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AMwAy SLOVENSKO, s.r.o.

MOTIVAčNÝ PROGRAM 2008/2009
platný od 1. septembra 2008

Nezmeškajte vašu šancu získať 
ocenenia a odmeny.

Brožúru nového Motivačného 
programu nájdete ako prílohu 
tohto vydania časopisu Amagram.



ARTISTRY™ Creme LuXury
“Krása pre mňa nie je niečo, čo odkladám večer v sprche.  
Je to niečo, čo je stále s vami - keď idete spať, i keď ráno vstávate.  
Ako sa hovorí - ide o vnútornú krásu. Som veľmi rada, že som  
mohla stáť pri zrode ARTISTRY Creme LuXury, pretože tento krém  
mi dodáva pocit istoty a pohodlia, a to je pre mňa veľmi dôležité”
Obj. č. 103564, 45 ml
Zažite skutočnú zmenu na www.amway.sk.
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Staňte sa  
najlepším predajcom

Všetci sa snažíme v tomto podnikaní uspieť 
a dosiahnuť vrchol. K tomu nám však 
nestačí len náhoda. Za všetkým je tvrdá 
práca a obetovanie sa, ktoré nás vedú  
k úspechu.

Okrem toho je to aj fakt, že tí najlepší 
predajcovia sa nesústredia len na vlastný 
úspech, ale aj na úspech iných. Ľudí okolo 
seba podporujú pri dosahovaní väčších 
úspechov a šíria svoju energiu v rámci 
skupiny. 

Akonáhle odhalia svoju osobnú silu, ich 
úspech a inovatívne myslenie sa stanú 
chytľavými. Inšpirujú ostatných a to 
prospieva každému.

Byť tým najlepším takisto znamená 
spojiť myšlienky a inšpiráciu s výsledkami 
podnikania a investovať do technológie, 
ktorá vám pomôže zvýšiť predaj, dosiahnuť 
vaše ciele a splniť si vaše sny. 

Naším cieľom je poskytnúť vám tú najlepšiu 
podporu. 

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, 
je investovať do novej technológie 
prostredníctvom dvoch veľkých projektov 
ATLAS a MAGIC. Tie zabezpečia 
konzistentné informácie o výsledkoch 
predaja, zásobách a financiách na celom 
svete. Sme si vedomí, že pri podnikaní je 
dôležité mať prístup k presným a rýchlo 
dostupným údajom. 

Týmto spôsobom vám môžeme viac 
pomôcť a zároveň vám uľahčiť  budovanie 
podnikania a stať sa tým najlepším 
predajcom.

Spoluprácou dosiahneme, že budeme 
pracovať na najvyššej možnej úrovni!

úvodník �
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Súčasťou tohto vydania časopisu Amagram 
je nová Brožúra Motivačného programu, 
ktorú si určite preštudujte.

Motivačný program vám ponúka množstvo 
príležitostí na zvýšenie príjmu a zlepšenie 
potenciálu podnikania ….ako aj možnosti 
získať viaceré ocenenia a odmeny.

Prečítajte si brožúru a začnite  
s plánovaním… UŽ DNES!

Ďalšie podrobné informácie o Motivačnom 
programe, podmienky kvalifikácie a príklady 
odmien získate od vášho Platinového VPA, 
na internetových stránkach Amway alebo  
v kancelárii pobočky Amway. Všetky semináre 
a výlety sú výhradne len na pozvanie Amway.

Budúcnosť plná príležitostí
Motivačný program 2008/2009 platný od 1. septembra 2008.

správyzústredia�

Dôležité pravidlá komunikácie týkajúce sa 
atlétov sponzorovaných značkou NUTRILITE™

August sa pomaly blíži a mnohí z nás 
sa tešia na Olympijské hry v Pekingu. 
Vy, ako Vlastníci podnikania Amway 
by ste si mali byť vedomí striktných 
nariadení predpísaných Medzinárodným 
olympijským výborom týkajúcich sa 
propagácie účastníkov hier, vrátane 
atlétov sponzorovaných značkou 
NUTRILITE.

Výsledkom týchto nariadení je, že  
v období od 5. augusta do 
1. septembra 2008 majú 
všetci Vlastníci podnikania Amway 
ZAKÁZANÉ distribuovať alebo 
vystavovať akékoľvek marketingové 
materiály, na ktorých sú mená alebo 
fotografie atlétov súťažiacich na 
olympijských hrách a sponzorovaných 
značkou NUTRILITE, a to aj  
VRÁTANE MATERIÁLOV 
PRIPRAVENÝCH FIRMOU AMWAY.

Amway pre vás vypracovala presné 
pravidlá, ktoré by ste mali počas tohto 
obdobia dodržiavať. Prosím, určite 
navštívte internetovú stránku  
www.amway.sk pre viac informácií  
a podrobnú komunikáciu.

Vašu spoluprácu si veľmi ceníme.



Podnikateľská príležitosť Amway je jedna  
z najlepších a môže VÁM pomôcť dosiahnuť  
VÁŠ potenciál. 

 Obnovte si vaše Amway podnikanie a získajte;

l	Možnosť využiť výhody Podnikateľskej príležitosti Amway 
počas 12 mesiacov – vrátane prístupu k viac ako 450 
výrobkom, plus ocenenia a odmeny ako aj iné výhody.

l	Pravidelné informácie o najnovších výrobkoch uvedených 
na trh, o predajných aktivitách ako aj novinky o spoločnosti 
Amway. 

l	Neustála podpora a odborná pomoc od vášho sponzora  
a firmy Amway pri dosahovaní vašich osobných cieľov.

l	Prístup k vášmu Amway internetovému podnikaniu 
prostredníctvom Amway internetových stránok.

Každý VPA si musí každoročne obnoviť svoje 
Amway podnikanie:

Normálne obnovenie: 1. september – 31. december

Neskoré obnovenie: 1. január – 31. august

Poplatky za obnovenie:

Aktuálne poplatky za obnovenie budú oznámené po oficiálnom 
určení konverzného kurzu v súvislosti so zavedením Eura  
v Slovenskej republike.

Informácia o výške obnovovacieho poplatku bude oznámená 
vedúcim VPA, bude takisto uverejnená na internetových 
stránkach Amway a v ďalšom vydaní časopisu Amagram - 
september 2008.

