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REVIJA ZA SAMOSTOJNE NOSILCE
POSLA IN STALNE KUPCE PLUS

AMWAY • SLOVENIJA

2007/2008
Predstavljamo vam vznemirljivo
novo kolekcijo AMWAY Boutique



SVEŽE. NEŽNO.
BLAŽILNO.
Vsebuje glicerin in med.
Z naravnimi sestavinami, ki so nežne do vaše kože.
Vaša koža bo mehka in bleščeča kot sonce.

BODY SERIES milo za obraz G&H
– 2181 – trije kosi mila v enem - 250 g

BODY SERIES gel za tuširanje G&H 
– 100270 – 250 ml

BODY SERIES losjon G&H 
– 100268 – 250 ml
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Uporabniki 
računajo na vas
Naša naloga je, da
poskrbimo za izdelke, ki jih
bodo uporabniki z veseljem
kupovali in vi z veseljem tržili.

Naši izdelki so med najbolj
inovativnimi in uglednimi na
trgu – so izdelki, v katere
lahko verjamete in hkrati
izdelki, ki jih lahko tržite.

Uporabniki računajo na vas:
od vas pričakujejo, da jim
boste približali te krasne
izdelke in jim pomagali
razumeti, zakaj so posebni in
edinstveni.

In ker imamo vas, najbolj nadarjene in predane tržnike na
svetu, vemo, da lahko računamo na vas in pričakujemo, da
boste te izdelke približali vsem, ki bodo želeli v njih uživati.
Na vas računamo mi in na vas računajo naši uporabniki.

Hvala vam za vaš trud.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman
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Razstava, ki sta jo odprla predsednica
društva UNICEF Slovenija, Zora
Tomič, in župan Mesta Ljubljane,
Zoran Jankovič, je v štirih dneh
privabila preko 1000 obiskovalcev,
izkupiček pa je bil tudi tokrat
namenjen cepljenju otrok proti šestim
otroškim boleznim v državah v razvoju
(davici, ošpicam, oslovskemu kašlju,
otroški paralizi, tuberkulozi in
tetanusu). Poleg zbiranja sredstev ima
projekt pomembno vlogo tudi pri
tkanju vezi in povezovanju različnih
generacij, obenem pa prispeva k

ozaveščenosti ljudi o solidarnosti z
ogroženimi otroki sveta. 
Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana
v vseh kulturah sveta, v projektu pa
simbolizira otroka iz države v razvoju,
ki potrebuje pomoč. Prav zato tudi
slogan projekta »Posvoji punčko in
reši življenje otroka«.
UNICEF Slovenija in generalni
pokrovitelj projekta, AMWAY
Slovenija, se zahvaljujeta vsem, ki ste
bili z nami tudi tokrat. Vsi tisti, ki ste
razstavo zamudili, pa si lahko utrinke z
otvoritve ogledate na fotografijah.

Po izjemno uspešni in odmevni
UNICEF-ovi dražbi punčk iz cunj,
ki je z rekordnim izkupičkom
zaznamovala majski večer v
Mestnem muzeju Ljubljana, je
UNICEF Slovenija v sodelovanju
z generalnim pokroviteljem
projekta, podjetjem AMWAY
Slovenija, organiziral še prodajno
razstavo UNICEF-ovih punčk iz
cunj, ki je potekala med 26. in
30. junijem 2007 v Galeriji
Kresija. Tokrat je dražba gostila
unikatne punčke iz cunj, ki so jih
celo leto izdelovali UNICEF-ovi
prostovoljci in prostovoljke.

UNICEF-ove punčke iz cunj naprodaj 
v galeriji Kresija
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Uživajte pri raziskovanju spletne strani www.amway.si!

SEP 07



Voščilnice bodo na voljo samo omejeno obdobje*.
Paket šestih voščilnic vsebuje po tri enako oblikovane
voščilnice, ki so znotraj nepopisane, da lahko sami
vpišete svoje osebno sporočilo.
Št. izdelka: 105000

Dobrodelna značka za zbiratelje iz tretje serije prikazuje
Vicky, ljubko dekletce, ki s svojim srečnim nasmehom
izraža nedolžno bistvo otroka … tako kot bi želeli, 
da bi se počutil prav vsak otrok.
Št. izdelka: 104999

“Dokler niste kaj storili za nekoga,
ki vam tega ne bo mogel nikoli
poplačati, niste živeli.”
John Bunyan, pisatelj

Danes še zmeraj vsak šesti otrok trpi hudo lakoto, vsak
sedmi ni deležen zdravstvenega varstva, vsak peti nima
higiensko neoporečne vode, vsak tretji pa 
ne stranišča ali kanalizacije. 

Zdaj je priložnost, da tudi mi kaj spremenimo.
Denar, ki ga boste zbrali z nakupom značk Vicky, bomo
podarili odboru UNICEFA v Sloveniji in tako poskušali
izboljšati otroška življenja ... DANES.

* Na voljo od 1. septembra do 31. decembra 2007 oz. dokler
ne poidejo zaloge.

Ta mesec uvajamo nove, ekskluzivno
oblikovane UNICEFOVE voščilnice in tretjo 
v seriji značk za zbiratelje, da bo za praznični 
čas vse pripravljeno.

Značko naročite še danes in s tem pomagajte pričarati nasmeh na otroških obrazih.
Hvala za vašo stalno pomoč.

Tudi VI lahko v prazničnem
obdobju spremenite 
življenje otroka.

5poslovanje
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Področja, na katera se
osredotoča UNICEF:

Preživetje in razvoj otrok
Na dokazih temelječe preživetje
otrok in okoljski posegi.

Osnovna izobrazba in
enakost med spoloma 
Brezplačno in kakovostno obvezno
izobraževanje za vse otroke.

Otroci z virusom HIV/AIDS 
Preprečevanje okužb z virusom
HIV/AIDS in prenosa virusa s
staršev na otroke, problematika
otrok z virusom HIV/AIDS in
osirotelih otrok.

