
THE MAGAZINE FOR THE AMWAY ABO

N
o
v
/D

e
c

0
7

Några av
våra mest
spännande
bonusar
Läs mer i broschyren.

Ju
l/A

u
g

0
9

AMWAY SCANDINAVIA

AMWAY-AFFÄRSDRIVARE (ABO)SÄLJINFORMATION FÖR OBEROENDE



FRÄSCHA ERBJUDANDEN

– 25 %* RABATT

SA8™ Delicate
Artikelnummer 3272 – 1 liter

DISH DROPS™ diskmedel
Artikelnummer 0228 – 1 liter

PURSUE™ WC-rent
Artikelnummer 3951 – 750 ml

L.O.C.™ Plus glasrengöring
Artikelnummer 7485 – 500 ml

L.O.C. Plus skurmedel
Artikelnummer 0951 – 500 ml

L.O.C. Plus metallrengöring
Artikelnummer 0094 – 200 ml

BODY SERIES fuktgivande
hand- och kroppslotion
Artikelnummer 2175 – 400 ml

BODY SERIES koncentrerad
flytande handtvål
Artikelnummer 2171 – 250 ml

BODY SERIES koncentrerad
flytande handtvål, refill
Artikelnummer 100100 – 1 liter

När du köper någon av produkterna
nedan får du 25 % rabatt.

* Reducerad PV/AV efter avdragen rabatt.

Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 december 2009.

Erbjudandebroschyr, 10 SEK (förpackning med 10 st.).
Artikelnummer 233137

Läs mer om Amways 50-årsjubileum
på www.amway.se

Köp dessa två fantastiska produkter, så får du
25 % rabatt – det kan du även få på ett urval
av Amways bäst säljande produkter.

Håll dig fräsch och ren i sommar med BODY SERIES™
uppfriskande duschgel. Kan användas i duschen för att ge dig en
fräsch start på dagen eller efter en lång och varm dag i solen.
Artikelnummer 2162 – 400 ml

Håll dig fräsch hela sommaren med BODY SERIES uppfriskande
duschgel, refill. Med praktisk hällpip. Innehåller 2,5 påfyllningar
av flaskan med duschgel.
Artikelnummer 2163 – 1 liter
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Steve Van Andel
Chairman

Doug DeVos
President

Även om du ser rubriker varje dag om den
globala finanskrisen finns det också en
annan historia som förtjänar rubriker: en
positiv historia om Amways verksamhets-
tillväxt.

Vi tillkännagav nyligen den globala försälj-
ningen under 2008, och verksamheten
slog alla tidigare rekord genom att uppnå
en försäljning på över 8,2 miljarder USD.
Det är inte bara ett land eller ett område,
utan distributörer på alla marknader som
har bidragit till att uppnå detta resultat.

Vår verksamhet har ända från starten varit
ledande inom direktförsäljning. Som ledare
vet vi att det är oerhört viktigt att vi även i

fortsättningen fokuserar på nya sätt att nå
ut till konsumenterna så att vi kan ge dem
en bra Amway-upplevelse.

Även om vi mäter våra globala framgångar
i miljoner dollar är det viktigt att vi
fasthåller de grundtankar som har skapat
våra framgångar och att vi bygger vidare
på dem. Tänk på att detta är en personlig
verksamhet som bygger på långsiktiga
kontakter mellan distributörer och kunder.

Dessa personliga förhållanden bidrar till att
förmedla historien om våra framgångar
och de är nyckeln till vår framtid. Utan dem
skulle vi inte vara där vi befinner oss i dag.

En personlig historia
om framgång
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Ge dina kunder möjligheten att fira AMWAYs
50-årsjubileum med dessa unika presenter.

ARTISTRY™ handväska
Storlek: 37,5 cm x 25 cm x 10 cm
(LxHxB)
Artikelnummer 108921

Vill du veta mer om dessa produkter och om 50-årsjubileet
kan du gå in på www.amway.se

Produkterna levereras till och med slutet av december 2009 eller så långt lagret räcker.

Kulspetspenna
Storlek 14 cm
Artikelnummer
108918

Smycke till kvinnor
Guldbelagd 40 cm lång kedja
med en 5 cm förlängning.
Kristallens längd är 2,7 cm
Artikelnummer 108923

Fira jubileet med stil

Armbandsur för herr
Den vackert formgivna boetten är i rostfritt
stål och länken är i rostfritt stål med borstad
guldbeläggning på falsen och mittpartiet.

Fina detaljer:

funktion.

Urtavlans diameter är 4,5 cm
Klockans totala längd är 24 cm
Artikelnummer 108922

Jubileumsmugg
i porslin
Rymmer 330 ml
Artikelnummer 108924

NUTRIWAY™ tablettask
Storlek 10 cm x 4 cm x 7,5 cm (LxHxB)
Artikelnummer 108925
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Ända från starten har det varit mycket viktigt för Amway att bevara resurserna och utveckla miljömässigt hållbara

produkter. Vår första produkt L.O.C.™ allrengöring var och är fortfarande producerad utan miljöfarliga kemikalier. För att

minska vårt miljömässiga fotavtryck ytterligare återanvänder vår fabrik i Ada, Michigan, upp till 95 % av det avfallsmaterial

som kan återvinnas. Vi försöker ha en stor inverkan på miljön genom att påverka den så lite som möjligt.

Copyright 2009. Amway Corporation, USA. Alla rättigheter förbehållna.

