

•  Oferită într-o cutie de cadou aniversară

Geantă de damă ARTISTRY™
Această geantă neagră, elegantă, ce poartă simbolul 
mărcii ARTISTRY, este ideală pentru a fi purtată zilnic 
sau chiar la întâlniri de afaceri. 

Dimensiuni: L37,5 cm x H25 cm x W10 cm 

Comanda nr. 108921

Caracteristici:

•  Parţial piele, parţial material textil cu baretă 
detaşabilă 

•  Compartiment spaţios pentru dosare A4 şi 
compartimente pentru două telefoane mobile 

•  Fermoar cu logo-ul mărcii şi logo ARTISTRY de 
metal pe buzunarul interior. 

•  Etichetă metalică cu două feţe, pe o parte 
cu logo-ul ARTISTRY, iar pe cealaltă cu logo-ul 
aniversării de 50 de ani. 

•  Oferită într-un săculeţ protector din pânză cu 
logo-ul ARTISTRY.

8 produseNOI
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Sărbătoriţi alături de noi aniversarea de 50 de ani a Amway 
cumpărând unul dintre aceste produse unice. Produse exclusive 
Amway, create special pentru a marca această aniversare. 

Oferiţi-vă un cadou binemeritat sau oferiţi produsele familiei, 
prietenilor sau clienţilor.

Nu rataţi lansarea noului ceas bărbătesc în august; mai multe detalii în numărul de iulie-august al revistei AMAGRAM™.

Pentru mai multe detalii despre aceste produse şi despre 
aniversarea de 50 de ani, vizitaţi www.amway.ro
Produsele vor fi disponibile până la 31 decembrie 2009, în limita stocurilor.

Cană de porţelan
O cană delicată din porţelan, cu un design aniversar auriu 
pe ambele părţi. 

Pix
Pix metalic argintiu cu auriu, ideal pentru o 
întâlnire de afaceri sau pentru a fi oferit cadou.

Pandantiv de damă
Orice ţinută va arăta excelent alături de acest pandantiv elegant cu un 
cristal austriac de cea mai bună calitate, oferit împreună cu un lanţ 
delicat placat cu aur. 

Lungimea cristalului: 2,7 cm

Comanda nr. 108923

Caracteristici:

• Logo-ul aniversării de 50 de ani este gravat
•  Oferit într-o cutie de cadou aniversară 
•  Lanţ placat cu aur, 40 cm lungime, cu posibilitate 

de extindere 5 cm. 

Caracteristici:

•  Logo-ul aniversării de 50 
de ani este gravat pe pix 

•  Pix cu bilă şi cerneală 
neagră, poate fi reumplut 

•  Oferit într-o cutie de 
cadou aniversară

Lungime: 14 cm

Comanda nr. 108918

Caracteristici:

•  Oferită într-o cutie 
de cadou aniversară

Capacitate: 330 ml

Comanda nr. 108924

produseNOI 9
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 IPA Amway calificaţi în România

Elvira TAKO şi Balint KROMEK - Ghiorac

PRODUCĂTOR DE AUR
MARTIE

Ioana şi Constantin TĂNASE - Bucureşti

PRODUCĂTOR DE AUR
MARTIE

 Dumitru CHIRIAC - Bucureşti

PRODUCĂTOR DE AUR
MARTIE

Mariana şi Eugen MERAN - Bucureşti

PRODUCĂTOR DE AUR
MARTIE

Marta şi Zoltan OLAH - Salonta

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Marinela Aneta şi Constantin PANAITE - Oradea

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Maricica şi Gheorghe IONESCU - Bucureşti

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Maria şi Nicolae MORĂRAŞU - Vaslui

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Adriana şi Mihai Dragoş DEACU - Bucureşti

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Vera Claudia DEHELEAN - Zalău

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Diana şi Silvestru George BARBUR - Oradea

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Cornelia şi Octavian BOGDAN - Oradea

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE
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Beatris VUIS şi Dorel GĂLAN - Bucureşti

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Nicoleta şi Sergiu PLEVAN - Vaslui

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

Georgeta şi Victor REMER - Bucureşti 

 PRODUCĂTOR DE ARGINT
MARTIE

18% MARTIE

BOBRIC Gica şi Ioan
CHICULIŢĂ Florina 
IONESCU Carmen şi Androne Marius
PUIU Ion şi Simona Elena
SZABO Gyula şi Erzsebet
SZOCI Monika Viola şi Csaba

15% MARTIE

BALEA Anişoara   
BARA Constantina Daniela 
BÂNDEAN Ioan Radu   
CHIOREAN Adrian Avram şi Alina Magdalena
COTROBAS Doru  
CROITORU Florentina şi PÎNZARU Bogdan
IGNAT Elena şi Gheorghe
IOANCEA Mioara Mirela şi Petrişor
MILEA Ioan Dumitru şi Daniela
SEMENIUC Narcis  
STAN Nicolae şi Victoria
STELEA Niculina   
ZENOVEI Tatiana

12% MARTIE

BULIBAŞA Mariana şi Eugeniu
CIBU Dan Marius şi Simona
DASCĂLU Cristian George şi Patricia
GANGA Constantin şi Lenuţa
TATU Domnica şi Dumitru
TATU Elena Roxana şi BUNEA Constantin Dorin
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Calificaţi Europeni

Kharatin Valeriya şi 
Kharatin Igor Ucraina

Valeriya a declarat: “Foloseam produsele Amway de aproape un an. Am fost 
surprinsă şi impresionată în acelaşi timp de aceste produse, de exclusivitatea, 
calitatea, rentabilitatea lor şi de faptul că unele erau produse care nu afectează 
mediul. Eram pe atunci profesor de chimie şi nu căutam noi oportunităţi.” 

“Acesta a fost primul nostru pas”, a spus Igor, “deşi nu ştiam acest lucru la 
momentul respectiv.”

Mai târziu, Valeriya a fost invitată la o prezentare a Planului de Vânzări şi 
Marketing Amway. A rămas foarte impresionată de ideea acestei oportunităţi şi s-a decis imediat să se alăture afacerii.

“Succesul nu înseamnă doar atingerea unui anumit scop sau a câtorva ţeluri. Pentru noi, succesul înseamnă o cale, direcţia 
noastră. Reprezintă echilibrul şi armonia vieţii noastre.”

“Lămuriţi-vă ce înseamnă succesul pentru voi”, spune Igor. “Care este ţelul vostru? Succesul necesită schimbări, dezvoltare şi o 
nouă viziune asupra vieţii. De fapt, viaţa voastră este o călătorie. Trebuie s-o faceţi astăzi! Lăsaţi încărcătura de eşecuri şi îndoieli 
în urmă. Învăţaţi din eşecuri – acestea vă fac cu adevărat puternic!”

COROANĂ
AUGUST 2008

Sheynin Dmytro şi Firsina 
Maryna Ucraina

Maryna era muzician, iar Dmytro antreprenor când au intrat prima dată în contact cu 
afacerea Amway, cu mult timp în urmă. Un singur lucru a fost clar încă de la început – era 
o oportunitate bună. Amândoi cunoşteau persoane care au avut succes cu genul acesta 

de afacere. Astfel, afacerea Amway a devenit obiectul cercetărilor lor, al încercărilor şi al eforturilor depuse. Experienţa a dovedit 
şi i-a făcut să creadă în faptul că, în această afacere, profiturile erau direct proporţionale cu volumul vânzărilor. În plus, datorită 
devotamentului şi muncii susţinute în afacerea Amway, ei au obţinut rezultatele de astăzi.

Sunt recunoscători Companiei pentru activitatea sa. De asemenea, mulţumesc îndrumătorilor pentru înţelepciune şi le doresc 
tuturor celor care încep afacerea Amway să fie perseverenţi şi să creadă în forţele lor.

DIAMANT 
EXECUTIV
IUNIE 2007

Elena şi Michael 
Feiwuschkin Germania

În 1994, Elena şi Michael Feiwuschkin au emigrat din Letonia în Germania. I-au cunoscut pe 
Lora şi Alexander Dobler, care au devenit îndrumătorii lor. Unul dintre lucrurile preferate în 
colaborarea cu Amway este faptul că pot lucra independent, dar cu o mai mare perspectivă. 

Sfatul lor pentru noii veniţi este să fie activi şi să creadă în produsele Amway!