Zaščita otrok 
Zaščita pred nasiljem,
izkoriščanjem in zlorabljanjem.

Zastopanje usmeritev in
partnerstvo 
Podatki, zastopanje usmeritev,
analize, vzvodni učinki in
sodelovanje otrok.

Si lahko predstavljate, da ste rojeni v državi, kjer morate otroke vzgajati v koči iz blata, ki nima ne tal in 
ne oken, ne pohištva in ne elektrike, v njej pa ni nič drugega kot nekaj polic, ki služijo kot postelje? 
Si predstavljate, da nimate denarja, s katerim bi za svoje otroke kupili oblačila? In da lahko samo eden spi 
pod mrežo proti komarjem, ker si je za drugega in tretjega otroka enostavno ne morete privoščiti? 
Četudi veste, da je lahko pik komarja za vašega otroka smrtno nevaren?

Amway in UNICEF se
trudita, da bi otrokom
dala prihodnost

Številne bolezni bi lahko preprečili z bolj zdravo
prehrano, neoporečno pitno vodo, mrežami proti
komarjem, cepljenji ali preprosto z izobraževanjem.

Tu se vključuje UNICEF – na tem
področju namreč razvija programe,
pogosto v sodelovanju z vladami, ki se
ukvarjajo s to problematiko. Za UNICEF
je zelo pomembno, da so programi
trajnostni ter otrokom in njihovim
materam omogočajo samopomoč.
Čeprav se osredotoča predvsem na
izobraževanje otrok in njihovih mater,
hkrati usposablja tudi učitelje,
zdravstvene delavce in ljudi, ki imajo
ključni vpliv v skupnosti. 

Seveda UNICEF zagotavlja tudi material,
kot so zdravila, zaloge pitne vode,
vitamine in cepiva, vendar je to
učinkovito le, če starši vedo, zakaj je
pomembna neoporečna pitna voda,
kakšni so lahko učinki uravnotežene
prehrane, zakaj je dojenje najboljše, kar
lahko ponudijo svojim dojenčkom in
zakaj je nujno, da se cepijo. 

Novembra 2006, ko je Amwayeva
delegacija obiskala UNICEFOV projekt v
Kilifiju v Keniji, se je ustavila tudi v šoli, v
kateri so otroke poučevali o vsem tem in

jih tudi cepili. UNICEF to imenuje
integriran pristop. 

Ravno zato se Amwayevo partnerstvo z
UNICEF-om odlično ujema s svetovno
kampanjo za otroke Eden za enega –
otrokom želimo dati priložnost v
življenju – kar je v skladu z Amwayevo
filozofijo, da »ljudem pomaga živeti
boljše življenje«. 

Tudi vi ste lahko del teh dejavnosti,
zato nam pomagajte podpreti
UNICEF in tako dajte otrokom
možnost! Donirajte zdaj! 

poslovanje6
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Nagrade za Amwayeve
Samostojne nosilce posla 
2007-2008

Glede podrobnosti o kriterijih za kvalifikacijo za Program osebne dejavnosti se obrnite na Platino nad vami oziroma
Amway Slovenija ali obiščite uradno Amwayevo spletno stran.

Samo predstavljajte si,
kaj vse je mogoče ...
V septembru se začenja izboljšani Evropski Program za spodbujanje dodatnih aktivnosti
za obdobje 2007/08.

Z novim videzom in dopolnjenimi možnostmi za doseganje nagrad in priznanj se
Program za spodbujanje dodatnih aktivnosti osredotoča na dva najpomembnejša
elementa Amwayevega Plana prodaje in trženja: 
- trženje in 
- sponzoriranje drugih, da pričnejo s svojim lastnim Amwayevim poslom.

Z veseljem objavljamo, da bomo po številnih uspešnih letih izvajanja Programa osebne
dejavnosti v poslovnem letu 2007/08 še naprej nagrajevali vaše maloprodajne dejavnosti:

Program osebne dejavnosti
Za Program osebne dejavnosti se kvalificirate tako, da redno mesečno dosegate najmanj
100 TV vsaj tri zaporedne mesece.

- 10 € izplačila/popusta - za 100–199,99 osebne TV
- 30 € izplačila/popusta - za 200 in več osebne TV

… in objava v reviji AMAGRAM!

... poiščite navdih

7poslovanje
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Nagrade za Amwayeve
Samostojne nosilce
posla 2007-2008

Potovanje v stilu!
Naši najbolj uspešni SNP-ji lahko z Amwayem obiščejo
nekatere izmed najbolj razkošnih in ekskluzivnih destinacij na
svetu in tako z nami izmenjajo zgodbe o uspešnem poslu,
izkušnje in nove tehnike, pri tem pa dobijo privilegiran dostop
do informacij o novih izdelkih in ekskluzivnih vzorcih že pred
samim začetkom prodaje. To ni samo priložnost, da obiščete
nekatere od najbolj spektakularnih lokacij, ampak tudi
priložnost, da v prihodnje izboljšate posel in še povečate
uspeh.

Seminar za nove Platine ... na Vodstvenem seminarju –
novo v poslovnem letu 2007/08!
Prvič bodo na seminar za nove Platine, ki bo organiziran v
okviru Vodstvenega seminarja samo enkrat, povabljene vse
nove Platine. 

Vodstveni seminar
Najboljši kraj, kjer se lahko seznanite z novimi pobudami in se
srečate z drugimi SNP-ji, Amwayevim vodstvom in Diamanti v
vaši skupini! Kvalificiranim Platinam K12 so na voljo tri
prekrasne lokacije ...

Ekskluzivna potovanja!
V letu 2009 bodo vodilni evropski SNP-ji kot del praznovanja
50. obletnice podjetja AMWAY odpotovali v Združene države
Amerike, kjer bodo praznovali v blišču in glamurju kot gostje
družin ustanoviteljev podjetja AMWAY …

Konferenca evropskih Diamantov – Las Vegas!

Konferenca evropskih Izvršilnih Diamantov – Ada, Michigan!