ETT RENARE HEM och en renare värld

ÅR MED
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En renare värld
Den första Amway-produkten L.O.C.™ (Liquid Organic Cleaner) allrengöring var en av de allra första biolo-
giskt nedbrytbara rengöringsprodukterna. Vi var dessutom tidigt innovativa inom användning av biologiskt
nedbrytbara ytaktiva ämnen i SA8™-tvättmedel och andra rengöringsprodukter.

50 år senare framställs våra produkter för rengöring av hemmet – under varumärkena L.O.C., SA8 och DISH
DROPS™ – fortfarande av miljöriktiga ingredienser. Då får kunderna det som de behöver: bra och effektiva
rengöringssystem som är skonsamma för omgivningarna.

Kvalitet från grunden
NUTRIWAY™ är det enda globala varumärket för vitaminer och mineraler som har egna godkända* natur-
liga gårdar och fabriker för odling, skörd och behandling av växter.

Våra växter odlas utan användning av syntetiska pesticider och herbicider. Vi använder i stället naturliga,
hållbara metoder för att bekämpa ogräs, insekter och andra skadedjur.

Tack vare dessa hållbara odlingsmetoder uppfyller NUTRIWAYs vitaminer och kosttillskott vår önskan om
att skapa kvalitet från jorden till bordet.

ÅR MED
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ATT SK APA FÖR ÄNDRING
– G E N O M AT T V I S A I N -
TRESSE FÖR MÄNNIKORNA
I VÅR OMVÄRLD

* Enligt de lokala ländernas standard där produkterna odlas.



Meningsfulla bidrag
Amways affärsmöjlighet gör det möjligt att förbättra vardagen. Vi går ett steg längre med Richs och Jays
målsättning.

I dag arbetar Amways ABO:er och medarbetare tillsammans i AMWAYs ONE BY ONE-kampanj för barn
i syfte att göra en skillnad för över sex miljoner barn över hela världen.

I Tyskland arbetar Amways medarbetare och ABO:er tillsammans med Ronald McDonald-hus för att för-
vandla väntrummen till trevliga rum för familjer till sjuka barn.

I Polen behandlar rehabiliteringskliniker hjärnskadade barn via AKOGO-fonden. Amways ABO:er och
medarbetare skänker pengar och arbetstimmar i detta syfte.

I Ryssland hjälper Amways ABO:er och medarbetare utsatta barn på sociala och medicinska institutioner
med att skaffa specialutrustning, leksaker och möbler genom projektet ”Child’s smile”.

”Rich och Jay var själva engagerade och framgångsrika affärsledare som visade hur man kan skapa
förändringar”, säger Amways President Doug DeVos.

Amways Chairman, Steve Van Andel, håller med: ”Vi vill alltid engagera oss i de samfund där vi driver vår
verksamhet. Så fungerar vi som verksamhet och så fungerar vi som människor.”
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satte de upp mål för verksamheten: att hjälpa andra att förbättra sin vardag

och att skapa kvalitetsprodukter som är skonsamma mot miljön. Dessa

samtidigt som världen blir en bättre plats att leva i.



AMWAY ONE BY ONE-kampanjen
Du kan hjälpa till sten för sten

Alex är en samlarnål som symboliserar alla
pojkar och flickor i Anatolien som har rätt att
gå i skolan. Förtjänsten går direkt till uppför-
andet av de nya förskolorna.
Artikelnummer 107069
ABO-pris 29 SEK

Du kan också hjälpa till genom att helt enkelt
skänka ett bidrag. Använd artikelnumret
nedan och multiplicera det så många gånger
du önskar för att få det belopp du vill skänka:
Artikelnummer 101568
för att skänka 10 SEK

I år samarbetar Amway och UNICEF om ett projekt för barn i Europa. Med din hjälp vill
vi bygga förskolor i Anatolien i Turkiet.

Vi vill ge barnen en möjlighet att få en bättre och ljusare framtid. Förskolor spelar en viktig roll i
barns sociala, känslomässiga, språkliga och kognitiva utveckling – det är här grunden läggs till det
de senare ska lära sig i skolan. Därför bygger vi förskolor i en av de fattigaste regionerna inte långt
från oss här i Europa – i Anatolien. Låt oss tillsammans lägga grunden till en framgångsrik inlärning
full av skratt och lek.

Två starka partner

Unicef Turkiet

2,5 cm hög

produkt8
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SILVER PRODUCER MARS

Tobias & Jennie Åberg, Sverige
Pia & Måns Arborelius, Sverige
Lena Ollas Gustafsson & Jan Gustafsson, Sverige
Eva Njord, Sverige
Jill Nordgren, Sverige

Karin & Ivan Dalsgaard, Danmark
Colin & Tatiana Verity, Danmark
Birgitta Holmberg & Martti Lehelä, Finland
Niko Karlen, Finland

Rita Bærentsen & Yding Rasmussen Danmark

”Tusen tack, Amway
– affärsmöjligheten har
gjort en fantastisk
skillnad i vårt liv. Vi har
ett helt otroligt samar-
bete med vårt team och
vår upline – livslång vän-
skap. Det är unikt att vi

kan driva en egen Amway-verksamhet genom att hjälpa andra
och samtidigt utveckla oss själva. Lär dig att se det fina i livet.
Tänk på att varje dag är en gåva.”

PEARL
MARS

Riina Juhanson Finland

PLATINUM
MARS

”Amways affärsplan och
affärssystem har uppfyllt
mina önskemål om att vara
glad och ekonomiskt obe-

roende. Jag har börjat förstå vad äkta frihet kan betyda för
mig. Nu är det upp till mig själv att fortsätta att förverkliga
mina visioner. Vår upline visar mig vägen och jag bestämmer
själv farten!”

