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ARTISTRY™ DAgelIjkSe HuIDveRzoRgIngSSYSTemen …   
BouwSTenen vooR HeT BeHouD vAn een mooIe HuID

Uw huid is net zo uniek als uzelf, en niemand 
begrijpt dat beter dan de specialisten die aan de 
ARTISTRY producten werken.

ARTISTRY dagelijkse huidverzorgingssystemen bieden 
persoonlijke producten voor ieder huidtype. 

De dagelijkse huidverzorgingssystemen bestaan uit 
een reiniger, tonic en moisturiser, waarvan klinisch is 
bewezen dat ze in drie stappen zorgen voor een huid 
die er beter uitziet.

Huidverzorging die net zo speciaal is als u

Let op! De setverpakkingen van de dagelijkse huidverzorgingssystemen 
verdwijnen binnenkort uit het assortiment. De losse producten (reiniger, 

tonic, moisturiser) blijven echter als set verkrijgbaar met dezelfde 
systeemkorting en onder hetzelfde bestelnummer als voorheen.

Bij bestelling van: ontvangt u:

vochtregulerend systeem (5017)  5011, 5012, 5013

Reinigend systeem (5018) 5014, 5015, 5016

Systeem voor de gevoelige huid (5110) 5107, 5108, 5109
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Evenwichtige Business

Het	is	geen	geheim	dat	elke	succesvolle	
business	afhankelijk	is	van	trouwe	klanten.	

Daarom	stimuleren	we	u	om	uw	inspanningen	
in	de	eerste	plaats	te	richten	op	de	verkoop	
aan	klanten	en	op	een	goede	service	en	
daarna	pas	op	het	werven	van	prospects.	
Leren	verkopen	is	een	belangrijke	stap.	Door	
een	evenwichtige	business	te	bouwen,	creëert	
u	de	solide	basis	waardoor	uw	business	de	
komende	jaren	zal	blijven	groeien	en	gezond	
zal	blijven.

Feitelijk	zijn	trouwe	klanten	onze	beste	
prospects.	Zij	kennen	onze	producten	en	
geloven	erin.	Ze	begrijpen	uitstekend	wie	we	
zijn	en	waar	we	voor	staan.

Daarnaast	zijn	mensen	altijd	op	zoek	naar	
betrouwbare	producten,	ook	als	ze	niet	persé	
op	zoek	zijn	naar	een	zakelijke	mogelijkheid.	
Ze	zoeken	actief	naar	producten	die	iets	in	
hun	leven	kunnen	veranderen,	en	dat	kan	
op	het	gebied	van	welzijn,	schoonheid	of	

huishoudelijke	producten	zijn.

U	moet	dus	niet	denken	dat	iemand	die	
geen	belangstelling	heeft	voor	de	zakelijke	
mogelijkheid	ook	niet	geïnteresseerd	zal	zijn	
in	onze	producten.			

Neem	de	tijd	om	uw	“prospects”	te	helpen	
om	eerst	een	product	te	kopen.	Misschien	zijn	
ze	er	nog	niet	aan	toe	om	over	hun	toekomst	
te	praten;	misschien	willen	ze	alleen	maar	uw	
klant	zijn.	

Zorg	dat	ze	vertrouwen	krijgen	in	uw	
producten.	Dan	zullen	ze	ook	vertrouwen	
krijgen	in	u.

En misschien blijven ze u wel volgen bij 
de verdere opbouw van uw evenwichtige 
business. 
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Eenmalige	Contante	Beloningen	
…	bonussen	om	groei	te	
belonen
Denk eens aan de mogelijkheden – wat zou een extra eenmalige contante beloning 
betekenen voor u, uw gezin of uw business?  Wat zou u veranderen om uw manier van leven 
en werken te verbeteren?

Q12 Platinum Jaarbonus     €10.000
Als	u	zich	12	maanden	kwalificeert	als	Silver	Producer	met	het	daarvoor	benodigde	
volume	 in	 Performancejaar	 2007/08,	 dan	 kwalificeert	 u	 zich	 als	 Q12	 Platinum	 en	
ontvangt	u	€10.000

Nieuwe Emeraldbonus   €13.000 in twee stappen
Als	nieuwe	Europese	Emerald*	in	performancejaar	2007/08,	ontvangt	u	€6.000.		In	
geval	van	herkwalificatie,	ontvangt	u	 in	het	2e	 jaar	 (performancejaar	2008/09)	een	
extra	bedrag	van	€7.000	zodat	u	in	totaal	een	bonus	van	€13.000	verdient.

Diamond Bonus    €26.000 in twee stappen
Als	nieuwe	Europese	Diamond*	 in	Performancejaar	2007/08,	ontvangt	u	€12.000.		
In	geval	van	herkwalificatie,	ontvangt	u	in	het	2e	jaar	(Performancejaar	2008/09)	een	
extra	bedrag	van	€14.000,	zodat	u	in	totaal	een	bonus	van	€26.000	verdient.

Executive Diamond Bonus  € 30.000 in twee stappen 
Als	 nieuwe	 Europese	 Executive	 Diamond*	 in	 Performancejaar	 2007/08,	 ontvangt	
u	€14.000.	 In	geval	van	herkwalificatie,	ontvangt	u	 in	het	2e	 jaar	 (performancejaar	
2008/09)	een	extra	bedrag	van	€16.000,	zodat	u	in	totaal	een	bonus	van	€30.000	
verdient.

… hebben we u aan het denken gezet?

* hiervoor gelden voorwaarden. Raadpleeg voor de exacte kwalificatiecriteria en nadere informatie over de verschillende onderdelen van het SIP en de 
exacte kwalificatiecriteria uw Upline Platinum, de plaatselijke AMWAY vestiging of de AMWAY website.
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In	mei	2009	vieren	wij	50	jaar	wereldwijd	

succes,	vernieuwing	en	uitstekende	prestaties.		

Amway	zal	gekwalificeerde	Executive	

Diamonds	en	hoger	uitnodigen	op	de	

allereerste	wereldwijde	Executive	Diamond	

Conference	in	Grand	Rapids	en	Ada,	Michigan.

Onmiddellijk	daarna	zullen	gekwalificeerde	

Diamonds	en	hoger	zich	bij	ons	voegen	in	

Las	Vegas,	Nevada,	voor	de	Global	Diamond	

Conference.

Zij	zullen	niet	alleen	het	laatste	nieuws	krijgen	

over	de	ontwikkelingen	binnen	het	bedrijf,	

One	by	One	initiatieven	en	groeistrategieën,	

maar	ook	zullen	ze	genieten	van	een	zeer	

exclusief	evenement	met	entertainment	en	

gastsprekers	van	wereldfaam.	 	

Een	Grand	Gala	ter	ere	van	het	vijftigjarig	

bestaan	-	Een	uniek	evenement	in	de	

geschiedenis	van	Amway.	

een gouden  
      kans ...

Kwalificatieperiode:   
1 september 2007 – 31 augustus 2008

    
50e verjaardag van het Executive 
Diamond Forum

Gekwalificeerde	Executive	Diamonds	
&	hoger	die	aan	een	van	de	volgende	
voorwaarden	voldoen:

F	 Ontvanger	van	een	Emerald	Bonus	
en	9	of	meer	gekwalificeerde	lijnen	
(Q6	tot	Q12)

F	 Ontvanger	van	een	Diamond	Bonus	
en	10	of	meer	FAA-punten.