Za podrobne informacije iz Programa za spodbujanje dodatnih aktivnosti o teh dogodkih
in podrobnih pogojih kvalifikacij se obrnite na Platino nad vami oziroma Amway
Slovenija ali obiščite uradno Amwayevo spletno stran. Za vse seminarje in potovanja je
potrebno povabilo, o katerem se prosto odloča Amway.

poslovanje8
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vašposel
vašadistribucijska služba

Evropski regijski
storitveni center (ERSC)

poslovne skupine
Access Business Group

leži v kraju Venlo na
Nizozemskem in

zagotavlja vse logistične
dejavnosti za Amway.

ERSC zbira in razpošilja Amwayeva
naročila za petnajst evropskih držav
(na fotografiji levo so pobarvane rdeče):

Dobavlja pa tudi državam z lastnimi
distribucijskimi centri
(v modrem). Poljski distribucijski center
nato oskrbuje češki in slovaški trg,
madžarski pa Slovenijo.

Skupna STATISTIKA 2006 za 
15 držav, ki jih pokriva ERSC 

Razpoložljivost izdelkov 
Access Business Group ima svojo
skupino strokovnjakov, ki delajo na
področju predvidevanja, načrtovanja in
upravljanja zalog.

V letu 2006 je bila dosežena 
98,01-odstotna skupna stopnja
razpoložljivosti izdelkov, medtem ko je
bila razpoložljivost 30 najbolje prodajanih
Amwayevih izdelkov 99,56-odstotna, kar
je več kot načrtovanih 99 odstotkov! 

Produktivnost 
Prevzetih je bilo več kot 2 milijona
paketov in več kot 20 milijonov izdelkov
ter izpolnjenih več kot 1,5 milijona naročil!

Kakovost izvedbe naročil
Najsodobnejši sistem prevzemanja izdelkov
zagotavlja visoko stopnjo natančnosti
prevzemanja, izpopolnjen proces
preverjanja teže, s katerim je mogoče takoj
ugotoviti morebitne neskladnosti, pa
natančno izpolnjevanje naročil.

Programska oprema za obdelavo
poslovnih informacij ekipi ERSC za
odnose s strankami zagotavlja podrobne
informacije o vseh sporočenih
neskladnostih izvedbe naročil.

Te podrobne informacije omogočajo
merjenje storitev in iskanje možnih
izboljšav za postopke. 

V letu 2006 je bilo po poročanju SNP-jev
povprečno 99,66 odstotka vseh izdelkov
dostavljenih brez napak ali poškodb. 

Distribucija naročenih izdelkov
Kot Amwayev SNP lahko uživate v
prvovrstni dostavni storitvi, ne glede na to,
ali živite v Tarifi na jugu Španije ali v
Nordkynnu na skrajnem severu Norveške. 

To neverjetno nalogo izpolnjuje Access
Business Group, ki ima vzpostavljena
močna strateška partnerstva z nekaterimi
vodilnimi evropskimi podjetji za dostavo
na dom v izjemno konkurenčnem
sektorju »od podjetja do stranke«.

Raven dostavnih storitev se stalno
preverja in meri. Tesno partnerstvo
zagotavlja, da so storitve vselej v koraku
s tehnološkim in industrijskim napredkom. 

Leta 2006 je center pravočasno izpolnil
99,2 odstotka vseh naročil.

ERSC je z več kot 200 zaposlenimi
zavezan zagotavljanju prvovrstnih
storitev logistične podpore za Amway,
zato ste lahko prepričani, da boste ne
glede na to, kje se odločite graditi svoj
posel, tako vi kot vaše stranke deležni
enako visoke ravni storitev danes in tudi
v prihodnosti.

Če bi radi izvedeli več o Access Business
Group v Evropi, si oglejte spletno stran
www.accessbusinessgroup.nl

9poslovanje
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Stopnje uspešnosti

u Kronski ambasador
je SNP, ki ima 20 ali več
skupin (glejte razlago

spodaj). Druga možnost
je doseženih 27 ali več

FAA točk.

Značka ustanoviteljev za
Kronske ambasadorje 60 FAA

Najmanj 60 doseženih
FAA točk.

Značka ustanoviteljev za
Kronske ambasadorje 50 FAA

Najmanj 50 doseženih
FAA točk.

Značka ustanoviteljev za
Kronske ambasadorje 40 FAA

Najmanj 40 doseženih
FAA točk.

v Značka ustanoviteljev za
Kronske ambasadorje

je podeljena SNP-ju, ki ima 20
ali več skupin (glejte razlago
spodaj). Druga možnost je

doseženih 30 ali več FAA točk.

u Krona
je SNP, ki ima 18 ali več skupin

(glejte razlago spodaj).

v Značka ustanoviteljev 
za Krone

je podeljena SNP-ju, ki ima 18 ali
več skupin (glejte razlago spodaj).

Druga možnost je doseženih 
25 ali več FAA točk.

u Trojni Diamant
je SNP, ki ima 15 ali več skupin

(glejte razlago spodaj).

v Značka ustanoviteljev 
za Trojne Diamante

je podeljena SNP-ju, ki ima 15 ali več
skupin (glejte razlago spodaj). Druga
možnost je doseženih 20 FAA točk.

u Dvojni Diamant
je SNP, ki ima 12 ali več skupin
(glejte razlago spodaj). Druga
možnost je doseženih 14 ali

več FAA točk.

v Značka ustanoviteljev 
za Dvojne Diamante

je podeljena SNP-ju, ki ima 
12 ali več skupin (glejte razlago

spodaj). Druga možnost je
doseženih 16 ali več FAA točk.

u Izvršilni Diamant
je SNP, ki ima 9 ali več skupin
(glejte razlago spodaj). Druga

možnost je doseženih 
10 ali več FAA točk.

v Značka ustanoviteljev 
za Izvršilne Diamante

je podeljena SNP-ju, ki ima 
9 ali več skupin (glejte razlago

spodaj). Druga možnost je
doseženih 12 ali več FAA točk.

v Značka ustanoviteljev 
za Diamante

je podeljena SNP-ju, ki ima 
6 ali več skupin (glejte razlago

spodaj). Druga možnost je
doseženih 8 ali več FAA točk.