Obnovenie Amway 
podnikania
…Uistite sa, že viete, ako to urobiť!

správyzústredia �
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 Privilegovaní zákazníci plus kvalifikovaní  
na výkonnostnú úroveň

Apríl 2008

12% PZ+
Elena a Stanislav VETRÍKOVCI

9% PZ+
Štefan FORRÓ a Ildikó VÖRÖSOVÁ
Imrich MAJOR 
Ondrej PAPAJČÍK 
Daša ŠTEFANATNÁ

6% PZ+
Jozef BOROVSKÝ 
Andrea ČECHOVIČOVÁ
Mária ĎURIAČOVÁ a Katarína 
OROLÍNOVÁ
Božena EVIAKOVÁ  
Valéria a Gustáv HLATKÍ
Monika HRADSKÁ  
Bronislava a Jozef CHOVANCOVCI
Blanka JURÍČKOVÁ 
Ivetka KYŠKOVÁ 
Jana LÁNIOVÁ  
Juraj LISZKAY 
Tomáš MARCIŠ  
Alžbeta a Jan NĚMCOVCI
Vladislav PETRÍK   
Michaela ROGLOVÁ  
Miroslav TOMAN   
Lucia a Stanislav VETRÍKOVCI
Anna ZEMANOVÁ

3% PZ+
Jana ANDREJKOVÁ a Jakub IVAŠKA 
Katarína a Daniela BOČKOVÉ
Ingrid BODORÍKOVÁ 
Alexandra BONDROVÁ  
Marek BRAUN 
Zuzana BRHLÍKOVÁ  
Renáta BURIANOVÁ  
Jozef CELLENG  
Emília ČUBOŇOVÁ  
Dagmar DEÁKOVÁ  
Jaroslava DEKÁNKOVÁ
Rita a Štefan ÉDESOVCI
Marta FIAČANOVÁ 
Jarmila FÖLDIOVÁ  
Monika FULERČÍKOVÁ
Jozef GABČO  
Ivana GREGOROVÁ 
Jana a Roman HAMAJOVCI
Viliam ILENČÍK 
Edita a Karol ILLÉSOVCI
Terézia IVANICSOVÁ  
Dušan IVANOC  
Mária a Tomáš JABLONICKÍ
Vojtech JAČA  
Magdaléna KAČKOVÁ  
Zuzana KIŠACOVÁ  
Slávka KOLENČIKOVÁ  
Oľga KONEČNÁ 
Ľubomír KORNHAUSER  
Elena KUBOVÁ  

Ľudmila LEHUTOVÁ  
Marcela LINHOVÁ  
Blanka a Milan LONCOVCI
Mária MEDEOVÁ 
Magdaléna MÉRYOVÁ 
Beáta a Roman MIČKYOVCI
Mária a Svetozár MICHÁLKOVCI
Branislav OCHABA  
Ildikó a Ladislav PÁDÁROVCI
Oľga a Viliam PEŠTOVCI
Larisa PLEKHANOVÁ  
Roman POCKLAN a Oľga BYSTRIANSKÁ
Miriam POLOHOVÁ 
Miroslav PSOTA  
Zlatica ROHOVÁ  
Iveta RUSZNYÁKOVÁ  
a Miloslava KAŠOVÁ
Michal SEDLÁR  
Katarína SRDOŠOVÁ  
Oľga STANÍKOVÁ  
Katarína SYNEKOVÁ  
Michaela SZOMOLÁNYI  
Slavomíra TALÁNOVÁ  
Agnesa TONKOVÁ  
Gabriel TÓTH a Alžbeta HORVÁTHOVÁ
Judita a Imrich TÓTHOVCI
Andrea TURČEKOVÁ  
a Branislav MIHOČKA
Alenka URÍKOVÁ 
Ľubica VAREČKOVÁ 
Priska a Matej ZSIDEKOVCI
Zuzana ZSOLNAYOVÁ
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Kvalifikácie na slovenskom trhu

STRIEBORNÍ VPA
APRÍL 2008

Michal FILIP a Melinda Erika SZEMÁK

18% APRÍL 2008

Marianna a Pavol ŠADLÁKOVCI Alžbeta a Karol CSÜTÖRTÖKIOVCI

Zdenka a Ľubomír MÁLIKOVCI

Anastázia ŠČUROVÁ  

Anikó a Rudolf WAGNEROVCI

6% APRÍL 2008

Anna a Róbert KOKYOVCI

Katarína KUŠÍKOVÁ–TKÁČOVÁ 
a Miroslav KUŠÍK  

Marián MAGALA  

Jarmila a Peter MAKYDOVCI

Dana MESÁROŠOVÁ

Jaroslav VRUBEL

3% APRÍL 2008

Júlia GRECHOVÁ

15% APRÍL 2008

Alena a Andrej CHOVAŇÁKOVCI

12% APRÍL 2008



Kvalifikácie na slovenskom trhu

JÚL/AUGUST 2008

Program osobnej aktivity
Program osobnej aktivity, ako prvý krok Motivačného programu, je navrhnutý pre všetkých, ktorí si pravidelne 
budujú stabilnú maloobchodnú základňu a dosahujú stále mesačné príjmy. 

BLAHOŽELÁME VŠETKÝM NOVOKVALIFIKOVANÝM!

APRÍL 2008
1.020,- SK
Ján BAKALA

Michaela a Ladislav 
BLAŽEJOVCI

Marika a Martin 
ECKERT

Božena EVIAKOVÁ

Adriana  
a Oto HLAVATÍ

Edita a Karol 
ILLÉSOVCI

Mária JANEKOVÁ

Lenka LABUDOVÁ 
a Dušan ŠOTNÍK

Monika PETRÍKOVÁ

Peter ŠMIDRIAK

APRÍL 2008
340,- SK 
Dana BEŇOVÁ 
a Emília ŽELEZNÍKOVÁ

Lucia BEŇOVÁ 

Oľga BUDOVSKÁ 

Irena CSALAVOVÁ

Juraj ČERNAY

Anna a Ján 
ĎURČANSKÍ

Jakub ĎURĎOVIČ 

Lucia GAVENDOVÁ 

Katarína a Andrej 
HEINDLOVCI

Zuzana a Ľubomír 
HORNÍ

František 
JABLONOVSKÝ

Erika JÓKÚSOVÁ 
a Roland RAKOVIČ

Ildikó a Róbert 
KÁPLOCZKÍ

Monika KUBIŠOVÁ

Edita KYSELOVÁ 

Viera LIPOVSKÁ 

Eva LOVÁSZOVÁ 

Alžbeta PÁLOVÁ 

Eva PROCHÁZKOVÁ

Kvetoslava SEIDLOVÁ

Martina a Jozef 
SUROVKOVCI

Eva TARKULIČOVÁ

Zuzana 
TOMÁŠEKOVÁ

Alžbeta TÓTHOVÁ 

Viola ZSEMLEOVÁ

Už sa stalo tradíciou, že sa každoročne v máji slovenskí VPA a PZ+ aktívne zapájajú do projektu organizácie 
UNICEF Slovensko s názvom „Týždeň Modrého gombíka“. Tento projekt organizuje slovenský výbor pre 
UNICEF a účelom tohtoročnej zbierky bolo zabezpečenie prístupu k pitnej vode a lepšej sanitácii pre 6206 detí 
(12 škôl) v africkej Ugande. Mnoho detí tam stále žije v ťažkých podmienkach, trpia podvýživou, nedostatkom 
zdravotníckej starostlivosti a prakticky bez prístupu ku vzdelaniu.

Obchodní partneri a zamestnanci Amway na Slovensku sa do tejto akcie – už po tretíkrát - znovu veľmi 
iniciatívne zapojili a počas celého mesiaca máj, (teda nielen počas oficiálneho týždňa konania kampane) zakúpili 
spolu 2000 ks modrých gombíkov a tak spoločnosť Amway Slovensko odovzdala UNICEFu čiastku 40.000 Sk. 

Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na propagácii  
a úspešnej realizácii tohto projektu. Je to dôkazom toho, že Vám nie  
je cudzia ochota pomôcť tam, kde je to potrebné a že svet detí sa  
stále týka nás všetkých.