Marja-Leena Savolainen Finland

GOLD PRODUCER
MARS

Manne & Annica Stjernhammar Sverige

GOLD PRODUCER
MARS

18 % MARS

Elena Andersen
Dorte & Erik Frødstrup
Eva & Jonas Nyberg

Per & Annica Utter
Urban & Lena Bergfelt
Dorothea Paul & Stig Johansson

Lisbeth Ericsson
Navid Tavakoli-Toussy
Lars & Annika Bergström

Solveig & Allan Christiansen
Jane Sørensen
Ralf & Karin Holmberg
Heidi & Jukka Hovisilta
Hannele Haavisto
Riitta & Mika Onnela
Seija Varpe
Matleena Knuutila

Jari Vesander
Sari Vesander
Aaron Salo & Hanna Keskitalo
Torbjörn Estman
Ragnhild & Lars Olsson
Birgitta Thorén Åström & Anders Åström
Ingela & Jan-Erik Nilsson
Gunilla & Raoul Atmer

Kerstin Zetterström & Johan Fahlstedt
Leif Söderquist
Monica Hulten & Lars Stensson
Andreas Nilsson
Marianne Härning-Nilsson
Britt-Inger Tinnert
Ulf & Ulrika Englund
Vanja & Sven Luthman

15 % MARS

JUL/AUG 09
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ARTISTRY™ Naturale Inspiration
Colour Collection

Colour Collection och ARTISTRY makeup.

Glöm inte det eleganta ARTISTRY Eye and Cheek Compact, designat av Olivier
Van Doorne, som passar till de vackra ögonskuggorna nedan.

Etuiet säljs separat. Artikelnummer 104173

Revelation-färger*

Fern

Jade

Starry Night

Joy

Artikelnr 107088

Revelation
Insight-färger*

Fresh Moss

Sable

Bone

Sandstone

Artikelnr 107083

Insight

JUL/AUG 09

”Ett fantastiskt erbjudande som kan öka framgången i din verksamhet och ge dig ökat självförtroende när du säljer”

Maximera din försäljning med
detta unika erbjudande – köp ett
doftset, så får du 50 % rabatt* på
nästa set!
Erbjudandet gäller mellan den 1 juli 2009 – 31 augusti 2009,
eller så långt lagret räcker.

Artikelnummer 235218
* Med 50 % reducerad PV/AV

FANTASTISKT ERBJUDANDE PÅ DOFTSET!

* Färgerna kan inte återges exakt vid tryckningen.



Oavsett vart dina kunder ska resa i sommar kan de alltid ha sina
favoritprodukter med sig i det nya TRAVEL TRIO. Setet består av
tre tomma flaskor i resestorlek som vardera rymmer 100 ml.

NYHET!
AMWAY™ TRAVEL TRIO™

10 vattenfasta etiketter medföljer så
att du lätt kan se vad du har i flaskorna.
Artikelnummer 107211
– 3 flaskor à 100 ml

... eller användas var för sig

Kan hållas samman med
ett gemensamt lock

6 situationer då du behöver
TRAVEL TRIO:

Ta med setet i handväskan
(BODY SERIES™ hand- och
kroppslotion)

Ta med det i träningsväskan
(G&H™ duschkräm)

Till festivalen
(SATINIQUE™ schampo)

Till poolen
(PETER ISLAND™ solkräm)

På semestern
(dina favoritprodukter)

I handbagaget när du ska flyga
(setet är så litet att det uppfyller
flygbolagens krav för handbagage)

JUL/AUG 09
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NUTRILITE™/NUTRIWAY™*-varumärket

Hur fungerar det?
Kampanjen pågår på webbplatsen
www.everykickcounts.com.
Besökare på webbplatsen kan sparka på
bollen eller skicka en boll vidare som de
har fått med e-post. Du kan även se alla
de sparkar på bollen som kör runt i hela
världen!

Syftet med ”Every Kick Counts” är att
låta människor över hela världen komma
i kontakt med NUTRIWAY-märket. Varje
gång bollen skickas vidare skänks ett
bidrag till AMWAY ONE BY ONE-
kampanjen för barn. Ju fler gånger bollen
spelas vidare, ju fler pengar skänker
NUTRIWAY-märket. Upp till
1 150 000,00 SEK!

Gå in på webbplatsen ”Every Kick Counts”
nu och skicka bollen vidare till dina kun-
der, din familj, dina downlines och alla
andra som kan vara intresserade av att
hjälpa barn som verkligen behöver det.

Små bidrag med tid och pengar kan förändra ett

liv. ”Every Kick Counts” är en ny global online-

kampanj som lanseras med hjälp av vår vän, den

internationelle fotbollsstjärnan Ronaldinho. I

kampanjen kan alla som har en Internetanslutning

bidra till att förbättra barns liv – oavsett var de

befinner sig.

Men vi behöver din hjälp. ”Every Kick Counts”-

kampanjens framgångar bygger på att så många

som möjligt hör talas om kampanjen och sparkar

på bollen så många gånger som möjligt.
* NUTRIWAY är varumärket för vitamin-,

mineral- och kosttillskott i Skandinavien.

produkt12
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Varenda bollspark räknas

Hur kan dina sparkar på
bollen bli något betydelse-
fullt?