Rubin

je SNP, ki v enem
mesecu zbere vsaj
20.000 rubinske 

točkovne vrednosti.

Platina

je SNP, ki v obdobju 
12 mesecev 6 mesecev
doseže status Srebrnega

SNP-ja, od tega vsaj 
3 mesece zapored.

Zlati SNP

je SNP, ki v obdobju 
12 mesecev vsaj 3 mesece

doseže status 
Srebrnega SNP-ja.

Srebrni SNP

je SNP, ki v enem mesecu zbere
10.000 preostale skupinske 
vrednosti ali 1 sponzorsko

skupino, ki doseže 21 % nagrado
za uspešnost in 4.000 točkovne

vrednosti ali 2 skupini, ki dosežeta
21 % nagrado za uspešnost.

Safir

je SNP, ki je 6 mesecev osebni
ali krušni sponzor dveh

skupin, ki sta kvalificirani na
ravni maksimalne nagrade 

za uspešnost in hkrati ohrani
4.000 osebne TV. Biserni
mesec se lahko šteje tudi 

kot safirni mesec.

Biser

je SNP, ki ima
3 sponzorske skupine,

od katerih se vsaka 
kvalificira za 21 % 

nagrado za uspešnost
v istem mesecu.

Značka ustanoviteljev
za Rubine

je podeljena SNP-ju, 
ki v vseh 12 mesecih 

v poslovnem letu 
doseže status Rubina.

18 %

za doseženih 7.000 TV 
v enem mesecu.

15 %

za doseženih 4.000 TV 
v enem mesecu.

12 %

za doseženih 2.400 TV 
v enem mesecu.

9 %

za doseženih 1.200 TV 
v enem mesecu.

6 %

za doseženih 600 TV 
v enem mesecu.

3 %

za doseženih 300 TV 
v enem mesecu.

Značka ustanoviteljev
za Platine

je podeljena SNP-ju, 
ki v vseh 12 mesecih 

v poslovnem letu 
doseže status Platine.

u Diamant
je SNP, ki ima 6 ali 
več skupin (glejte 
razlago spodaj).

v Značka ustanoviteljev
za Smaragde

je podeljena SNP-ju, 
ki ima 3 ali več skupin
(glejte razlago spodaj).

u Smaragd
je SNP, ki ima 3 ali 
več skupin (glejte 
razlago spodaj).

Značka ustanoviteljev
za Safirje

je podeljena SNP-ju, 
ki v vseh 12 mesecih 

v poslovnem letu doseže
kriterije za Safirja.

v Vsaka sponzorska skupina se mora v poslovnem letu 12 mesecev kvalificirati za 21 % nagrado za uspešnost.
u Vsaka sponzorska skupina se mora v poslovnem letu 6 mesecev kvalificirati za 21 % nagrado za uspešnost.
Značk za stopnje 3 - 18 % Amway ne podeljuje, na voljo so v prosti prodaji. Več informacij si lahko preberete v Amwayevem priročniku.
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Dose ki SNP-jev v Sloveniji in na HrvaškemDosežki SNP-jev v Sloveniji in na Hrvaškem

JULIJ15 %

Bobnar Darja in 
Ivanovič Branko

Brčarević Petar in Jelena
Ivanšek Fanika in Radovan 

JULIJ18 %

Milkovič Mitja in Jagarinec
Milkovič Mateja 

Turk Ivan 

JULIJ12 %

Mofrdin Snežana in Zdravko

JUNIJ9 %

Hojnik - Roman Pešec
Težak Martin in Silva 

JULIJ9 %

Prislan Ivana Marija

PLATINA
JUNIJ

podjetnica

Barbara Žitko, Slovenija

ZLATA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
JUNIJ

Rafael - Franc in Danilo Andrejašič, Slovenija

ZLATA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
JULIJ

avtomehanik in 
magister znanosti

Slavko Šivic in Anita Štrekelj Šivic, Slovenija

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
JUNIJ

turistična delavka in 
samostojni podjetnik

Ljiljana in Boriša Tomić, Hrvaška

SREBRNI SAMOSTOJNI
NOSILEC POSLA
JULIJ

dipl. ing. strojništva

Milivoje Crnogorčić, Hrvaška

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
JULIJ

sanitarni ing. in
dipl. organizator - informatik

Iztok in Romana Košir, Slovenija

SREBRNA SAMOSTOJNA
NOSILCA POSLA
JULIJ

varilec in ekonomski tehnik

Bojan Dobravc in Ivanka Krošelj, Slovenija
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18 % SK +

JULIJ
Čuki Jusufi
Jakoš Jožefa
Kavčič Vasja
Može Alojz
Pečar Marija
Roškar Nina
Štrekelj Stanka
Toman Frančiška
Vladovič Ljiljana
Zupančič Milena

15 % SK +

JUNIJ
Bandelj Vlado
Benje Ana
Cevzar Ana
Erčulj Irena in Janez
Geršak Milena in Bojan
Glunec Mara in Ivan
Kočevar Marija in Peter
Oberžan Jože
Pangršič Ciril in Jelka
Petelinc Nataša
Remih Milena
Vekić Anita in Danko
Verstovšek Alenka in Miran
Vrabec Srečko in Andrejka

JULIJ
Antončič Marija in Franjo
Babić Helena in Krunoslav
Bajlović Anto in Ivanka
Bajrami Valbone Škelzan
Berger Krall Cornelia
Bevc Helena
Cilenšek Bolčina Vesna 

in Bolčina Marko
Cvelbar Aleša
Černe Darja in Novak Boris
Fink Marija
Fink Jožica
Fir Gregor
Fumič Vlado in Doroteja
Gošek Dejan in Simončič Vladka
Jakšinić Mirjana in Vladimir
Jozić Ivan
Junc Anton in Majda
Kašner Marija
Klobučar Zdenka in Janez
Klobučar Klemen
Kranjec Željko
Kreačič Tatjana in Milan
Kreačič Jerneja in Laura
Krošelj Albina
Kucan Ivan

