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Ne pozabite na svoj POSITRIM™
kremasti napitek v prahu
Če ste se v zadnjih nekaj tednih zelo trudili, da bi z uporabo 
POSITRIM kremastega napitka v prahu do poletnih počitnic
oblikovali lepo postavo – tega nikar ne zavrzite!

POSITRIM nadomestnega obroka ne smete uporabljati
kot popolnega nadomestila za vsakodnevno prehrano.

POSITRIM nadomestni obrok in POSITRIM posodica 
za mešanje sta tako vsestranska, da ju lahko vzamete s sabo
kamorkoli, ne glede na to, ali greste na enodnevni izlet 
na obalo ali na 14-dnevne počitnice. Posamezne vrečke
spakirajte v svojo prtljago in že si jih lahko z 250 ml
posnetega mleka pripravite za zajtrk ali kosilo. Tako lahko
še zmeraj uživate v počitniških dobrotah, ne da bi se morali
bati, da se boste vrnili z “dodatno prtljago okoli pasu”,
hkrati pa z zagotovilom, da še zmeraj dobivate prehransko
ustrezne in zdrave nadomestke obrokov. 

Počitnice so čas za sprostitev in lahkotnost, vendar 
so lahko tudi čas pretiranega uživanja v hrani in pijači,
kar pomeni, da lahko kaj hitro ponovno pridobite tistih
nekaj kilogramov, ki ste se jih ravno uspeli znebiti. 

A ne nujno …

POSITRIM nadomestni obrok
je ključna sestavina
Amwayevega Programa 
za uravnotežen življenjski slog.

Vsak paket vsebuje 14 vrečk.

POSITRIM kremasti napitek v prahu 
103792 – vanilija
103793 – kakav

218506 – POSITRIM posodica za mešanje

NUTRILITE™ je vodilna znamka vitaminov,
mineralov in prehranskih dopolnil na svetu

(na osnovi prodaje v letu 2005 po podatkih 
iz raziskave Euromonitor International).
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Sodelovanje
Bistvo tega posla je, da sodelujemo. 

Sodelovanje z uporabniki, saj tako lažje
uživajo v prednostih naših izdelkov.
Sodelovanje drug z drugim, da se naučimo
posla. Sodelovanje s podjetjem, da boste
lažje dosegli cilje, ki
ste si jih zastavili v
zvezi s poslom –
velike in majhne.

Mnogi od vas
poznate ljudi v
našem poslu, ki so
šele na samem
začetku. To so tisti,
ki najbolj
potrebujejo našo
pomoč.
Potrebujejo našo
spodbudo.
Potrebujejo
védenje, da so bili
tudi drugi ljudje
nekoč v njihovi koži.
Ljudje, ki jim ni
vseeno za njihove

cilje in ljudje, ki so jim pripravljeni
pomagati pri razvoju posla. 

Za tiste, ki ste novi – vedite, da smo z
vami. Nadvse se bomo potrudili, da vam
bomo zagotovili izdelke, 

ki jih bodo
potrošniki radi
kupovali in jih boste
vi radi prodajali.
Vedite, da je z vami
tim – tako v
skupinah SNP-jev
kot tudi v
korporaciji Amway
– ki vas zavzeto
podpira in vam
pomaga na poti 
do uspeha.

Ravno sodelovanje
je namreč bistvo
našega posla.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman
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In kako nam uspeva?
Eden za enim ustvarjamo boljši svet
za vse otroke. Od začetka programa
v letu 2003 smo:

• v svetovnem merilu razdelili 
več kot 39 milijonov USD,

• dali upanje in priložnost več 
kot petim milijonom otrok in

• darovali 606.000 prostovoljnih 
ur zaposlenih in SNP-jev.

Vsak od nas lahko
kaj stori

Globalna korporacija Amway se je zavezala, da bo otrokom pomagala
do boljšega življenja s kampanjo za otroke “Eden za enega”. Amway 
in njegova pridružena podjetja v več kot 80 državah in ozemljih se
združujejo v tej kampanji, s katero podpirajo izobraževalne,
zdravstvene in kulturne projekte za otroke na mednarodni in
regionalni ravni.

Ponosni smo, da v Evropi podpiramo UNICEF, eno od dobrodelnih
organizacij pod okriljem kampanje Eden za enega. UNICEF je leta
2006 praznoval 60. obletnico delovanja za otroke in ustvarjanja sveta,
ki bo zanje primernejši.

Če želite še naprej podpirati otroke po vsem svetu, bodite
pozorni na september 2007, ko bodo izšle nove ekskluzivne
voščilnice in tretja dobrodelna značka za zbiratelje – Vicky. 
Z nakupom katerega koli od teh izdelkov lahko resnično
pripomorete za vedno izboljšati življenja otrok.
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Amway Slovenija in Unicef

Rekorden izkupiček
na dražbi Punčke iz cunj

Na dražbi, ki jo je
povezoval Lado Bizovičar,
novi nacionalni
ambasador UNICEF-a
Slovenija, so se zbrali tudi
Amwayevi Samostojni
nosilci posla, pomembni
predstavniki slovenske
gospodarske sfere ter
UNICEF-ovi nacionalni
ambasadorji. 

Prodanih je bilo vseh 42
punčk, celoten izkupiček
denarja, in sicer 30.000
EUR, ki je letos rekorden
v primerjavi z dražbami v
preteklih letih, pa bo
UNICEF Slovenija
namenil cepljenju 1753
otrok proti šestim osnovnim
otroškim boleznim v
manj razvitih državah.

16. maja je v Mestnem muzeju Ljubljana v
znamenju družbene odgovornosti podjetij
potekala že tretja dobrodelna dražba 
Punčke iz cunj.

Generalni pokrovitelj letošnjega projekta 
je AMWAY Slovenija, ki je na dražbi 
kupil najdražjo punčko, in sicer Anastazijo
Zojo. Dosegla je vrednost 2.000 evrov,
izdelal pa jo je eden odmevnejših modnih
oblikovalcev, Alan Hranitelj.
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Podjetje Amway že od prvega dne izkazuje skrb za druge in to načelo je
danes pomembnejše kot kdajkoli prej. Leta 2005 pa je oblikovalo dolgoročno
zastavljeno sodelovanje z UNICEF-om, ki je preraslo v strateško partnerstvo v
korist otrok v nerazvitem svetu. Amway Slovenija že od leta 1999 podpira in
se vključuje v različne projekte UNICEF-a Slovenija. Med njimi je tudi
program Starši otrok sveta, ki je eden od prednostnih programov UNICEF-a.

V okviru globalne organizacije je v program vključenih skoraj dva milijona
posameznikov. S tem UNICEF-u izkazujejo zaupanje, ga podpirajo ter mu
pomagajo uresničevati poslanstvo. Ne le kot Amwayeve/vi članice in člani,
tudi kot posameznice in posamezniki lahko pomagamo graditi boljši svet za
otroke tega sveta. S programom Starši otrok sveta, lahko prispevate k lepši
prihodnosti otrok v nerazvitih državah. Vabim vas, da se programu
pridružite tudi vi. S tem boste postali član UNICEF-ove družine mesečnih
darovalcev, ki mu s tem, ko ga redno podpirajo, omogočajo načrtovanje in
učinkovito izvajanje dolgoročnih razvojnih programov ter otrokom in
njihovim staršem pomembno pomagajo k izboljšanju njihovega položaja.
Starši otrok sveta s svojimi rednimi prispevki omogočajo stabilnost v nudenju
pomoči, ki je eno najdragocenejših daril, ki ga lahko damo otrokom, ki se
soočajo z lakoto, pomanjkanjem osnovnega zdravstvenega varstva, pitne
vode in sanitarij, nezmožnostjo obiskovanja šole, posledicami virusa HIV/aidsa
ter izkoriščanjem.

Na milijone je otrok, ki nas potrebujejo. Črnih in belih, rumenih in rdečih.
Velikih in majhnih, drobnih in obilnih. Sitih in lačnih, zdravih in bolnih.
Izobraženih in neizobraženih, preskrbljenih in ogroženih. Ljubljenih in
zapuščenih, z možnostmi in brez njih. Blizu in daleč, na tej ali oni celini. Na
milijone je otrok, ki naj bi bili naše največje bogastvo. Otrok, ki so najbolj
krhki zato, ker v svojih rokah nimajo moči za lastno pomoč.

Postanite Starši otrok sveta in svojim obveznostim dodajte še skrb za
prihodnost otrok. Poiščite pooblastilo, ki je priloženo tokratni številki
AMAGRAM-a in ga izpolnjenega pošljite na naslov UNICEF-a Slovenija.

Jani Resnik
direktor
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Obnovitev Amwayevega
posla
… bodite obveščeni o spremembah!

Amwayeva poslovna priložnost je ena najboljših priložnosti, 
ki uresniči VAŠ potencial. 

Več kot 3 milijoni SNP-jev
se vsako leto odločijo 

za obnovitev svojega

Amwayevega posla* 

in izkoristijo Amwayevo

poslovno priložnost ...