Tešíme sa na ďalšie projekty UNICEF Slovensko, v ktorých môžeme 
takisto podať pomocnú ruku.  Dobrej vôle stále nikdy nie je dosť a naše 
podnikanie tak dostáva ďalší vyšší rozmer.

Kampaň „Týždeň modrého gombíka“



KľúčOVé BOdY PRI PREdAjI
• Rýchlo účinný čistiaci prostriedok na odstránenie aj tých 

najproblematickejších škvŕn od mastnoty, dechtu, olejov, rúžu 
a kriedy.

• Napáda ťažko odstrániteľné a zažrané škvrny z rôznych 
umývateľných povrchov v domácnosti.*

• Netreba oplachovať – stačí nastriekať a utrieť.
Používajte na sporáky, náradie, ražeň, záhradný nábytok,  
pracovné a rezbárske povrchy. 
* Nie je vhodný na latexové povrchy, koberce a povrchy zo surového dreva.

Starostlivosť o domácnosť
Prečo povrchy namáhavo drhnúť, keď 
môžete použiť Zoom™ Koncentrovaný 
čistiaci prostriedok?
ZOOM Koncentrovaný čistiaci prostrie-
dok je účinný viacúčelový prípravok, ktorý 
odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny.

vašepodnikanie8

Nový Katalóg výrobkov Amway čoskoro v predaji!

Od septembra  
2008 si môžete  
objednať nový  

Katalóg výrobkov Amway 
2008/2009.  
Obj. č.: 1080

Predajná cena Amway  
vr. DPH: 75,- Sk

JÚL/AUGUST 2008



Získajte bronzovo opálený 
vzhľad na toto leto s výbornou 
zľavou od Amway.

Zakúpte si ARTISTRY™ Zlaté make-up 
zrkadlo a ARTISTRY Sypký púder s bronzovým 
efektom a získate NAVIAC ARTISTRY 
Štetec na sypký púder s bronzovým efektom.*

 ARTISTRY Zlaté make-up zrkadlo je užitočný doplnok diskrétne 
balený v elegantnom čiernom zamatovom puzdre.
 ARTISTRY Sypký púder s bronzovým efektom môžete použiť na celé 
telo a vytvoriť si tak nádherne opálený vzhľad.
 ARTISTRY Štetec na sypký púder 
s bronzovým efektom zabezpečuje jemné 
a rovnomerné krytie. Štetiny sú vyrobené 
z kvalitných materiálov, ktoré umožňujú 
dôkladné rozptýlenie púdra a dosiahnutie 
hebkého konečného vzhľadu. 

•

•

•

Vyzerajte a cíťte sa dobre s týmito 
vynikajúcimi ponukami výrobkov

Chráňte sa toto leto  
s vynikajúcou akciou  
od Amway.

Zakúpte si ARTISTRY AHA Zjemňujúce 
hydratačné telové mlieko a ARTISTRY Rúž  
na pery s leskom OF 15 - Gloss a získate 
zľavu 25%.*

 ARTISTRY AHA Zjemňujúce hydratačné telové 
mlieko je navrhnuté tak, aby suchej a poškodenej 
pokožke dodávalo hebkosť a jemnosť.
 ARTISTRY Rúž na pery s leskom OF 15 pery 
ošetruje a chráni pred škodlivými slnečnými 
lúčmi.

•

•

Zakúpte si ARTISTRY TIME DEFIANCE™ Pleťové 
mlieko s regeneračným účinkom a ARTISTRY 
Alfa hydroxy sérum plus a získate zľavu 20% 
s príslušnou úpravou B.h./R.o..

 ARTISTRY TIME DEFIANCE Pleťové mlieko  
s regeneračným účinkom pomáha potláčať 
viditeľnosť jemných liniek, podporuje proces 
exfoliácie pleti a zjednocuje jej tón.
 ARTISTRY Alfa hydroxy sérum plus zanecháva  
pleť krásne hebkú, pevnú a žiarivú.

•

•

doprajte vašim vlasom 
starostlivosť s vynikajúcou 
zľavou od Amway.**

Zakúpte si balenie SATINIQUE™ 
Starostlivosti o farbené vlasy a získate 
zľavu 25% so zachovaním  
plnej hodnoty B.h./R.o..

Akcia platí na nasledujúce výrobky:
SATINIQUE Šampón na farbené vlasy
SATINIQUE Kondicionér na farbené vlasy
SATINIQUE Ochranný prípravok na 
farbené vlasy pred tepelnou úpravou

 SATINIQUE Šampón na farbené vlasy predlžuje životnosť farby  
a zároveň odstraňuje škodlivé zvyšky a udržuje vlasy nádherne lesklé.
 SATINIQUE Kondicionér na farbené vlasy predlžuje životnosť farby, 
vlasy chráni pred blednutím, stratou lesku a zároveň ich ošetruje.
 SATINIQUE Ochranný prípravok na farbené vlasy pred tepelnou 
úpravou s UV filtrom chráni vlasy pred poškodením vonkajším 
prostredím, škodlivými slnečnými lúčmi a znečistením.

Farba na vlasy vydrží o 115 % dlhšie! *
* Pri pravidelnom používaní Šampónu na farbené vlasy, Kondicionéra  
na farbené vlasy a Ochranného prípravku na farbené vlasy pred tepelnou 
úpravou.

•

•

•

Akciové obj. č. 231682
** Ponuka platí v mesiaci august 2008.

Akciové obj. č. 106956
Plná hodnota B.h./R.o.
* Ponuka platí v mesiaci júl 2008.

Akciové obj. č. 106946
Plná hodnota B.h./R.o..  
Za výrobok naviac nie je  
B.h./R.o..

Hebká pleť s menej viditeľnými jemnými 
linkami s vynikajúcou zľavou od Amway.**

Augustové PONUKY

Júlové PONUKY

Akciové obj. č. 106954

JÚL/AUGUST 2008
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NOVÁ súťaž  
s výrobkami 
ARTISTRY™  

Starostlivosti o pleť 
na zvýšenie vášho 

podnikania!
Na podporu vášho predaja výrobkov 

ARTISTRY Starostlivosti o pleť uvádzame 
v júli 2008 novú súťaž!

Súťaž je rozdelená do troch fáz a je určená všetkým VPA.  
Každá fáza trvá 6 mesiacov a vždy po ich úspešnom ukončení  
a dosiahnutí cieľovej osobnej B.h. s výrobkami ARTISTRY 
Starostlivosti o pleť, získate odmenu. 

Ako odmenu NAVIAC za splnenie všetkých troch fáz získa  
20 najlepších VPA v Európe, ktorí počas súťaže dosiahnu najvyššiu 
celkovú osobnú B.h. za výrobky ARTISTRY Starostlivosti o pleť,  
3-dňový výlet do celosvetového ústredia spoločnosti Amway v Ade, 
v Michigane, USA, s úhradou všetkých nákladov a budú môcť 

navštíviť aj ARTISTRY Inštitút krásy a dozvedieť sa viac o výrobkoch 
radu ARTISTRY Starostlivosti o pleť.

Aby sme zvýšili vaše šance získať zákazníkov, odmeny a výhru, 
zaradili sme do súťaže všetky výrobky radu ARTISTRY TIME 
DEFIANCE™, essentials, základnej starostlivosti o pleť, ako aj Creme 
LuXury. Táto dlhodobá súťaž ponúka zároveň výbornú možnosť 
flexibility vďaka jednotlivým fázam, tak, ako je to uvedené nižšie.