50e verjaardag van het Diamond 
Forum

Gekwalificeerde	Diamonds	en	hoger	die	
aan	de	volgende	voorwaarden	voldoen:

F	 Ontvanger	van	een	Emerald	Bonus	
en	6	of	meer	gekwalificeerde	lijnen	
(Q6	tot	Q12)

50	jaar,	twee	locaties…
…en	heel	veel	te	vieren!
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In	 maart	 2008	 verschijnen	 de	 nieuwste	
edities	 van	 diverse	 brochures	 in	 de	
Beginnersset.	Hierna	vindt	u			een	beknopt	
overzicht	van	de	brochures	die	ge-update	
zijn	en	de	eventuele	veranderingen:

De brochure Zakelijke Voorwaarden 
van Amway (onderdeel	 van	 Deel	 1	
van	 de	 Beginnersset)	 is	 bijgewerkt	 met	
de	 meest	 recente	 informatie.	 Naast	 een	
aantal	 veranderingen	 in	 de	 layout	 is	 de	
voornaamste	verandering	voor	de	Zakelijke	
Voorwaarden	dat	er	een	nieuw	onderdeel	
aan	 toegevoegd	 is,	 te	 weten	 Amway’s 
Standpunt inzake Onacceptabele 
Business Structuren (“stacking”). Deze	
nieuwe	editie	is	geldig	vanaf	1	maart	2008.	
(Hiermee	vervallen	alle	vorige	uitgaven)

Amway Flyer Toppakketten (Onderdeel	
van	Deel	1)	 is	bijgewerkt	met	producten	en	
bestelinformatie.	

De brochure Verkoopondersteunend 
materiaal van Amway	(Onderdeel	van	
Deel	 2)	 is	 bijgewerkt	 en	 geeft	 nadere	
informatie	 over	 verkoopondersteunende	
literatuur	 en	 hulpmiddelen	 over	 o.a.	 de	
producten	die	verkrijgbaar	zijn	bij	Amway.	
Deze	 artikelen	 zijn	 ontworpen	 om	 u	 te	
helpen	bij	het	bouwen	van	uw	business.	

Amway Klantenblok (Onderdeel	 van	
Deel	2)	heeft	een	nieuw	voorblad	met	een	
frisse,	moderne	uitstraling.

Bestelnr.	9977	(Nederland)	9978	(België)

Productinformatiegidsen van Amway 
(Onderdeel	 van	 Deel	 2).	 Zoals	 u	 op	 de	
pagina	hiernaast	kunt	zien,	zal	de	nieuwste	
versie	 van	 deze	 3	 gidsen	 vanaf	 maart	
leverbaar	zijn.	

Ook	zijn	de	IBO-prijslijsten weer	helemaal	
up	to	date	gemaakt,	alle	nieuwe	product-,		
prijs-	en	bestelinformatie	is	aangepast!

U	 ontvangt	 een	 gratis	 exemplaar	 bij	 de	
AMAGRAM™	van	maart.

Hulp bij het bouwen  
van uw Amway business.

Gebruik deze literatuur bij het bouwen van uw business en bestel uw updates zo snel mogelijk!

Update Beginnersset Deel 1 en 2 - voorjaar 2008!
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Stuur dit jaar een beetje liefde naar een kind in nood.
Vicky	is	een	schattig	meisje,	het	derde	exemplaar	in	een	serie	verzamelspeldjes,	dat	
het	geluk	en	de	onschuld	van	een	kind	symboliseert.	Met	de	aankoop	van	Vicky	stuurt	
u	een	boodschap	van	bezorgdheid	en	bewustzijn	de	wereld	in.	De	opbrengst	van	de	
verkoop	van	de	speldjes	wordt	gedoneerd	aan	gezondheids-	en	scholingsprojecten	van	
UNICEF	over	de	hele	wereld	om	kinderen	een	beter	leven	te	geven.

(Speldje	is	verkrijgbaar	zolang	de	voorraad	strekt!)

Schenk	een	beetje	
liefde	op	Valentijnsdag

Zorg dat er iets verandert. Bedankt voor uw voortdurende steun! Bestelnr. 104999

product

HeT “onmISBARe HulpmIDDel” 
woRDT geAcTuAlISeeRD! 

De nieuwste versie van de Home, Health en 
Beauty gidsen verschijnt binnenkort!
De	Home,	Health	en	Beauty	productinformatiegidsen	geven	
u	een	uitgebreid	overzicht	van	de	Amway-producten.	Ze	
bevatten	de	kenmerken	en	voordelen	van	ons	merkassortiment,	
twee	pagina’s	gedetailleerde	informatie	over	distributie-	en	
verkoopmethodes	voor	de	producten,	evenals	informatie	over	
geschiedenis,	technologie,	wetenschappelijk	onderzoek	en	nieuwe	
productpagina’s	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	alle	benodigde	
productinformatie	heeft.

Kijk in de AMAGRAM™ van maart voor meer informatie over 
de verkrijgbaarheid van deze geactualiseerde gidsen.  
De gidsen zijn los verkrijgbaar of als set van 3. 
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We	hebben	al	geteld	hoeveel	nieuwe	9%-lijnen	er	
zijn	ontwikkeld	tussen	juli	en	december	2007,	en	
door	wie;	laten	we	hen	nu	helpen	om	dit	niveau	
vast	te	houden	van	januari	tot	april	2008!

De	uitdaging	is	groot	en	de	prijs	is		 	
NOG	GROTER!

u	De	prijzen	zijn	voor	2	personen	en	bestaan	uit:

 u	VIP-plaats	bij	een	kwartfinale,	halve	
finale	of	finale	van	de	Europese	UEFA-
kampioenschappen.

u	Toegang	tot	de	exclusieve	VIP	Executive	Club	
Lounge.

u	Champagnecocktail	bij	aankomst.
u	VIP-behandeling	gedurende	de	hele	dag.
u	Gourmet	Lunch.

u	Eersterangs	zitplaatsen	voor	de	wedstrijd.
u	Exclusief	diner	en	avondprogramma,	met	live	

muziek	en	amusement.
u	Gratis	officieel	wedstrijdprogramma.
u	Plus	hotelverblijf	voor	3	nachten!

Alle	IBO’s	kunnen	deelnemen	aan	deze	wedstrijd*	
-	9%-lijnen	moeten	ontwikkeld	zijn	vanuit	nieuwe	
IBO’s	die	in	de	business	gesponsord	zijn	vanaf	1	juli	
2007.	Alleen	9%-lijnen	die	zijn	ontwikkeld	tussen	
juli	en	december	2007	worden	meegeteld.

Binnenkort	zullen	wij	bekend	maken	wie	
het	hoogste	aantal	9%-lijnen	of	hoger	heeft	
ontwikkeld,	en	wie	de	VIP-plaatsen	voor	dit	
spannende	evenement	heeft	gewonnen.	

*Deelnemende markten: België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland.

Bouw uw business  … en win uw  
V.I.P.-plaats bij de Europese UEFA kampioenschappen

uwbusiness8

Sardinië
De	Grieken	noemden	het	“Ichnusa”	
(afdruk)	en	de	Romeinen	“Sandalion”	
(sandaal),	en	zo	heeft	Sardinië	van	oudsher	
in	hoog	aanzien	gestaan	als	een	perfecte	
landingsplaats.	Treed	in	dit	oude	voetspoor	
en	ga	met	ons	mee	naar	het	Europese	
Leadership	Training	Seminar	(LTS).

Kwalificatieperiode: 
1 september 2007 – 31 augustus 2008

Sardinië	 zelf	 biedt	 een	betoverende	 schoonheid	 en	warme	gastvrijheid,	 net	 als	 uw	 luxe	 resort,	 het	
bekroonde	Forte	Village.	Slechts	45	km	van	de	Romeinse	stad	Cagliari	ligt	het	resort,	omgeven	door	
weelderig	groen	open	grasland,	aan	de	kristalheldere	zee	van	de	zuidkust	van	Sardinië.

Tijdens	uw	verblijf	 in	 dit	 exclusieve	 resort,	 heeft	 u	 ruim	de	gelegenheid	om	zakelijke	 successen	en	
ervaringen	uit	te	wisselen	met	de	collega-IBO’s.	U	kunt	deelnemen	aan	de	erkenning	van	de	successen	
van	uw	collega’s	en	heeft	met	voorrang	toegang	tot	nieuwe	productinformatie	en	monsters	van	te	
lanceren	producten.		Het	LTS	is	een	beloning	die	niet	alleen	een	voorproefje	geeft	van	de	VIP-leefstijl,	
maar	ook	de	gelegenheid	biedt	om	uw	zakelijke	toekomst	te	verbeteren.