Obnovite Amwayev posel in pridobili boste:

• 12 mesecev, v katerih boste lahko izkoristili Amwayevo
priložnost – vključno z dostopom do več kot 450 izdelkov
in poslovnih nagrad, spodbud in drugih ugodnosti;

• redne informacije o najnovejših izdelkih in prodajnih
spodbudah ter vse najnovejše Amwayeve novice;

• stalno podporo in strokovno znanje Amwaya in SNP-ja 
nad vami pri doseganju vaših lastnih ciljev; ter

• dostop do lastnega Amwayevega posla preko strani za 
e-poslovanje

Od 1. septembra 2007 bodo na vseh evropskih trgih
v veljavi novi datumi obnovitve:

Vsak SNP in Stalni kupec plus mora vsako leto
obnoviti svoj Amwayev posel:
Redna obnovitev – 1. september–31. december
Pozna obnovitev – 1. januar–31. avgust

Letna članarina za SNP-je in SK+:
Redna – 26,00 € 
Pozna – 34,00 € 

Kako obnovite svoj posel?

• Prek interneta na naslovu www.amay.si
• Hkrati z naročilom izdelkov, ki ga pošljete po elektronski

pošti, navadni pošti oziroma faksu, ali pa ga vnesete preko
avtomatičnega odzivnika za naročanje izdelkov ATOS.

STALNI KUPCI 
• Letna članarina za Stalne kupce znaša 5,84 EUR. Če pa

boste kot Stalni kupec v koledarskem letu 2007 kupili
izdelke v skupni vrednosti 142 EUR ali več, vas bomo za
leto 2007 obnovili brezplačno.

* 2005 globalne obnovitve Amway in Quixtar



Ste si že ogledali spletne strani

blagovnih znamk?
AMWAYEVIH
Pri spletnem poslovanju z Amwayem ste morda že zasledili ikono 
»Center blagovnih znamk« na www.amway.si. Če ga še niste obiskali, 
ste doslej zamudili naslednje:

Center blagovnih znamk je področje, namenjeno našim najmočnejšim
blagovnim znamkam, ki so priznane predvsem zaradi svoje visoke kakovosti,
vrednosti in učinkovitosti.

Te blagovne znamke vključujejo ARTISTRY™, E. FUNKHOUSER™ NEW YORK,
Program za uravnotežen življenjski slog, AMWAY™ Boutique™, 
NUTRILITE™ in NUTRILITE DOUBLE X™.

Za vsako od teh močnih blagovnih znamk boste našli: 

• podrobne informacije o blagovni znamki; 

• informacije o izdelkih, ki vam bodo omogočile, da boste dobro spoznali naše izdelke in njihove koristi;

• izdelke z blagovno znamko: oglejte si, kateri izdelki posamezne blagovne znamke so na voljo;  

• dodatno poslovno gradivo za naše blagovne znamke z informacijami, kot so barvne kartice ARTISTRY, ozadja,
ohranjevalniki zaslona ali video posnetki o blagovnih znamkah;

• lekcije za usposabljanje, ki jih lahko prenesete na računalnik;

• in še več podrobnih informacij o naših znanostih, tehnologijah in pridelovalnih tehnikah ter neverjetnem
zdravstvenem inštitutu Nutrilite.

Center blagovnih znamk redno posodabljamo, s čimer zagotavljamo, da so vam zmeraj na voljo
najnovejše informacije in orodja, ki podpirajo vaše poslovanje.

Zato je center blagovnih znamk pravo mesto, na katerega se lahko obrnete, kadar potrebujete celotno
sliko izdelka.

Oglejte si ga še danes!

poslovanje8
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Dosežki SNP-jev v Sloveniji in na Hrvaškem

AVGUST15 %

Ivan Turk

AVGUST9 %

Darja Bobnar
Andreja Novšak

PLATINI
MAJ

državni uslužbenec 
in ekonomski tehnik

Nenad in Morena Krajcar, Pazin, Hrvaška

ZLATA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
MAJ

Aleš in Dragica Posega, Slovenija

ZLATA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
MAJ

pravnica in
diplomirani ekonomist

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
MAJ

defektologinja
in ekonomist

Anka in Zvonko Dušanek, Hrvaška

SREBRNI SAMOSTOJNI
NOSILEC POSLA
MAJ

strojni tehnik

Zoran Paša, Hrvaška

Ojdana in Vedran Separović, Hrvaška

V majskem AMAGRAM-u smo 
na strani Dosežki SNP-jev med 18 % SNP-ji

objavili samo go. Miro Jelić Čekada in 
po pomoti izpustili g. Marinka Jelića. 
Iskreno se opravičujemo za napako.
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18 % SK +

MAJ
Babić Danijel 
Bassin Majda 
Glavnik Mitja 
Gornik Anita 
Kranjc Debevc Silva 
Krašovec Nataša 
Linić Sedika in Tugomil
Lipovec Irena 
Maljevac Martin 
Mandelj Tina 
Meden Denis 
Meserko Gregor 
Mršek Mitja 
Nadoh Nives 
Novak Olga in Jože
Pavlič Jernej 
Pegan Verena 
Petrič Milica 
Pisar Lucija 
Posega Edvard 
Puc Janez 
Sertič Dubravka 
Sertič Marjetka 
Šardi Ines 
Škantelj Jasna 
Štih Irena 
Zajc Matej 
Zemljak Brane in Ivica
Zupan Gregor 

15 % SK +

MAJ
Abram Marija 
Bajlo Petar in Pogorelić Maja
Barić Marina in Dragan
Bičič Frenk 
Borović Dragan in Knežević Snježana
Buh Nadja 
Corrado Alessio 
Čampa Marko 
Černe Nataša 
Černeka Ingrid 
Dobrovoljc Magda 
Feran Irene 
Gorjup Sebastian 
Hamzabegović Šemsa 
Ivančič Urška 
Ivančič Rozka 
Ivankovič Gordana 
Jakop Tina 
Jurman Lili 
Jurman Kokalj Marjeta 
Kavčič Kurnik Beti 

Kobav Anica 
Koren Tina 
Kovačević Miro 
Kuzma Biserka 
Ledenko Nada 
Likar Florjan - Cveto 
Lovrić Mira in Mirko
Lukin Ruža 
Maršanić Juričić Sanja 
Mastelica Ivankovič Milena 
Medle Marija in Franc
Mišvelj Bojana 
Može Alojz 
Neziri Vedat 
Osolnik Marjeta 
Ožbolt Marina 
Pahljina Tanja in Josip
Petrun Lucija 
Poletti Alida 
Rudan Ivana 
Sabljak Marie 
Simsič Nataša 
Sokolič Suc Sonja 
Sterle Antonija 
Stojković Marija 
Strekelj Petra 
Suštaric Mojca 
Tomaš Ivan in Gordana
Tosić Nada 
Uhan Miran 
Urankar Jolanka in Vidas Ivan
Voh Tjaša 
Volf Tomaž 
Zorić Vera in Nada
Žagar Goran 
Žibrat Elvira 

12 % SK +

MAJ
Antončič Marija in Franjo
Avbar Breda in Franc
Babič Nelfi in Brenčič Eneja
Bajlo Ivan 
Banko Jelisaveta 
Bednarik Mitja in Elena
Bernić Ivo 
Bevc Helena 
Biljan Božena 
Biljan Siniša 
Bokanović Danica 
Božič Vanja 
Brumec Roman in Anđela
Bubnič Sandi 
Bubnič Jože in Dorjana
Buljan-Regul Lidija 
Cimić Davor 

Cimić Franko 
Ćosić Boban 
Despot Darus 
Dević Nenad 
Dević-Mirić Ranka 
Domitrović Snježana 
Dujela Ljubica in Slavica
Fir Gregor 
Frančiškovic Arijana 
Franović Veljko 
Gavrič Gordana 
Glavan Maja 
Glogovšek Ivan 
Gnjidić Vladimir 
Grašič Bernarda in Matjaž 
Groško Marija in Čuturilo Miroslav
Gubanec Tatjana 
Gvozdenović Nada 
Hadžić Amra 
Hudolin Aleš 
Janković Stevo 
Jeličić Renata 
Jovančić Daliborka 
Junc Anton in Majda
Karuza Nikola in Vekić Dajana
Kasipović Mario 
Klobučar Zdenka in Janez
Klobučar Klemen 
Kojić Dragan in Marijana
Kos Slavka in Luka
Kosojević Zoran in 

Kosojević-Kartal Sabina
Kovačević Željko 
Kreže Karmen 
Križanović Mladen 
Križman Diego 
Kulovec Anica 
Kump Dušan in Ksenija
Lakić Neđo 
Leko Sanela in Željko
Lončar Anđelo 
Majhen Vesna in Stanko
Malbašić Zorana 
Maračin Vesna 
Maričić Danijela in Josipović Darko
Marušić Pina 
Matijašević Alojz 
Matijević Diana 
Matović Mladenka in Nebojša
Mavrinac Vesna in Šikić Alen
Mihelič Jožica 
Miklavčič Anton in Marta
Milaimi Davorka in Bujar
Mohorić Irena in Renato
Može Jože 
Može Bojan 
Mrvar Slavka in Djuričič Marko
Nikolovski Haris 