Kukovičič Darko
Kulovec Anica
Kump Dušan in Ksenija
Kužner Antonija in Peter
Miklavčič Anton in Marta
Može Jože
Može Bojan
Može Miroslav in Tamara
Mrvac Željko
Novak Slavko
Pijanec Slađana
Podolski Ljubica
Simčić Đani
Simončič Sabina in Planinc Andrej
Srbljinović Vlado
Starina Romana in Boštjan
Šaša Jasna
Šeberle Martin in Jasmina
Šenica Marija in Alojz
Šilipetar Višnja
Šribar Erazem in Katja
Štremfelj Gabrijela in 

Bukej Lovič Boško
Štupar Janez in Jasna
Turk Anica in Mitja
Turk Tjaša
Ujević Jakša in Slavica
Vajdić Barbara
Vrlja Marija
Vuk Mojca
Žibert Milan

12 % SK +

JUNIJ
Arzenšek Gregor
Aškerc Simon
Beltrame Hanka
Božič Marjana in Damjan
Crnko Morana
Čadež Elizabeta in Renato
Erčulj Milena
Erčulj Matej
Fideršek Matjaž
Fidler Rok
Globočnik Majda
Gluhak Marin in Maja
Hamerlitz Vladimir in Kristina
Huskanović Svjetlana in Ernes
Jerčić Željko in Serenella
Klajnšek Vojteh
Kočevar Danijel
Kovačević Mladen
Krajšek Marjeta
Lakić Nikica
Lubej Brigita
Mihelčić Karmen
Milohanić Mladen in Valentina
Perko Jožica in Božidar

Potočnjak Andrej
Romih Mitja
Romih Milena
Rupčić Goran
Senica Štefka
Senica Aleksandra
Spaić Snježana
Spasojević Radoslav
Štuklek Ivan in Tomaž
Štuklek Darinka
Štuklek Klemen
Uršanić Marija in Goran
Vatavuk Slađana
Vekić Nada
Verhovšek Roman
Voga Lucija
Žmahar Anton

JULIJ
Andoljšek Jožefa in Vojislav
Antič Alja
Babovič Silva
Bajlović Mario in Irena
Barišić Vesna in Mato
Baršić Krsto
Begič Erna in Edis
Behur Davor in Sanda
Benc Maja in Miroslav
Benčina Gorazd in Gabrič Jadranka
Bevc Peter
Biljan Stjepan
Bizjak Franc
Bračun Silvo in Katica
Bračun Stane in Fanika
Brčić Viktor in Alen
Briščik Mirko
Brodarič Igor
Broder Marjan in Olga
Bukovinski Dušan in Stanka
Capuder Marko in Mojca
Cetina Florijan
Cizerle Vid
Danev Igor in Milena
Davidovič Ludmila in Marko
Deduš Renata
Dobravec Monika
Džinić Alem
Đurđek Vesna in Vladimir
Filipančič Ivan in Danijela
Franković Ivana in Filipović Vjekoslav
Germek Danijel
Glavač Denis
Glavinić Vinka
Gluvak Dejan in Eloch Snežana
Godnjavec Milan in Bernarda
Gogoladze Zviad
Golob Darinka in Simona
Grahut Marjan
Grgić Antun in Ivanka
Gusak Ilinka

Horvat Sonja
Hrastovec Jasmina in Janez
Hudećek Nataša
Hunjet Mladen
Ilić Stipan in Jele
Ilić Juro in Petra
Jadreško Alma in Samanta
Jagodić Zdenka
Jagodić Dijana
Janković Tonka
Jenič Rok
Jerković Dubravka
Joh Suzana in Bojan
Jozić Ilija in Ruža
Jukčić Tomislav in Jozo
Jurić Saša in Marijana
Jus Kristina in Berghaus Peter
Jusufi Milena in Enver
Karamtić Ilija
Katanić Momir in Vesna
Kermavner Stanislav
Kete Zoran in Marjetica
Kidrič Boris in Polona
Klavs Urška in Zupančič Andrej
Knezić Vladimir in Vranešić Renata
Knežević Oliver
Kolman Dragica
Kolman Tina
Komel Suzana in Nardin Boris
Kopač Barbara
Koritnik Draga in Vlado
Kosanović Zoran
Kovač Suzana in Mežnaršič Marko
Koželj-Lap Tatjana
Kralj Štefka
Krapež Martin
Krasnovsky Dario in Jasna
Kužnik Jožica
Kužnik Aleš
Kvenderc Jože in Milena
Lapenda Jakov in Božica
Lončar Alen
Lončar Marjeta in Andrejčič Stanislav
Lončarević Branimir in 

Šarec-Nemec Anita
Longar Gregor
Marković Željko in Kata
Marolt Jožefa in Anton
Mavračić Željko
Medved Željka
Mezgec Marina in Klaudio
Mikulec Anita in Vedran
MilinkovićJasna
Močenić Giorgina in Aldo
Mori Patricija
Mustar Bojan
Nađ Marijan
Nanić Edvin in Ignoto Lara
Nemec Valentina
Novak Majda in Zvonko

Prejete stopnje popustov 
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem
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Novak-Metelko Tatjana 
in Novak Srečko