DIAMANT
AUGUST 2008
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Niveluri de discount
Cumpărători Privilegiaţi Plus

12%

MARTIE

ABDULAMIT Ghiulten

ADAM Cezar şi Cristina

AGALOPOL Ileana şi Cristian

ALIZ Mariana

ARABAGIU ALEXESCU Consuela

BALINT Ileana Sinziana

BALMUS Mihaela Adina şi Ion

BARANOVA Cristina

BEJAN Eva şi HORVATH Sandor

BEUDEAN Maria

BODIN Marius Florin

BODOR Angela

BOGATU Anca Raluca

BOGDAN Natalia Laura

BUTE Polixenia

CALINESCU Constantin şi Lenuta

COZMEI Ilie Ovidiu şi Ada Ilaria

CSORDAS Otto Oscar şi VIGH 

Eniko

CSORDAS Tunde Susana şi Ladislau

CUCIUREANU Tatiana Daniela şi 

Dinu Constantin

CZEGE Jolan şi Alexandru

DINU Maria Otilia şi Viorel Paul

DOROBANTU Maria

DOROBANTU Viorica şi Victor

DRAGHICI Maria şi Viorel

DUMITRU Tudorita

ELIAZ Nimet

ENACHE Adrian Dumitru

GHIRDAN Maria Cecilia

GRIGORE Adriana şi Stelian

GRIGORICIUC Dumitru şi 

Gheorghina

GROS Alin Ionut

GUTU CUCU Olga

HODOROABA Eugenia

HORVATH Gyongyi şi LASZLO 

Lorand Levente

ILIE Voichita şi ILIE Silvia Georgeta

ILIEV Liliana şi Nicolae

IOAN Liliana Ana

IONITA Elena şi Ion

ISPIR Marinela şi FLOAREA Mihaita

IVAN Mioara Ionela

KLAICI Elena

LENES Vitalie

LESAN Mihaela Cristina şi Georghe 

Catalin

LUCACI Eugenia şi TRANDAFIR 

Catalin Florin

LUCESCU Emanuel şi Valerica

LUPOU Lavinia Eugenia

MAGUI Florian şi Carmen Daniela

MANOLEA Ileana

MARGELATU Floarea

MARTINESCU Lacramioara

MATEUCA Mihu Andrei

MELCESCU Camelia Cristina

MEMBULAT Ener

MERLUSCA Genoveva

MIHAI Ana Gabriela şi Marcel

MIHAIANU Carolina şi FRANCU 

Stefan

MIHALACHE Mihaela Cristina şi 

Claudiu

MINCU Marinela şi Daniel

MIRON Lavinia

NAE Niculina

NASAUDEANU Ovidiu Marius şi 

Mariana

NEGREA Diana Nelia

NICULAE Maria Catalina şi Victor

NICULESCU Georgeta şi Razvan

OLTEANU Laura Mirona şi 

OLTEANU Mariana Silvia

OSMAN Ghiulserin

PANFIL Maria şi Andrei

PATOCS Maria şi OLAH Zsolt 

Szilard

PAVELIU Cristina Paula

PETRUS Roxana

PIRONESCU Victoria

PLAMADEALA Nina şi Ion

POPA Violeta Monica

PUNGA Dina

REMER Cristian Leon

RUSU Ina Petruta şi GRECU 

George Nicolae

SARBESCU Adrian Nicolae

SAVA Neculai şi Ioana

SEMENIUC Viorica şi Ioan

SEREDIUC Cristina Elena şi Catalin 

Costel

STANCULOV Georgeta

STOICESCU Angela şi George

STROE Vasile şi Aretina Carmen

SZOTS Ana şi Bela

TELEHOI Savu şi POPESCU Mihaela

TEODORESCU Nicoleta Petruta

TEPORDEI Andrei şi Elvira

VALEAN Loredana şi Doru Calin

ZAHARIA Laura Madalina

9%

MARTIE

AGAPI Eftimie Marius şi Ana

ALBU Lidia şi Sorin Ovidiu

ANDRUS Ana Maria şi Bogdan 

Lucian

ANGHEL Petrica

ANTAL Lenke

ARDEU Amalia

ATUDOREI Adriana Roxana şi 

Catalin Traian

BABA Marina

BACAN Bogdan şi KRACH Malvina 

Beatric

BALANICA Georgeta Adriana şi 

Cristian

BALAS Nadia Florentina

BALINT Irina

BARBANTA Dorina

BARBUCEANU Maria Magdalena 

şi Marian

BARNA Vasile

BIZUBAC Gabriela

BLAGA Dana Mariana

BOBLEA Natalia Claudia

BOCANICI Valentina

BODASCA Daniel Ciprian

BOGHIU Luminita

BONYHAY Petronela şi Petru

BOTA Olivian Liviut şi Mariana

BUCSA Dinu George

BULUGU Dorel şi Tatiana

BUSE Smaranda

CABAU Dana Florica

CALINESCU Adrian

CAPRA Daniela şi Serban

CARAMALIU Lian Cristian şi 

Aurelia

CATUNA Beniamin şi Noadia

CECAN Veceslav şi Alla

CHECIU Ioana Dana şi Mircea

CHIRA Eleonora Mihaela

CHIRIAC Vasile Doru şi Luminita

CHIS Corina Liliana şi Vasile

CHIVU Maria

CIMPAN Victoria

CIOCARLAN Floarea

CIOMAG Elena şi Aurica

CIONTEA Constanta

CIOROMILA Klari şi Ciprian

COADA Catalin şi Liliana Gabriela

COJOCEA Jana şi Dumitrel

COLONA Angela

COSEREANU Mihaiela Doina şi 

Rosin Cristean

COSMA Medan Edita

COVALIU Clara Irina şi Mihai 

Claudiu

COVALIU Gheorghe

CRISTEA Petronela

DANCIU Corneliu şi Nina

DAVID Dana

DAVID Liliana Denisa

DAVID Nicoleta Alina

DEAK Carmen Cristina şi Stefan

DIACONESCU Zeno Marius şi 

Monica

DRAGAN Cornelia

DRAGANESCU Mihai

DRAGOI Floarea şi Ioan

DRAGOMIR Alexandru

DRAGOS Aurora Maria şi Mircea 

Danut

DRAGUSCIUC Anna

DURDUREANU Elena şi Dumitru

EREMIA Elena şi Lucian

FAZECAS Iuliana şi Karol

FILIP Irina Alina

FIRCA Iuliana

GABRIELA Mihaela Samoila
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Niveluri de discount
Cumpărători Privilegiaţi Plus