Želáme vám veľa úspechov v tejto súťaži a tešíme sa na 
osobné stretnutie s 20 víťaznými VPA.

výrobky10
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Kvalifikačné kritériá a odmeny

Fáza I: 1. júl 2008 – 31. december 2008

Požiadavky:  Dosiahnutie nasledujúcej minimálnej osobnej B.h. za všetky výrobky ARTISTRY™ 
Starostlivosti o pleť, vrátane ARTISTRY TIME DEFIANCE™, essentials, základnej starostlivosti  
o pleť a Creme LuXury. 

Odmena: Profesionálny prezentačný materiál na podporu predajného úsilia VPA.

júl ’08 August ’08 September ’08 Október ’08 November ’08 december ’08

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

Fáza 2: 1. január 2009 – 30. jún 2009

Požiadavky:  Dosiahnutie nasledujúcej minimálnej osobnej B.h. za všetky výrobky ARTISTRY  
Starostlivosti o pleť, vrátane ARTISTRY TIME DEFIANCE, essentials, základnej starostlivosti  
o pleť a Creme LuXury.

Odmena:  Špeciálna cena, ktorá vám pomôže byť ešte efektívnejšími pri predaji a odporúčaní výrobkov 
ARTISTRY.

január ’09 Február ’09 Marec ’09 Apríl ’09 Máj ’09 jún ’09

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

Fáza 3: 1. júl 2009 – 31. december 2009

Požiadavky:  Dosiahnutie nasledujúcej minimálnej osobnej B.h. za všetky výrobky ARTISTRY  
Starostlivosti o pleť, vrátane ARTISTRY TIME DEFIANCE, essentials, základnej starostlivosti  
o pleť a Creme LuXury. 

Odmena:  Víkendový pobyt v kúpeľoch alebo relaxačné kúpeľné procedúry v hodnote 250 Euro. 
Jednoducho prineste váš účet a my vám ho preplatíme až do hodnoty 250 Euro na jedno 
Amway podnikanie.

júl ’09 August ’09 September ’09 Október ’09 November ’09 december ’09

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

Odmena NAVIAC: 

20 účastníkov s najvyššou osobnou B.h. z predaja výrobkov ARTISTRY 
Starostlivosti o pleť v Európe zo všetkých 3 fáz získa 3-dňový výlet, s úhradou 
všetkých nákladov, do celosvetového ústredia spoločnosti Amway v Ade,  
v Michigane, USA a navštívia ARTISTRY Inštitút krásy.

Ak by ste sa z akéhokoľvek dôvodu nekvalifikovali v jednej z fáz, budete sa môcť stále kvalifikovať na odmenu naviac - výlet do mesta 
Ada, a to dosiahnutím B.h. naviac v ostatných fázach.

Keďže cieľom tejto súťaže je podporiť a odmeniť maloobchodný predaj príslušných výrobkov, Amway môže požadovať ako dôkaz 
doklad o tom, že objem nad rámec bežnej osobnej spotreby bol predaný koncovým zákazníkom.

Táto súťaž je určená výhradne Vlastníkom podnikania Amway, pretože iba VPA sú oprávnení zaoberať sa maloobchodným predajom.

výrobky 11
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Nádherne opálená pokožka nám síce môže dodávať pocit radosti, ale dôležité je neignorovať nebezpečenstvo slnečných lúčov. 
Používať PETER ISLAND™ Mlieko na opaľovanie OF 30 a PETER ISLAND Mlieko po opaľovaní vám pomôže dosiahnuť nádherný 
bronzový opálený vzhľad a zároveň vašu pokožku ochráni pred spálením alebo iným dlhodobým poškodením.

Nezabúdajte, že…

Na slnku by ste sa nemali zdržiavať 
príliš dlho a to ani vtedy, ak používate 
opaľovacie prípravky s OF.

Dlhodobé vystavovanie sa slnečným 
lúčom môže spôsobiť vážne zdravotné 
poškodenie.

Na zabezpečenie dôkladnej ochrany  
si po plávaní znovu aplikujte mlieko  
na opaľovanie.

Vašu pleť si počas pobytu na slnku 
chráňte výrobkami PETER ISLAND 
Starostlivosti pri opaľovaní.

Aké Mlieko na 
opaľovanie by 
som mal/mala 
používať?

Nezávisle od toho, akú úroveň 
ochrany potrebuje vaša pokožka, 
výrobky PETER ISLAND Starostlivosti 
pri opaľovaní sú vodeodolné, obsahujú 
hydratačné zložky a vitamín E 
chrániaci pred poškodením voľnými 
radikálmi, ktoré by mohli spôsobiť 
predčasné starnutie pokožky. 
PETER ISLAND Mlieko po opaľovaní 
obsahuje zvlhčujúce látky a aloe  
vera známu svojimi  
hydratačnými  
účinkami.

Aký druh 
ochrany si 
vyžaduje môj 
druh pleti?

Bledá – PETER ISLAND Mlieko na opaľovanie 
OF 30

Stredne tmavá – PETER ISLAND Mlieko na 
opaľovanie OF 30

Tmavá, tmavohnedá a ázijský typ 
– PETER ISLAND Mlieko na opaľovanie OF 15

Deti – PETER ISLAND Mlieka na opaľovanie 
sú vhodné pre celú rodinu, okrem detí 
mladších ako 3 roky.

Kojencov a malé deti 
nevystavujte priamym 
slnečným lúčom.

Chráňte si vašu pleť 
pred letným slnkom*

Výrobky PETER ISLAND Starostlivosti  
pri opaľovaní  
Mlieko na opaľovanie OF 15 – obj. č. 103172, 250 ml

Mlieko na opaľovanie OF 30 – obj. č. 103173, 250 ml

(Mlieko po opaľovaní 103176, - obj. č. 103176, 250 ml)

*Podľa nariadení EU nájdete na etikete výrobku PETER ISLAND Mlieka na 
opaľovanie uvedené len oznčenie o UVA ochrane – zloženie však poskytuje  
UVA aj UVB ochranu.

JÚL/AUGUST 2008
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Lesk na pery
Magnetism

Súčasťou špeciálneho balíčka výrobkov Profesionálneho radu (obj. č. 219510) je:

VYNIKAjúCA AKCIA Od

Profesionálny rad výrobkov E. FUNKHOUSER NEW YORK bol navrhnutý tak, aby vám 
umožnil jedinečnú skúsenosť s vysokokvalitnou kozmetikou a podelil sa s vami o poznatky 
a triky profesionálnych vizážistov. Bez týchto výrobkov nemôže existovať žiadny 
profesionálny vizážista a sú súčasťou pri vytváraní profesionálneho vzhľadu.  

Ak si do 31. októbra 2008 zakúpite špeciálny balíček vybraných výrobkov Profesionálneho 
radu E. FUNKHOUSER NEW YORK, získate zľavu 10% so zachovaním B.h./R.o.. 

Ponuka platí len počas trvania zásob všetkých výrobkov. 

Náš fantastický špeciálny balíček výrobkov Profesionálneho radu vám umožňuje vyskúšať  
si ich profesionálne zloženie. Doprajte vašim zákazníkom skúsenosť s týmito všestrannými 
výrobkami. 