Så lite som SEK 150,00 kan ge ett resurssvagt
barn rent vatten och stöd till en utbildning

Med ett belopp på SEK 300,00 kan man vac-
cinera mot de sex dödligaste barnsjukdomarna

Och ett belopp på SEK 5 800,00? Det är allt
som behövs för att operera en gomspalt på
ett barn som inte skulle haft råd till det annars

Vad är AMWAY ONE BY ONE-
kampanjen?
AMWAY ONE BY ONE-kampanjen för barn samar-
betar med flera hundra ledande välgörenhetsorgani-
sationer över hela världen. De upplever hur stor
betydelse det har att hjälpa ett barn i taget, och nu
– en bollspark i taget. Under de senaste fem åren har

kampanjen bidragit med mer än SEK 536 000 000,00
och nästan 1 miljon frivilliga arbetstimmar till fall som
det här.

Logga in på www.everykickcounts.com nu!

produkt 13
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Beställ din favoritfärg från Ideal Dual
Powder Foundation och en vacker
Ideal Compact, så får du 10 % rabatt
på båda produkterna. Använd de
särskilda artikelnumren nedan
Reducerad PV/AV.

Fast
erbjudande

LÅT KUNDERNA FÅ UPP
ÖGONEN FÖR DESSA NYA

FÄRGSTARKA ARTISTRY™-
ERBJUDANDEN!

Köp 2* ARTISTRY Total Mascara till ett särskilt
introduktionspris. Välj bland produkterna nedan.
Reducerad PV/AV.

ARTISTRY TOTAL
MASCARA

Dark Brown 105616
Black 105615
10 g

ARTISTRY TOTAL
MASCARA WATERPROOF

Dark Brown 105614
Black 105613
10 g

Erbjudandet gäller till den 31 januari 2010
Introduktionspriset motsvarar en rabatt på 25 % med reducerat PV/AV.

* Erbjudandet gäller för en valfri kombination av artikelnumren
– samma artikelnummer får gärna användas flera gånger.

Pearl + Compact 234912
Chablis + Compact 234913
Bone + Compact 234914
Shell + Compact 234915
Linen + Compact 234916
Chiffon + Compact 234917
Sand + Compact 234918
Natural + Compact 234919
Plush + Compact 234920
Golden + Compact 234921
Toffee + Compact 234922
Cappuccino + Compact 234923
Espresso + Compact 234924
Mink + Compact 234925

Köp en ARTISTRY Total
Mascara, så får du ARTISTRY
essentials Eye and Lip Makeup
Remover för HALVA PRISET
Reducerad PV/AV.

ARTISTRY TOTAL MASCARA
Black + Eye and Lip
Make up Remover 234940

Dark Brown + Eye and Lip
Make up Remover 234941

ARTISTRY TOTAL MASCARA
WATERPROOF
Black + Eye and Lip
Make up Remover 234942

Dark Brown + Eye and Lip
Make up Remover 234943

produkt14

JUL/AUG 09

Erbjudandet gäller till
den 31 januari 2010

OBS När du ska fästa refillen i Ideal Dual Compact,
måste du först dra av den övre delen av klistermärket
på baksidan av refillen innan du lägger den i etuiet.



Ju mer du tjänar
– desto större
belöningar
uppnår du
Du har fått en snabbguide om de maximala bonusutbetalningar
du kan uppnå i säljinitiativet 2009/10. Ytterligare information
om vad DU måste göra kan du få från din upline.

Fördubbla din bonus

din bonus!

Här är den MAXIMALA bonus

du kan uppnå som EXTRABONUS

på följande kvalificeringsnivåer:

FOUNDERS PLATINUM

Den maximala extrabonus du kan uppnå, är

28 000 SEK per månad

och 336 600 SEK* per år.

EMERALD
Den maximala extrabonus du kan uppnå

som kvalificerad Emerald, är

32 300 SEK per månad

och 387 600 SEK* per år.

DIAMOND
Den maximala extrabonus du kan uppnå

som kvalificerad Diamond, är

42 000 SEK per månad

och 504 000 SEK* per år.

* före skatt

din verksamhet 15



Vad skulle du göra
om du fick 200 000 euro?
Diamond Super Bonus (DSB)
En drömresa till en av världens mest spännande destinationer
OCH en engångsbonus på 200 000 euro

Detta säljinitiativ är öppet för alla ABO:er på alla nivåer som vill uppnå Diamond eller högre
kvalificeringsnivåer och som ökar antalet kvalificerade månader för ben i frontlinjen med
42 på 4 år.

Är detta DIN superbonus?

Utveckla din Amway-verk-
samhet över gränserna
Europeisk Emerald och Diamond
Kvalificeringar och bonusar

viktig del av det nya europeiska säljinitiativet för att bättre motivera och belöna de ABO:er,
som genomför det arbete som behövs för att bygga upp en stark och framgångsrik

vet att du lägger på att bygga upp en stark, balanserad och framgångsrik
Amway-verksamhet över gränserna i Europa.

din verksamhet16



Låt oss fira våra framgångar
tillsammans
Förena affärer med massor av nöjen

Vi ger dig möjlighet att besöka olika länder, kulturer och träffa människor, endera som du redan känner eller som är helt nya
för dig, som du kanske inte får möjlighet att träffa annars. Se till att du får en inbjudan du också!

Ledarutbildningsseminarium (LTS) 2011

områdets mest fantastiska sevärdheter och attraktioner samtidigt
som vi skämmer bort dig och ger dig en upplevelse för livet.

Vad ska du göra för att få en biljett?

och marknadsföringsplan för att kvalificera dig till den här belöningen.

Kvalificeringsperioden löper från den 1 september 2009 till den

31 augusti 2010. Du får alltså ett helt kvalificeringsår på dig att uppnå målet!