GAL Carmen Lavinia şi Ferenc 

Levente

GALCESCU Maria

GALICEANU Lucretia

GELAN Andreea

GHITA Paula Mihaela

GHITESCU CATA Elena Cristiana şi 

Constantin

GITITA Mariana

GOLASIU Cristina Oana şi Dan

HADA Andreea

HERA Mariana şi Ion

HOLBAN Valeria

HORESCU Valentin Doru

HORHOGEA Aneta şi Dumitru

ILIESIU Ana Despina şi ILIESIU 

Adriana Mihaela

IONESCU Anda Mariana şi Valentin

IONESCU Camelia şi Gratiel Dominic

IONESCU Cristina

IONESCU Stefan

IONESCU Vitalie şi Tatiana

IONITA Mariana

IONITA Tetiana şi Razvan Ionut

IUONUT Anca Dana

IVAN Crisanda

IVAN Dumitru Mirel şi Alina 

Marinela

LACATUS Lavinia Ioana şi 

LACATUS Felicia

LAPTEACRU Daniel şi Nicoleta

LAZAR Mihaela

LAZEA Adrian şi Eugenia

LIBER LANCRANJAN Simona 

Daniela şi Nicolae

MACESANU Florin Ionut şi Alina 

Magdalena

MAHRIU Liliana

MALCIU Ioana Adriana

MALOS Beneamin şi GAVRELIUC 

Simona

MANAC Elena

MANEA Mariana Cornelia

MANIC Constantin şi Lidia

MANOILA Daniel Petru

MARCU Ioana Ramona şi Calin

MARGINEANU Grigore şi Clara

MARTAC Florinela

MATIC Gheorghe Florin şi 

CUSTUREA Eliza Camelia

MELEG Karoly

MIHALCEA Marius

MINCU Madalina

MIREA Maricica

MIRON Costel şi Elena Viorica

MIUTA Gheorghe Emil

MODORANU Andreea şi Adrian

MOLDOVAN Steliana Firuta şi 

Mihai Radu

MOZA Cristian Florin

MUNTEAN Nelica Domnica şi 

Mircea Oliviu

MUNTEANU Maricela Nuti

NEAGU Alin Constantin

NEAGU Florentina şi Marinel

NERAU Vlad

NICOLAE Raymond Cezar

NICOLESCU Maria Cristina

NICULAE Stanuta

NISHIZAWA Atila

NITESCU Violeta Nicoleta

OPRAN Constantin şi Ileana

OREZEANU Ion

OROIAN Anca

PAMPARAU Traian şi Lidia

PANDEA Elena

PANDILICA Laurentiu Petre şi 

Cristina

PANOIU Daniel şi Gabriela 

PARNAU Lenuta şi Nicolae

PENA Stanica şi Amalia Florina

PETRAS Olga

PETREA Ciprian şi Roxana

PETROV Julijana

PLETEA Carmen

POLGAR Iosif şi Maria

POPA Georgeta Carmen

POPA Laura Mihaela

POPA Nicolae şi Eugenia

POPESCU Floarea şi Dumitru

POPITAN Maria şi Viorel

PRICOPIUC Lucica şi Cristian

PUIU Mirela Florina

RACEAN Vasile şi Rodica

RAD Nicolae Ionel

RADAC Nicolae

RAILEAN Tatiana şi Iurie

RENTA Doina

RINZIS Elena şi Gavril

ROGOJAN Liviu Grigore

ROSU Daniela şi Tiberiu 

Samuel

ROTARU Bianca şi Octavian

RUS Tunde şi Grigore

RUSAN Corina Maria

RUSU Violeta şi Fagel Corneliu

SAMUIL Maria Alina

SANDU Jenica şi Laura

SARACIN Aurelia Aoriana

SCARLAT Elena şi Andreea

SEMENIUC Adrian Vasile şi Nadia 

Genoveva

SEMENIUC Florin

SERBANICA Ileana Alina şi Daniel

SERBANICA Ioana

SFERCOCI Elena Rodica

SIMION Ancuta

SIMION Vasile Mihai şi MORCOV 

Elena

SLUSAR Elena şi Gheorghe

SPEIAN Vasili

SPRINCEANA Lacramioara

STAN Anca Simona

STANCIU Violeta şi Bogdan Ion

STANESCU Elena şi STANESCU 

Iulica

STEFANESCU Aliciea

STIOLICA Mirela Loredana şi 

FOLTACHE Nicolae Ion

STIRBU Aurelia

STOICA Maria Iuliana şi Constantin

SZOTS Timea

TAMAS Elena

TANASOV Lilian

TANASOV Tatiana

TATARU Gheorghe Razvan şi 

Mariana Luiza

TEACA Elena

TINCU Alexandra

TOGOE Ecaterina

TUDOR Marian

TURCA Maria

VANATORU Adrian şi IOZU Ana 

Margareta

VARNA Elisabeta Gyongy

VARNA Eniko Erzsebet

VASILE Maria şi Teodor

VERES Ioan şi Anicuta

VEVERITA Elena

VLAD Ioan Florin şi Carmen

VLAS Sabina

VLASE Manuela Simona şi NISTOR 

Marius

ZAHARIA Mariana Gabriela

ZAMFIR Mihai şi Vasilica

ZAVIDEI Carolina şi Igor
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Martie
bonus 105,30 RON

BEJINARIU Lucia şi 

GORGAN Oana Irina

BLAJ Dorina Lucia

BLIDEA Gheorghita şi 

Constantin

BOBICEAG Constanta

BUDA Valentina şi 

Gheorghe

GRIGORESCU Petre Ionut

KLUSCH Tatiana Varvara şi 

Adrian

MATEI George

TEODORESCU Camelia şi 

Marian

VINTI Carolina

ZOFEI Anica şi Adrian Ilie

Martie
discount 35,10 RON

AGALOPOL Ileana şi 

Cristian

ALIZ Mariana

ALMASAN Vlad Alexandru

ANDRIESEI Alexandru Florin

ANGHEL Daniela Camelia

ANGHEL Florea

ANGHEL Rodica Laurentia şi 

LAZEA Razvan

AVRAM Ioana şi Ion

BABONEA Anisoara

BADARAU Oana 

Lacramioara

BAKOS Costel

BALAZS Eszter

BALOGH Ladislav şi Ildiko 

Emese

BANEA Marcela

BANICA Georgiana

BARBU Gabriela

BAZOIANU Marusica

BECHERU Elena şi Daniel

BELE Andrei Cornel

BODOR Angela

BOGATU Anca Raluca

BOIAN Mariana

BOIT Nicolae Ioan şi 

Mariana

BOZDOC Anisoara şi 

Teodor

BUCSA Tamas

BUCUR Gheorghe şi Angela 

Carmen

BUDUGAN Violeta Rodica

BURLACU Carmen

BURLACU Denis Bogdan

CAPUDEAN Dorina

CARAMALIU Lian Cristian 

şi Aurelia

CAZACU Cristian Ion

CAZACU Gabriela Elena şi 

Mihai Aurel

CHIRCIU Anca

CHIRIAC Adrian

CHIRIAC Ioan Sorin şi 

Doinita

CHISINAU Ionela şi Mihai 

Irinel

CICIOVA Aliona

CIOCAN Victoria

CIORTAN Camelia şi 

Georgeta

CIORTEA Laura

CIRSTEA Ioana

CIUCA Ionut Cosmin şi 

MARIN Ionela

COADA Iuliana

COBZARU Andra

COCIAN Livia Olga

COLCERIU Lucretia

CONU Daniela şi Florin

COZMA Iliodor şi 

Lacramioara

CREANGA Veronica

CRESTIN Alina Loredana

CRISTACHE Iulia Cosmina

CRISTEA Sorina

CROSMAN Alina Gabriela

CUCU Valentin Bogdan

CURSARU Maria

CURT Iuliana

DALE George Alexandru

DANILA Gheorghe şi Felicia

DEMETER Erzsebet

DINU Nely Reny şi Ion

DOBRE Floarea şi BOBEICA 

Alexandru

DOBRE Laurentiu şi Adriana

DOBRIN Gheorghe

DRAGAN Iulia Gabriela

DRAGHICI Emilia şi 

Gheorghe

DRAGHICI Gabriela Cristina 

şi Cristian

DRAGOMIR Valerica şi 

DRAGOMIR Iunia

DRAGUT Bianca Diana

DUDEANU Paula

DUMITRU Mariana

EKMEKCI Dorina

ENE Adina

ERDEI Iuliana

FAUR Constantin şi Maria 

Rodica

FRANCIUC Dorina şi 

Constantin

FURTUNA Mihaela şi Cezar 

Gabriel

GABAR Andreea şi 

CUCIUREANU Alexandru

GALATEANU Ana Maria 

Calina

GAROLEA Mihaela 

Georgeta şi GAROLEA 

Andreea

GAVRILA Adriana Mioara

GHILASA Mihaela şi Adrian

GHILASA Petronela şi 

Costel

GHILEZAN Valentin 

Aurelian şi Nicoleta

GHIUZAN Cecilia

GIURGEA Daniela

GLOAMBES Florenta

GOCIU Steriana şi Lucian

GODOROJA Tatiana

GONTA Ion

GRECEANU Teodora 

Daniela

GROSU Marian George

GUEDDANA Slim

GUTT Georgiana

HAPCA Cornelia şi Grigore

IANCU Marinela Simona

IENCIU Elena şi Dumitru

IGNAT Maria

ILIE Filofteia şi Marian

ILIESIU Marcel Ovidiu şi 

Gabriela

ILISCA Pintea

ILISIA Corina

ISPAS Mihaela şi 

CIOCIRLAN Gelu

LADARI Marioara şi Mihai

LAPTEACRU Daniel şi 

Nicoleta

LASCARACHE Maria

LAZAR Marioara şi Marius 

Florin

LAZARESCU Catalin George

LAZEA Adrian şi Eugenia

LUNGEANU Constantin

LUNGOCI Ana

MACALAU Cecilia

MACIUCEANU Nicolae şi 

VAREANU Carmen

MACSIM Mihaela şi Vasile

MALCOCI Oana Roxana

MARIN Daniel şi Veronica

MIHAILESCU Gheorghita şi 

Nicolae

MIHALACHI Cristina Elena

MIHALASCU Bogdan

Programul Personal Activity
Felicitări!... tuturor IPA Amway care au obţinut bonusul de 105,30 RON (prima dată) pentru realizarea a 
minimum 200 VP în patru luni consecutive. Felicitări şi tuturor Cumpărătorilor Privilegiaţi Plus care au obţinut 
un discount de 35,10 RON (prima dată) pentru realizarea a minimum 100 VP în patru luni consecutive.