Opačić Siniša
Osmančević Denis
Pajković Ida
Pavlic Mario
Perc Anton
Perko Leja
Pešec Marija-Nežika
Peunik Mira
Pezdirec Marija
Picek Andreja in Galić Tomislav
Pintarič Jože
Pirc Andrej in Grabnar Ksenja
Pirc Jože
Pivk Nataša in Vončina Robert
Planinc Barbara in Memeti Jasmin
Planinšek Zoran in Damjana
Požgaj Anica in Franc
Premar Suzi
Princip Ivanka
Prinčič Tomaž
Prugović Krunoslav in Sanja
Pust Barbara
Racman Sašo
Radej Tanja
Radman Ivica
Rant Helena
Rapo Mario
Repovš Barbara
Resnik Klavdija
Resnik Jasmina
Rupnik Edvard
Saje Drago
Salmič Mojca in Gabrič Avgust
Slunjski Snježana
Smiljčić Mišo in Jasna
Sokač Jasmina
Sotlar Milan in Majda
Stanek Marina
Stanković Tatjana
Starčević Vrčak Leonida 

in Starčević Krešimir
Sučec Ignacija
Sunek Željkica
Susak Halil
Svitlić-Budisavljević Snježana
Svrtan Natalija
Šinko Danica
Škoflek Bojan in Elena
Špec Jože
Šugar Ivan
Švec Zoran in Mirela
Testen Alenka in Emil
Tilinger Travda in Roman
Tomažič Svitlana in Igor
Tukec Desa
Turk Melita in Gabrič Jože
Tušek Helena
Udovč Aleksander in Suzana
Udovičič Jadranko
Uhelj Žiga in Sandra
Vajdić Marko
Vasilić Elizabeta
Vavričuk Irena in Anton
Veber Nevenka

Vid Miljenka
Vogrin Martin in Marija
Vovk Mojca
Vračević Marija in Mladen
Vukmirović Stevan in Zorka
Vuković Ivica
Zagorec Danijela
Zajc Vesna in Marjan
Zanoškar Stanka
Zoran Antonija
Zupančič Andrej in Čulk Petra
Zvijerac Slavica
Žagar Tadej in Hedvika

9 % SK +

JUNIJ
Agatonović Marija
Alajbeg Nera in Jurdana Damir
Banić Anka
Belić Aleksander in Sirak Sandra
Bičič Jerica
Biro Marko
Blagdan Ante
Blajić Branimir
Boljfetić Katica
Boštjančič Martina in Anton
Brubnjak Kristijan
Brubnjak Danijel
Budimir Srđan
Burčul Josip
Celin Martin
Cergolj Ivan in Rudan Neven
Cetina Jadranka
Curek Damir in Zlata
Čejvanović Mehmed
Čerina Jasmina in Branko
Dobovišek Veronika
Drča Jasminka in Dojčilo
Đurović Marija
Erjavec Maja
Filipović Snežana
Golavšek Melita in Estigarribia

Villasanti Jose Miguel
Golob Ludvik
Gudurić Dragana
Hojnik Emil
Ibrahimovič Irfan
Ivković Stevan
Jevič Danijel
Jurgec Silvo
Jurgec Slavko
Jurgec Ivan
Jurgec Branislav
Kačičnik Marija
Kalinić Milica
Karlić Marija
Kavkler Aleksander
Kerkez Gordana
Kink Ciril
Klepej Dragica
Kobaš Marijan in Dijana
Kovačević Pavica
Kraguljac Duško
Kraguljac Jasna

Kraljević Marina
Krizmanić Maja
Krunić Srđan
Majpruz Sanda
Makovec Brenčič Maja
Marković Marko
Mašina Ivo
Matetić Boris
Mihajlović Mirjana in Goran
Mihelič Andrej
Miklić Marijeta
Milić Ilija
Mirković Marina
Mirović Radomir
Mlakar Anita in Marjan
Mucafir Mladen
Mučaj Albina
Mulej Dejan
Natko Milan
Nikolić Dragan
Nimac Tomislav
Novaković Otović Ružica
Novitović Dejan
Oset Ana
Ostojić Irena
Ostojić Konstantin
Pešec Filomena
Petek Miljenko
Petrašinović Nemanja
Plešnik Silvester
Podergajs Matej
Popović Miljenko
Pulić Jakov
Puž Nada
Radović Marija
Rajnar Bernarda
Rajović Slavica
Raljević Dragica
Ribić Nataša in Zdravko
Ristić Svetlana
Rumac Denis
Sagadin Rajko
Samardžija-Mladenić Višnja
Sinkovič Verica
Sladok Igor
Smiljanić Gordana
Spajić Dominik
Srzentić Ivan
Stanković Aleksandar
Stipčević Slavica
Stojan Blaž
Stojanović Siniša
Stošić Lidija
Šajatović Vera
Šibalić Angelina
Škrokov Šime in Bošanka
Šoša Jurica
Štulić Mirko in Andrea
Štupnik Irena in Simon
Todorović Slavica
Tomac Željko
Tomažič Matej
Tomić Milošević Biljana
Trnovšek Dušan
Tutman Pero
Valčić Ante in Begonja Barbara

Vekuš Franc
Vignjević Saša in Zubović Irena
Vitas Ana
Vlah Mirta
Vrebac Gabrijel
Vuić Svjetlana
Vujović Sonja
Zdravković Milovan
Zuban Josip in Anđela
Zubčić Velida
Železnik Ana in Železnik Matjaž
Železnik Miha
Železnik Luka
Železnik Peter
Župan Nada in Dragan

JULIJ
Abramović Dijana
Akšamović Goran
Arh Suzana in Pustoslemšek Matija
Bačinić Melita
Begonja Nives
Bektić Nermin
Berend Branimir
Berič Petar
Bilušič Jelena
Blaznik Robert
Bordon Esperij
Brenko Gordana
Brković Tanja
Brkulj Vladimir
Brnjak Snježana
Broder Jernej in Vučko Monika
Bršec Uroš
Bubičić Nevenka
Bučan Tjaša
Bučer Barbara
Burgar Luka
Ceraj Aleksander
Cetina Jadranka
Cetina Irma
Čakarun Nada
Čauševič Faik
Čebular Majda
Ćubelić Stjepan
Deduš Višnjica
Djukič Renata
Doganoc Ana
Dolenc Gregor
Eškinja Ljiljana
Ferjan Gregor in Žitnik Jasmina
Gale Sašo
Galošević Ivan in Dubravka
Gašparić Kristina
Godec Ana
Golja Patricija in Aleš
Grabar Smilja in Sergio
Grčar Svitlana
Grilec Silvija
Hajdarevič Vladica
Hočevar Mateja in Matej
Hofbauer Franc
Horvat Drago
Hribar Petra
Huremovič Ermin in Kadrič Beisa
Intihar Slavko



Čestitamo vsem, ki so junija in julija prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 
30 EUR (240,00 HRK) ali 10 EUR (80 HRK)!