Det här måste du göra:

under hela kvalificeringsåret

din verksamhet 17



Mer information om

bonusutbetalningarna och

kvalificeringskriterierna kan

du få från din upline eller

på www.amway.se

Dubai väntar på DIG
European Diamond Conference 2011

en av världens mest exklusiva och lyxiga destinationer – Dubai.

Dubai, som kallas ”den Persiska golfens pärla”, blandar historia och traditioner med nytt och modernt

de mest exklusiva affärerna.

Man får naturligtvis inte glömma de långa dagarna med strålande solsken, som kan njutas på de
skimrande stränderna. Dubai är i sanning ett fantastiskt resmål och väl värt att uppleva.

Kvalificeringsperiod: 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Fördelar för Executive Diamonds (på Diamond Conference 2011)
Om du kvalificerar dig till Executive Diamond eller högre under innevarande kvalificeringsår, så
kvalificerar du dig till biljetter till en ”jorden-runt-resa” i första klass och mycket mer:

Vi ger dig dessutom en extrabonus på 92 000 SEK för varje ABO som du kan använda på resan!

Kvalificeringsperioden löper från den 1 september 2009 till och med den 31 augusti 2010.
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ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™
– HUDVÅRD I DETALJ
ARTISTRY TIME DEFIANCE använder de senaste framstegen inom hudvårdstekniken och levererar lösningar som
går längre än traditionellt antiåldrande med hjälp av patentsökta ingredienskombinationer och tekniker.

TIME DEFIANCE
Cleansing Treatment

TIME DEFIANCE
Conditioning Toner

Avlägsnar effektivt makeup och
överflödigt fett och smuts som
täpper till porerna.

Exfolierar skonsamt huden och
främjar andra produkters verkan.

Produkter Viktiga egenskaper

FÖRBEREDELSE
av huden.

Om du vill veta mer om ARTISTRY TIME DEFIANCE-produkterna kan du gå in på Brand Centre www.amway.se

TIME DEFIANCE
Lifting Eye Créme

Reducerar åldrande av huden runt
ögonen.

FÖREBYGGANDE
och ÅTERSTÄL-
LANDE vård.

(välj en eller flera
kurprodukter
beroende på vad
din hud behöver)

TIME DEFIANCE
Vitamin C and Wild Yam

Minskar synligheten av rynkor på

TIME DEFIANCE
Illuminating Essence

Ger synbart klarare hud på bara
14 dagar.

TIME DEFIANCE
Wrinkle Relax

Minskar genast synligheten av
uttryckslinjer.

TIME DEFIANCE
Intensive Repair Daily

TIME DEFIANCE 3D
Lifting Serum

Verkar genast uppstramande på
huden.

TIME DEFIANCE Day Protect Crème
SPF 15 (normal/torr hud)

TIME DEFIANCE Day Protect Lotion
SPF 15 (blandhud/fet hud)

Exklusiv antirynkkräm som skyddar

radikaler i de fyra skadliga faserna.

UV-SKYDD av
huden.

TIME DEFIANCE
Intensive Repair
Serum

Främjar hudens naturliga förmåga
att återställa sig själv – ger fantastiska
resultat på bara 14 dagar. Används
4 gånger per år.

Medverkar till
att MOTVERKA
synliga tecken
på åldrande.

TIME DEFIANCE Night Recovery
Creme (normal/torr hud) eller

TIME DEFIANCE Night Recovery
Lotion (blandhud/fet hud)

kommunikationen när kroppen vilar
och reparera de synliga tecknen på

mässiga stressfaktorer.

Ger huden ett skyddande skikt
– en barriär mot vardagens skadliga
påverkan.

TIME DEFIANCE
Skin Refinishing Lotion

Använder vete och inte syra för att

ringsprocess.

Steg

NY
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3 SOMMAR-
SKYDD

en perfekt solgyllene lyster, utan samtidigt skydda huden mot

lotion motverkar flagning och gör att den vackra färgen håller
längre.*

Artikelnummer 103172 – 250 ml

Artikelnummer 103173 – 250 ml

Artikelnummer 103176 – 250 ml

* När den används tillsammans med en solkräm med rätt solskyddsfaktor.

2 SOMMARRENT
SA8™ är ett av världens effektivaste tvättmedelssystem. SA8
sköljmedel med doft av alpblommor och trädgårdsblommor
ger kläderna en fräsch doft av sommar.

SA8 sköljmedel med doft av alpblommor
Artikelnummer 103405
SA8 sköljmedel med doft av trädgårdsblommor
Artikelnummer 103408

1 SOMMARSNACKS
Hjälp dina kunder att komma i form i sommar med NUTRIWAY™ POSITRIM™
proteinbar. Dessa snacks är näringsrika, har ett högt proteininnehåll och är
lätta att ha till hands. De är ett bra komplement till en sund kost, för de
innehåller nämligen alla de nio essentiella aminofettsyrorna och inte särskilt
mycket kolhydrater och fett. NUTRIWAYs proteinbar finns i tre olika läckra
smakvarianter och varje bar innehåller endast 1,5 g mättade fettsyror!

Caramel Vanilla Artikelnummer 102617
Chocolate Mint Artikelnummer 101140
Orange Crème Artikelnummer 101141

produkt20
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5 SOMMAR-
FÖTTER

Dina kunder kan få perfekta sommarfötter
med ARTISTRY™ fotvårdsserie. Serien
innehåller ARTISTRY exfolieringskräm som
skonsamt avlägsnar torr och narig hud
samt ARTISTRY fotbalsam som mjukgör.
Båda produkterna har en vacker
sommardoft av uppfriskande mandarin,
lime, gröna äpplen och havsbris i skön
förening.