Ceruzka na obočie s púdrom
Brunette

Make-up v tyčinke 
Natural

Očný korektor
Natural 

Rozjasňovacia tyčinka
Medium

Zvýrazňujúci púder
Medium

Púder na tvár
Translucent

Balzam na pery

Jemný peeling na pery

Maskara
Black Onyx

Očné linky
Graphite

Prípravok na zväčšenie 
objemu pier

Kontúrovacia ceruzka na oči
Carbon

VYBERTE SI VÝROBKY, KTORé POTREBUjETE  
A VYjAdRITE VAŠE HVIEZdNE KVALITY.

Pre kompletný zoznam výrobkov a odtieňov, si prosím, preštudujte E. FUNKHOUSER NEW 
YORK Vzorkovník kolekcie 007 (obj. č. 106387), alebo navštívte internetové stránky, kde 
nájdete podrobné informácie o výrobkoch ako aj niekoľko videí o ich aplikácii od Eddieho. 
Naučia vás jednoduché triky, ako použitím týchto výrobkov dosiahnuť maximum.

JÚL/AUGUST 2008
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NUTRILITE DAILy  
(Obj. č. 100083, 120 tabliet)

Výživový doplnok s rovnováhou vitamínov a minerálov 
zabezpečuje prísun živín najmä ľuďom s nesprávnymi 
stravovacími návykmi. Tento výrobok, ktorý stačí užívať raz 
denne, bol vyvinutý tak, aby zabezpečil dostatočný zdroj 
vitamínov a menerálov, ktoré pomáhajú pokryť každodennú 
potrebu živín, ktoré môžu chýbať v bežnej strave. 

ZÁKLADNé VýhODy:

• Obsahuje koncentrát špenátu, mrkvy, čerešne 
Acerola, petržlenu a lucerny.

• Poskytuje široké spektrum živín a rovnováhu 
základných vitamínov a minerálov.

• Obsahuje ekluzívne NUTRILITE koncentráty rastlín.

NUTRILITE OMEgA-3 COMPLEx  
(Obj. č. 4298, 90 kapsúl)

Vynikajúci spôsob ako zaradiť základné nenasýtené 
mastné kyseliny do vašej stravy. NUTRILITE Omega-3 
Complex obsahuje koncentrovaný rybí tuk bohatý na 

mastné omega-3 kyseliny. Špeciálne navrhnutý pre ľudí, 
ktorých strava neobsahuje dostatok jedál ako losos, 

tuniak, sardinky a vlašské orechy.

ZÁKLADNé VýhODy:

• Poskytuje antioxidačnú ochranu pred poškodením 
buniek organizmu spôsobeným oxidáciou.

• Jedna kapsula vám zabezpečí približne rovnaké 
množstvo omega-3 mastných kyselín, ako by ste získali 
konzumáciou 28 g lososa, tuniaka alebo sardiniek.

• Pomáha pri zabezpečení esenciálnych mastných kyselín, 
ktoré by sa mali nachádzať v našej strave.

Ste tým, čo 
konzumujete

Nutrične bohaté výživové doplnky vám ponúkajú vynikajúci zdroj základných živín 
pohodlným spôsobom vo forme tabliet a kapsúl. 

Nižšie uvedené NUTRILITE™ Výživové doplnky patria k najpredávanejším na trhu  
a vašim zákazníkom by mohli pomôcť doplniť si chýbajúce živiny, ktorých nedostatok 
je dôsledkom nesprávneho stravovania a príliš zaneprázdneného životného štýlu.

Podporovať vašich zákazníkov správne sa stravovať je tou najlepšou 
investíciou na dosiahnutie dlhodobého zdravia. Značná časť svetovej 
populácie si môže zlepšením stravy vychutnať viac vitality, energie  
a optimálneho zdravia.

JÚL/AUGUST 2008
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NUTRILITE CLA 500  
(Obj. č. 100280, 180 kapsúl)

Výživový doplnok s obsahom CLA - Konjugovanej kyseliny 
linolovej derivovanej zo 100 % svetlicového oleja. CLA je 
esenciálna mastná kyselina, ktorá sa prirodzene vyskytuje 

v mäse a mliečnych výrobkoch, teda v jedlách, ktoré často 
chýbajú v strave s nízkym obsahom tukov. Najnovšie výskumy 

indikujú, že CLA v spojení s vyváženou stravou a fyzickou 
aktivitou môže zlepšiť pomer svalov a tukov v tele. 

ZÁKLADNé VýhODy:

• CLA môže zohrávať dôležitú úlohu pri rovnováhe stavby 
tela a zlepšení pomeru svalov a tukov.

• Štúdie naznačujú, že CLA v spojení s vyrovnanou výživou 
a fyzickou aktivitou môže pomôcť znížiť obsah tukov  
v organizme a pozitívne vplývať na metabolizmus.

• Výrobok vhodný pre tých, ktorí si túžia zdokonaliť 
pevnosť svalového tkaniva.

NUTRILITE VITAMIN C PLUS  
(Obj. č. 4252, 100 tabliet)

Obsahuje vitamín C - cenný antioxidant a všestranný 
vitamín rozpustný vo vode, ktorý je potrebné 

neustále pridávať do stravy.
Vitamín C pomáha v boji proti voľným radikálom, 

podporuje fungovanie imunitného systému  
a prispieva k zdraviu pleti.

ZÁKLADNé VýhODy: 

• Obsahuje exkluzívny koncentrát NUTRILITE čerešne 
Acerola – jeden z najbohatších známych prírodných 
zdrojov vitamínu C.

• Vitamín C je v ponukeaj v žuvacej forme a je určený deťom 
ako aj dospelým, ktorí majú problémy s prehĺtaním tabliet.

• Ideálny pre tých, ktorí do svojej stravy chcú zaradiť výživové 
doplnky bez umelých príchutí, farbív alebo konzervačných látok. 

NUTRILITE CALCIUM MAgNESIUM  
(Obj. č. 5848, 210 tabliet)

Jeho zloženie obsahuje dva základné minerály 
a exkluzívny koncentrát NUTRILITE lucerny.  
Je hodnotným doplnkom stravy najmä pre tých, ktorí 
nekonzumujú jedlá s obsahom vápnika, a ktorí potrebujú 
jeho extra dávku v strave. Teda najmä adolescenti, starší 
ľudia a tehotné, či dojčiace ženy.

ZÁKLADNé VýhODy:

• Je výborným zdrojom dvoch dôležitých vitamínov  
a minerálov v dobrom pomere.

• Ideálny pre ľudí alergických na mlieko alebo mliečne 
výrobky.

• Správna dávka obidvoch minerálov. 

NUTRILITE PROTEÍNy  
(Obj. č. 0145, 450 g)

Jedinečná zmes sójových a mliečnych proteínov,  
ktorá poskytuje všetkých 9 esenciálnych aminokyselín.  
S nižším obsahom tukov a cholesterolu ako bežné 
porcie mäsa, syra, vajec a plnotučného mlieka. Ideálne 
pre tých, ktorí nekonzumujú jedlá s dostatočným 
množstvom proteínov.

ZÁKLADNé VýhODy:

• Nízky obsah sacharidov a obsahujú len 3,4 % tukov.