Programul Personal Activity
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MIHALTAN Marcela 

Antonia

MIHOK Adina

MIRCIA Gabriela şi Nicusor

MIRON Rodica şi Eugen

MIU Elena

MOISEI Mira

MOROSAN Mihaela

MUNTEANU Alina Maria şi 

Marian

MUNTEANU Nicusor

MURARIU Mihaela şi 

Cristinel

MUSAT Dorel şi Silvia

MUSUSTOIU Gabriela şi 

Constantin

NAIDIN Florin Andrei

NEACSU Lidia

NEMUT Vergilia

NISIPEANU Liliana

NITU Adela

OARGA Felicia

OGHINCIUC Luminita 

Mihaela

OLTEAN Claudiu

OMOCEA Valeria şi Vasile

OPRESCU Eugenia

OPRIS Laura şi TRIF Eugen 

Constantin

OSMAN Zehra

OTET Marilena

PADURARIU Marta Ioana

PANTAN Viorel

PASLARU Virgila

PAVEL Lacramioara şi 

Marius Georgian

PETRESCU Maria

PIRVU Viorica

PISCORAN Marioara

PLENERT Iosif Emilian şi 

Alexandra

POHRIB George Eduard

POPA Emiliana Teodora

POPA Stela

POPA Violeta Monica

POPESCU Alina Carmen

POPOVICI Constanta

PREDA Cristina şi Florin

PREDESCU Ileana

PREDICA Gabriela şi Sabin 

Ermin

PRELIPCIANU Adriana şi 

PRICIO Dorel

PRODAN Liliana Simona şi 

Alexandru

RADU Aurelia şi Nicolae

RADU Filica şi Ioan

RADULESCU Wilix

RADUTIU Mircea

ROBITU Delia

ROSU Emilia Mirabela şi 

LUNGU Florin

RUSU Victoria

SCRIPCARIU Paraschiva

SEBESTYEN SZABO Maria 

şi Imre

SECARA Cornelia Florina şi 

Petru Valentin

SEMENIUC Viorica şi Ioan

SFERCOCI Andreea Roxana

SIDERIAS Ioan şi Haznal

SIMIOANA Valentin Marius 

şi COMAN Maria Cristina

SIMION STENESCU

Madalin

SIMIONESCU Cristina 

Manuela şi Ioan Marius

SMEIANU Smaranda şi 

Aurelian Mihaita

SOLAK Florina Dorina şi 

Petru Mircea

SOOS Janos şi Piroska

STATE Viorica şi STATE 

Andreea Florina

STOIAN Mihaela şi Nicolae 

Cornel

STOICA Constantin

STOICA Sorin-Danut şi 

Adriana Maria

STRAINU Ioana

SUHODOL Zinaida şi 

RIJICICHIN Valerii

TAGOREAN Gloria-Daniela 

şi Petru

TAIFAS Rodica

TAMAS Vasile şi Floarea

TANASE Maria Alina şi 

Aurel

TARCEA Mihaela

TELEGRAF Adina Lorena şi 

Tudor

TELEHOI Savu şi POPESCU 

Mihaela

TILICI Cristian Florin şi 

ZAMFIR Gabriela

TIMAR Eugen şi Anuta

TINCU Alexandra

TRASCAU Lidia şi Niculai

TUDOR Bogdan Ionut şi 

BULAI Ramona

TURCU Monica şi Iuliu Sabin

TURTI Veronica

VALUSESCU Mihaela şi 

Iulian

VANTU Iuliana Emese

VASILE Catalina şi Laurentiu 

Mihai

VIMAN Daniel Adrian

VITA Jozsef Zsolt şi Melinda

VLADILA Gherghina

VLASE Manuela Simona şi 

NISTOR Marius

VOICU Mariana

VULCANEANU Monica 

Anamaria şi George Cristian

VULTURAR LIPOVAN 

Valeria Maria

ZAGARDAN Alexandru
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Pasiunea pentru creaţia vesti-
mentară şi dorinţa de a împros-
păta look-ul feminin au stat la 
baza înfiinţării casei de modă 
NELMAR pe piaţa autohtonă cu 
16 ani în urmă. 

Fondatoarea NELMAR  a decis 
în 1992 să revoluţioneze 
conceptul de eleganţă feminină, 
iar în scurt timp casa de modă 
NELMAR s-a impus în peisajul 
modei autohtone, reuşind să 
aducă un suflu nou şi occidental 
în vestimentaţia feminină.

Colecţiile NELMAR se adresează 
femeii independente, active şi 
moderne, care doreşte sa fie 
admirată pentru bunul gust şi 
eleganţa pe care le afişează. 
Femeia pentru care creează 
NELMAR este puternică, dar 
feminină, ştie să se pună în 

evidenţă, îşi cunoaşte atuurile şi 
este conştientă de importanţa 
stilului individual.

În portofoliul de produse 
NELMAR se regăsesc atât ţinute 
business cât şi ţinute potrivite 
pentru ocazii deosebite. 

Din dorinţa de a se extinde şi 
spre alte segmente de piaţă, 
NELMAR a mai dezvoltat încă 
un brand – NELLS – destinat 
tinerelor îndrăzneţe, extravagan-
te, care vor să atragă atenţia  
printr-un look elaborat, încadrat 
în cele mai noi tendinţe. NELLS 
by NELMAR creează ţinute 
unicat şi serii limitate. 

NELMAR dispune de 4 magazi-
ne proprii situate în Iaşi, dar 
produsele sunt disponibile în 
toată ţara printr-o reţea de 
distribuţie alcătuită din peste 
400 de magazine.

Pentru a beneficia din plin de 
ofertele speciale ale noului 
magazin partener, vă recoman-
dăm să consultaţi instrucţiunile 
din Ghidul de utilizare disponibil 
pe site, şi mai ales să introduceţi 
NUMĂRUL DVS. AMWAY la 
“Nume utilizator” atunci când vă 
creaţi contul pe site-ul Nelmar, 
pentru a fi recunoscut drept 
client Amway!

- UN NOU MAGAZIN 
PARTENER

“Dispunem de sisteme, gamă, 
produse de calitate, logistică de 
top, relaţii consolidate cu furni-
zorii, iar toate acestea, împreună 
cu ceea ce suntem noi, ca oameni, 
vin să contribuie la plusul pe care îl 
oferim clientului. A vinde, în gene-
ral, face toată lumea. Noi oferim 
în schimb o experienţă de plus va-
loare: calitatea parteneriatului, 
produse de brand, în final o altă 
experienţă de colaborare. Acesta 
este motivul pentru care ne-am 
rebranduit” – Relu Cîrjan, CEO 
Proffice.

Proffice Experience este noua 
denumire a canalului de vânzări 
B2B, cea mai importantă structură 
de distribuţie a Diviziei Proffice. Cu 
cea mai veche tradiţie pe piaţa dis-
tribuţiei de articole de birou din 
România, Proffice Experience tar-
getează segmentul de clienţi cor-
porativi, companii mari şi medii. 

Cum ne adresăm clienţilor?
•  cu tipărituri, prin cataloage, 

Proffice Experience – O stare de 
business fiind cel mai nou 
catalog de articole de birou 
lansat în piaţă, dar şi pintr-o 
serie de oferte speciale seg-
mentate pe categorii de clienţi;

•  online, prin intermediul site-ului 
www.proffice-experience.ro, cea 
mai modernă platformă 
electronică pentru plasare 

comenzi (cataloage şi liste pre-
ţuri personalizate, gestionare 
achiziţii pe nivele ierarhice in 
cadrul companiei, bugete de 
achiziţii, produse alternative);

•  cu reprezentare, prin interme-
diul consultanţilor, echipa 
noastră de agenţi fiind cea mai 
numeroasă şi trainuită forţă de 
vânzare în piaţa de profil.

Sintetic, Proffice Experience 
înseamnă: 
•  cea mai diversificată gamă de 

produse din România, peste 
8.000 articole office: papetărie, 
IT & birotică, mobilier de birou,  
produse administrative, articole 
promoţionale;

•  acoperire naţională şi livrare în 
orice punct al ţării;

•  170 de furnizori, peste 100 
branduri;

•  20.000 de clienţi deserviţi, din 
domenii diverse de activitate: fi-
nanciar-bancar, asigurări, comu-
nicaţii, producţie, consumer 
goods, FMCG, industrie etc.;

•  cel mai modern depozit de 
birotică-papetărie din România.

PROFFICE EXPERIENCE ÎŢI PROPUNE 
“O NOUĂ STARE DE BUSINESS”

VĂ REAMINTIM ! 

Modulul de Magazine Partener vă oferă o 
oportunitate de achiziţionare care nu este 
disponibilă decât online.

Informaţii generale despre VP/VA

•  Folosiţi Programul Magazine Partener pentru a 
achiziţiona produse din noi game, beneficiind 
totodată de Puncte Valoare şi pentru aceste 
cumpărături.

•  VP/VA sunt acordate doar în cazul în care 
accesaţi site-ul magazinului partener respectiv 
pornind de la linkul de pe www.amway.ro. Nu se 
acordă VP/VA pentru produsele pe care le achi-
ziţionaţi accesând direct site-ul magazinului Par-
tener, fără a vă fi logat iniţial pe site-ul
amway.ro.

•  În cazul în care, pe site-ul unui Magazin 
Partener Amway, există link-uri către alte
site-uri de comerţ electronic care nu sunt 
înregistrate ca Magazin Partener Amway, NU se 

va acorda VP/VA pentru cumpărăturile 
efectuate la aceste terţe site-uri.

•  Valoarea VP/VA alocate produselor din oferta 
Magazinelor Partener se poate modifica. În 
cazul în care apar astfel de modificări, acestea 
vor fi publicate în literatura Amway şi/sau în 
zonele corespunzătoare de pe site-ul Amway.

•  Pentru informaţii detaliate despre VP/VA 
alocate produselor din oferta unui anumit 
Magazin Partener, vă recomandăm să consultaţi 
pagina de prezentare a respectivului Magazin 
Partener .