Na	gedane	zaken	hebben	we	een	gevarieerd	programma	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	optimaal	van	uw	
verblijf	profiteert,	waaronder	winkelexcursies	en	een	welkomstparty	waarbij	u	uw	collega’s	kunt	uitdagen	
op	de	go-kart	racebaan.	Verder	kunt	u	10-pin	bowling	spelen	of	de	hele	avond	lekker	dansen.	Daarnaast	
zijn	er	enkele	fantastische	diners	op	locatie,	waaronder	een	galadiner	met	de	gelegenheid	om	in	een	
feestelijk	tenue	voor	de	dag	te	komen,	maar	u	kunt	ook	genieten	van	pizza	en	pasta	tijdens	een	van	de	
oogverblindende	entertainmentavonden.	Het	resort	biedt	nog	veel	andere	opties	die	u	misschien	wilt	
benutten:	verwen	uzelf	met	een	behandeling	in	de	Spa	of	neem	een	duik	in	de	5	zoutwaterzwembaden,	
die	elk	een	andere	temperatuur	hebben.		Als	kuren	niet	uw	passie	is,	probeer	dan	eens	de	18-hole	
golfbaan	buiten	het	terrein	uit.

Blijf	uw	Amway	business	verder	uitbouwen,	zodat	u	het	betoverende	Sardinië	samen	met	ons	kunt	

beleven.
(Raadpleeg voor nadere informatie over evenementen en de exacte kwalificatiecriteria uw Upline Platinum IBO, de plaatselijke AMWAY vestig-
ing of de AMWAY website.  Deelname aan de seminars en reizen vindt uitsluitend plaats op uitnodiging en ter discretie van Amway.)

Locatie!	Locatie!	Locatie!
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Europa

Yena Nataliya 
Oekraïne

Voordat	Nataliya	Yena	bij	Amway	kwam,	werkte	zij	in	de	horeca.	Toen	ze	
de	kans	kreeg	om	voor	zichzelf	te	werken,	kon	ze	kiezen	uit	de	gangbare	
mogelijkheden	in	handel,	productie	of	toerisme.	Door	haar	gebrek	aan	ervaring,	
geld	en	middelen,	kon	ze	echter	niet	rekenen	op	enige	stabiliteit	en	steun	
voor	een	eigen	zaak.	Daarom	was	Nataliya	nog	actief	op	zoek	naar	nieuwe	
mogelijkheden.

Na	een	uitnodiging	om	een	presentatie	van	de	business	mogelijkheid	van	Amway	
bij	te	wonen,	merkte	Nataliya	zelf	hoe	positief	en	enthousiast	IBO’s	zijn,	en	zag	
ze	hun	optimisme	en	vertrouwen	in	de	toekomst.	Na	de	inspirerende	presentatie	

van	de	business	mogelijkheid	van	Amway,	was	Nataliya	onder	de	indruk	van	de	bemoedigende	en	vriendelijke	IBO’s,	en	vooral	van	
de	motiverende	toespraak	van	de	sponsor,	die	uitlegde	dat	Amway	vrijheid	en	mogelijkheid	tot	reizen	kan	bieden.	Er	was	echter	een	
conflict	tussen	twijfel	en	hoop	waardoor	Nataliya	bleef	piekeren,	“wat	als	het	me	niet	lukt”.	Uiteindelijk	concludeerde	Nataliya	dat,	als	
anderen	het	kunnen,	zij	het	ook	kan	en	ze	besloot	een	jaar	lang	al	haar	vrije	tijd	in	de	business	te	steken.	En	na	3½	maand	had	ze	al	het	
21%	niveau	bereikt.	

Hoewel	dit	een	belangrijke	prestatie	was,	vond	Nataliya	het	in	het	begin	moeilijk	om	te	begrijpen	waarom	sommige	mensen	geen	
gebruik	maakten	van	deze	kans,	als	ze	de	Amway	business	aan	hen	presenteerde.	De	ervaring	leerde	haar	echter	zich	niet	te	laten	
ontmoedigen	door	degenen	die	weigerden	om	zich	in	te	schrijven,	en	in	plaats	daarvan	besloot	ze	zich	te	concentreren	op	degenen	die	
dezelfde	aspiraties	hadden	als	zijzelf.		Nataliya	heeft	nu	een	team	opgebouwd	van	gelijkgestemde	IBO’s,	die	hun	leven	willen	verbeteren	
door	hun	Amway	business	te	ontwikkelen.

FOUNDERS	CROWN
AMBASSADOR
AUGUSTUS 2007

Max Schwarz 
Duitsland

Max	Schwarz	is	een	man	die	met	recht	kan	worden	beschreven	als	een	legende	
onder	de	Duitse	IBO’s.	In	augustus	2006	al,	bereikte	hij	wat	toen	het	hoogste	
niveau	was	in	de	Amway	business:	Founders	Crown	Ambassador	50.	Nu,	slechts	
een	jaar	later,	is	hij	alweer	een	stap	hoger	geklommen.	Wat	kunnen	we	nog	
meer	van	hem	verwachten?

De	stabiliteit	in	het	succes	van	de	Amway	business	van	Max	Schwarz	is	zeer	
indrukwekkend:	in	het	begin	had	hij	er	zelf	waarschijnlijk	geen	idee	van,	hoe	ver	

dit	zou	kunnen	gaan.	Maar	natuurlijk	is	dit	succes	gebaseerd	op	een	enorme	inzet	en	doorzettingsvermogen.

“Alles	is	mogelijk,	je	moet	het	gewoon	doen”.	Dat	is	en	blijft	het	motto	van	Max	Schwarz	en	zijn	geweldige	succes	laat	zien	op	welke	
manier	dit	zijn	totale	levenshouding	weerspiegelt.

Hij	denkt	dat	een	mens	niet	veel	nodig	heeft	om	succes	te	boeken,	maar	dat	hij	met	voldoende	innerlijke	overtuiging	obstakels	kan	
overwinnen	en	alles	kan	bereiken.	Het	is	dan	ook	niet	verrassend	dat	Max	in	de	loop	van	zijn	carrière	als	Amway	business	partner,	
zelf	altijd	in	zijn	ideeën	geloofde	en	vooruit	keek.	Misschien	is	dat	het	ware	geheim	van	zijn	succes,	namelijk	dat	hij	altijd	het	goede	
voorbeeld	geeft	aan	zijn	zakenpartners,	met	zijn	overredingskracht	en	actiebereidheid:	een	echte	visionair.	

Om	te	zorgen	dat	zijn	business	succesvol	zou	blijven,	richtte	hij	in	2003	zijn	“Max	Club”	op,	voor	de	training	en	motivatie	van	leiders	op	
weg	naar	de	kwalificatie	als	Diamond.	Max	Schwarz	is	erg	trots	op	al	zijn	leiders,	Diamonds	en	Crown	Ambassadors.	

Maar	naast	zijn	enthousiasme	voor	de	Amway	business,	brengt	hij	graag	tijd	door	met	zijn	gezin,	vooral	met	zijn	partner,	Mona	May,	en	
zijn	twee	jongste	kinderen,	Maximilian	en	Marilena.	Een	van	zijn	doelstellingen	is	dan	ook	om	in	de	toekomst	minder	tijd	te	besteden	
aan	reizen,	en	verscheidene	kleine	evenementen	te	organiseren	in	de	buurt,	of	zelfs	bij	hem	thuis.

FOUNDERS	CROWN
AMBASSADOR	60
AUGUSTUS 2007
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Europa

Taras & Iryna Demkura
Oekraïne

Taras	en	Iryna	Demkura	wonen	in	het	pittoreske	stadje	Ternopil	in	West-Oekraïne.	
Toen	ze	trouwden,	zagen	ze	zich	geconfronteerd	met	de	uitdagingen	van	het	leven:	
huisvestingsprobleem,	lage	salarissen	en	geen	mogelijkheden	om	hun	wensen	te	vervullen.		