• Prírodný zdroj proteínov derivovaných z koncentrátu 
mlieka a sóje. 

• Ideálny pre tých, ktorí potrebujú doplniť proteíny.

výrobok 1�
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Varenie cez leto 
s iCook™ Nerezovými riadmi
S varením počas letných mesiacov sa spája čerstvá zelenina, ovocie  
a chutné letné prísady. V tomto ročnom období pripravujeme ľahké  
a na prípravu jednoduché jedlá, ktoré dobre vyzerajú a výborne chutia.

Vysokokvalitné iCook Sady riadov poskytujú  
vynikajúcu výkonnosť a všestrannosť pri  
varení – dokonalé na prípravu vašich obľúbených  
receptov počas leta.

Podeľte sa s vašimi zákazníkmi o naše  
rady ohľadom osvieženia cez leto
•  Vyhnite sa vareniu v rúre a plánujte si prípravu 

takých jedál, ktoré sa dajú rýchlo uvariť aj na 
sporáku. Všetky iCook Sady riadov vám ponúkajú 
panvice na jednoduchú úpravu jedál počas leta.

•  Pri varení používajte len jeden horák a využite 
iCook metódu komínového varenia. Šetrí miesto, 
energiu a peniaze.

•  Pri varení používajte metódu varenia VITALOK™, 
aby ste v jedlách zachovali chuť, živiny, ich farbu 
a zároveň aj textúru. Metóda varenia VITALOK 
umožňuje prípravu mäsa, ovocia a zeleniny v ich 
vlastnej šťave.

•  Použite iCook Panvicu s nelepivým povrchom  
s priemerom 30 cm a skúste prípravu chutných  
a nutrične bohatých jedál.

•  Ušetrite čas pri umývaní riadov. iCook riady 
umyjete rýchlo a jednoducho, pretože jedlá sú 
pripravované pri nízkych teplotách a je menej 
pravdepodobné, že by na povrchu riadov zanechali 
pripálené zvyšky. Riady jednoducho umyte s DISH 
DROPS™ Prostriedkom na umývanie riadov.

•  Doprajte si viac času s rodinou a priateľmi. S iCook 
riadmi si môžete oddýchnuť a byť si istí, že všetky 
komponenty spoločne pracujú tak, aby vám 
umožnili vychutnať si pokojné letné večere pri 
dobrom jedle.
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20 % navýšenie B.h./R.o. za každý nákup iCook Kompletnej rodinnej 
sady - 27 dielnej, v mesiacoch júl a august 2008.

Obj. č. 101098

Letná akcia iCook™

Značky DISH DROPS a iCook majú 30 ročnú 
skúsenosť s čistením a sú vynikajúcimi partnermi. 
Vedecky navrhnuté zloženie zabezpečuje 
výnimočnú účinnosť pri čistení, odstraňuje 
mastnotu, povlak a panvice zanecháva žiarivo čisté.

DISH DROPS 
Prostriedok na 
umývanie riadov
Obj. č. 0228 
(1 l)

DISH DROPS SCRUB 
BUDS™ Nerezové 
drôtenky
Obj. č. 6407  
(balené po 4 ks)

Vhodné na použitie s iCook 
Nerezovými riadmi a iCook 
Nožmi.  
Nie sú vhodné na iCook 
Panvice s nelepivým 
povrchom.

Starostlivosť  
o iCook riady  
s DISH DROPS™

•  NOVÉ medzinárodné recepty z celej Európy
•  Informácie o iCook Nerezových riadoch, iCook Panviciach s nelepivým povrchom a NOVÚ časť iCook Nože
•  Podrobnosti o exkluzívnych technológiách varenia: OPTITEMP™, VITALOK™ a DURAMIC™
•  Základné informácie o živinách a praktické tabuľky s prepočtami
•  Kapitolu Používanie a starostlivosť o riady
•  Tipy na prípravu mäsa, hydiny, rýb a zeleniny
Obj. č. 202368

NOVÝ VZHľAd iCook Príručky 
Teraz aj s medzinárodnými receptami
iCook Príručka bude mať od augusta 2008 nový a atraktívny vzhľad. Viac ako 80 strán 
plných cenných informácií o iCook Sadách riadov na varenie vám ponúka:

Vhodný na použitie pri 
všetkých iCook riadoch. 
DISH DROPS Prostriedok  
na umývanie riadov spolu  
s teplou vodou použite  
na riady čo najskôr po ich 
použití.



Letné potešenie!

Počas dovolenky sa oddávame jedlu  
a nápojom, ale ak sa POSITRIM 
Smotanová zmes v prášku stane 
súčasťou našej dennej rutiny stravovania, 
môžeme si kedykoľvek vychutnať 
nutrične bohaté a zdravé jedlo!

POSITRIM Smotanová zmes v prášku je 
navrhnutá tak, aby pomáhala pri znížení 
hmotnosti. Je to všestranný výrobok, ktorý 
môžete použiť kedykoľvek v prípade 
potreby náhrady jedla bohatého na živiny  
a je vhodnejšia ako občerstvenie typu  
“fast food”. Výborná náhrada ťažkých 
a mastných jedál alebo rýchleho občerstvenia.

Či už vaši zákazníci budú tráviť leto 
v cudzine alebo doma, stačí ak do 

Smotanovej zmesy v prášku pridajú 
250 ml nízkotučného mlieka 
a na raňajky alebo na obed si 
pripravia hustý krémový nápoj.

Letná dovolenka je v plnom prúde a vy nezabudnite na NUTRILITE™ 
POSITRIM™ Smotanovú zmes v prášku a NUTRILITE POSITRIM 
Proteínové tyčinky so sladidlami, ktoré pomôžu vašim zákazníkom 
vychutnať si správnu výživu a udržať si dobrú formu.

Inšpirujte vašich zákazníkov, aby si:

• do nápoja pridali čerstvé nakrájané 
ovocie a vytvorili si tak chuť podľa 
vlastného želania,

• pridali drtený ľad do mlieka a dopriali 
si tak na horúcom slnku príjemne 
osviežujúci nápoj.

NUTRILITE POSITRIM  
Smotanová zmes v prášku 
(každé balenie obsahuje 14 vrecúšok)

103792 – vanilková príchuť 
103793 – kakaová príchuť 
103794 –  príchuť kávy  

s mliekom

103795 – jahodová príchuť 
218506 – POSITRIM 
Shaker
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NUTRILITE™ POSITRIM™ Proteínové tyčinky 
so sladidlami výborne chutia a umožňujú pohodlný 
a rýchly spôsob občerstvenia na raňajky, najmä pre 
tých, ktorí sa chcú zasýtiť jedlami s nižším obsahom 
tukov. 

Je veľmi ťažké zabezpečiť si počas dňa správnu výživu 
ak jedlá vynechávame, sme neustále zaneprázdnení 
alebo konzumujeme iba isté druhy jedál.

Takže počas denného výletu na pláž alebo pri 
pikniku si nezabudnite so sebou vziať NUTRILITE 
POSITRIM Proteínové tyčinky so sladidlami, ktoré 
výborne chutia, sú bohaté na proteíny a dajú sa 
kedykoľvek konzumovať. 