Novinc Jože 
Paleka Roko 
Paravić Vlasta in Raul
Pavelić Dražen in Marijana
Petrović Zoran 
Pistotnik Andrej 
Pogorelić Goran in Gordana
Poljak Milivoj in Branka
Popov Svetlana 
Pozo-Zdrilić Bertha 
Radović Gordana 
Radukin Nenad 
Seitz Ljiljana 
Serk Jernej 
Sladić Tomislav 
Smrke Matej 
Sorić Nikola in Suzana
Stakić Tatjana 
Stanič Vesna 
Stašek Majda 
Svetin Borut in Kralj Katja
Šenica Marija in Alojz
Šijačić Jelena 
Šimićević Tomislav 
Šnajdar Ivanka 
Štefulić Valeria in Antonela
Štupar Janez in Jasna
Toffetti Samanta 
Torić Senija in Ivan
Torić Nevenka 
Turk Anica in Mitja
Turk Tjaša 
Urem Sandra 
Valić Agneza 
Vasilić Biljana in Darko
Vigato Jelka 
Vogrinec Tina in Golub Aleksander
Vrabec Marko 
Vučić Željko 
Vučinovič Tanja 
Zaharija Marina 
Zavacki Viktor 
Zepan Silva 
Zorić Snježana 
Zulin Tihana 
Zurm Mihailo Lišanin 
Žibert Milan

9 % SK +

MAJ
Abram Ksenija 
Bajrami Valbone Škelzan 
Barić Katarina 
Batistić Jagoda 
Benazić Silvan in Stanka
Berljafa Enco in Jacinta

Prejete stopnje popustov 
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem
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Čestitamo vsem, ki so maja prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 
30 EUR (240,00 HRK) ali 10 EUR (80 HRK)!

30 EUR (240,00 HRK)
(ali popust)

MAJ

Čučnik Mitja in Saša

Denić Kosta

Dimitrijević Zoran

Dorner Ingrid

Godec Marija

Gretić Mikica

Jakšinić Ivan

Kapelina Vinko

Katanić Nada

Kodelja Boris

Kodrič Tanja

Koretič Maja

Kos Slavka in Luka

Kunšič Mravlje Helena

Mraović Dejan in Edit

Nikolovski Dragan

Pašič Nurija

Pejaković Staško in
Magda

Peternelj Henrik

Pivk Nataša 
in Vončina Robert

Podbregar Jovanka

Prole Zoran in Nevenka

Radičević Mlađan

Rebernik Renata

Ribarić Adrijana

Rupčić Goran

Skoko Zdenka

Stojanović Vera

Šalov Teodora

Voglar Marta

Vukadin Marica

Železnik Ana 
in Železnik Matjaž

10 EUR (80,00 HRK)
(ali popust)

MAJ

Bašić Aranka

Bilušić Sandra

Bočkaj Štefica in Josip

Božjeglav Geminiano 
in Ortenzia

Bulatović Nada

Destani Manush

Fort Željko

Grgat Sonja in Frane

Hajnšek Andrej

Ilić Goran

Ivanovič Desa

Jerković Dubravka

Kardoš Jovan

Kerševan Nives in Ivanka

Klarić Miranda

Kotnik Igor in Erika

Kovačič Martina

Krušič Primož

Miličević Biljana

Milohanić Mladen 
in Valentina

Modrušan Lori in Sandi

Mrđenovič Marija

Mrvojević Ratko

Mustapić Ivana

Oltran Maja in Kristijan

Peternelj Aleš

Romih Urša

Setničar Andrej 
in Ferkov Petra

Svarčić Tajana

Šćepanović Darko

Škondrić Mirjana 
in Dušan

Šuran-Matuzović Patrizia
in Matuzović Nikola

Todorović Svetlana

Umek Ines

Urankar Simon in Breda

Veljković-Kazoti Vesna

Vidaković Gordana 
in Surudžić Danijela

Vignjević Saša 
in Zubović Irena

Program osebne dejavnosti

Brajković Goran 
Brajković Ivan 
Brčić Viktor in Alen
Brodar Darko 
Brulc Sabina 
Budan Alenka 
Butić Marica 
Carić Silvana 
Cetina Florijan 
Cvelbar Aleša 
Dimitrijević Dragana 
Dimoski Dončo in Nijemčević Petra
Domitrović Anelija in Željko
Dovč Marvin in Lorena
Dujmović Ivana in Jelić Vedran
Dukađin Goranka 
Durutović Sanela 
Fink Marija 
Fink Jožica 
Galič Sandi 
Georgijevska Neli in Šestanović Saša
Gerčko Stjepan 
Glavić Zvjezdana in Vujčić Iva
Glavić Nada 
Gluvak Dejan in Eloch Snežana
Godnjavec Milan in Bernarda
Golob Darinka in Simona
Grahut Marjan 
Gruevski Aleksandar 
Herak Smoković Karmen 
Isailović Petar 
Iskra Robert 
Ivašić Klaudio 
Iveljić Vesna 
Ivković Joso 

Ižaković Barica 
Jadreško Alma in Samanta
Jakšinić Ankica in Petar
Jakšinić Ivan 
Jambreć Dragan 
Jercog Luka in Šomić Zemina
Jović Mirjana 
Jović Jelena 
Jurančič Kostja 
Jurčević Mirko in Anka
Jurić Nikolina in Dunatov Marin
Jusufi Milena in Enver
Kamber Ana 
Kanižaj Marijan in Lucie
Karaban Rozana 
Kardoš Jovan 
Kavčič Jaka in Mojca
Keršin Stefano in Marica
Kete Zoran in Marjetica
Kocijančić Lolita in Valter
Komarica Mirjana 
Kopajtić Bojana 
Kos Slobodan in Lučan Branka
Kos Ljiljana 
Kovalenko Oksana 
Kragelj Uroš 
Kužnik Aleš 
Lampe Katarina in Srečko
Lemac Zrinka 
Lisjak Branka in Bruno
Longar Gregor 
Lordanić Slavica 
Lovrić Nikola in Danijela
Lučić Ivana 
Maravić Nenad 

Maretić Tatjana 
Martinović Tajana 
Matassi Marinella 
Matijašević Edica 
Matković Mafalda 
Mihelič Srečko 
Milaković Slobodan in Bodo
Miličević Ana 
Močenić Giorgina in Aldo
Mužar Branko in Martina
Nedeljkovič Mojca 
Nenadić Rosa 
Nikolovski Dragan 
Nikolovski Radmila 
Ocepek Janez 
Opačak Jasna 
Padovan Željka 
Pajković Ida 
Pamić Dolores 
Pavić Ante 
Pavin Ileana 
Pejaković Staško in Magda
Peričević Aleksa in Ljiljana
Perinčić Denis in Vesna
Periša-Gavella Radovan 
Petkovšek Lidija 
Petrić Zdenka 
Pezdirec Marija 
Pikunić Ante 
Plačko Jagoda in Ivica
Planinšek Zoran in Damjana
Plavšić Drena 
Popović Mirjana 
Premar Suzi 
Rajnović Maja 

Rebernik Renata 
Restović Sirotković Margarita 
Rozman Anton 
Rukavina Ivan 
Saje Drago 
Serk Peter 
Serk Vlasta in Dušan
Skender Marija 
Smrekar Mio in Nada
Sorgo Tomaž 
Suljič Elvis 
Šarić Barbara 
Šatalić Darko 
Šatalić Zlata 
Šimić Jakica in Ana
Šišković Dragoljub 
Šmid Matevž 
Šolaja Mane in Draga
Šolić Nikola 
Štremfelj Gabrijela in 

Bukej Lovič Boško
Šuša Marin 
Tolić Eva 
Tomaš Vlaho in Daniela
Vareško Roberto in Rozana
Veronik Karmen 
Volk Silvo 
Voršič Anita 
Vovko Marjanca 
Vujević Josipa 
Vukman Tatjana in Tomislav
Vukmirović Stevan in Zorka
Zelić Silvano in Mariza
Zubčić Kristijan 
Žibert Mirjam



ARTISTRY balzam za nego stopal (125ml)
Gladi in mehča utrujena in boleča stopala ter
zmanjšuje količino suhe, grobe kože, pri tem pa
ohranja njeno naravno mehkobo. Razkošna vlažilna
formula, ki vsebuje naravno maslo drevesa shea,
mangovo in alojino maslo ter alfahidroksilne kisline,
zmanjšuje suhe in otrdele predele tudi na petah.

ARTISTRY krema za odstranjevanje 
trde kože (125 ml)
Nežno odstranjuje odmrlo, oluščeno kožo, naredi
vaša stopala bolj gladka in mehkejša, hkrati pa
odstranjuje umazanijo in maščobe.  Osvežujoča in
pomirjujoča formula z aloja vero, ki kožo pomirja
in ponovno navlaži, ter naravnimi izvlečki jojobe
za odstranjevanje odmrle kože.

ARTISTRY lak za nohte je pika na i 
pri popolni preobrazbi stopal. Glejte 
ARTISTRY barvno kartico. 
Št. izdelka: 217109

Še ena priložnost za nakup ARTISTRY™ kolekcije za nego stopal

NAJ BODO VAŠA STOPALA 
LEPA TUDI POLETI
Pustite osvežujočemu poletnemu sijaju, 
naj se dotakne vaših stopal, ki jih boste 
z veseljem pokazali na plaži.
Poživljajoča mandarina, limona in zeleno jabolko so združeni z blažilno sivko, meto,
galbanumom in vrtnico.  Pridih ozona, ki ga prinaša morska sapica, je pomešan s
peruniko, melono in breskvijo.