Tijdens	hun	huwelijksreis	naar	Italië,	besloten	ze	hun	leven	te	veranderen.	Dat	was	een	onvergetelijke	reis.	Ze	bezochten	Rome,	het	
Vaticaan	en	San	Marino.	Op	de	laatste	dag	gingen	ze	naar	Venetië,	met	haar	oude	steigers	en	kanalen,	waarin	fraaie	gondels	rijke	
mensen	vervoerden,	die	met	serenades	werden	toegezongen.	Iryna	was	voor	die	reis	nog	nooit	naar	het	buitenland	geweest,	dus	ze	
was	overdonderd	door	zoveel	moois…	Op	dat	moment	dacht	ze:	“Waarom	kunnen	wij	niet	zo	leven	en	reizen,	en	zulke	mooie	plaatsen	
bezoeken?”	

Toen	Taras	en	Iryna	voor	het	eerst	van	de	Amway	business	hoorden,	werden	ze	verrast	door	het	simpele,	duidelijke	en	veelbelovende	
Amway	Sales	&	Marketing	Plan.	Ze	begrepen	dat	dit	een	kans	was	om	hun	eigen	business	te	beginnen	en	ze	besloten	het	tot	een	
prioriteit	te	maken.	

De	Amway	business	gaf	hun	een	mogelijkheid	om	hun	persoonlijkheden	te	ontwikkelen,	om	een	beter	leven	te	leiden	in	Oekraïne,	om	
de	hele	wereld	door	te	reizen	en	nieuwe	zakelijke	partners	en	vrienden	te	vinden.	

FOUNDERS	TRIPLE	
DIAMOND

AUGUSTUS 2007

FOUNDERS	DOUBLE	
DIAMOND

AUGUSTUS 2007

lora & Alexander Dobler 
Duitsland

Ze	kunnen	terugkijken	op	15	buitengewoon	succesvolle	jaren,	en	dat	is	iets	wat	Lora	en	
Alexander	Dobler	nooit	hadden	verwacht	toen	ze	hun	Amway	business	startten.	Echter,	
de	combinatie	van	hun	enthousiasme	voor	Amway-producten	zoals	ARTISTRY™	en	
NUTRILITE™,	en	hun	voorkeur	om	elke	dag	met	mensen	samen	te	werken,	heeft	hen	
gemaakt	tot	wat	ze	nu	zijn.	Ze	behoren	tot	Amway’s	meest	succesvolle	zakenpartners	
in	Duitsland	en	heel	Europa.	Lora	en	Alexander	hebben	meteen	het	zakelijke	potentieel	

van	Amway	herkend,	omdat	ze	de	voordelen	zagen	van	het	beheren	van	hun	eigen	business,	met	de	mogelijkheid	om	hun	eigen	
succes	te	beïnvloeden.	“Succes	kent	geen	grenzen.	Wij	motiveren	elke	dag	nieuwe	mensen	en	ze	worden	enthousiast	over	het	
zakelijke	potentieel	van	Amway.	Zelfs	tijdens	de	presentatie	worden	potentiële	klanten	overtuigd	door	de	uitstekende	kwaliteit	van	de	
producten”,	zegt	Lora	met	duidelijk	plezier.

Hun	zoon	Alexander	is	ook	erg	actief	in	de	business	en	bouwt	aan	de	business	als	zijn	ouders	weg	zijn.	Dat	komt	doordat	Lora	en	
Alexander	zeer	actief	bouwen	aan	hun	internationale	business	en	daarom	veel	reizen.	Als	ze	echter	thuis	zijn,	genieten	ze	altijd	van	
de	tijd	die	ze	met	hun	gezin	doorbrengen.	“Amway	heeft	het	voor	ons	mogelijk	gemaakt	ons	leven	en	ons	gezin	met	de	business	te	
combineren”,	zo	ziet	Lora	het.	Ze	wil	ook	in	de	toekomst	doorgaan	met	het	interesseren	van	veel	mensen	in	deze	business,	zodat	ook	
zij	net	zo	‘n	bevredigend	leven	kunnen	leiden	als	zijzelf.

FOUNDERS	TRIPLE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007
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Europa

Polishchuk Inna & Kuzmenko Tetyana 
Oekraïne

Inna	heeft	een	graad	in	wiskunde	en	Tetyana	in	bouwkunde.	Hoe	langer	ze	hun	beroep	
uitoefenden,	des	te	meer	beseften	ze	dat	ze,	met	het	verstrijken	der	jaren,	steeds	minder	
kansen	kregen	om	hun	doelstellingen	te	verwezenlijken.	De	woorden	van	hun	sponsor:	“Jullie	

hebben	een	kans	om	jullie	leven	te	veranderen	met	behulp	van	de	Amway	business”,	klonken	hen	in	de	oren	als	een	oproep	tot	actie.	
Inna	en	Tetyana	zijn	Eva	en	Dr.	Peter	Mueller-Meerkatz	dankbaar	voor	dat	vuur	van	optimisme	en	vertrouwen	dat	ze	hebben	ontstoken	
in	hun	harten.	

Als	ze	iemand	in	de	Amway	business	sponsoren,	realiseren	Inna	en	Tetyana	zich	dat	ze	vanaf	dat	moment	mede	verantwoordelijk	
worden	voor	het	levensgeluk	en	de	zakelijke	ontwikkeling	van	die	persoon.

FOUNDERS	DOUBLE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Valeriya & Igor Kharatin
Oekraïne

Igor	en	Valeria	Kharatin	hebben	altijd	geloofd	dat	het	hun	roeping	was	om	les	te	geven	aan	
kinderen	op	school.	Maar	de	inkomsten	uit	twee	lerarensalarissen	gaven	weinig	hoop	op	een	
mooie	toekomst.	

Igor	startte	zijn	eigen	business	en	beleefde	vele	ups	en	downs.	Valeria	moest	thuis	blijven	met	hun	baby	en	kon	Igor	alleen	morele	steun	
bieden.	Geleidelijk	aan	kregen	ze	een	beter	leven,	maar	Igor	had	steeds	minder	tijd	voor	zijn	gezin.	Ze	begonnen	andere	mogelijkheden	
te	overwegen.

Igor	en	Valeria	zagen	in,	dat	ze	met	de	Amway	business	hun	financiële	doelstellingen	zouden	kunnen	halen.	Ze	zouden	vrije	tijd	hebben,	
en	vooral:	samen	werken,	hun	familiebedrijfje	opbouwen	en	veel	andere	gezinnen	helpen	om	hetzelfde	te	doen.

FOUNDERS	DOUBLE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Anna & Wilhelm Manz
Duitsland

Anna	en	Wilhelm	Manz	wonen	al	sinds	1989	in	Duitsland.	Wilhelm	komt	oorspronkelijk	uit	
Siberië	en	Anna	uit	Kazachstan.	Voordat	ze	Amway-IBO’s	werden,	was	Wilhelm	chauffeur	en	
Anna	huisvrouw.

In	1993	kregen	ze	voor	het	eerst	belangstelling	voor	de	Amway	business.	Omdat	zij	zich	voor	100%	inzetten,	behaalden	ze	binnen	drie	
jaar	een	Diamond	kwalificatie.	Nu	zijn	zij	en	hun	vijf	kinderen	bezig	om	hun	business	uit	te	breiden	over	Europa.

Ze	laten	anderen	graag	zien	hoe	Amway	de	mogelijkheid	biedt	om	een	succesvolle	en	financieel	onafhankelijke	toekomst	op	te	bouwen,	
en	ze	zijn	van	plan	om	dit	allemaal	door	te	geven	aan	hun	kinderen	en	kleinkinderen.

Hun	motto?	“Geloof	in	jezelf,	geloof	in	mensen	en	geloof	in	Amway.”

FOUNDERS	EXECUTIVE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007
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Europa

lidija & Ivan Schaefer 
Duitsland

Lidija	was	onder	de	indruk	van	de	Amway-producten	en	vooral	van	de	cosmetica.	Ivan	was	
echter	meer	geïnteresseerd	in	de	mogelijke	commerciële	voordelen	van	Amway,	aangezien	
hij	daardoor	zijn	eigen	business	zou	hebben	en	zijn	tijd	flexibel	zou	kunnen	indelen.	
Tegenwoordig	zijn	ze	erg	succesvol,	zowel	in	Duitsland	als	daarbuiten.