Každá tyčinka obsahuje 9 esenciálnych aminokyselín 
s vedecky vyrovnaným zložením živín a s obsahom 
vysokokvalitných proteínov bez sacharidov  
a nasýtených tukov.

NUTRILITE je vedúca svetová značka vitamínov, minerálov a výživových doplnkov.  
(Na základe výsledkov predaja za rok 2006 podlľa štúdie Euromonitor International.)

NUTRILITE POSITRIM Proteínové tyčinky 
so sladidlami

102617 – karamelovo-vanilková príchuť 
101140 – čokoládovo-mätová príchuť 
101141 – pomarančová príchuť

výrobok 1�
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čoskoro v predaji...

Výrobky NUTRILITE™ pre Aktívny životný štýl

Spoľahnite sa na integritu a vynikajúcu výživu 
výrobkov NUTRILITE, ktoré vám zabezpečia 
energiu a vitalitu potrebnú k tomu, aby ste mohli 
naplno žiť váš život.

novývýrobok20
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Viac informácií nájdete v najbližších vydaniach časopisu AMAGRAM™.
www.amway.sk

čoskoro v predaji...

NUTRILITE 1™

STE DOSTATOČNE SILNÍ?

novývýrobok 21
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výrobok22

NUTRILITE™  
Fiber Powder  
Vláknina v prášku

NUTRILITE™  je vedúca svetová značka vitamínov, 
minerálov a výživových doplnkov
(Na základe výsledkov predaja za rok 2006 podľa štúdie agentúry Euromonitor 
International.)

Vláknina sa väčšinou nenachádza v spracovaných jedlách ako 
cestoviny, biely chlieb. Ak nekonzumujete celozrnné potraviny 
a dostatok ovocia a zeleniny, je dosť pravdepodobné, že vaša 
strava obsahuje veľmi malé, alebo žiadne množstvo vlákniny. 
Rozpustná vláknina pomáha oddialiť vyprázdnenie žalúdka,  
čo znižuje aktivitu tráviacich enzýmov. S rozpustnou vlákninou 
je spojené aj zdravie srdca. Spája sa s ňou aj regulácia cukru  
v krvi a to v súvislosti so spomalením vyprázdnenia zažívacieho 
traktu a absorpcie živín. Tieto fyziologické vplyvy môžu 
spomaliť uvoľňovanie cukru do krvného obehu a zlepšovať 
reguláciu cukru v krvnom obehu.

NUTRILITE Fiber Powder Vláknina v prášku je rozpustná zmes  
vlákniny slúžiaca ako doplnok stravy pohodlným spôsobom.  
Je kombináciou 3 rozpustných prírodných vláknin, ktoré 
sa môžu zmiešať s neperlivým nápojom, alebo pridať 
do jedla bez toho, aby zmenili jeho textúru, či chuť. Je 
to jednoduchý a pohodlný spôsob, ako pridať prírodnú 
vlákninu do vašej obľúbenej každodennej stravy a nápoja.  

Ak vaša každodenná strava neobsahuje dostatok vlákniny, tak do 
nej môžete pridať NUTRILITE Fiber Powder Vlákninu v prášku. 
Tento výrobok môžete užívať samostatne, alebo spolu s jedlom  
a poskytnete tak vášmu organizmu výhody vlákniny a budete 
môcť fungovať oveľa efektívnejšie.

Obj. č. 102736 
NUTRILITE Fiber 
Powder Vláknina  
v prášku  

Obsah:  
30 vrecúšok po 6 g

Energia 50 kJ (12 kcal) 835 kJ (200 kcal)

Bielkoviny 0 g 0 g

Sacharidy  0,6 g 10 g 
(z toho cukry) 0,5 g 8 g

Tuky 0 g 0 g 
(z toho nasýtené) 0 g 0 g

Vláknina 5 g 83 g

Sodík 0 g 0,03 g

ZLOŽENIE:  
Stály dextrín, inulín, čiastočne 
hydrolizovaná guarová guma



Výživový doplnok s multiminerálmi, 
multivitamínmi a fytonutrientami 

• DOUBLE X výživový doplnok bol PRVÝM 
NUTRILITE výrobkom uvedeným na trh a pomôže 
vám pri dosahovaní optimálneho zdravia.

• DOUBLE X výživový doplnok je NAJLEPŠÍ multi-
vitamín pre tých, ktorí sa zaujímajú o reguláciu 
hmotnosti, výživu pri športovaní, zdravé starnutie 
alebo optimálne zdravie.

• DOUBLE X výživový doplnok obsahuje NAJ 
kompletnejšiu zmes vitamínov, minerálov  
a fytonutrientov na efektívnej úrovni.

• DOUBLE X výživový doplnok je JEDINÝ multi-
vitamín, multiminerál s koncentrátmi z 23 rastlín.

Obj. č. 102687 – NUTRILITE DOUBLE X 
Štandardná náplň na 31 dní 
Obj. č. 103877 - NUTRILITE DOUBLE X 
Náhradná náplň na 62 dní

Obj. č. 218734  
NUTRILITE DOUBLE X Vizitky, 25 ks 
Obj. č. 217186  
NUTRILITE DOUBLE X Brožúra, 1 ks

výrobok 2�
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PREdSTAVUjEME VÁM 
OLIVIER VAN dOORNE - 
NÁVRHÁR 
ARTISTRY™ CREME LUXURY
Medzinárodne uznávaný vizionár Olivier Van 
Doorne sa s vami podelí o inšpiráciu ohľadom 
balenia ARTISTRY Creme LuXury 

“Na začiatku tohto projektu ma išpirovalo  
vytvoriť niečo naozaj jedinečné, nádherné, 
umelecké a zároveň jednoduché. 
Značku sme posunuli do budúcnosti, ktorá  
sa bude uberať týmto smerom.
Na balení výrobku sa mi páči to, že definuje 
očakávania stať sa úplne novým. Výsledkom 
výnimočnosti tohto krému a elegancie je  
jedinečné a ojedinelé spojenie.” 

ŽIVOTOPIS  
Cestovanie inšpirovalo jedinečnú intuíciu  
a intelekt Oliviera Van Doorna pri vytváraní 
imidžu značky. V kozmetike sa objavil  
po prvýkrát vo veku 31 rokov, kedy sa  
stal Reklamným riaditeľom firmy Lancôme  
a spolupracoval s Isabellou Rosselini  
a Nickom Knight. 
Jeho najnovšie práce pre Jennifer Lopez, 
Calvina Kleina a Swarovskeho sú dôkazom 
jeho rôznorodej a dynamickej vizie.  

Pre viac informácií, prosím, navšítvte 
internetové stránky www.amway.sk
Obj. č. 103564, 45ml

JÚL/AUGUST 2008
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Amway™ eSpring Systém na 
doúpravu vody a NSF International
Dnešný trh ponúka veľa filtračných zariadení a takmer všetky tvrdia, že zabezpečujú 
vynikajúce výsledky. Ktorému spomedzi rôznych tvrdení môže zákazník veriť? 
Existujú určité štandardy systémov na doúpravu vody, ktoré zákazníkom umožňujú 
porovnať výkonnosť jednotlivých systémov?

Áno, existujú. Sú to štandardy potrebné na certifikáciu NSF International.