Kadar se dobro počutijo vaša stopala, se počutite dobro tudi vi.

Vsebuje citrusove bioflavonoide, ki jih je odobril Nutrilite.

IZDELEK SO PRESKUSILI STROKOVNJAKI NA LEPOTNEM INŠTITUTU
ARTISTRY.
ARTISTRY kolekcija za nego stopal je na voljo v privlačni darilni škatli in predstavlja odlično
darilo za vašo družino ali prijatelje.
Št. izdelka: 101814

izdelek12
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Odgovorite na nekaj  vprašanj
Določite si CILJE 
• izračunajte svoj indeks telesne mase (17. stran)
• določite si ciljno telesno težo (18. stran)
• določite si ciljno vadbo (19. stran)
• določite si dnevno količino kalorij (21. stran)
• izberite prehranski vzorec (24. stran)  

Uporabite predloge
Odkrijte, KOLIKO lahko pojeste 
• preberite pravili o zdravem prehranjevanju (27. stran)
• poiščite modul za 2. fazo (31. stran)
• poiščite svojo dovoljeno količino kalorij in prehranski vzorec 
• uporabite modul in ugotovite, koliko porcij izbrane skupine živil 

smete zaužiti 
• opomba: določeno je dnevno IN tedensko število porcij 
• spoznajte enote po prosti izbiri (32. stran)  

Uporabite vadbo 4-3-2-1
Izdelajte svoj načrt VADBE 
• preberite si o načrtih vadbe za prva dva tedna (40. stran)
• spoznajte program telesne vadbe 4-3-2-1 (77. stran)  

Uporabite knjižico Seznam živil
Ugotovite, KATERA živila lahko jeste
• odprite knjižico Seznam živil (po 2. fazi)
• oglejte si vsako skupino živil in izberite živila po svoji izbiri 
• v preglednici poglejte, koliko živila pomeni 1 porcijo 
• uživajte NUTRILITE™ POSITRIM™ kremasti napitek v prahu kot 

nadomestek obroka  

Vodite dnevnik
ZDAJ PA ZARES ZAČNITE
• vsak teden si zabeležite svojo težo (26. stran)
• uporabljajte tedenski načrt (44. stran) za načrtovanje in beleženje

prehranjevanja in vadbe  

Kot pomoč pri začetku vašega
novega življenjskega sloga vam
ponujamo hiter vodič po
brošuri Program za
uravnotežen življenjski slog, ki
se nahaja v Osnovnem paketu
Programa za uravnotežen
življenjski slog. Preden začnete
s takšnim načinom prehrane,
morate opraviti kar nekaj dela,
vendar se boste z nekoliko
potrpežljivosti seznanili s
programom in tako
dolgoročno uživali v njegovih
koristih.

Amwayev Program za uravnotežen
življenjski slog

Kako 
na hitro začeti

NUTRILITE™ je vodilna znamka vitaminov,
mineralov in prehranskih dopolnil na svetu 
(na osnovi prodaje v letu 2005 po podatkih 
iz raziskave Euromonitor International).

1

2

3

4

5

218502 - Osnovni paket
218505 - Paket z izdelki (različni okusi)
218504 - Paket z izdelki (kakav)



izdelek14

JUL/AVG 07

Naši znanstveniki so raziskali vsak vidik delovanja kože in pomena celične
komunikacije ter zasnovali edinstveno tehnologijo, poimenovano Vzajemno
delovanje celic (Derma Cell Exchange). Tehnologijo smo vključili v nove izdelke
TIME DEFIANCE, ki tako pomagajo obnoviti vitalni sistem celične komunikacije 
v koži ter zagotavljajo odlično zaščito pred vidnimi znaki staranja.

Naročite svoj izvod brošure 
TIME DEFIANCE in razširite svoje znanje 
o novem, osupljivim sistemu za nego 
kože TIME DEFIANCE.

Brošura TIME DEFIANCE – 
Komplet št. izdelka 218882 
(paket 5 brošur)

Izdelki ARTISTRY TIME DEFIANCE* so prva in edina linija za
nego kože, ki spodbuja celično komunikacijo s patentiranim
kompleksom antioksidantov, za katerega je značilno, da se
bori proti radikalom na vseh štirih stopnjah njihovega
škodljivega delovanja, ki lahko povzroči vidne znake
prezgodnjega staranja.

Sami se prepričajte, kako lahko popolen sistem za nego kože TIME DEFIANCE kljubuje starosti bolj 
kot kakršni koli drugi postopki. Na www.amway.si si oglejte Center blagovne znamke ARTISTRY 
TIME DEFIANCE  – odličen vir, kjer se lahko poučite o vseh izdelkih za nego kože TIME DEFIANCE.

*ARTISTRY TIME DEFIANCE sredstvo za čiščenje obraza, vlažilni tonik, dnevna zaščitna krema/dnevni zaščitni losjon,
nočna zaščitna krema/nočni zaščitni losjon, intenzivni serum za obnavljanje za vsakodnevno nego in 3D serum 
za učvrstitev kože.

POPOLNA LINIJA IZDELKOV ZA NEGO KOŽE TIME DEFIANCE PRODRE
SKOZI POVRŠINO, SAJ PRINAŠA NAJBOLJ NAPREDNO ZNANOST ZA
OBNAVLJANJE IN PONOVNO VZPOSTAVLJANJE SIJOČE KOŽE.

ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™

sistem za nego kože
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Dr. Patricia Ogilvie,
evropska svetovalka za izdelke za nego kože

ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM

“Edinstveni ARTISTRYTM TIME DEFIANCE™ koncept vzajemnega delovanja 
celic združuje najsodobnejše izsledke raziskav o strukturnih spremembah 
starajoče kože. Okrepitev medcelične komunikacije v koži v navpični in 
vodoravni smeri koži  predvsem omogoča, da izkoristi visokoučinkovite 
sestavine.” – Dr. PATRICIA OGILVIE, evropska svetovalka za izdelke 
za nego kože Artistry Time Defiance

RESNIČNA ZNANOST. PRISTNA LEPOTA.



Pomaga preprečiti maščobne izbruhe

Vročina in vlaga spodbujata prekomerno tvorbo maščobe na
obrazu, ki privabljajo onesnaževala in mašijo pore. To pomeni, 
da morate spremeniti režim nege svoje kože.  

ARTISTRY čistilni sistem v treh korakih praktično ne vsebuje
maščob. Če uporabljamo celotnega, zagotavimo uravnavanje
maščobe na površini kože do 12 ur, rezultat pa je čistejša in lepša
koža. Nanesite mleko, tonik in losjon dvakrat dnevno vsak dan.

Dopolnite svoj poletni režim nege kože dva- do trikrat tedensko 
z ARTISTRY masko za globinsko čiščenje.

Preprečite poletne nečistoče na koži z ARTISTRY sredstvom 
za nečiste predele kože.

Razlike med žensko in moško kožo

Ženska in moška koža se razlikujeta predvsem zaradi hormonov.
Moška koža je po naravi manj občutljiva, čvrstejša, bolj mastna in
bolj poraščena z dlakami kot ženska. Izdelki TOLSOM so
zasnovani posebej za moško kožo.

Zanjo Zanj
PRVA STOPNJA
Ohranite poletno 
svežo kožo

2. korak – ARTISTRY
tonik za normalno 
do mastno kožo 
(5015, 250 ml)

3. korak – 
ARTISTRY krema za 

nego normalne do
mastne kože ZF 15

(5016, 75 ml)

1. korak – ARTISTRY™ gel za čiščenje
normalne do mastne kože (5014, 125 ml)

1. korak – 
TOLSOM™ pena 
za čiščenje obraza 
(100916, 125 ml)

2. korak – 
TOLSOM 
osvežilni tonik 
(100918, 175 ml)

3. korak – TOLSOM gel 
za obnavljanje kože (100920, 30 ml)

Bodite lepi in se počutite dobro.
Bistvena poletna kolekcija za moške in ženske.
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Katero kremo za sončenje naj uporabljam?

Vsi vodoodporni izdelki za sončenje PETER ISLAND vsebujejo
vlažilna sredstva in vitamin E, ki ščiti pred poškodbami, nastalimi
zaradi prostih radikalov, zaradi katerih se lahko koža začne
predčasno starati. Losjon za uporabo po sončenju PETER ISLAND
vsebuje vlažilna sredstva, ki kožo navlažijo in aloja vero, ki je znana
po svojih vlažilnih učinkih. Zato samo izberite stopnjo, ki jo
potrebuje vaše telo.

Kakšno vrsto zaščite pred soncem potrebuje moja koža?

Svetla – losjon za sončenje PETER ISLAND ZF 30
Srednja – losjon za sončenje PETER ISLAND ZF 15
Temna, črna in azijska – losjon za sončenje PETER ISLAND ZF 15
Otroci – Losjoni za sončenje PETER ISLAND so primerni za vso
družino, razen za otroke, mlajše od 3 let.