FOUNDERS	DIAMOND
AUGUSTUS 2007

FEB08

Karin & Peter Baer
Duitsland

“Ik	ken	iemand,	die	heeft	wat	u	wilt.”	Dat	waren	de	woorden	die	Peter	uiteindelijk	
overtuigden	om	zijn	eigen	Amway	business	te	starten.	Daar	kwam	nog	bij,	dat	hij	
onafhankelijk	wilde	zijn	en	zijn	eigen	zaken	wilde	beheren,	en	werken	wanneer	het	hem	

uitkwam.	Meteen	vanaf	het	begin	namen	hij	en	zijn	vrouw	Karin	de	nieuwe	uitdaging	serieus	en	begonnen	ze	hun	business	te	
bouwen.	Ze	hadden	slechts	een	jaar	nodig	om	hun	doelstelling	te	halen.

Nu,	meer	dan	25	jaar	later,	is	het	hun	doel	om	één	van	de	vijf	grootste	organisaties	in	Europa	te	worden.	Samen	met	hun	twee	
kinderen,	Nina	en	Holger,	die	al	enkele	jaren	een	actieve	rol	spelen	in	de	business,	zijn	Karin	en	Peter	goed	op	weg	om	dit	doel	
te	bereiken.

FOUNDERS	EXECUTIVE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Alois & Sissy Petra Szuchar 
Hongarije

Wij	beschouwen	de	Amway	business	allebei	als	een	unieke	mogelijkheid:	Independent	
Business	Owners	vormen	een	netwerk	en	helpen	elkaar	om	resultaten	te	boeken.	De	sleutel	
van	ons	succes	is	dat	wij	bij	een	sterke	groep	horen,	en	dat	we	onze	sponsors,	Hans	en	Eva	

Nusshold	vertrouwen,	net	zoals	zij	ons	vertrouwen.

We	hebben	een	succesvolle	business	opgebouwd	in	vele	Europese	landen,	plus	India.	Om	dit	mogelijk	te	maken	beschikken	we	
over	een	sterk	internationaal	team,	de	fantastische	logistieke	dienstverlening	door	Amway	en	natuurlijk,	producten	waar	je	op	kunt	
vertrouwen.	Onze	zakelijke	partnerschappen	zijn	in	de	loop	der	jaren	uitgegroeid	tot	echte	vriendschappen,	dus	tegenwoordig	
is	werken	voor	ons	een	fantastische	manier	om	onze	vrije	tijd	door	te	brengen.	We	maken	vaak	uitjes,	gaan	skiën,	spelen	golf	en	
reizen	met	onze	vrienden.	De	Amway-reizen	zijn	altijd	onvergetelijk.

FOUNDERS	EXECUTIVE	
DIAMOND
AUGUSTUS 2007



Antonina	Kordon 
Oekraïne

Zodra	Antonina	kennis	maakte	met	Amway,	voelde	het	aan	alsof	ze	haar	hele	leven	op	zo’n	
kans	had	gewacht.	Een	business	zonder	beperkingen,	die	de	mogelijkheden	biedt	om	uw	
eigen	beslissingen	te	nemen,	uw	resultaten	te	plannen	en	uw	eigen	team	samen	te	stellen.	
Antonina	wil	dat	iedereen	begrijpt	wat	de	essentie	van	deze	business	is.

FOUNDERS	DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Sheynin Dmytro & Firsina Maryna	
Oekraïne

Voordat	we	van	de	Amway	business	hoorden,	waren	we	al	op	zoek	geweest	naar	iets	
waarbij	we	onze	persoonlijke	vrijheid	zouden	behouden.	Toen	we	met	de	business	
begonnen,	was	het	gewoon	een	extra	activiteit	voor	ons.	Naarmate	de	tijd	verstreek,	
begonnen	we	de	essentie	ervan	te	begrijpen,	en	toen	werd	het	niet	alleen	onze	
belangrijkste	tijdbesteding,	maar	ook	onze	leefstijl.		

FOUNDERS	DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Sergiy & Oleksandra	Pylypchuk 
Oekraïne

Sergiy	en	Oleksandra	trouwden	in	het	jaar	waarin	de	Sovjetunie	ineenstortte.		
Het	was	een	moeilijke	periode,	waarin	ze	geen	enkele	kans	op	succes	hadden.		
De	Amway	business	veranderde	hun	leven.	Ze	hebben	veel	echte	vrienden	gemaakt,	houden	
van	reizen	en	genieten	van	hun	succes.		

FOUNDERS	DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Serdar & Serpil Ocal
Turkije

We	hebben	op	tijd	beseft	dat	deze	business	ons	onze	vrijheid	zou	geven.	Door	te	doen	wat	
er	gedaan	moet	worden	en	door	systematisch	te	werken,	hebben	we	deze	niveaus	bereikt.	
We	blijven	er	mee	doorgaan,	want	we	houden	van	deze	business;	het	is	voor	ons	een	manier	
van	leven	geworden.	We	willen	dat	onze	vrienden	in	ons	team	dezelfde	vrijheid	genieten.	

FOUNDERS	DIAMOND
AUGUSTUS 2007

Emine & Atilla Nutki 
Turkije

Ons	succes	is	het	resultaat	van	het	verlangen,	het	enthousiasme	en	de	moed	om	te	
experimenteren,	wat	we	samen	met	ons	team	hebben	gecreëerd.	Toen	we	onze	teams	
vormden,	besteedden	we	aandacht	aan	de	opbouw	van	de	communicatie,	omdat	we	ons	
bewust	waren	van	de	grote	individuele	verschillen.	En	ja,	we	hebben	heel	hard	gewerkt!	

FOUNDERS	DIAMOND
JUlI 2007

Europa
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Platinum IBO:	R.	Hale	&	J.	Meadows

Silver Producer

Tenerife

Tenerife is niet alleen één van de 
populairste eilandbestemmingen ter wereld, 
maar ook één van de drie schitterende 
locaties voor het Europese Leadership 
Training Seminar.

15%

9%

Hay Yong Lin & Yong Chen Zheng - Nederland

Christiaens,	L.
Hackejos,	Y.
Hu,	H.
Jaspers,	M.

Jong,	E.	de
Logghe,	L.
Pieters,	M.
Teunissen,	R.

Verbiest,	M.
Weerdt,	G.	de	&	Hernaert,	N.
Wouters,	S.	&	Wong	Z.	M.
Zheng,	B.	L.	

Bie,	E.	de	&	Hoof,	V.	de
Beukel,	P.	van	den
Kuipers,	H.
Seghers,	M.	&	Bernaerts,	T.	
Terpstra,	L.	&	J.

12%

Kelders,	A.	&	M.
Simons,	C.	&	Smet,	F.	de
Zheng,	B.	L.

Nederland & België
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RAADPLEEG DE ARTISTRY™ KLEURENKAART 
VOOR mEER INFORmATIE OVER DE 
VERSCHILLENDE TINTEN LIPPENSTIFT

15

ARTISTRY™ lIppenSTIFT 
DemokAART     
NU VERKRIJGBAAR

eRvAAR De FAnTASTIScHe FoRmuleRIngen vAn 
De ARTISTRY cRème lIppenSTIFT meT De nIeuwe 
DemokAART, meT DRIe lIppenSTIFTkleuRen om Te 
pRoBeRen, een wegweRpkAARTje meT 3 “pATRonen” 
meT volDoenDe lIppenSTIFT om De lIppen Te STIFTen. 
elke ScHITTeRenDe TInT veRTegenwooRDIgT één vAn 
De lIpcRème-eFFecTen. 

De tinten op dit handige kaartje op zakformaat zijn ARTISTRY  
Satine, ARTISTRY Flatter en ARTISTRY prim. (De demokaart 
is alleen met deze 3 tinten verkrijgbaar.) De andere lippenstift 
kleuren kunt u op de ARTISTRY kleurenkaart zien. De ARTISTRY 
lippenstift demokaart is verkrijgbaar in een voordelige verpakking 
van 10 stuks, handig om mee te nemen naar uw klanten en 
om weg te geven, zodat ze het zelf kunnen proberen en de 
gelegenheid hebben om te bekijken welke kleur ze mooi vinden. 