ARTISTRY fotvårdsserie
Artikelnummer 101814
– 2 x 125 ml

4 SOMMAR-
FRÄSCH

BODY SERIES™ uppfriskande duschgel
gör dig fräsch hela sommaren. Innehåller
en särskild deodoriserande doft som
håller dig fräsch. Håller dig ren och
fräsch hela dagen med en deodorant
från BODY SERIES – lämplig för både
män och kvinnor.

BODY SERIES uppfriskande duschgel
Artikelnummer 2162
– 400 ml

6 SOMMARDOFT

for Women är helt perfekt en varm eftermiddag. En vacker och varm sommarkväll är ANCESTRY™
Eau de Toilette for Men helt rätt val – den intensiva doften av fräsch lavendel och cederträ är
mycket maskulin och mycket attraktiv.

Se artikelnumren i produktbroschyren.

produkt 21
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NUTRIWAY DOUBLE X-kost-
tillskott med multivitaminer/
multimineraler/fytonärings-
ämnen innehåller starka kon-
centrat från 23 olika frukter,
grönsaker och andra växter.
Får dina kunder det från sina
egna multivitaminer? Nej! Vad
går de mer miste om?

Är dina multivitaminer lika bra som

NUTRIWAY™ DOUBLE X™?

Är deras nuvarande multivitaminer ...

fulla av koncentrat och extrakt från: granatäpple, grönkål, tranbär, äpple, druvskal, plommon,

basilika, vattenkrasse, oregano, rosmarin, salvia, persilja, sparris, grapefrukt, mandarin, citron,

broccoli, pepparrot, blåbär, alfalfa, acerolakörsbär, tomat och ringblomma?

fulla av naturliga växtingredienser som är kända för att skydda kroppen mot fria radikaler

pga. sina antioxiderande egenskaper?

fria från färgämnen, sötningsmedel och konserveringsmedel?

utvecklade av en erkänd, banbrytande och ledande verksamhet inom vitaminer, mineraler

och kosttillskott?

producerade av en verksamhet som kontrollerar alla delar av processen från sådd till färdig produkt?

framställda med avancerade bearbetningsmetoder som bevarar alla näringsämnen och

säkrar en hög kvalitet?

testade och kontrollerade över 600 gånger för sin renhet och verkan?

Med NUTRIWAY DOUBLE X-kosttillskott kan dina kunder vara säkra på att få mer än

den rekommenderade dagliga mängden vitaminer och mineraler – men i lämpliga och

väl sammansatta mängder.

NUVARANDE

MULTIVITAMINER

produkt22

Artikelnr 104477
– standardförpackning

186 st.

Artikelnr 104478
– refillförpackning

372 st.



NUTRIWAY™ DOUBLE X™ är det ultimata kosttillskottet
med multivitaminer/multimineraler/fytonäringsämnen från
NUTRIWAY-märket och innehåller en dynamisk blandning
av ingredienser som stödjer en aktiv och sund livsstil.

produkt 23

Kroppen innehåller proaktiva enzymer som skyddar mot potentiellt
skadliga gifter. Broccoli är tillsammans med kryddväxter som
rosmarin, oregano, basilika och de andra ingredienserna i

dessa enzymer för att främja inaktivering och avlägsnande av
potentiellt skadliga ämnen.

Dessutom fungerar de vitaminer, mineraler och koncentrat som

som stöd för att upprätthålla ett normalt immunförsvar, ett
friskt skelett och en optimal hjärnfunktion. Det ger
samtidigt ett starkt antioxidantskydd och ett ökat
välbefinnande. Allt detta kan dina kunder få med

Medverkar till att
avlägsna giftämnen



Sommarvård
för håret

”Folk frågar mig hela tiden: Vad är inne just
nu? Vilken är den senaste trenden? Det
hetaste just nu är alla typer av hårfärger,
och nu kan vi faktiskt få färgen att hålla
ännu längre. Hållbar hårfärg blir säkert en
trend som alla kommer att älska.”

Om du vill veta mer om SATINIQUE hårvårds-
produkter kan du gå in på vårt Brand Centre på
www.amway.se

SATINIQUE™ Colour
Care-produkterna håller
upp till 115 %* längre
på färgen och ger dig ett
vackert hår med en fyllig
färg – hela sommaren.

med vanliga hårvårdsprodukter.

SATINIQUE
Color Care Shampoo
Innehåller milt ytaktiva ämnen som
tvättar håret skonsamt, motverkar att

rester som kan göra håret trist att se
på. Framhäver hårets glans och ger det
nytt liv.*
Artikelnummer 102674 – 300 ml

SATINIQUE
Color Care Conditioner
Slätar ut hårets fjällskikt och binder
fukten och färgen i håret. Gör håret
vackert, mjukt och lätt att reda ut.*
Artikelnummer 102675 – 250 ml

SATINIQUE
Color and Heath Protector Spray

miljöfaktorer och stylingskador. Vårdar
håret och gör att det ser friskare och
glansigare ut.*
Artikelnummer 102676 – 220 ml

John Gillespie, internationellt erkänd hårstylist

produkt24
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Lifestyle Balanced Solutions Programme (LBS)

heter utgör en del av de livsmedel du gärna får äta. Så här fungerar det:

Gå ner i vikt på ditt
sätt med Lifestyle
Balanced Solutions
Programme

* Det är viktigt att du kontaktar din läkare för att se till att
programmet är lämpligt för dig ur medicinsk synvinkel.