 •  Nu se acordă puncte de loialitate pentru 
comenzile plasate la magazinele partener de 
către Clienţii întreprinzătorilor Amway. 

Proceduri de comandă pentru IPA Amway/
CPP
•  IPA Amway/CPP Amway pot achiziţiona 

produse şi/sau servicii de la Magazinele 
Partener numai pentru uz personal. IPA  
Amway care sunt înscrişi ca societate comercia-
lă, pot achiziţiona produse pentru re-vânzare 

către clienţi conform obiectului de activitate al 
societăţii respective.

•  IPA Amway nu trebuie să revândă produsele/
serviciile achiziţionate de la Magazinele partener 
la preţuri mai mari decât preţul de vânzare 
sugerat. 

Procedurile Magazinelor Partener
•  Din momentul în care aţi accesat pagina de 

comerţ electronic a unui Magazin Partener, 
deveniţi Client al acelui magazin.

•  Termenii şi condiţiile de utilizare, cumpărare şi 
livrare, garanţia produselor şi modalităţile de
plată aplicabile pentru fiecare Magazin Partener 
sunt cele specificate la rubricile corespunzătoare 
de pe site-ul de comerţ electronic al Magazinu-
lui Partener respectiv.

•  Orice reclamaţii referitoare la comenzile plasate 
la Magazinele Partener trebuie adresate 
Departamentului de Relaţii cu publicul al 
respectivului magazin.



----------------------------------
   Pentru un viitor
în care copiii 

   pot visa!
Cum putem transforma în realitate visurile acestor copii?
Visurile copiilor au foarte multă energie pozitivă şi le oferă curaj şi încredere. Copiii au o 
imaginaţie uimitoare şi descoperă lucruri noi în fiecare zi. Pot învăţa foarte multe despre ei 
înşişi şi despre mediul din jurul lor atunci când se joacă şi descoperă. Acesta este un mod 
extraordinar de a se dezvolta ca indivizi şi de a învăţa să interacţioneze şi să socializeze. 
Obiectivul nostru este să le oferim acestor copii şansa la un viitor mai bun, să le oferim 
oportunităţi şi şanse.

De ce sunt grădiniţele atât de importante?
Grădiniţele joacă un rol foarte important în a deschide calea către un viitor bun pentru 
copii. Vrem să ne asigurăm că toţi copiii beneficiază de educaţie înainte de a merge la 
şcoală – educaţie în acel moment al vieţii în care sunt foarte deschişi şi au o capacitate 
mare de acumulare a informaţiei. Grădiniţele sunt cele care îi ajută pe copii să facă primii 
paşi către integrarea cu succes în societate.

Grădiniţe în estul Anatoliei
În această regiune există extrem de puţine grădiniţe, de aceea foarte mulţi copii nu 
au şansa de a-şi dezvolta potenţialul şi de a-şi cultiva talentele native într-un mediu 
educaţional. 
Acesta este doar unul dintre motivele pentru care rata analfabetismului în estul Anatoliei 
este de două ori mai mare decât în orice altă regiune a Turciei.

AMWAY şi UNICEF: 

Doi parteneri puternici.

Programul ”Cărămidă cu cărămidă” 

deschide noi perspective 

pentru copiii din Anatolia.

UNICEF Turkey

UNICEF Turkey
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Fiecare copil merită o șansă în viață



------------------------------------------

Comanda nr. 107069, Insigna Alex

Comanda nr. 104999, Insigna Vicky

Comanda nr. 101568, donaţie de 3,5 lei 

Comanda nr. 234296, “Cărămida UNICEF“ – 

lansare în iulie

Vom construi fundaţia – cărămidă cu cărămidă – pentru grădiniţe în una dintre cele mai 
sărace regiuni din vecinătatea noastră – estul Anatoliei. Noile grădiniţe vor fi un loc în care 
copiii pot să râdă, să viseze, să se joace – un loc unde se vor pregăti pentru viitor.

Campania
În 2009 Amway şi UNICEF îşi unesc forţele pentru a ajuta copiii aici, foarte aproape de 
noi: împreună, construim noi grădiniţe în regiunea Van, în estul Turciei. Ştiaţi că doar 10% 
din copiii din Turcia au şansa de a merge la grădiniţă? Din păcate, acest procent este şi 
mai scăzut în Anatolia.

Este atât de uşor să îi ajutăm pe aceşti copii
Cumpărarea insignelor este un mod simplu şi eficient de a ne ajuta să construim 
grădiniţele, cărămidă cu cărămidă. Alex şi Vicky sunt insigne de colecţie ce simbolizează 
băieţii şi fetele din Anatolia. Toate fondurile vor merge direct către construcţia de noi 
grădiniţe. Iată cum puteţi contribui:

Purtând insignele noastre, le veţi arăta 

tuturor că vă pasă de aceşti copii şi 

că participaţi activ la crearea unui 

viitor mai bun pentru ei. În cadrul unei 

comunităţi mari, chiar şi cel mai mic gest 

poate avea un impact mare.

Haideţi să punem 

bazele împreună,

cărămidă cu cărămidă 

UNICEF Turkey
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SĂ CONSTRUIM 

ÎMPREUNĂ!



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.

Pentru oferta completă de produse trebuie doar să comandaţi Broşura Colecţiei 009, 
disponibilă acum într-un format nou, elegant care îi va impresiona pe clienţii dumneavoastră.

Comanda nr. 233192

Fiţi o adevărată stea!

Creaţi-vă propriul look de Hollywood cu ajutorul noii colecţii 
E. FUNKHOUSER NEW YORK – C009 Paramount. 

Gama extinsă de produse vă permite să vă puneţi în valoare!

Acum disponibilă

COLECŢIA PARAMOUNT
Inspirată de Hollywood

Pentru cele mai noi machiaje şi informaţii despre produsele şi marca 
E. FUNKHOUSER NEW YORK, vizitaţi Brand Centre pe www.amway.ro

20 produse
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Pentru mai multe informaţii despre produsele ARTISTRY TIME DEFIANCE, 
vizitaţi Brand Centre pe www.amway.ro.

Anunţaţi-vă clienţii că acum există un tratament 
revoluţionar pentru zona delicată din jurul ochilor. 
Această cremă previne şi regenerează semnele vizibile 
ale îmbătrânirii premature din zona ochilor. Conţine 
tehnologia Derma Cell Exchange ce asigură 
epidermei un adevărat lifting. Nutrienţii acţionează 
eficient regenerând fermitatea şi elasticitatea, 
estompând cearcănele.

“
”

86% din consumatorii care au testat produsul 
au fost de acord că noua Cremă de ochi 
lifting ARTISTRY TIME DEFIANCE 
estompează ridurile fine din jurul ochilor.*

*Teste realizate pe un grup de consumatori.

Fermitate
și tinereţe

pentru ochi!

NOUA Cremă de ochi lifting 
ARTISTRY™ 
TIME DEFIANCE™ 
eficienţă şi rezultate 
incredibile

Cremă de ochi lifting 
TIME DEFIANCE™ -15 g
Comanda nr. 105532
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VĂ PREZENTĂM 
mini sistemele 
ARTISTRY™ essentials

Frumuseţe 
naturală în trei 
paşi simpli

Marca ARTISTRY cunoaşte importanţa resurselor 
rare – de exemplu timpul. 

De aceea am investit decenii de cercetare pentru 
crearea unui sistem perfect de îngrijire a tenului care 
necesită doar 3 minute. 

Tot ceea ce îndrăgiţi la sistemele ARTISTRY 
essentials va fi disponibil acum într-o variantă mini, 
ideală pentru călătorie sau pentru a fi oferită spre 
testare clienţilor.

22 produseNOI
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ESTE ATÂT DE 
SIMPLU: TREI PAŞI. 

TREI MINUTE.

Mini sistem hidratant 
ARTISTRY essentials
Recomandat pentru ten normal-spre-uscat.
Comanda nr. 232828

Mini sistem balancing
ARTISTRY essentials
Recomandat pentru ten mixt-spre-gras.
Comanda nr. 232782

Fiecare mini sistem ARTISTRY essentials 
include demachiant (20 ml), loţiune tonică 
(30 ml) şi loţiune SPF 15 (20 ml), pentru ca 
dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră să 
puteţi menţine rutina zilnică de îngrijire 
indiferent unde vă aflaţi.

Poveşti de succes

“Am folosit Sistemul ARTISTRY™ 

essentials balancing timp de şapte 

zile şi deja am simţit o 

îmbunătăţire majoră a nivelului de 

sebum de la suprafaţa tenului. 

Acum folosesc Sistemul ARTISTRY 

essentials balancing împreună cu 

Loţiunea revitalizantă pentru ten 

ARTISTRY TIME DEFIANCE şi 

Crema de ochi ARTISTRY 

essentials. Pot spune că nivelul de 

sebum de la suprafaţa tenului este 

mult mai redus, iar îmbunătăţirea 

este vizibilă.