CRèmE LIPPENSTIFT

ARTISTRY crème lippenstift heeft een voedende, romige 
textuur, laat zich gemakkelijk aanbrengen, en geeft de lippen een 
zachte satijnglanzende kleur.  Het brede kleurenspectrum van de 
ARTISTRY crème lippenstift en de verschillende effecten maken 
uw lippen mooier, en hydrateren en verzorgen ze. kies uit een 
uitgebreid palet van 16 schitterende kleuren. 

TIP: om de lippen te accentueren en meer volume te geven, kunt 
u twee verschillende tinten ARTISTRY crème lippenstift gebruiken. 
Breng eerst de donkerste/meest uitgesproken tint aan, en breng 
dan een lichtere, fellere tint aan in het midden. Hierdoor krijgen uw 
lippen een volle, weelDeRIge uITSTRAlIng

De beste manier om ARTISTRY crème lippenstift te verkopen 
is door uw klanten het product te laten proberen en te laten 
experimenteren met de verschillende kleuren.

Bestelnr. 400681
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ARTISTRY RARe BeAuTY kleuRencollecTIe
BINNENKORT VERKRIJGBAAR
De ARTISTRY Rare Beauty kleurencollectie bestaat uit twee verschillende doosjes met 
intense terracotta- of paarstinten, beide met een vleugje goud. De nieuwe ARTISTRY 
lipglans maakt het geheel compleet met een glanslaagje, dat zich eenvoudig laat 
aanbrengen en is bovendien verrijkt met aloë en antioxidanten vitaminen voor een 
voedend en vochtregulerend effect. 
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WASSEN 
TolSom Schuimreiniger 
Bestelnr. 100916 -  125 ml 

SCHEREN 
TolSom Scheergel
Bestelnr. 100917 -  200 ml

TolSom lotion
 Bestelnr. 100918  - 175 ml

BESCHERMEN
TolSom gezichtsgel
Bestelnr. 100920 - 30 ml pompje

TolSom vochtregulerende 
gezichtslotion met zBF 15
Bestelnr. 100049  - 100 ml

T-10 Complex* 
Acht vochtregulerende ingrediënten en twee 
ingrediënten om huidoliën te reguleren voor 
de verzorging van de mannenhuid. Speciaal 
geformuleerd om op milde wijze af te rekenen 
met vuil/olie, droogte en ruwheid.

*T-10: Vochtregulerende ingrediënten:  
Glycerine, panthenol, natriumhyaluronaat, cefalinen (tarwekiemlipiden), glycoproteïnen (gistextract), hop-extract, kamille-extract, en aloë veragel.

Talgregulering: Citroenextract, komkommerextract

FEB 08
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Binnenkort verkrijgbaar ...

producten voor een actieve leefstijl

Voedingssupplementen die bijdragen tot een 
betere concentratie en betere fysieke prestaties.



Binnenkort verkrijgbaar ...
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Kijk in de volgende AMAGRAM™  en op
www.amivo.nl  www.amivo.be

voor meer informatie
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NUTRILTE 1™

VERSTERKEN, VERFRISSEN EN HYDRATEREN.
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of u het nu leuk vindt of niet, gewicht 
kwijtraken gaat langzaam. Het kan echter 
ook heel bevredigend en prettig zijn.

Een stap-voor-stap handleiding voor het

lifestyle Balanced 
Solutions programma
van Amway

Het lifestyle Balanced Solutions (lBS) programma van Amway 
kan u helpen om gezonde eetgewoonten aan te leren, door 
in het begin nuTRIlITe™ poSITRIm™ Romige poedermix 
maaltijdvervangers te gebruiken, die geleidelijk aan worden 
vervangen door “normaal” voedsel. ook leert u om een 
persoonlijk maaltijdschema en bewegingsprogramma te 
ontwikkelen, dat past bij uw leefstijl. Dit zal resulteren in langzaam 
maar aanhoudend gewichtsverlies, en een gezondere leefstijl die 
u levenslang kunt volhouden.     
Hoe	werkt	het?

BEPAAl UW 
DOElSTEllINGEN 
Voor	velen	onder	u	zal	dit	
het	kwijtraken	van	overtollig	
gewicht	zijn,	maar	de	LBS-
Handleiding	zal	u	helpen	deze	
doelstellingen	te	verfijnen.	
Bent	u	vegetariër	of	houdt	
u	van	vlees	en	vis?	Dit	zijn	
enkele	van	de	keuzes	die	u	
moet	maken.	Door	vervolgens	
uw	Body	Mass	Index	te	
berekenen,	bewegingsniveaus	
en	calorieaantallen	te	bepalen,	
kunt	u	een	plan	creëren	dat	
perfect	is	afgestemd	op	u,	uw	
leefstijl,	en	wat	u	wel	of	niet	
lekker	vindt.		

HOEVEElHEDEN	
Door	u	te	houden	aan	enkele	
gezonde	eetregels	en	gebruik	
te	maken	van	de	sjablonen	in	
de	handleiding,	zult	u	uw	eigen	
persoonlijke	voedselkeuzes	
kunnen	maken	en	hoeft	u	zich	
niet	aan	strakke	menu’s	te	
houden	zoals	bij	veel	klassieke	
diëten.	Vergeet	niet	dat	dit	
programma	u	toestaat	om	met	
mate	uw	favoriete	snacks	zoals	
chocola	of	cake	te	eten	als	
onderdeel	van	uw	persoonlijke	
schema.

OEFENSCHEMA’S  
Van	een	stevige	wandeling,	
met	gebruik	van	uw	POSITRIM	
stappenteller,	tot	een	
versterkende	joggingsessie	
of	een	fraaie	fietstocht,	de	
handleiding	helpt	u	om	de	
juiste	lichaamsbeweging	in	te	
plannen	voor	u	en	uw	leefstijl.	
Eveneens	met	complete	
schema’s	en	stap	voor	stap	
instructies	voor	de	4-3-2-1	
Body	Training,	een	krachtige	
workout	waarbij	elke	sessie	
slechts	10	minuten	duurt!	

WElK VOEDSEl IS 
GESCHIKT VOOR U?	
De	voedsellijst	maakt	het	
eenvoudig	voor	u	om	binnen	
bepaalde	voedselgroepen	de	
voedingsmiddelen	te	kiezen	
die	u	lekker	vindt,	en	de	
gedetailleerde	tabellen	laten	
zien	hoeveel	voedsel	er	in	1	
portie	zit.	Omdat	de	voedsellijst	
uitneembaar	is,	kunt	u	deze	
gemakkelijk	meenemen	bij	het	
boodschappen	doen	of	als	u	
gaat	lunchen.	Zo	kunt	u	ervoor	
zorgen	dat	u	op	het	juiste	
pad	blijft,	dankzij	uw	goede	
voedselkeuzes.	Misschien	kunt	
u	zelfs	anderen	stimuleren	
om	samen	met	u	het	LBS-
programma	te	volgen.

KlAAR VOOR DE 
START, AF! 	
Gebruik	de	wekelijkse	
werkbladen	om	uw	
vooruitgang	te	plannen	en	te	
registreren.	Succes!
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**Herhalingspakketten	zijn	tijdelijk	leverbaar.	Deze	pakketten	zijn	
verkrijgbaar	met	10%	korting,	met	behoud	van	PW/ZV

GRATIS NIEUWSBRIEF PER E-MAIL! 
Het	programma	biedt	u	de	mogelijkheid	om	in	te	schrijven	op	een	
wekelijkse	motivatienieuwsbrief	per	e-mail,	tijdens	de	eerste	12	weken	
van	het	programma.	Alleen	de	deelnemer	zelf	kan	zich	hiervoor	
inschrijven	(of	uitschrijven).	Schrijf	u	gratis	in	voor	de	Lifestyle	Balanced	
Solutions	Nieuwsbrief!	Deze	service	is	gratis	voor	IBO’s	en	klanten.		
Het	enige	dat	u	nodig	heeft	om	elke	12	weken	de	e-mailnieuwsbrieven	
te	ontvangen	is	een	persoonlijk	e-mailadres.	U	kunt	zich	online	
inschrijven	op: www.lbs-amway.com

MERKENCENTRUM	
Vergeet	niet	het	speciale	LBS-Merkencentrum	
op	de	AMWAY-website	te	bezoeken.