Så här bevarar du vikten
Det är nu du ska öka kaloriintaget något†, så att du kan njuta av friheten att kunna välja mellan
ännu fler livsmedel! Det gör det lättare för dig att att behålla din nya vikt. Följ motionsprogrammet i
steg 4. Gå igenom dina viktmål och ta reda på hur du ska justera kalorinivån för att få en sund
livsstil på lång sikt.

Se hur bra du har klarat det hittills

Sätt enkelt samman dina måltider genom att använda tabellerna till livsmedelsgrupperna
och/eller kostplanerna
Motionera regelbundet

Beräkna hur mycket du får äta
Följ måltidsexemplen så att du får en bra start

Motionera genom att följa de rekommenderade övningarna för din livsstilstyp

Sätt upp dina mål

Välj det kostprogram som passar dig
Välj rätt kaloriintag som ger dig en viktminskning

LBS Basic Kit:

Artikelnummer 218502

LBS Starter Kit:
(ingen rabatt) – mer information hittar
du i produktbroschyren
Artikelnummer 218503

Sommaren är den perfekta tiden för dig att informera dina kunder om en möjlighet
att gå ner i vikt med ett program som bygger på personens egna val.

produkt 25
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Från den 1 juli 2009 får du 10
NUTRIWAY Daily-vykort med
Ronaldinho HELT UTAN KOSTNAD
när du beställer en burk NUTRIWAY™
Daily.

Dessa vykort är perfekta att lägga hos
kunderna så att de kan se din kontakt-
information, men levereras endast så långt
lagret räcker. Beställ på en gång så att du
kan utnyttja detta fantastiska erbjudande.

Artikelnummer 9799
120 st. per förpackning

ERBJUDANDE PÅ RONALDINHO-VYKORT!

produkt26

SISTA CHANSEN ATT KÖPA!
ARTISTRY™ Mascara 200 och Flawless
Powder Foundation + Compact utgår

numren nedan.

Flawless Powder
Foundation
Porcelain 101264
Cameo 101266
Buff 101267
Linen 101268
Parchment 101269
Sand 101272
Fawn 101270
Almond 101274
Caramel 101277
Cocoa 101279

Refillable Foundation
Compact
Artikelnr 101280

Waterproof
Mascara 200 (7 g)
Black 4916

LEVERERAS SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.
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Njut smaken av
Medelhavet i sommar

Oljan som har framställts av
manuellt skördade oliver och ett
urval av de finaste Medelhavsoljorna

upplevelse samtidigt som de får
olivoljans alla goda fördelar, bl.a.:

ett högt innehåll av enkelomättat
fett som kan bidra till att minska
risken för hjärtsjukdomar

mycket oljesyra, polyfenoler

antioxidanter

Dina kunder kommer att njuta av
att sätta fram AMWAY da
Carapelli Firenze extra jungfruolja
på bordet. Oljan övertygar med
sin milda och mogna fruktsmak,

smak och den varma aromen av
gräs och mandel.

AMWAY da Carapelli Firenze
extra jungfruolja
Artikelnummer 3963
– 2 x 0,75 liters flaskor

Sedan urminnes tider har man

i Italien som är kända för sin utsökta
smak. Produkten är känd för den
intensiva, fruktiga aromen och den
delikata, sursöta smaken. Kvaliteten

tiet för balsamvinäger i Modena” och
av kontrollinstansen Cermet. På
flaskhalsen sitter den officiella, röda
etiketten som ett bevis på den utsökta
kvaliteten.

Balsamvinäger från Modena
Artikelnummer 200662
500 ml

Serveringsförslag:

Stänks över frukt, sallader,
grillat kött, fågel och skaldjur

Tillsätts i såser för att ge en
fyllig och delikat smak

AMWAY™ da Carapelli Firenze extra
jungfruolja är olivolja av högsta kvalitet som

en ledande italiensk producent.

Balsamvinäger från Modena är en
specialprodukt som har framställts av

druvor från området runt Modena.

JUL/AUG 09

produkt 27



.Just Bet B
M

än
gd

P
V

A
V

A
B

O
-p

ri
s

in
kl

.
m

om
s

R
ek

om
m

en
de

ra
t

de
ta

ljh
an

de
ls

pr
is

in
kl

.m
om

s

En
he

ts
pr

is
in

kl
.m

om
s

A
rt

ik
el

nr

P
ro

du
kt

50-årsjubileum
108922 Klocka för män 1 st. 78,43 1 150,00 1 438,00 1 869,00 1 438,00/st.
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SA8™ flytande tvättmedel
Dina kunder kommer att älska Amways
SA8 flytande tvättmedel som har en superbra
tvättförmåga.

SA8 flytande tvättmedel tvättar effektivt rent i alla temperaturer och
vattenhårdheter och

kan användas till alla tvättbara textiler* och sköljs lätt ur kläderna

har utvecklats särskilt för tvätt i kallt vatten

skyddar klädernas färger och förhindrar att svarta färger bleks

innehåller naturliga mjukgörande medel som gör kläderna mjuka

Artikelnummer 103800 – 1,5 liter
Artikelnummer 103278 – 4 liter

* Inte lämpligt för siden och ull

produkt28
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09
JUST BETTER
EXPO 2009 består även i år av en kombination av utställning
och utbildning, där du även får möjlighet att få information från
Amway och Amways professionella utbildare. Det kostar inget
att besöka EXPO-området, men du måste köpa en biljett om
du vill delta i våra utbildningar under dagen. Vi offentliggör
programmet ungefär en månad i förväg och vi är övertygade
om att du inte kommer att bli besviken. Som vi nämnt tidigare
kommer vi år igen att göra det bästa vi kan för att göra dagen
till ett speciellt jubileumsevenemang, men utan dig går det
inte.