Gabriela M.

““Sistemul ARTISTRY de îngrijire a 

tenului în trei paşi se bazează pe o 

abordare ştiinţifică, de aceea îl 

consider necesar şi mi-am făcut un 

obicei din includerea lui în rutina 

zilnică de îngrijire a tenului.

Natalya S.

„

„
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   UN PRODUS
          GENIAL
PENTRU GENE
     PERFECTE

MASCARA ARTISTRY™ TOTAL

O APLICARE – 
ASPECT NATURAL
DOUĂ APLICĂRI – 
GENE BINE DEFINITE
TREI APLICĂRI – 
MACHIAJ INTENS

IUN 09
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Acest NOU mascara este multifuncţional: conferă volum şi lungime, 
separă şi ridică genele. Peria aplicatoare are un design original şi asigură 
aplicarea produsului de jur împrejurul fiecărei gene, iar formula 
îmbogăţită cu vitamina E protejează genele. Pentru gene lungi şi bine 
definite, folosiţi acest produs genial!

MASCARA ARTISTRY 
TOTAL

Dark Brown 105616 
Black 105615  
10 g

MASCARA ARTISTRY 
TOTAL WATERPROOF

Dark Brown 105614 
Black 105613 
10 g

Dark BrownBlack

IUN 09
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Cumpăraţi oricare 2 Mascara ARTISTRY Total şi veţi beneficia de o reducere de preţ de 25% 
(VP/VA redus adecvat)! Promoţie disponibilă în perioada 1 iunie 2009 - 31 octombrie 2009. 



Clienţii dumneavoastră nu 
trebuie să meargă zilnic la sală 
pentru a putea spune că au o 
viaţă activă. Viaţa de zi cu zi 
ne oferă numeroase 
provocări care ne solicită 
fizic şi intelectual.

Ştim că este esenţial să 
bem multe lichide pentru a 
ne menţine starea de 
sănătate în timpul activităţii 
fizice, dar ştiaţi că apa simplă 
nu poate asigura tot ceea ce 
organismul are nevoie pentru a 
funcţiona eficient?

HIDRATAŢI-VĂ cu 
Băutura cu antioxidanţi 
NUTRILITE FITH20™
• O băutură cu conţinut scăzut de 

carbohidraţi şi cu o mare putere de 
hidratare 

• Conţine Red Orange Complex (ROC)*,
ce asigură protecţie antioxidantă prin 
combaterea radicalilor liberi 

Comanda nr.
103786 – aromă de mandarine 
(cutie cu 20 de pliculeţe)

103787 – aromă de piersici 
(cutie cu 20 de pliculeţe)

Conferiţi ENERGIE corpului şi 
minţii cu ajutorul suplimentului 
alimentar NUTRILITE 1™
• Special creat pentru a asigura 

un aport rapid de energie într-o zi 
aglomerată 

• Conţine l-carnitină, cofeină din surse 
naturale şi complexul de vitamine B 
care previn starea de oboseală şi 
sporesc capacitatea de atenţie.

Comanda nr. 103493
10 x15 ml – aromă de grapefruit 

Energie pentru viaţa de zi cu zi...

Pentru 
exerciţii 
uşoare

Pentru 
o zi grea la 
birou sau 

acasă

Răsuciţi, agitaţi 
şi beţi

IUN 09
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De asemenea disponibilă –
Sticla sport NUTRILITE

Creată special pentru a fi utilizată la 
prepararea băuturilor NUTRILITE FITH20 şi 
STRIVE+, această sticlă este elegantă şi 
practică şi are un compartiment special 
pentru stocarea pacheţelelor de NUTRILITE 
FITH20 şi STRIVE+.

Comanda nr. 400855

REHIDRATARE şi 
ENERGIZARE cu Băutura 
izotonică NUTRILITE™ STRIVE+™
• Asigură protecţie eficientă împotriva 

deshidratării, înlocuind eficient nutrienţii 
pierduţi în timpul exerciţiilor fizice 

• TESTELE CLINICE au demonstrat că asigură o 
protecţie eficientă împotriva radicalilor liberi 
care pot ataca organismul în timpul 
exerciţiilor fizice 

Comanda nr.
103788 – aromă de grapefruit
(cutie cu 20 de pliculeţe)

103789 – amestec de fructe 
(cutie cu 20 de pliculeţe)

 în timpul 
unei şedinţe 
complete de 

exerciţii

Sfătuiţi-vă clienţii să profite din plin de fiecare zi cu ajutorul 
produselor NUTRILITE pentru un mod de viaţă echilibrat.

RED ORANGE COMPLEX (ROC)* se regăseşte în băuturile fitness 
NUTRILITE FITH20 şi STRIVE+. Este un complex din plante care ajută 
celulele să îşi menţină energia. Pe scurt, ajută organismul să se apere 
singur în timpul activităţilor fizice intense, în mod natural.

* Red orange complex este marcă înregistrată a Bionap SRL.

IUN 09
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Multicaroten NUTRILITE 
este un supliment alimentar cu proprietăţi 
antioxidante pe bază de carotenoizi din 
surse naturale. Folosind carotenoizi din 
plante, fructe şi flori – aceeaşi paletă de 
pigmenţi care oferă culorile plantelor, 
florilor şi fructelor –, clienţii dumneavoastră 
pot beneficia de puterea naturii pentru a 
combate radicalii liberi.

Comanda nr. 8058 90 capsule
Luaţi 1-3 capsule pe zi în timpul mesei. 

 

Omega 3 NUTRILITE 
este suplimentul alimentar ideal pentru cei 
care nu consumă în mod regulat cel puţin 
1-2 porţii de peşte pe săptămână.

Acizii graşi Omega-3 sunt grăsimi benefice 
care pot influenţa în mod pozitiv sănătatea 
inimii. În plus, Omega 3 NUTRILITE asigură 
protecţie antioxidantă complexă pentru 
celulele organismului. Un singur supliment 
alimentar oferă clienţilor dumneavoastră 
beneficii multiple. 

Comanda nr. 4298 90 capsule
Luaţi o capsulă pe zi în timpul mesei. 

Alăturaţi-vă 
luptei 
împotriva 
radicalilor 
liberi

Antioxidanţii se găsesc în fructe, legume, cereale şi nuci. Cu toate acestea, dacă clienţii dumneavoastră nu 
consumă o cantitate suficientă din aceste alimente, atunci pot folosi suplimentele alimentare oferite de marca 
NUTRILITE™ pentru a spori protecţia antioxidantă a organismului:

Radicalii liberi pot degrada celulele şi pot 
conduce la declanşarea unor boli, precum şi 
la accelerarea procesului de îmbătrânire. De 
exemplu, proprietăţile antioxidante ale unei 
lămâi stoarse peste o salată previn ofilirea 
salatei şi schimbarea culorii acesteia. În mod 
similar, antioxidanţii protejează celulele 
organismului şi combat radicalii liberi care 
produc oxidarea.

28 produse
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 HIDRATARE.
  PROTECŢIE.
PERFECŢIUNE.

Recomandată pentru 
toate tipurile de ten

CREMĂ HIDRATANTĂ NUANŢATOARE 
ARTISTRY™ SPF 15

30 ml

Acest produs îngrijeşte tenul şi în acelaşi timp este şi bază de machiaj. Oferind o 
hidratare intensă, asigură o barieră la suprafaţa tenului, protejându-l de acţiunea 
radicalilor liberi din mediu. Acoperire delicată asigurată de cinci nuanţe 
multifuncţionale. Factor de protecţie solară15.

Tint 6  
106270

Tint 1 
106265

Tint 2  
106266

Tint 5 
106269

Disponibilă
în

5 nuanţeTint 3 
106267

produseNOI 29
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Produse AMWAY™ retrase
de la vânzare

Se estimează că stocurile acestor produse se vor epuiza până la sfârșitul 
lunilor iunie/iulie 2009.

Dispozitiv pentru fiert ouă iCook Comanda nr. 0144

Cremă cu AHA pentru corp ARTISTRY Comanda nr. 2780 – 200 ml

Gel pentru fermitate ARTISTRY Comanda nr. 3887 – 250 ml

Gel de duș ARTISTRY Spa Collection Comanda nr. 100776 – 200 ml

Gel exfoliant pentru corp ARTISTRY Spa Collection Comanda nr. 100777 – 375 ml

Cremă hidratantă pentru corp ARTISTRY Spa Collection Comanda nr. 100778 – 200 ml

Încercăm să vă oferim în mod constant produse noi 
și inovatoare, în pas cu tendinţele de pe piaţă, 
pentru a vă ajuta să vă consolidaţi afacerea
în acest mediu foarte competitiv.
Pe măsură ce extindem portofoliul de produse 

pentru a vă oferi cât mai multe oportunităţi, trebuie 
să stabilim și o serie de produse care urmează să 
fie retrase de la vânzare, produse care și-au împlinit 
ciclul de viaţă și care în prezent joacă doar un rol 
minor în afacere.