218502	–	BASISPAKKET,	
met handleiding, shaker,  
stappenteller en DVD

105567 –  
HERHAlINGSPAKKET CACAO	
bestaande uit: 2 POSITRIM Romige poedermix 
in de smaak cacao, 1 POSITRIM Proteïnereep 
chocola-pepermunt

105568 –  
HERHAlINGSPAKKET  
CACAO/VANIllE		
bestaande uit:	1x	POSITRIM	Romige	
poedermix	cacao,	1x	POSITRIM	Romige	
poedermix	vanille,	1x	POSITRIM	
Proteïnereep	caramel-vanille

105569 – HERHAlINGSPAKKET 
AARDBEIEN/CAFé AU lAIT, 		
bestaande uit:	1x	POSITRIM	Romige	poedermix	
café	au	lait,	1x	POSITRIM	Romige	poedermix	
aardbeien,	1x	POSITRIM	Proteïnereep	caramel-
vanille

218503 – STARTPAKKET*	
bestaande uit: 

handleiding,	shaker,	stappenteller		
en	DVD,	2	NUTRILITE™	POSITRIM™	
Romige	poedermix	(1	doos	Cacao	en	1	doos	
Vanille),	POSITRIM	Proteïnereep	in	de	smaak	
Caramel	Vanille,	1	NUTRILITE	Multi	Fibre,	en	
NUTRILITE	Omega	3	Complex.	 	 	

*	het Startpakket is verkrijgbaar tegen een 
speciale prijs met volledige PW/ZV

product 21
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gebruik OOGSCHADUW- EN BLUSHERTINTEN  
naar eigen inzicht ...

Binnenkort verkrijgbaar…

Gun uzelf een kleur die helemaal bij u past. Suèdezachte poeders in actuele kleuren. De kleuren 
kunnen in laagjes worden opgebracht voor subtiele of opvallende ogen. Transparante kleur voor 
frisse, stralende wangen.



• Amway heeft altijd producten en diensten 
geleverd, die met zorg voor het milieu 
samengesteld zijn, variërend van biologisch 
afbreekbare schoonmaakproducten tot 
nuTRIlITe™ voedingssupplementen, die 
worden ontwikkeld in perfect evenwicht met 
de natuur.  

• vanaf het prille begin van ons bedrijf, hebben 
wij producten op de markt gebracht op 
basis van natuurlijke grondstoffen en in 
geconcentreerde vorm, zodat er minder 
transportcapaciteit nodig is.

• zoals bijvoorbeeld met de verkoop 
van geconcentreerde l.o.c.™ (liquid 
organic cleaner) allesreiniger, hebben we 
voorkomen dat er in de afgelopen 15 jaar 
bijna 18 miljoen liter water onnodig de 
wereld over is gestuurd. Dit draagt bij aan 
brandstofbesparing en minder vervuiling. 

• geconcentreerde producten gaan ook langer 
mee en leveren minder verpakkingsafval 
op… een trend, die andere toonaangevende 
merken nu ook overnemen.

• Bijna 50 jaar geleden waren wij een 
vroegere innovator door gebruik te 
maken van biologisch afbreekbare 
surfactanten in SA8™ wasmiddel en andere 
schoonmaakproducten. 	

• meer dan 30 jaar geleden verwijderden wij 
cFk’s (chloorfluorkoolwaterstoffen, die de 
ozonlaag kunnen beschadigen) uit onze 
producten, voordat dit wettelijk verplicht 
werd.

• onze producten worden zodanig 
samengesteld, dat ze voldoen aan de 
strengste richtlijnen voor voS (vluchtige 
organische stoffen) ter voorkoming van 
smog. 

• De meeste flessen die we maken bevatten 
meer hergebruikte HDpe-hars dan volgens 
de industriële normen vereist is. 

• op het wereldhoofdkantoor van Amway 
wordt tot 95% van het recyclebare 
afvalmateriaal hergebruikt.  Als wereldbedrijf 
is het belangrijk voor ons hoe wij het 
milieu beïnvloeden, en “groen” denken is 
een integraal onderdeel van de zakelijke 
praktijken van Amway. 

Zoals u kunt zien, streven wij naar 
voortdurende verbetering van onze 
prestaties met betrekking tot de zorg 
voor het milieu. Heeft u naar aanleiding 
hiervan vragen, suggesties 
of problemen, neem dan contact op 
met het vestigingskantoor in uw regio.

Bij Amway zijn we er altijd van overtuigd geweest dat 
we allemaal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor een 
betere en veiliger wereld voor onze kinderen. 

Amway erkent haar verantwoordelijkheid als toonaangevend  
wereldburger. we streven er dan ook voortdurend naar om de  
effecten op het milieu van het werk en van de producten die we  
maken, te beheersen. 

Amway en 
het milieu

product 23
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Het	merk	E.	FUNKHOUSER™	New	York	biedt	een	
schitterend	productassortiment	met	rijke	kleuren,	
geleverd	in	een	exclusieve	verpakking.		
Ideaal	om	cadeau	te	geven.	 	 	

Neem	voor	een	volledig	overzicht	van	producten	en	
kleuren	eens	een	kijkje	op	de	speciale	E.	FUNKHOUSER	
NEW	YORK	microsite	op	www.amivo.nl,	www.amivo.be		
Daar	vindt	u	ook	exclusieve	informatie	over	het	merk	en	
Eddie	Funkhouser.

Waarom zou u die ene 
speciale persoon deze 
maand niet eens trakteren 
op een beetje glitter 
en glamour?

product

“… gemaakt voor u, om moeiteloos 
fantastische resultaten te bereiken.”
Jason Roberts – culinair expert voor icook

iCook™ messen …

5-delige	messenset	-	102709
Messen	zijn	ook	los	verkrijgbaar!

De	iCook	messenset	is	een	fantastische	aanwinst	voor	elke	keuken,	waar	veel	
gekookt	wordt.	Deze	exclusieve	messenset	is	ontworpen	voor	comfort,	
gebruiksgemak	en	uitstekende	prestaties,	en	is	dan	ook	een	fantastische	
investering	voor	iedereen	die	houdt	van	koken.

•		Ontworpen	met	een	specifieke	gewichtsverdeling,	voor	prettig	
hanteerbare	messen	met	een	goede	balans.

•	Gebogen	snijvlak	voor	een	natuurlijke	snijbeweging	die	de	pols	ontlast.

•	Speciaal	gevormde	handgrepen	voor	extra	controle	en	stabiliteit.

•	Smeedstalen	lemmets	combineren	kracht	met	balans.

De	iCook	messenset	is	verkrijgbaar	als	volledige	5-delige	set,	compleet	met	
opbergcassette	voor	bescherming	en	eenvoudige	herkenning	van	de	messen.

FEB 08
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veRTRouw op glISTeR™ vooR   
EEN WITTE, GEZONDE LACH   
DIe gewoonweg   
zelFveRTRouwen    
uITSTRAAlT

Glans.  
een schoon, stralend en 
glanzend gebit, dat is wat 
telt. De kwaliteit ervan geeft 
zelfvertrouwen. en dat is van 
onschatbare waarde. uw 
persoonlijkheid wordt zichtbaar, 
vooral als u lacht. Daarom zijn 
glISTeR producten ontwikkeld 
en getest om te garanderen 
dat elke lach gedragen wordt 
door gezondheid en welzijn, 
en een uiting is van het stille 
zelfvertrouwen dat erachter 
schuilt.