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

JUNIJ
Babič Nelfi in Brenčič Eneja

Begonja Nives

Belić Aleksander 
in Sirak Sandra

Benci Dominik

Bobnar Darja

Božič Maruša

Čugalj Peđa

Ćirić Predrag

Deduš Renata

Deklić Danijel

Despot Darus

Dobrajnščak Janja

Dobravc Štuklek Anka

Domiter Valerija

Đorić Ljubiša 
in Slobodanka

Erčei Marija in Tibor

Filipini Sandra

Gajić Bojan

Georgijevska Neli 
in Šestanović Saša

Kapunac Nikola

Klemenčič Marija 
in Branko

Kopajtić Bojana

Kosmač Liljana

Križman Dragica 
in Anton

Martinac Mladen Renato

Matejčić Mirjana

Matović Mladenka 
in Nebojša

Milijević Dragan in Vera

Milohanić Mladen 
in Valentina

Odadžić Ljerka

Osibov Katarina 
in Mustafić Denis

Palka David in Metka

Popov Svetlana

Popović Mirjana

Protić Tea

Radunić Nikolina 
in Slavić Tomislav

Ristoska Biljana

Sedmak Sara

Srećković Gordana

Stojanovič Radica

Strehovec Teja

Škrlj Matjaž

Tkalec Frančiška

Todorović Svetlana

Tomažič Matej

Urankar Simon in Breda

Veber Lidija in Kelenc Jana

Zdolšek Tomislav

Zupet Beti

Žuljić Ivančica in Srećko

JULIJ
Bakarić Marko

Barbič Dragica in Milan

Bobnar Marta

Cindrič Boris

Dević Ana

Doblekar Renata

Domitrović Anelija in Željko

Ferenci Suzana

Fir Gregor

Godec Ana

Gorički Igor in 
Drandić-Gorički Sanja

Gošte Urša 
in Gomilar Drago

Gradišar Klemen 
in Ramuta Mojca

Grgat Sonja in Frane

Grulović Budimka

Hadži-Tonić Vesna 
in Jovica

Huremovič Ermin 
in Kadrič Beisa

Jerković Dubravka

Jerovšek Mojca in Franc

Jović Slobodan

Kavčič Marija in Gregor

Krajnović Marko

Kralj Štefka

Kralj Gregor in Ivanka

Kržan Rozalija

Kurtić Mirjana in Vladimir

Lazić Žarko

Manush Destani

Marter Vesna in Jožica

Matijević Mira

Mažgon Sebastjan 
in Klavdija

Metikoš Mirjana

Mihelič Vida

Miklavžina Kristina

Miklić Marijeta

Moser Johann

Mrđenovič Marija

Ograjenšek Damjan

Oven Leon

Plavšič Barbara

Popović Ines

Posega Edvard

Puškaš Anđelka 
in Marković Mitar

Rozman Anton

Program osebne dejavnosti

Ivanov Klara
Jagrič Robi
Jakop Branka in Zdravko
Jakovčić Nina
Jelinčič Andreja
Jericijo Katarina
Jezidžić Snježana
Jukica Gordana
Jurčevič Nikola in Žontar Sanja
Juvan Tatjana
Kajgo Dragan
Katić Lenita in Dejan
Kermavner Primož
Kočevar Boštjan
Kolega Lenko
Kosmač Liljana
Kralj Ivan
Kramar Bernarda in Vincetič Samo
Krmpotić Ana
Kutlača Čedomir in Jadranka
Laj Franc
Lasinger Jasna
Lečnik Anton
Likozar Uroš in Rehberger Andreja
Lisica Šime
Lukić Dubravka
Maćuš Mihajlo
Madunić Marijan
Mađer Cornelia
Majić Iva
Malešič Peter

Marinac Sara
Matić Biserka
Matijević Mira
Mažgon Sebastjan in Klavdija
Medic Alenka
Medvešček Barbara
Metelko Ivona
Mihanović Ivica
Miličić Jasmina
Milić Silvana in Aleksandar
Milovanović Ivan in Ljubica
Miočić Dujo
Mišković Dragana
Narat Oton in Molan Sabina
Nefat Boris
Novak Mojca
Novak Vida in Brankica
Olovec Monika in Kozole Boštjan
Pahor Darija
Paoletić Dolores in Anastasia
Paus Marija in Silva
Pavlič Matej in Zdenka
Pavlin Marija
Pavlin Petra in Jaklič Primož
Pažin Ante
Peharda Vladimir
Penca Anton in Darja
Peterka Franci
Petrić Bernarda
Petrović Zorka
Pezdirec Ana

Pittner Ivana
Pivk Milena
Pivk Stanislav
Planinc Anton
Planko Bojan
Podlesnik Ivan
Podržaj Ana
Podvršček Grega
Polovič Damjana in Janez
Preložnik Uroš
Prešeren Zidar Karla in Zidar Andrej
Prevorčnik Darinka in Linasi Mateja
Pribetić-Dragoslavac Petra
Pucić Žmak Anita
Pucko Svetlana
Pust Barbara
Pustijanac Marija
Rabak Luka
Radola Klaudio in Amira
Ramadani Sabaheta
Ranteš Snježana
Razpet Igor
Resnik Anita in Mitja
Rosanda Nataša
Rossi Dita in De Kris
Sabljak Ljiljana
Segarić Nensi
Simonović Snježana
Skitarelić Snježana iIgor
Slak Maja iMarija
Sokač Advija