Iată o listă cu produsele care vor fi retrase de la vânzare în perioada imediat următoare: 

ULTIMA ŞANSĂ!
Mascara ARTISTRY™ 200 şi Fondul de ten 
Flawless, împreună cu caseta de fond de 
ten, vor mai fi disponibile 
doar până la epuizarea
stocurilor. 

Vă reamintim nuanţele şi 
numerele de comandă.
Fond de ten Flawless
Nuanţă Comanda nr.
Porcelain  101264
Cameo  101266
Buff  101267
Linen  101268
Fawn  101270
Almond  101274
Casetă pentru 
fond de ten
Comanda nr. 101280
Mascara 
Waterproof 200 (7g)
Nuanţă Comanda nr.
Black  4916
Brown  4918
Mascara 
Smudgeproof 200 (7 g)
Nuanţă Comanda nr.
Black  4920
Brown  4922



NOI nuanţe fantastice! (12 g)

Recomandat ca fond de ten pentru ten mixt sau ca o alternativă la pudră pentru celelalte tipuri de ten. 

Caseta pentru fond de ten 
ARTISTRY Ideal Dual este 
disponibilă separat
Comanda nr. 104369

MAI MULT DECÂT
      NATURAL,
UN FOND DE TEN
         DE CEA MAI
  BUNĂ CALITATE

Pearl 
106845

Chablis 
106846

Bone 
106849

Shell 
106850

Linen
106851

Chiffon 
106853

Sand 
106855

Natural
106858

Plush 
106860

Golden 
106862

Toffee
106863

FOND DE TEN ARTISTRY™
IDEAL DUAL SPF18

Delicat, catifelat, se aplică uşor şi 
asigură o acoperire perfectă 
întreaga zi, iar tenul va arăta 
proaspăt şi natural. Mulţumită 
tehnologiei avansate Ideal Dual, 
tenul va arăta impecabil, iar 
nuanţele se potrivesc oricărui tip de 
ten. Factorul de protecţie solară 18 
protejează tenul de acţiunea 
negativă a razelor UVA/UVB.

produseNOI 31

IUN 09



Cartușul Sistemului de tratare
a apei eSpring™

O promoţie fantastică pentru 
dumneavoastră și clienţii 
dumneavoastră

Pentru a vă asigura că și clienţii 
dumneavoastră vor beneficia de 
cele mai bune performanţe ale 
Sistemului eSpring de tratare a apei, 
recomandaţi-le să înlocuiască cartușul 
filtrant după un an de utilizare sau 
după tratarea a 5.000 de litri de apă, 
indiferent care intervine prima.

OFERTĂ 
SPECIALĂ

Reamintiţi clienţilor să verifice sistemul electronic de monitorizare al Sistemului 
eSpring de tratare a apei. Sistemul înregistrează informaţia referitoare la 
timpul de utilizare și la volumul de apă tratată și va determina exact cât timp 
mai poate fi utilizat cartușul actual. Când filtrul necesită înlocuire imediată, 
mesajul luminos va fi însoţit și de un mesaj sonor. 

Sistemul eSpring de tratare a apei vă oferă zilnic o apă mai curată, cu un gust 
mai bun. Acesta îndepărtează peste 140 de potenţiali contaminanţi și distruge 
99,99% din bacteriile și virușii din apă.

Cartuș pentru Sistemul eSpring de tratare a apei
Comanda nr. 100186

Sistem eSpring de tratare a apei cu montare la bateria existentă
Comanda nr. 100188

Sistem eSpring de tratare a apei cu robinet auxiliar
Comanda nr. 100189

disponibil 
cu o reducere 

de 10% și 
VP/VA integral 

în luna
iunie

32 produse
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Detergentul AMWAY™ 
pentru automobile
Oferiţi clienţilor dumneavoastră șansa de a folosi 
acest produs eficient și practic pentru curăţarea rapidă 
a automobilului și protejarea vopselei și a lacului.
Detergentul AMWAY pentru automobile are o formulă lichidă specială care 
desprinde delicat murdăria de la suprafaţa caroseriei, inclusiv substanţele grase 
sau urmele de asfalt, fără a afecta luciul vopselei. 

•  Concentrat, se folosesc doar 5 ml de produs la 4 litri de apă, deci rezistă 
foarte mult timp 

•  Face multă spumă, iar aceasta acţionează eficient

•  Lasă automobilul curat și strălucitor 

Comanda nr. 8708 – 1 litru

Livrarea coletelor
Activitatea de livrare începe după recepţionarea comenzilor 
de către firmele de curierat:

• TCE Curiero – pentru comenzile cu plată la livrare şi
•  FanCourier – pentru comenzile preplătite (fără încasare) 

şi intrarea acestora în staţiile de destinaţie.

Verificarea traseului comenzilor dumneavoastră se poate 
efectua accesând paginile de internet ale firmelor de 
curierat: www.tcelogistica.ro sau fancourier.ro, după 
numărul facturii (este similar cu numărul de comandă 
confirmat după înregistrarea comenzii).

În cazul în care nu aţi primit comanda în 48 ore de la 
intrarea acesteia în staţia de destinaţie, vă rugăm să 
contactaţi TCE Curiero sau FanCourier la numerele afişate 
pe site-ul www.amway.ro, link-ul “Contactaţi-ne”, rubrica 
“Date de contact Curiero”.

Pentru a înţelege ce se întâmplă pe teren şi a preveni 
eventuale disfuncţionalităţi ce pot interveni, vă rugăm să ne 
contactaţi imediat ce sesizaţi neconcordanţe în activitatea 
de livrare prestată de firmele de curierat, furnizându-ne 
detalii exacte ale comenzii.

Departamentul Relaţii cu Clienţii vă stă la dispoziţie la 
adresa de e-mail orderro@amway.com sau la numerele de 
telefon 021.202.00.60, 021.202.00.00.

Procesarea contractelor 
de rate transmise prin fax 
în ultimele zile lucrătoare 
din lună
Pentru procesarea volumelor VA/VP în luna curentă 
contractele de rate pentru achiziţionarea produselor 
eSpring/iCook semnate în ultimele zile ale lunii se 
pot trimite la sediul Amway prin fax (021/311.93.46, 
021/311.93.47) împreună cu celelalte documente necesare 
(copia dovezii de plată, copie B.I./C.I. a solicitantului).

În aceste cazuri, livrarea produselor se va face numai după 
primirea formularelor de contract completate şi semnate 
în original (pentru contractele cu Garant este nevoie şi de 
semnătura şi ştampila Garantului).

Pentru a nu fi nevoiţi să anulăm contractul, vă recomandăm 
să ne trimiteţi contractele originale până pe data de 
10 a lunii următoare. La anularea contractului, se va returna 
avansul către Cumpărător cu deducerea/recalcularea 
corespunzătoare a volumelor şi valorilor VP/VA.

În cursul lunii, procesarea contractelor se face numai după 
primirea documentelor în original.

Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să vă 
adresaţi Departamentului Bonus (tel. 021/202.00.80).
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Etică și reguli de afaceri
În această ediţie vom pune accent pe câteva Reguli de Conduită Amway referitoare la modalităţile de utilizare a 
mediului online.

Nici un IPA/CPP Amway nu va trimite mesaje electronice 
nesolicitate, indiferent de formatul acestora, persoanelor cu care IPA/
CPP Amway nu are o relaţie personală sau de afaceri. Sunt incluse 
fără limitare e-mail-uri, postarea pe forumuri, SMS-uri transmise în 
masă, cumpărarea de liste de e-mail-uri, etc.

Regula 8.3.11
Un IPA/CPP Amway nu poate prezenta planul prin metode de 
comunicare în masă incluzând spamming, telemarketing, reţele 
naţionale sau internaţionale de publicitate, radio, televiziune, reţele 
de comunicare prin computer, inclusiv Internetul sau prin alte 
mijloace în care nu este prezent contactul personal pentru a discuta 
cu clienţii sau pentru a solicita vânzarea de produse.

Regula 9.7. (Publicitatea IPA/CPP Amway)
IPA/CPP Amway nu vor promova sau face publicitate pentru 
produsele şi serviciile Amway sau pentru oportunitatea de afaceri 

Amway prin intermediul unor mijloace de comunicare în masă, cum 
ar fi radioul, televiziunea, reţelele de comunicare prin computer, 
inclusiv Internetul, reţelele publicitare naţionale şi internaţionale sau 
altă metodă de promovare în care nu există o relaţie interpersonală. 