Kto je NSF International? 
NSF International je nezisková organizácia uznávaná na celom svete ako líder v oblasti 
testovania a certifkácie systémov na doúpravu vody. Už vyše štvrťstoročia sa snaží informovať 
zákazníkov o tom, či pri znižovaní rôznych kontaminantov nachádzajúcich sa v pitnej vode bude 
konkrétny výrobok taký bezpečný a účinný, ako tvrdí jeho výrobca.

Program certifikácie agentúrou NSF si vyžaduje množstvo testovaní a neohlásených kontrol 
výrobných zariadení. Jeho cieľom je ubezpečiť zákazníkov o tom, že nimi zakúpené zariadenia 
na doúpravu vody spĺňajú stanovené požiadavky dizajnu, materiálu a výkonnosti.

Využite NSF certifikáciu na zvýšenie 
vášho eSpring podnikania 
NSF certifikácia má vysoký kredit. Použite ju pri nových zákazníkoch  
a porovnajte rozdiely s inými systémami na doúpravu vody, ktorých kúpu 
môžu zvažovať.

Povedzte vašim zákazníkom, že Amway eSpring Systém na doúpravu  
vody je certifikovaný organizáciou NSF International na redukciu viac 
kontaminantov, ako ktorýkoľvek iný systém na báze uhlíka a UV žiarenia.

Pripomeňte vašim zákazníkom, že Amway eSpring Systém na  
doúpravu vody bol prvým zariadením certifikovaným podľa štandardov  
NSF/ANSI 42, 53, 55 B – tri medzinárodne uznávané štandardy kvality 
vody.

Dôverujte výrobku eSpring. S NSF certifikáciou si môžete byť istí,  
že Amway eSpring Systém na doúpravu vody splní svoje tvrdenia.

Vedeli ste, že?
Amwy eSpring Systém na 
doúpravu vody bol jedným  
z prvých systémov na trhu, 

ktorý splnil 3 hlavné štandardy 
NSF/ANSI a to štandard  

42, 53 a 55 B.

Pre viac informácií ohľadom NSF International, prosím, navštívte 
internetovú stránku www.nsf.org alebo www.eSpring.com 

Vedeli ste, že?
Amway eSpring Systém na 
doúpravu vody je opätovne 
testovaný spoločnosťou NSF 

každých 5 rokov.

výrobok 2�
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Už vám ostáva len zopár týždňov na to,  
aby ste si vychutnali výhody nádhernej spodnej 
bielizne a šperkov z ponuky kolekcie AMWAY 
Boutique 2007/2008. Využite to a potešte  
seba, alebo vašich známych.

Toto je posledná kolekcia Boutique od AMWAY, takže je 
to vaša posledná možnosť objednať si špeciálne výrobky, 
ktoré vám alebo vašim zákazníkom padli do oka. 

Ponuka výrobkov radu AMWAY Boutique exkluzívnej spodnej 
bielizne a šperkov sa síce onedlho skončí, ale luxusné pančuchové 
nohavice a klasické vône budú aj naďalej v ponuke pod tými 
istými objednávkovými číslami. Viac informácií nájdete v Katalógu 
výrobkov, Manuále výrobkov – Krása alebo na internetových 
stránkach www.amway.sk.

Pre viac informácií ohľadom veľkostí a objednávkových čísiel si, prosím, 
preštudujte Brožúru AMWAY Boutique 2007/2008, obj. č. 218205.

AMWAY BOUTIqUE 2007/2008 BUDE V PONUkE LEN DO sEPTEMBRA 2008!

VýROBkY sú V PREDAjI LEN DO VYPREDANIA zásOB.

104498

104586-104594

104515

Nezmeškajte ponuku kolekcie

2007/2008

Nezabudnite sledovať naše špeciálne ponuky 
výrobkov, ktoré v najbližších mesiacoch uvedieme 
na internetových stránkach.

JÚL/AUGUST 2008

výrobok26



JUL/AUG 08

Kúpte si ARTISTRY Zvlhčujúci ochranný krém OF 15* a získajte

25% zľavu so zachovaním plnej hodnoty B.h./R.o.

*Ponuka bude v platnosti v mesiaci júl 2008 alebo do vypredania zásob.

Rovnako ako vaši zákazníci, aj ich pleť 
je jedinečná a nikto to nevie lepšie, ako 
odborníci, ktorí pracujú s výrobkami 
ARTISTRY Starostlivosti o pleť.

Podeľte sa s vašimi zákazníkmi o zľavu na ARTISTRY Zvlhčujúci 
ochranný krém OF 15, ušetrite 25% z ceny a zároveň 
získajte plnú hodnotu B.h./R.o.. Tento jemný krém chráni 
pleť pred vysušením, udržuje jej hladinu vlhkosti  
a zároveň ju chráni. 

Obj. č. 5013   

75 ml
Odporúčame na normálnu až suchú pleť.

výrobok 27
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Ceny nových výrobkov
Obj. č. Popis Balenie B.h. R.o. Predajná cena Amway vr. DPh Odp. MOC

Špeciálna ponuka na mesiac júl a august  
20% navýšenie B.h./R.o. 

101098 iCook™ Kompletná rodinná sada 27-dielna 
sada

828,94 41.447,00 41.101,00 53.430,00

Špeciálne ponuky na mesiac júl  
K ARTISTRy™ Zlatému make-up zrkadlu a ARTISTRy 
Sypkému púdru s bronzovým efektom NAVIAC 
Štetec na sypký púder s bronzovým efektom 

106946 Balíček obsahuje: ARTISTRY Zlaté make-up zrkadlo,  
ARTISTRY Sypký púder s bronzovým efektom a Štetec na sypký 
púder s bronzovým efektom NAVIAC 

1 balenie 13,32 666,00 1.004,00 1.355,00

20% cenové zvýhodnenie so zachovaním plnej 
hodnoty B.h./R.o.:

106956 Balíček obsahuje: ARTISTRY AHA Zjemňujúce hydratačné telové 
mlieko a ARTISTRY Rúž na pery s leskom - Gloss

1 balenie 17,98 899,00 803,00 1.080,00

25% cenové zvýhodnenie so zachovaním plnej 
hodnoty B.h./R.o.: 

5013 ARTISTRY Zvlhčujúci ochranný krém OF 15 75 ml 10,14 507,00 452,00 510,00

Špeciálne ponuky na mesiac august  
20% cenové zvýhodnenie s príslušnou úpravou  
B.h./R.o.:

106954 Balíček obsahuje: ARTISTRY TIME DEFIANCE Pleťové mlieko  
s regeneračným účinkom a ARTISTRY Alfa hydroxy sérum plus

1 balenie 31,30 1.565,00 1.862,00 2.515,00

25% cenové zvýhodnenie so zachovaním plnej 
hodnoty B.h./R.o.:

231682 Balíček obsahuje: SATINIQUE™ Šampón na farbené vlasy, 
SATINIQUE Kondicionér na farbené vlasy a SATINIQUE Ochranný 
prípravok na farbené vlasy pred tepelnou úpravou

1 balenie 19,88 944,00 887,00 1.145,00
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ARTISTRY ZáKLADNá 
STAROSTLIVOSť O PLEť
Objavte prvé a jediné riešenie starostlivosti  
o pleť, ktoré je spojením jednoduchosti  
a bystrého myslenia.

KRÁSNE jEdNOdUCHé.

čoskoro v predaji!