Kaj pa obraz?

ARTISTRY vsestranska zaščita obraza ZF 30 je zasnovana posebej
za obraz in ima najvišji zaščitni faktor v celotnem programu
izdelkov za nego kože ARTISTRY.  S pomočjo te zaščite žarki
UVA, ki najbolj prispevajo k staranju kože in se povezujejo tudi 
s kožnim rakom, ne morejo prodreti globoko pod kožo.

Zaščita rok

Čeprav je koža na rokah izpostavljena soncu, močnim kemikalijam
in vremenskim vplivom, ravno ta predel pogosto zanemarjamo,
zato se tu ponavadi najprej pokažejo znaki staranja. V torbici ali v
avtu imejte vedno ARTISTRY kremo za roke ZF 15 in si večkrat na
dan namažite roke, jih nahranite in zaščitite, da bodo zdaj in
predvsem v prihodnosti videti mlajše.

ARTISTRY
vsestranska zaščita
obraza ZF 30
(102877, 50 ml)

Zanj

ARTISTRY krema za roke ZF 15
(102205, 75 g)

ARTISTRY maska 
za globinsko čiščenje
(100197, 100 ml)

ARTISTRY 
sredstvo za nečiste
predele kože
(0176, 15 ml)

Zanjo

TOLSOM 
vlažilni losjon za obraz
ZF 15, za moške
(100049, 100 ml)

Ljubitelji sonca se morajo zavedati, da je 80 % 
staranja kože posledica izpostavljenosti soncu.

Izdelki PETER ISLAND™ za zaščito
med sončenjem 

Losjon za sončenje ZF 15 
(103172, 250 ml)
Losjon za sončenje ZF 30 
(102173, 250 ml)
Losjon po sončenju 
(103176, 250 ml)

DRUGA STOPNJA
Zaščitite kožo
pred poletnim soncem.
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TRETJA STOPNJA
Ostanite sveži

Najobičajnejši način, da ostanemo sveži, je z nanosom deodoranta
proti potenju, seveda lahko uporabimo tudi številne druge načine.

Roke
V poletni vročini vedno ohranite čiste in navlažene roke. Celo
močan neprijeten vonj bo izginil po enkratnem umivanju 
z BODY SERIES koncentriranim tekočim milom za roke. Ima
uravnotežen pH in količina ene steklenice zadošča za približno 
450 umivanj!  

Telo
V vročini bo vaša koža sveža z BODY SERIES osvežujočm tekočim
milom za telo, ki vsebuje posebne dišave.

Dišave
Dišave spodbujajo in izvabljajo spomine.  Ena od ekskluzivnih
Amwayevih dišav vam bo to poletje zagotovo pomagala, da boste
ostali hladni.

Začnite dan z osvežujočo poživitvijo QUIXOTIC za moške ali
ženske. Sveže in poživljajoče dišave, polne citrusovih not. V vročem
poletnem popoldnevu preizkusite sadni SUNDAPPLES za ženske 
z iskrivim vonjem pomaranče in melone.

Proti večeru, ko si želite hladu in svežine, preizkusite OPPORTUNE 
za moške s svežino mentola in melone na osnovnih toplih moških
lesnih vonjih.

BODY SERIES deodorant 
proti potenju s kroglico 

(2178, 100 ml/130 g)

QUIXOTIC™ 
vodica po britju 
(101847, 50 ml)

OPPORTUNE™
moška toaletna vodica
(100600, 50 ml)

QIUXOTIC ženska
parfumska vodica
(101845, 50 ml)

SUNDAPPLES™
ženska parfumska
vodica 
(100593, 50 ml)

BODY SERIES
osvežujoče tekoče milo
za telo 
(2162, 400 ml /
2163, 1 liter polnila)

BODY SERIES™
koncentrirano

tekoče milo za roke 
(2171, 250 ml)

BODY SERIES deodorant
proti potenju v spreju
(2177, 200 ml/130 g)

Zanj

Zanjo
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Dodatne informacije o vseh izdelkih iz tega članka poiščite v priročniku Lepota (št. izdelka 216996).

ČETRTA STOPNJA
Poletno ličenje

Podlaga
Vročina lahko popolnoma uniči vaša ličila.  Zdi se, da se nič 
ne more upreti tistim majhnim kapljicam potu, ki se zbirajo 
ob dlačicah.  Preizkusite ARTISTRY tekoči puder za mastno kožo
ZF 15, ki pomaga vpijati in nadzirati maščobo ter ves dan ohranja
svežo mat kožo.

Varen poljub sonca
S pomočjo ekskluzivnega ARTISTRY Kabuki čopiča (104087)
nanesite na kožo ARTISTRY puder za zagorel videz in v trenutku
boste dosegli učinek zagorele kože.

Ustnice
Razmislite o uporabi vlažilne šminke, kot je na primer ARTISTRY
kremasto mazilo za ustnice. Ustnice zavarujte z ARTISTRY s
sijajnim mazilom za ustnice ZF 15, ki vsebuje sestavine, ki
blagodejno delujejo na ustnice, kot so vitamini A in E ter
antioksidanti, in jim dajejo nežen lesk. Ali pa vso pozornost
usmerite na svoje ustnice z uporabo ARTISTRY leščil za ustnice, 
ki dajejo živahen sijaj in svetleč blesk.

Oči
Poudarite oči z nežnimi odtenki senčil za oči, kot so Violet Ice (4899),
Cosmos (102656), Tafetta (102657), Optic (0004), Veil (102643)
ali Chic (102641).  Uporabite ARTISTRY vodoodporno maskaro
200*, ki je preverjeno odporna na vsake vremenske razmere. 

*Za seznam odtenkov, ki so na voljo, si oglejte barvno kartico ARTISTRY.

ARTISTRY™ 
tekoči puder 
za mastno kožo 
ZF 15*

ARTISTRY puder za zagorel videz* 

ARTISTRY Kabuki čopič

ARTISTRY senčilo 
za oči*

ARTISTRY sijajno
mazilo za ustnice
ZF 15*

ARTISTRY leščilo za ustnice*

ARTISTRY
vodoodporna 
maskara 200*
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DOUBLE X je NUTRILITOVA 
NAJBOLJ popolna mešanica 
vitaminov, mineralov in fitohranil 
v učinkovitih količinah.

Fitohranila

Poleg vitaminov in mineralov v rastlinah 
najdemo še druge hranilne snovi, ki jih 
v znanstvenem svetu imenujejo “fitohranila”.

Fitohranila najdete tudi v koncentratih 
NUTRILITE. Sveže, vrhunske rastlinske 
koncentrate smo preskusili in izbrali zaradi 
svojega  posebnega biološkega delovanja.

Vitamini

Vitamini pomagajo predelati druga hranila 
(beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate 
in minerale) in tvoriti krvne celice, hormone, 
genski material ter kemične snovi v živčevju.

Primer:

Vitamin C Krepi imunski sistem, celične opne, vezivno tkivo 
in ohranja trdnost kapilar.

Riboflavin Proizvodnja energije in delovanje živčevja.

Folna kislina Delovanje srca in ožilja ter razvoj živčevja.

Primer:

Kalcij Močne kosti, živci in mišična kontrakcija.
Baker Srce in ožilje ter živčevje.

Cink Imunski sistem, sklepi in tkiva.

Primer:

Likopen Zaščita pred prostimi radikali, normalna celična rast, 
delovanje prostate.

Lutein Zaščita pred prostimi radikali in delovanje oči.

Minerali

Minerali imajo pomembno vlogo 
v kompleksnih kemičnih sistemih v telesu.
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• Esencialni vitamini, minerali in koncentrati v NUTRILITE  DOUBLE X prehranskem
dopolnilu delujejo v kombinaciji in tako telesu pomagajo okrepiti svojo naravno obrambo.

• Dopolnilo jemljemo dvakrat na dan, da tako ves dan ohranimo optimalno raven 
hranil v krvi.

• Brez umetnih sladil, barvil, arom ali konzervansov.

• Sestavljen je kot prehransko dopolnilo za tiste, ki veliko delajo, ter tiste, ki bi radi
nadzorovali telesno težo, uživali hrano za športnike, se zdravo postarali in bili optimalno
zdravi.

• Zagotavlja trdne temelje kakršnega koli programa dopolnjevanja prehrane.

Brošura NUTRILITE DOUBLE X 
št. izdelka: 217186

Standardno pakiranje 
(za en mesec) – 102687

Polnilo 
(za 3 mesece) – 103377

Prehransko dopolnilo

= NUTRILITE DOUBLE X 
prehransko dopolnilo
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PROMOCIJA

Sedaj je pravi čas, da razvajate
sebe, svoje prijatelje in prijateljice
ter vse, ki jih imate radi, 
s posebnimi darili iz brošure
AMWAY Boutique.

Na voljo vam je več izdelkov ekskluzivnega nakita in
različne kombinacije petih kolekcij prečudovitega
spodnjega perila iz brošure 2006/2007.

Zagotovite si kakovostne in luksuzne izdelke 
iz linije Boutique ter ustvarite izjemen videz 
po neverjetnih cenah.