Totodată, potrivit Politicii Paginilor web pentru IPA Amway:

- Conţinutul paginilor web ale IPA Amway trebuie revizuite conform 
Regulilor de Conduită şi trebuie să primească în scris aprobarea 
prealabilă din partea Amway.
- Paginile IPA Amway de vânzare a produselor şi cele care conţin 
informaţii despre Oportunitatea de Afaceri Amway trebuie protejate 
prin parolă.
- În nici o împrejurare un IPA Amway nu poate folosi mărcile 
comerciale sau mărcile de servicii care aparţin filialei Amway 
respective într-un meta tag sau un alt localizator de web decât cu 
aprobarea expresă, în scris, din partea Amway.

Orice încălcare a regulilor menţionate mai sus de către IPA Amway 
poate duce la suspendarea/terminarea imediată a afacerii lor Amway.

16 Regula 4.23. Spam
(mesaje electronice nesolicitate):

RECEPŢIONAREA 
COLETELOR

Serviciile de transport al coletelor 
către Întreprinzători reprezintă 
un aspect important al afacerii 
Amway.

Prin urmare, pentru preîntâm-
pinarea unor situaţii neplăcute în 
momentul recepţionării coletului 
dumneavoastră, vă rugăm ca să 
aveţi în vedere următoarele:
•  Starea coletului să fie intactă 

(coletul prezintă banda de sigiliu 
Amway);

•  Numărul de colete să corespun-
dă cu numărul înscris pe docu-
mentul de transport (AWB).

În cazul în care coletul primit este 
umed, rupt, deteriorat, tăiat sau 
prezintă urme de desigilare, vă 
rugăm să verificaţi conţinutul aces-
tuia în prezenţa agentului firmei de 
curierat. Dacă apar neconcordanţe 
între conţinutul facturii şi produse-
le aflate în colet, refuzaţi primirea 
coletului şi încheiaţi un proces ver-
bal în dublu exemplar cu agentul 
firmei de curierat.

Procesul verbal întocmit va 
conţine următoarele:
•  nume și număr Amway; 
•  număr factură; 
•  cod şi cantitate produs/produse 

lipsă; 

•  starea coletului; 
•  data încheierii procesului verbal; 
•  semnătura destinatarului şi 

agentului firmei de curierat. 

Vă recomandăm să ne trimiteţi
un exemplar al procesului verbal
în maxim 24 de ore la numerele 
de fax 021-311.93.46/47 sau 
scanat la adresa de email
orderro@amway.com. În acest
fel vom putea rezolva aceste 
situaţii cât mai repede.

Orice alte reclamaţii referitoare 
la conţinutul coletului (produse 
lipsă, produse diferite faţă de 
cele comandate), şi care nu sunt 
însoţite de proces verbal, trebuie 
făcute în termen de 3 zile de la 
data recepţionării coletului. 

Având în vedere că fiecare sesizare 
este atent verificată cu Depozitul 
ABG Ungaria şi firma transpor-
tatoare, termenul de soluţionare 
a acestor situaţii este de 7 zile 
lucrătoare. 

Persoana de contact este Florina 
Dobre, Reprezentant Relaţii cu 
Clienţii (tel. 021.202.00.60 – linia 
de informaţii comenzi/informaţii 
generale).

VĂ REAMINTIM !
Vă reamintim că, în urma lucrărilor de amenajare 
desfăşurate în cadrul Complexului Romexpo, accesul la 
Centrul de Selecţie a Produselor Amway a fost modificat 
conform desenului. Vă aşteptăm cu drag!

Accesul cu automobilul se poate face pe la Poarta D.
Mijloace recomandate de transport: autobuz 105, tramvai 42.
Săgeata roşie indică accesul pietonal.



IUN 09

35

 * Produse disponibile la vânzare în limita stocurilor
 *** Pentru aceste produse se aplică suplimentar Taxa de timbru verde
    Pentru mai multe informaţii despre preţuri și despre produsele oferite de Amway România, consultaţi 

Lista de preţuri (comanda 0013) sau vizitaţi site-ul www.amway.ro.
    Vă reamintim că produsele aflate la promoţie sunt disponibile în limita stocurilor existente.

Nr. 
comandă

Descriere produs U.M. Adaos 
sugerat 
(%)

VP VA Preţ 
Amway 
(incl. TVA) 
(RON)

Preţ de vân-
zare sugerat 
(RON)

108921 Geantă de damă ARTISTRY™ - Amway 50 ani* 1 buc. 30 87,33 422,69 503,00 653,90

108925 Casetă pentru vitamine NUTRILITE™ - Amway 50 ani* 1 buc. 30 29,52 142,86 170,00 221,00

108923 Pandantiv de damă - Amway 50 ani* 1 buc. 30 30,56 147,90 176,00 228,80

108918 Pix - Amway 50 ani* 1 buc. 30 14,76 71,43 85,00 110,50

108924 Cană de porţelan - Amway 50 ani* 1 buc. 30 11,29 54,62 65,00 84,50

107069 Insigna UNICEF Alex 1buc. 0 0,00 0,00 10,00 10,00

104999 Insigna UNICEF Vicky 1buc. 0 0,00 0,00 10,00 10,00

101568 UNICEF printr-o donaţie 3,5 RON 1 buc. 0 0,00 0,00 3,50 3,50

233192 Broșura Colecţiei C009 1 buc. 0 0,00 0,00 5,00 5,00

105532 Cremă de ochi lifting ARTISTRY TIME DEFIANCE™ 15 g 35 21,53 104,20 124,00 167,40

232828 Mini sistem hidratant ARTISTRY Essentials 1 set 35 6,25 30,25 36,00 48,60

232782 Mini sistem balancing ARTISTRY Essentials 1 set 35 6,25 30,25 36,00 48,60

Mascara ARTISTRY TOTAL
105615 Black; 105616 Dark Brown

10 g 35 10,42 50,42 60,00 81,00

Mascara ARTISTRY TOTAL WATERPROOF
105613 Black; 105614 Dark Brown

10 g 35 10,42 50,42 60,00 81,00

PROMOŢIE Mascara ARTISTRY TOTAL 25%* 2 buc. 35 15,62 75,63 90,00 121,50

103493 Supliment alimentar NUTRILITE 1™ 10x15 ml 30 18,75 90,76 108,00 140,40

NUTRILITE FITH2O™
103786 Mandarine; 103787 Piersici

20x6 g 30 11,11 53,78 64,00 83,20

NUTRILITE STRIVE+™
103788 Grapefruit; 103789 Amestec de fructe

20x30 g 30 13,89 67,23 80,00 104,00

400855 Sticla sport NUTRILITE 500 ml 30 2,78 13,45 32,00 41,60

8058 Multicaroten NUTRILITE 90 caps. 30 17,02 82,35 98,00 127,40

4298 Omega 3 Complex NUTRILITE 90 caps. 30 18,58 89,92 107,00 139,10

Cremă hidratantă nuanţatoare ARTISTRY SPF15 
106265 Tint 1; 106266 Tint 2; 106267 Tint 3
106269 Tint 5; 106270 Tint 6;

30 ml 35 10,94 52,94 63,00 85,05

Fond de ten ARTISTRY IDEAL DUAL SPF18 
106845 Pearl; 106846 Chablis; 106849 Bone
106850 Shell; 106851 Linen; 106853 Chiffon
106855 Sand; 106858 Natural; 106860 Plush
106862 Golden; 106863 Toffee

12 g 35 10,07 48,74 58,00 78,30

104369 Casetă pentru Fond de ten ARTISTRY IDEAL DUAL 1 buc. 35 4,69 22,69 54,00 72,90

105149 Bureţi aplicatori pentru Fond de ten ARTISTRY
IDEAL DUAL

1 set 33,3 0,17 0,84 2,00 2,67

100186 PROMOŢIE Cartuș de rezervă pentru Sistemul eSpring™ 
de tratare a apei***

1 buc. 30 121,02 585,71 627,00 815,10

100188 Sistem eSpring de tratare a apei cu montare la bateria 
existentă***

1 buc. 30 511,84 2.477,31 2.948 3.832,40

100189 Sistem eSpring de tratare a apei cu robinet auxiliar*** 1 buc. 30 511,84 2.477,31 2.948 3.832,40

8708 Detergent AMWAY pentru automobil 1 l 30 5,38 26,05 31,00 40,30

listapreţuri



Fiecare gol înscris de Ronaldinho în liga italiană, 
cupa UEFA sau pentru echipa naţională a Braziliei 
se transformă într-o donaţie de 10.000 de dolari 
făcută de marca NUTRILITE către proiectele din 
Europa care au ca scop îngrijirea copiilor.

Vizitaţi www.amway.ro pentru a vedea contorul care 
înregistrează golurile lui Ronaldinho şi banii donaţi până acum.

12 goluri incredibile 
= 120.000 de dolari
donaţi organizaţiilor care 
se ocupă de copii

Ronaldinho şi marca NUTRILITE™. 
Fac o diferenţă reală în viaţa copiilor.
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Nu uitaţi, dacă îl susţineţi pe Ronaldinho, susţineţi copiii din întreaga lume.