Om du inte redan har köpt din biljett, är det inte för sent. Beställ din
biljett med artikelnummer 234502. Biljetterna kostar 175 SEK,
och du får PV/AV om du köper din biljett senast 14 dagar före
evenemanget. Du kan även köpa biljetten vid entrén för samma
pris, men utan PV/AV.

Var med på ”Amway EXPO 2009 – JUST BETTER”, där vi firar
Amway 50 år och Amway Scandinavia 10 år. Det blir ett alldeles
speciellt evenemang:

Du hittar oss här:

Amway Sverige Lördagen den 26 september 2009
Axa Sports Center, Södertälje

Amway Danmark Söndagen den 16 augusti 2009
Vejle Musikteater, Vejle

Amway Norge Lördagen den 29 augusti 2009
Thon Gardermoen Congress Centre, Oslo

Amway Finland Lördagen den 5 september 2009
Tampere-Talo, Tampere

Vi ser fram emot att få hälsa dig välkommen

din verksamhet 29

JUST BETTER – titeln ställer krav. Vi har gjort vårt yttersta för att ge dig upp-
levelser som inspirerar dig själv och din Amway-verksamhet. Allt kan hända den
här dagen. Vi bjuder på många spännande överraskningar.



din forretning30

var mycket synliga. Vi hade ett stort sponsortält och vår logotyp fanns med överallt, även på den officiella löpartröjan. För tredje

Ett stort tack till alla som deltog och som bidrog till att göra en skillnad!

tog emot donationen på

uppskattade vårt engagemang och vår uppbackning av UNICEF:s
arbete. En del sprang för UNICEF för första gången, medan andra
var med redan vid vårt första lopp 2007 då 112 kvinnor deltog.
2008 var vi 341 kvinnor och 2009 var vi 408.
Helt fantastiskt! Kirsi Kovacs
var den bästa löparen från

bästa tid de två föregående
åren, men i år hade hon
nyligen genomfört ett
maraton och kroppen var
inte helt klar till ännu ett
lopp. Ett stort grattis från

Amway-logotypen var synlig på riktigt många platser:
vi hade vårt eget sponsortält, logotypen fanns på de
officiella sponsortröjorna och den fanns bland annat på
start- och målportalerna på Naisten Kympiis hemsida.

och många var där för att heja på löparna! Särskilt glada var vi över
att UNICEF fanns representerat i tältet.

Vi bjöd på NUTRIWAY Strive+ och NUTRIWAY proteinbar.

Bilderna talar för sig själva.

Naisten
Kymppi 2009
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Partner Stores
Vi är stolta över att kunna presentera vårt samarbete med våra
Partner Stores. Som ABO kan du få PV/AV på dina köp när du
handlar genom våra Partner Stores som har ett stort sortiment

– där hittar du alla fina erbjudanden.

fall genomförde jag Naisten Kymppi 2009 i Helsingfors – ett lopp

att ha sprungit för ett gott syfte.

Point of No Return

Så stod jag där i mängden, klar till start i 28 graders hetta. Dumt

helt skräckslagen! Skulle jag kunna genomföra loppet? Självklart

mig själv en stor belöning om jag klarade det. Så långt så väl.

Där var så många kvinnor i alla åldrar. Det var härligt att komma till

sprang jag in i muren. Den var hög, men jag tog mig över den –
sten för sten. Precis som syftet med att samla in pengar till att
bygga förskolor i Turkiet – sten för sten – tänkte jag medan jag
fortsatte att springa.

Vid den sista vätskedepån vid 7 km hade jag tagit mig över muren
och genomförde 10 km på 1 timme och 10 minuter! Det var 10
minuter längre än mitt mest optimistiska mål. Men jag genomförde
loppet och det var en fantastisk känsla som jag inte kan beskriva.

I feel good ...

din verksamhet 31

Min belöning till mig själv är att jag genomförde loppet och att jag
är motiverad att fortsätta min löpträning. 2010 springer jag
Naisten Kymppi på 1 timme! Garanterat!



iCook™ matlagningssystem
sommarerbjudande
10 % rabatt och full PV/AV

iCook lyxigt familjeset i 27 delar

Sommaren är den perfekta tiden att samlas med vänner och familj runt en härlig måltid. Ge
dina kunder möjlighet att laga hälsosam mat och få en sundare vardag med detta fantastiska
erbjudande på iCook matlagningssystem.

Här kan du också hämta läckra recept från hela världen.

iCook lyxigt familjeset i 27 delar
Artikelnummer 101098

Erbjudandet gäller från den 1 juli till den 31 augusti 2009.

Amway

Priser för alla produkter finns i prislistan.

Utgivare: Anki Brunell
Amagram™ ges ut 10 gånger om året till
alla ABO:er i Skandinavien av Communications
Department of European Regional Marketing,
St Annes House, Caldecotte Lake Drive, Calde-
cotte Business Park, Caldecotte, Milton Keynes,
MK7 8JU, Storbritannien.
Tel. +44 (0) 1908 629400.

Amway och andra produktnamn angivna med
stora bokstäver eller fet stil är varumärken för
Amway Corporation, Ada, Michigan, USA.
Amway (Europe) Limited är registrerat i
Storbritannien. Amway Sverige, Box 270,
201 22 Malmö. Tel. (08) 623 12 21
Fax: (08) 623 17 21
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