Za velikosti in izdelke si oglejte brošuro
AMWAY Boutique 208205 ali spletno stran
www.amway.si, na kateri so označeni tudi
izdelki, ki so v promociji.Promocija velja samo do prodaje zalog.

30 %
DO

popusta



KMALU PRI NAS ...

2007/2008

Več kot 30 novih kosov
ekskluzivnega NAKITA,
vključno z novimi urami.

Štirje novi kompleti prelepega
SPODNJEGA PERILA.

Klasične DIŠAVE 
z dvema novostma.

Ekskluzivne hlačne nogavice
FASHION FOR LEGS.

23izdelek
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SATINIQUETM

serum za lasišče
»Deluje hitro in osvežujoče,
občuti se kot razvada, čeprav 
je v bistvu zdrava navada 
v vaši rutinski negi las.«
- John Gillespie, mednarodno priznan
stilist za lase

Desna slika kaže, kako dobro SATINIQUE
serum za lasišče ohranja vlago v lasišču. 
V tem testu je bila merjena stopnja
vlažnosti kože 
eno uro po nanosu seruma za lasišče*.

Dodajte vso znanost, zdravje 
in kanček razvade k svoji rutinski
negi las. Prijetna in trajna rešitev
za vaše lase in lasišče.

Kontrolno izhodišče

Serum za lasišče

Obogaten z vitamini, antioksidanti, proteini,
lipidi, aminokislinami, humektanti (sredstvi
za ohranjanje vlage) in naravnimi izvlečki,
ki so nujno potrebni za ohranitev zdravega
lasišča. Poleg tega vsebuje tudi ceramidni
infuzni sistem za obnovo, zaščito in
krepitev las ter ohranjanje vlažnosti lasišča.

SATINIQUE serum za lasišče 
uporabljajte za:
• hranjenje • zaščito 
• vlaženje • in osvežitev
• obnovo

SATINIQUE serum 
za lasišče

št. izdelka – 101825 – 
8 x 6 ml plastenke

Skrbno izbrana mešanica sestavin, ki vašim lasem 
in lasišču pomaga ohraniti naravno lepoto

*Meritve lasišča so odražale spremembe 
na Nova Dermal Phase eno uro po nanosu
seruma za lasišče v primerjavi s kontrolno
osnovo.

SATINIQUE serum 
za lasišče izboljša
ohranjanje vlage v koži

Meritve 
z merilnikom Nova
Dermal Phase

izdelek24
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Posebna ponudba
ARTISTRYTM LUSTRE 
Kolekcija živahnih barv
V omejenem obdobju lahko kupite
ARTISTRY LUSTRE leščilo za ustnice in
Kabuki čopič s 25 % popustom in polno
vrednostjo PV/BV. Toda pohitite,
ponudba velja le do prodaje zalog.

LEŠČILO ZA USTNICE
Za popoln videz poudarite svoje ustnice z
Leščilom za ustnice – odtenek Wish (roza).
Bogata vlažilna formula neguje ustnice,
formula visokega sijaja pa zagotavlja
živahnost rahlo kovinskih barv. 

Št. izdelka: 104112 – roza (1,95 g)

KABUKI ČOPIČ
Zaradi mehkih kompaktnih ščetin in
oblike gobe je Kabuki čopič idealen
za nanos enakomerne prosojne
plasti pudra.

Št. izdelka: 104087

25poslovanje
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Novo! ... in na voljo od junija 2007 …

‘Svet priložnosti’ na DVD-ju

S tem novim poslovnim in predstavitvenim orodjem vam želimo pomagati
pri samozavestnem razvoju in gradnji vašega Amwayevega posla.

DVD je zasnovan modularno in vsebuje:

• ‘Naš uspeh, vaša prihodnost’ — Popolnoma nov uvod v Amway z osveženimi
podobami, ki se hitro spreminjajo.

• ‘To je Amway’ — Pregled Amwayeve zgodovine, velikosti, poslovnih prostorov,
raziskav in razvoja, kakovosti izdelkov in še veliko več …

• ‘Amwayeva poslovna priložnost’ — Pregled Amwayevega edinstvenega Plana
prodaje in trženja, programa spodbud ter nagrad in priznanj.

• ‘Fantastični izdelki’ — Pregled Amwayeve ponudbe izdelkov s poudarkom 
na izdelkih za dobro počutje in lepoto.

• ‘Podjetje, ki mu lahko zaupate’ — Predstavlja Amwayevo družbeno
odgovornost in etični pristop do poslovanja, dobrega imena in ugleda, kar vključuje
tudi Amwayeve dobrodelne dejavnosti preko pobude Eden za enega in partnerstva
z Unicefom.

Številka izdelka:  104696
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Lepotilna darila
Izdelki za ličenje in nego kože ter za 
sijoč in mladosten videz.

Praznična darila 
Sijaj in čarovnija, ki vam
bosta pomagala polepšati
praznike.

Darila za dobro počutje
Živeti polno življenje, 
biti aktiven in tako ohranjati
dobro počutje.

Darila za dom
Kuhinjska posoda in darilne

košarice za čudovito pogostitev.

Darila zanj
Moda in negovalni izdelki za
moške, ki se želijo počutiti in

tudi videti najboljše.

Darila zanjo
Čudovito spodnje perilo 
in dodatki, s katerimi se 
bo počutila prekrasno.

Izbor daril na trgu
septembra 2007

Polno prekrasnih daril ...

... za vsakogar!
NA V

OLJ
O

LE
 4

 M
ES

EC
E
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Prostata je majhna žleza, ki leži blizu
mehurja in ima posebno vlogo v
telesnem zdravju moških. Znanstveniki
menijo, da lahko naravna fitohranila, 
ki se pojavljajo v pritlikavi palmi,
pomagajo telesu, da ohrani zdravo
prostato.

Izsledki kliničnih raziskav 
Glavni izsledki dvojno slepe, s placebom
nadzorovane šestmesečne študije so
pokazali, da je dodajanje izvlečka
pritlikave palme ugodno delovalo na
tkivo prostate pri moških, ki so imeli
benigno povečanje prostate. To je
nerakavo povečanje te žleze.

V raziskavi so merili ravni specifičnih
hormonov, povezanih z benignim
povečanjem prostate, in dokazali, da so
se ravni teh hormonov v tkivih prostate
znižale po dodajanju izvlečka pritlikave
palme.

V študiji so nadalje ugotovili, da so bila
po šestih mesecih dodajanja izvlečka
pritlikave palme tkiva moške prostate
skoraj enaka kot pri mlajših moških.

Študijo so izvedli na Raziskovalni
fundaciji za urologijo v ZDA, izsledki 
pa se skladajo z drugimi raziskovalnimi
podatki, objavljenimi v Evropi.

Pri mnogih moških se težave s prostato začnejo 
nekako po 40. letu, kar jih lahko močno oslabi. 
Težave se odražajo v pogostem bolečem uriniranju, 
še zlasti ponoči.
Dejstvo je, da skoraj 40 odstotkov moških, starejših 
od 40 let, trpi zaradi težav s prostato.

NUTRILITE™ je vodilna blagovna znamka vitaminov, mineralov
in prehranskih dopolnil na svetu (na osnovi prodaje v letu 2005
po podatkih iz raziskave Euromonitor International).

Dobra novica 
za moške!

Ne dopustite, da vas
načnejo srednja leta

POMEMBNO OPOZORILO: V tem besedilu z ničimer neposredno ali posredno ne navajamo ali
namigujemo, da jemanje katerega koli rastlinskega dopolnila kakor koli učinkuje na težave s prostato
ali da pomaga pri zdravljenju katere koli bolezenske oblike. Preden začnete jemati rastlinska
dopolnila v zvezi s kakršno koli boleznijo, ki jo imate ali bi jo lahko imeli, se posvetujte z zdravnikom.

NUTRILITE™ izvleček pritlikave palme
in korenine koprive
8004 – 100 kapsul
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Postopki obdelave ribjega olja za 
NUTRILITE omega-3 kompleks
Vinterizacija – odstrani odvečne nasičene maščobe, ki so naravno prisotne v surovem olju.

Dezodorizacija – odstrani težke kovine, PCB in pomembne količine peroksidov, aldehidov
in ketonov (aldehidi in ketoni so sestavine, ki ustvarjajo značilen ribji vonj in okus).

Filtriranje – pomaga odstraniti nekaj temnejše barve v olju in še temeljiteje odstrani 
aldehide in ketone.

Blagovna znamka NUTRILITE je izbrala ONC kot dobavitelja ribjega olja za omega-3 kompleks, 
ker so njihova olja med najbolj čistimi na trgu, hkrati je vsaka serija podvržena najstrožjim pregledom
kakovosti, preden zapusti njihove obrate in zajamčeno izpolnjuje ali celo presega visoke standarde, 
ki jih zahteva NUTRILITE.

NUTRILITE™ je vodilna znamka vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil na svetu (na osnovi
prodaje v letu 2005 po podatkih iz raziskave Euromonitor International).

Prehransko dopolnilo
NUTRILITE™ omega-3 kompleks
Omega-3 maščobne kisline so za človeka esencialna
hranila. Dve najpomembnejši omega-3 maščobni kislini
sta EPA (eikozapentaenojska kislina), ki sodeluje 
pri uravnavanju vnetnih odzivov, ter DHA
(dokozaheksaenojska kislina), ki je pomembna za razvoj
očesne mrežnice in pomaga pri zdravju očesnega tkiva. 