GLISTER PRODUCTEN 
BIEDEN U EEN 
EENVOUDIGE 
mOGELIJKHEID Om ER 
NET ZO GOED UIT TE 
ZIEN ALS U ZICH VOELT

glISTeR multi-actieve 
fluoride tandpasta    
Bestelnr. 6833  
150 ml/200gr

glISTeR multi-actieve 
fluoride tandpasta   
Bestelnr. 1959  
6 x 50 ml 

glISTeR Tandenborstel  
Bestelnr.100957 
(4 stuks)

glISTeR 
kindertandenborstel 
Bestelnr. 9922 
(4 stuks)

glISTeR geconcentreerd 
mondwater   
Bestelnr. 9949  
50 ml

glISTeR mondspray 
Bestelnr. 9893  
12 ml/9 gr

product 25



LAAT DEZE FOLDERS 
HET WERK DOEN VOOR 
UW BUSINESS
We hebben een set van 6 merkspecifieke 
folders voor u gemaakt, die verkrijgbaar 
zijn voor € 0,90 (excl. BTW) per 10 stuks:

Deze	folders	zijn	een	fantastisch	promotieartikel	om	
uit	te	delen	aan	klanten.	Ze	vormen	een	eenvoudige	
en	toegankelijke	verbinding	met	onze	producten.

Het gebruik van onze fraaie, informatieve folders heeft een 
aantal voordelen:

•	 Folders	stellen	u	in	staat	om	de	klanten	direct	te	voorzien		
	 van	merk-	en	productinformatie.

•	 Folders	bevatten	interessante	feiten	over	onze	producten,		
	 en	nodigen	de	klant	uit	om	in	actie	te	komen.		

•	 Elke	folder	geeft	u	de	gelegenheid	om	contactinformatie		
	 te	vermelden	voor	een	latere/herhalingsverkoop.

•	 Folders	creëren	bewustzijn	van	de	producten	en	Amway.

•	 Klantentrouw	zal	toenemen	dankzij	kennis	over	onze		 	
	 producten	en	Amway.

•	 Verhoog	uw	omzet	door	het	gebruik	van	deze	folders.

HUlP OM UW BUSINESS TE lATEN GROEIEN-
Zorg dat u voldoende folders in voorraad heeft voor klanten die langskomen, producten kopen waar 
accessoires of herhalingsverkopen voor nodig zijn, zoals bijvoorbeeld NUTRILITE producten.

Homecare
Productfolder
Bestelnr. 8811

ARTISTRY TIME DEfIAncE™
Productfolder
Bestelnr. 8812

SATInIquE™
Productfolder
Bestelnr. 8813

nuTRILITE  
DouBLE X™  
Productfolder
Voedingssupplement met multivitaminen 
/multimineralen/fytovoedingsstoffen
Bestelnr. 8814

26 uwbusiness
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blz	 bestel	 omschrijving	 inhoud	 IBO-prijs	IBO-prijs	 IBO-prijs	 ZV	 PW	 voorgest.		 voorgest.		 %	 %	 	
	 nummer	 	 	 excl.	 incl.	BTW	incl.	BTW	 	 	 verkoop-	 verkoop-	 	BTW	 BTW	 	
	 	 	 	 BTW	 NL	 BE	 	 	 prijs	NL	 prijs	BE	 NL	 BE	

7	 104999	 UNICEF	speldje	Vicky	 1	st.	 2,16	 2,57	 2,61	 -	 -	 -	 -	 19	 21
15	 400681	 ARTISTRY™	Lipst.demokaart	 10	st.	 3,85	 4,58	 4,66	 -	 -	 -	 -	 19	 21
	
	 	 Productfolders
26	 8809	 NUTRILITE™		 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21
	 8810	 ARTISTRY		 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21	
	 8811	 Homecare	 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21
	 8812	 ARTISTRY	TIME	DEFIANCE™		 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21
	 8813	 SATINIQUE™		 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21
	 8814	 NUTRILITE™	DOUBLE	X™	 10	st.	 0,90	 1,07	 1,09	 -	 -	 -	 -	 19	 21	 	
	 	 	 	 	 	
  Valentijn promo t/m 29 februari 2008 zolang de voorraad strekt! 25% korting, volledig ZV/PW	 	 	 	 	
	 	 MetroChic	Compact	 	 15,08	 17,94	 18,24	 20,11	 13,78	 24,22	 24,62	 19	 21
	 	 UrbanChic	Compact	 	 15,08	 17,94	 18,24	 20,11	 13,78	 24,22	 24,62	 19	 21

	 	 Promotie geldig t/m 30 april 2008 zolang de voorraad strekt, 10% korting op de IBo-prijs, volledig ZV/PW		 	 	
	 	 Professionele	Productlijn	 	 179,96	 214,15	 217,75	 199,96	 137,87	 289,10	 293,96	 19	 21
	 	 E.FUNKHOUSER™	

Ook	dit	jaar	zal	Amway	weer	vertegenwoordigd	zijn	op	de	
Huishoudbeurs	in	de	RAI	in	Amsterdam.	Van	9	t/m	17	februari		2008	is	het	zover.	
U	kunt	ons	vinden	op	Standnr.	01.509,	hal	1	-	verzorging
	
Het	thema	van	de	Huishoudbeurs	is	dit	jaar:	PUUR
Hopelijk	zullen	vele	mensen	de	stand	van	Amway	komen	bezoeken	om	bijvoorbeeld	
de	prachtige	producten	te	bekijken.	Natuurlijk	zijn	er	voldoende	medewerkers	van	
Amway	aanwezig	om	eventuele	vragen	te	beantwoorden.	We	hopen	hiermee	weer	
een	positieve	bijdrage	te	leveren	aan	o.a.		
de	naamsbekendheid	van	Amway	in	Nederland	en	België.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	natuurlijk	ook	naar	onze	website	
www.amivo.nl	of	www.amivo.be

Amway & de Huishoudbeurs
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Leverbaar	zolang	de	voorraad	strekt:
ARTISTRY™ Oogschaduw navulling: 
Black	Star	(102658),	Bronzio	(0155),	Celebration	(102647),	Chic	
(102641),	Copper	(0127),	Cosmos	(102656),	Dusty	Plum	(4905),	
Illusion	(102653),	Jet	(102644),	Lush	(102651),	Olympic	Bronze	
(4940),	Optic	(0004),	Rose	Beige	(0130),	Tafetta	(102657),							
Veil	(102643),	Violet	Ice	(4899).	
ARTISTRY Softsticks voor wenkbrauwen:
Black	(4935),	Blond	(4939),	Dark	Brown	(4937),	
Medium	Brown	(4938).

ARTISTRY Softsticks voor ogen: 
Artic	Blue	(4934),	Charcoal	grey	(4932),	Classic	Black	(4927),	
Ivy	(4931),	Walnut	(4928.
ARTISTRY Softsticks voor lippen: 
Bare	Essentials	(7766),	Berry	(4976),	Chocolate	(8258).
ARTISTRY Poederblush: 
Amber	Peach	(4878),	Antique	Rose	(4876),	Confection	(102638),	
Henna	(7762),	Island	Spice	(4883),	Posh	(102637).

leverbaar zolang de voorraad strekt



Amway	is	toegewijd	aan	het	instandhouden	en	
propageren	van	rechtvaardige	principes	die	er-
toe	bijdragen	dat	de	aarde	en	haar	grondstoffen	
voor	toekomstige	generaties	behouden	blijven.

Verantwoordelijke	uitgever:
Amway	Nederland	Ltd.	Hoofdredactie:	Jannie	de	
Wolf,	Henk	van	Bremen.	Redactie:	Anouk	van	
der	Veer.	Productie:	bpMedia+Design
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Alle	rechten	voorbehouden.

Amway	Nederland	Ltd.	en	Amway	Belgium	Co.	
zijn	lid	van	respectievelijk:

Amway	Nederland	Ltd.
Kersenboogerd	2
4003	BW	Tiel
Nederland
+		31	(0)	344	677	200

Amway	Belgium	Co.
Kunstlaan	50/18
1000	Brussel
België
+	32	(0)	2	720	5935

SA2350L5

een enkele SlImme 
TecHnologIe 

De cIS (ceramide Infusion System) component is de technologie waardoor het 
merk SATInIQue™ zich onderscheidt van de concurrentie.

HERSTELLEN VERSTERKEN BESCHERMEN

CERAmIDE INFUSION SYSTEm