Dober vir maščobnih kislin EPA in DHA so mastne ribe, lahko pa jih dobite 
tudi z dopolnjevanjem prehrane z dopolnili, ki vsebujejo ribje olje.

Blagovna znamka NUTRILITE poskrbi za to, da v omega-3 kompleksu ni
toksinov iz okolja, kot so živo srebro, poliklorirani bifenili (PCB), kemikalije 
in organoklorni pesticidi.

Olje surovih rib, uporabljeno za NUTRILITE omega-3 kompleks, dobavlja
podjetje Ocean Nutrition Canada (ONC). To je eno od edinih treh podjetij 
na svetu, ki je sposobno predelati omega-3 ribje olje v pomembnih količinah 
in eden od dveh proizvajalcev, ki sta sposobna izvesti dezodorizacijo teh olj.

Omega-3 kompleks
100567 – 30 kapsul
4298 – 90 kapsul
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Kmalu pri nas …
Nova vznemirljiva kolekcija stilskih odišavljenih izdelkov
vam ponuja nekaj rahlo neobičajnega.

V naslednji številki revije AMAGRAM™ poiščite svojo 

ekskluzivno kartico z dišavo Pure Orange in pustite močnim 

sadnim vonjem, da prebudijo vaše čute.

NOVA kolekcija za dom Pure Orange.

Vas zanima?



Program visokokakovostne in učinkovite
moške kolekcije za nego kože, 
ki zagotavlja vidne rezultate v le 
treh enostavnih korakih:

UMIVANJE
TOLSOM pena za čiščenje obraza
Odstranjuje umazanijo in maščobo ter neguje kožo
Št. izdelka 100916 – 125 ml

BRITJE
TOLSOM gel za britje
Natančno in osvežujoče britje
Št. izdelka 100917 – 200 ml

TOLSOM osvežilni tonik
Blag tonik, ki zmanjšuje razdraženost kože po britju
Št. izdelka 100918 – 175 ml

ZAŠČITA
TOLSOM gel za obnavljanje kože
Nežno odstranjuje povrhnjico in izboljša grobo kožo
Št. izdelka 100920 – 30 ml, s pumpico

TOLSOM vlažilni losjon za obraz
Grobo in suho kožo naredi gladko in mehko 
ter izboljša njeno odpornost in elastičnost
Št. izdelka 100049 – 100 ml

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Kakšne so koristi rutinske nege kože?
Korist ustrezno zasnovane rutinske nege kože je, 
da je za našo kožo dobro poskrbljeno. Koža, ki je
dobro očiščena in zaščitena, pa je tudi na pogled 
in otip bolj zdrava.
Katere so osnove dobre rutinske nege kože?
Dobra rutinska nega kože temelji na čiščenju, britju,
vlaženju in zaščiti.
Kakšni preskusi glede varnosti so bili opravljeni
na teh izdelkih?
Izdelki so dermatološko in alergološko preskušeni. 
S preskusi so nadalje ugotovili, da ne povzročajo
ogrcev in aken (ne mašijo por).

Izdelki TOLSOM so
enostavni za uporabo 
in klinično dokazano
zmanjšujejo suhost in

grobost kože. TOLSOM je z ekskluzivnim
kompleksom T-10 iz osmih vlažilnih sestavin 
in dveh sestavin za uravnavanje maščobe
zasnovan posebej za moške.

Nega moške kože

**Kompleks T-10: vsebuje osem vlažilnih sestavin ter dve sestavini za uravnavanje maščob in je prilagojen moški koži.
Vlažilne sestavine: glicerin, pantenol, natrijev hialuronat, kefalini (lipidi iz pšeničnega kalčka), glikoproteini 
(izvleček kvasa), hmeljev in kamilični izvleček ter gel aloje vere.
Uravnavanje maščob: limonin izvleček, kumarični izvleček.
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eSpring™ sistem za prečiščevanje pitne vode uniči 99,99 %
bakterij in virusov v pitni vodi, ki je  edina najpomembnejša
sestavina za srečno, dejavno in poživljajoče življenje. 
eSpring sistem za prečiščevanje vode – zasnovan za vaše
dobro počutje.

Življenje izvira iz eSpring-a.

Zunanja lepota 
se združuje 
z notranjo močjo.

Zagotovite si najnovejše različice
priročnikov z informacijami o izdelkih, 
ki si jih lahko naložite s spletnih
strani o novih izdelkih!

Kadar koli bomo v Amwayev portfelj
dodali nov izdelek, bo na voljo stran
priročnika z informacijami o izdelku, ki si
jih boste lahko naložili ob njegovi uvedbi.

Poskrbite, da vaši priročniki o izdelkih
nikoli ne bodo zastareli, saj lahko
dostopate do novih strani o novih izdelkih
na spletni strani www.amway.si.

POSODOBITE SVOJE PRIROČNIKE

O DOBREM POČUTJU, LEPOTI IN DOMU!



»Temelj dobre priprave hrane se ne
začne le pri zares svežih in prvovrstnih
živilih, temveč tudi pri pravem orodju.
Noži iCook so zasnovani posebej za
vas in zagotavljajo izjemne rezultate
brez posebnega napora.«
Jason Roberts – kulinarični
strokovnjak iCook 

• Nože odlikuje izjemna uravnoteženost, 
ki zagotavlja občutek tako uravnovešenosti 
kot lahkotnosti.

• Ukrivljeno rezilo omogoča naraven položaj 
pri rezanju, kar je izjemno dobro za zapestje.

• Posebej oblikovani ročaji vam zagotavljajo še boljši
nadzor in stabilnost, predvsem pri rezanju večje 
in trše hrane.

• Rezila iz kovanega jekla združujejo moč 
in uravnoteženost.

POSEBNA PONUDBA
Naročite petdelni komplet kuhinjskih nožev med 2. julijem in 
31. avgustom 2007 in BREZPLAČNO boste prejeli
kakovostno bukovo desko za rezanje iCook (do prodaje zalog).

Št. izdelka 102709

Velikost: 40 cm x 26,5 cm x 3 cm globine. 
Iz bukovega lesa.

Ekskluzivni komplet kuhinjskih nožev iCook™ je zasnovan za udobje, enostavno
uporabo in izjemno učinkovitost. Vseživljenjska naložba za vsakogar, ki rad kuha.

Mojstrsko kuhanje 
se začne z mojstrskim 
rezanjem!
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10. julij 2007
Program za uravnotežen
življenjski slog 
Torkova predstavitev ob 17.00 
v sejni sobi na sedežu podjetja. 

28. avgust 2007
Nega telesa 
Torkova predstavitev ob 17.00 v
sejni sobi na sedežu podjetja. 

Od septembra naprej se bodo
torkove predstavitve začenjale 
ob 18. uri.

Za ostala predavanja se lahko 
Platine in višje značke dogovorijo z
Vilmo Planinc na telefonski številki 
01/58 44 100.

SMS obvestila na Amwayevi
strani za e-poslovanje.

www.amway.si

Z veseljem vam predstavljamo novo storitev
– SMS obvestila.

Preko SMS obvestil lahko prejemate naslednje informacije
- nova naročila registriranih gostov oz. oseb iz sponzorske linije

- zavrnjena naročila

- opomnik za geslo – začasno geslo, poslano preko SMS-a 

Vklop/izklop SMS obvestil
SMS obvestila lahko vklopite/izklopite na povezavi z naslovom 
»Moj profil« – »Moje nastavitve«.

Vpišite številko mobilnega telefona v polje »Št. mobilnega telefona« 
(npr. 41123456).

Označite ali odznačite polje »Želim prejemati SMS obvestila«. Pred prejemom
prvega obvestila morate označiti zgoraj navedeno polje.

Izberite jezik, v katerem želite prejemati SMS obvestila (“Jezik za SMS
obvestila”).

Označite obvestila, ki jih želite prejemati.

Nova naročila registriranih gostov ali oseb iz sponzorske linije

• Preko SMS-a boste prejeli obvestilo o naročilu, ki vam ga je poslal
registriran gost ali oseba iz sponzorske linije. 

Zavrnjena naročila

• Če bo vaše naročilo zavrnjeno, boste preko SMS-a prejeli obvestilo.

Opomnik za geslo

• Če se ne spomnite svojega gesla, izberite povezavo z naslovom
“Ste pozabili geslo?”, ki se nahaja na javni spletni strani www.amway.si
(pod poljem za vpis uporabniškega imena). Vpišite zahtevane podatke v
Opomnik za geslo in začasno geslo bo poslano preko SMS-a na vpisano
telefonsko številko (Številka za SMS obvestilo mora biti enaka številki, 
ki ste jo vpisali v rubriki »Moje nastavitve«).

Nova storitev je lahko dobrodošla pomoč vašemu poslu, zato
upamo, da jo boste z veseljem uporabljali.



NUTRILITETM

102687 NUTRILITE DOUBLE XTM 186 tablet 30 36,27 46,17 50,09 65,12 20
103377 NUTRILITE DOUBLE X - polnilo 372 tablet 30 66,97 85,23 92,47 120,22 20
103792 NUTRILITE POSITRIM™ kremasti napitek v prahu - okus vanilja 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,26 24,15 31,40 2
103793 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu - okus kakav 14 vrečk x 51 g 30 17,49 22,26 24,15 31,40 2
100567 NUTRILITE omega-3 kompleks 30 kapsul 30 6,77 8,62 9,36 12,16 28

4298 NUTRILITE omega-3 kompleks 90 kapsul 30 18,30 23,29 25,27 32,85 28
8004 NUTRILITE izvleček pritlikave palme in korenine koprive 100 kapsul 30 33,85 43,08 46,74 60,76 27

Program za uravnotežen življenjski slog
218502 Osnovni paket 1 paket 30 22,75 28,95 34,74 45,16 13
218504 Paket z izdelki - okus kakav 1 paket 30 78,37 99,74 97,40 126,61 13
218505 Paket z izdelki - različni okusi 1 paket 30 78,37 99,74 97,40 126,61 13
218506 Posodica za mešanje 1 kos 20 3,35 4,26 5,11 6,13 2

ARTISTRY™ 
102795 ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ sredstvo za čiščenje obraza 125 g 35 17,49 22,83 27,40 36,98 14
102796 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni tonik 250 ml 35 17,49 22,83 27,40 36,98 14
101821 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF15 50 ml 35 20,81 26,49 31,79 42,91 14
101822 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF15 50 ml 35 20,81 26,49 31,79 42,91 14
101823 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje kože 50 ml 35 23,95 30,48 36,58 49,38 14
101824 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože 50 ml 35 23,95 30,48 36,58 49,38 14
102006 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje za vsakodnevno nego 30 ml 35 50,64 64,45 77,34 104,41 14
103426 ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 3D sredstvo za učvrstitev kože 30 ml 35 48,72 62,00 74,40 100,44 14
101814 ARTISTRY kolekcija za nego stopal 1 komplet 35 20,95 26,66 32,00 43,20 16

5016 ARTISTRY krema za nego normalne do mastne kože ZF 15 75 ml 35 10,64 13,54 16,25 21,93 16
5015 ARTISTRY tonik za normalno do mastno kožo 250 ml 35 9,52 12,12 14,54 19,63 16

102205 ARTISTRY krema za roke ZF 15 75 g 35 10,17 12,94 15,53 20,97 17
102877 ARTISTRY vsestranska zaščita obraza ZF 30 50 ml 35 12,19 15,52 18,62 25,14 17

0176 ARTISTRY sredstvo za nečiste predele kože 15 ml 35 6,79 8,65 10,37 14,00 17
100197 ARTISTRY maska za globinsko čiščenje kože 100 ml 35 12,23 15,56 18,67 25,21 17

5014 ARTISTRY gel za čiščenje normalne do mastne kože 125 ml 35 9,52 12,12 14,54 19,63 16
8318 ARTISTRY puder za zagorel videz 22 g 35 10,19 12,97 15,57 21,01 19

ARTISTRY tekoči puder za mastno kožo ZF 15 30 ml 35 10,64 13,54 16,25 21,94 19
103092 Porcelain 103095 Buff 103096 Linen

103098 Fawn 103100 Sand 103102 Almond

Artistry sijajno mazilo za ustnice ZF 15 3,8 g 35 8,40 10,69 12,83 17,32 19
103357 Gloss 103359 Sandrine 103361 Gleam

103363 Pom Pom 103364 Madeira 103369 Glace 

ARTISTRY leščilo za ustnice 15 ml 35 7,09 9,02 10,82 14,61 19
101146 Sparkler 101147 Embrace 101148 Brilliant

101149 Dazzle

ARTISTRY vodoodporna maskara 200 7 g 35 7,04 8,96 10,75 14,51 19
4916 črna 4918 rjava

ARTISTRY senčilo za oči 1 g 35 4,52 5,75 6,91 9,32 19
0004 Optic 0127 Cooper 0130 Rose Beige

0155 Bronzio 4899 Violet Ice 4905 Dusty Plum

4940 Olympic Brown 102641 Chic 102643 Veil

102644 Jet 102647 Celebration 102651 Lush

102653 Illusion 120656 Cosmos 102657 Tafetta

102658 Black Star

104087 ARTISTRY kabuki čopič 1 kos 35 4,91 6,25 14,99 20,23 19
11,23 15,17

104112 ARTISTRY leščilo za ustnice - Wish 15 ml 35 7,46 9,49 11,39 15,37 25
8,53 11,53

SATINIQUE izdelki za nego las
101825 Serum za lasišče 8 plastenk x 6 ml 30 17,3 22,02 26,42 34,34 24

TOLSOM™ nega kože za moške
100916 TOLSOM pena za čiščenje obraza 125 ml 30 10,32 13,13 15,76 20,48 16, 30
100918 TOLSOM osvežilni tonik 175 ml 30 9,53 12,13 14,55 18,92 16, 30
100920 TOLSOM gel za obnavljanje kože 30 ml 30 12,71 16,18 19,42 25,25 16, 30
100917 TOLSOM gel za britje 200 ml 30 7,43 9,46 11,35 14,75 30
100049 TOLSOM vlažilni losjon za obraz ZF15 100 ml 30 10,42 13,26 15,91 20,68 17, 30

BODY SERIES™
2171 BODY SERIES koncentrirano tekoče milo za roke 250 ml 30 4,14 5,27 6,32 8,21 18
2162 BODY SERIES osvežujoče tekoče milo za telo 400 ml 30 5,03 6,41 7,69 9,99 18
2163 BODY SERIES polnilo osvežujočega tekočega mila za telo 1l 30 11,44 14,56 17,47 22,71 18
2178 BODY SERIES deodorant proti potenju s kroglico 100 ml 30 3,91 4,98 5,98 7,77 18
2177 BODY SERIES deodorant proti potenju v spreju 130 g 30 3,84 4,88 5,86 7,62 18
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PETER ISLAND™ izdelki za zaščito pri sončenju
103172 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 15 250 ml 30 11,94 15,20 18,24 23,71 17
103173 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 30 250 ml 30 13,30 16,93 20,31 26,41 17
103176 PETER ISLAND losjon po sončenju 250 ml 30 6,99 8,90 10,67 13,87 17

iCook™ posoda za kuhanje
102709 iCook 5-delni komplet nožev 1 komplet 30 175,28 223,08 267,70 348,01 32

eSpring™ sistem za prečiščevanje pitne vode
100188 eSpring sistem za prečiščevanje pitne vode za obstoječo pipo 1 sistem 30 442,55 563,25 675,91 878,68 31

AMWAY™ Boutique
101847 QUIXOTIC™ moška vodica po britju 50 ml 35 10,23 13,02 15,62 21,09 18
100600 OPPORTUNE™ moška toaletna vodica 50 ml 35 13,29 16,92 20,30 27,41 18
101845 QUIXOTIC parfumska vodica za ženske 50 ml 35 15,62 19,88 23,86 32,21 18
100593 SUN DAPPLES™ parfumska vodica za ženske 50 ml 35 15,62 19,88 23,86 32,21 18

Podpora poslovanju
218205 Brošura AMWAY Boutique 1 izvod 0 0,00 0,00 1,56 1,56 23
218882 Brošura ARTISTRY TIME DEFIANCE 5 izvodov 0 0 0 6,24 6,24 14
217186 NUTRILITE DOUBLE X brošura 1 izvod 30 0,00 0,00 1,32 1,32 20
104696 DVD svet priložnosti 1 kos 0 0,00 0,00 12,00 12,00 25
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Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.
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ŽENSKE SO DUŠA NAŠE BLAGOVNE ZNAMKE.
LEPOTA JE NAŠ RAZLOG ZA BIVANJE.

Naše poslanstvo je, da vsaki ženski pomagamo uresničiti svojo vizijo lepote.

Urednica: Tanja Krajišnik
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Am wa ye vim čla nom se do vo li po na tis ka te re ga ko li
član ka v tem časopisu za raz množeva nje v Slo ve ni ji, pod
po go jem, da je čla nek ti skan v ce lo ti in ima pri pom bo:
“Po na tis z do vo lje njem Am wa ya Slo ve ni ja L.L.C.,
Po družni ca Lju blja na”.

©Am way Slo ve ni ja L.L.C, Po družni ca Lju blja na
Šmar tin ska ce sta 130
1000 Lju blja na

Tel. od del ka za sti ke s stran ka mi: (01) 5844 100
Faks: (01) 5404 554
Te le fon taj ništva: (01) 5844 104
Faks: (01) 5404 451
Ra čun pri NLB d.d. SI56 0205 6001 1212 367
Ra čun pri Bank Au stria Cre di tan stalt d.d.

SI56 2900 0000 1908 332

Ura dne ure Amway Slovenija

PON, TOR, SRE, ČET od 9.00 do 17.00
PET od 9.00 do 15.00

Sple tna stran: www.am way.si
Elek tron ski na slov: am way_slo ve nia@am way.com
E-na slov za na roča nje iz del kov: slo or der@am way.com
Št. od ziv ni ka ATIS: (01) 5844 160
Št. od ziv ni ka ATOS: (01) 5844 150
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