Soldat Vesna
Stipešević Zvonimir
Strašek Jurček
Šarar Marija in Žarko
Šimunić Edo
Škerjanc Ines
Šoba Anton in Milena
Šparovec Kokalj Nada
Štamcar Nevenka
Šturbej Manuel
Terlević Arsen in Snježana
Tomas-Perović Roko
Topalovič Adnan
Tzoros Christina
Udovičić Mijo
Valente-Novak Claudia
Varga Jožefa in Adolf
Velčić Marija
Vojvodić Tomislav in Anita
Vrhovac Snežan in Ostojič Snežana
Vučković Mirela
Vujević Ivanka in Dražen
Vukojević Marija
Vukoša Irena
Zakšek Jožef in Maksimiljana
Zelić Valerija
Zupet Jernej
Žerjal Marjan
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Obnovitev
Amwayevega posla
Ne pozabite obnoviti svojega Amwayevega
posla.

Od 1. septembra 2007 bodo na vseh evropskih trgih
veljali 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 obnoviti:  
• Na spletu na naslovu www.amway.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 2008 obnovili
brezplačno.

AMWAYEVA poslovna priložnost je ena najboljših priložnosti, ki
VAM pomaga uresničiti VAŠ potencial. 
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Stojanovič Slađana 
in Nenad

Šarar Marija in Žarko

Šumič Sabina

Šunjić Sanja in Dalibor

Vejić Gordana

Veronik Karmen

Vilović Vanja

Vogrinčič Renata

Vrečer Bojan

Zidar Roberto in 
Jurčević Zidar Branka

Zupet Jernej

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

JUNIJ
Andabak Antonija

Bizjak Damjana

Bizjak Milena

Burgar Pavlca

Carić Silvana

Delibašić Milka in Mira

Dević Ana

Dulc Fani

Durbek Mirjana in Dražen

Frank Vesna

Gorički Igor in 
Drandić-Gorički Sanja

Gošte Urša 
in Gomilar Drago

Gradišar Klemen

Gvozdenović Dragan

Ilič Anita

Jelušić Pero in Slađana

Jović Mirjana

Kazoti Frane

Kobal Slokar Carmen 
in Marko

Kujundžić Kiš Nada 
in Kiš Alen

Marelić Dragica

Marter Vesna in Jožica

Mihelič Vida

Nenadić Rosa

Novak Andreja

Pavlin Marija

Pečovnik Bernard

Pipan Zvone

Poljanšek Marinka in Milan

Posega Edvard

Puškaš Anđelka 
in Marković Mitar

Rakić Danilo

Sajovic Janja

Stojanovič Slađana 
in Nenad

Stojnić Spomenka

Šarar Marija in Žarko

Šimić Jakica in Ana

Špiranec Kata in Marijan

Tonejc Francka

Veber Marijana

Vrbetić Ivana

JULIJ
Bajić-Ugrin Anita

Bela Mojca in Franc

Borić Radmila

Brezovar Anton in Nika

Čošić Milena in Danijela

Ćurković Ivana

Inocente Barbara

Justin Špela

Korparić Mladen in Ingrid

Kos Slobodan 
in Lučan Branka

Krstić Slavica in Marija

Lagumdžija Ermin

Lukšić Pero in Blaženka

Marković Ivana in Ljiljana

Mihelić Jelena

Milaimi Davorka in Bujar

Mirtič Alenka

Ocepek Janez

Pajnić Julijana in Milan

Pirih Valentina

Pivk Milena

Prevorčič Sabina

Pribytkova Nadežda 
in Vadim Karlo

Rupnik Matjaž

Sabo Nataša

Spruk Štefka

Stević Vesna in Mario

Stojčevski Blagica in Gero

Šajina Grozdana in Željko

Šeparović Ivan

Tomanović Maja

Valant Jernej

Vojska Helena

Zajc Marko in Marjeta

Zuban Romana in Ivo

Zukić Samid
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TIME DEFIANCE peneče čistilno sredstvo 102795 – 125 ml
TIME DEFIANCE vlažilni tonik 102796 – 250 ml
TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF 15 101821 – 50 ml
TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF 15 101822 – 50 ml
TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje kože 101823 – 50 ml
TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože 101824 – 50 ml
TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje kože 100282 – 14 ampul po 1,5 ml
TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje 
za vsakodnevno nego 102006 – 30 ml pumpica 
TIME DEFIANCE sredstvo za ublažitev gub 102050 – 4 ml
TIME DEFIANCE vitamin C in divji jam 7313 – 10 ml + 0,5 ml
TIME DEFIANCE 3D serum za učvrstitev kože 103426 – 30 ml pumpica

IZBERITE KATEREKOLI IZMED NASLEDNJIH IZDELKOV TIME DEFIANCE:

ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™
stojalo

POSEBNA
PONUDBA 
VELJA LE, DOKLER
TRAJAJO ZALOGE
ARTISTRY stojalo lahko kupite tudi
samostojno – št. izdelka 104481.
Znesek za plačilo z upoštevanim
popustom je 46,80 EUR.

*najnižja vrednost Zneska za plačilo z upoštevanim popustom je 238,80 EUR.

OB NAKUPU IZDELKOV* TIME DEFIANCE BREZPLAČNO
PREJMETE ŠE STOJALO

VELIKOST: dolžina: približno 50 cm vsaka
stran, višina: približno 50 cm vsaka stran,
osrednji del stojala 4 cm, globina: 30 cm

SEP 07



Multivitaminsko, multimineralno,
fitohranilno prehransko dopolnilo

Standardno pakiranje (za en mesec)
– št. izdelka – 102687

Brošura, 1 izvod
– št. izdelka – 217186 

Naj prehranski dodatek DOUBLE X 
ne ostane skrivnost:

• Vsebuje razdelek z vprašanji 
in odgovori.

• Opisuje vse glavne lastnosti in koristi
prehranskega dopolnila DOUBLE X.

• Vsebuje koristne informacije o
antioksidantih, prostih radikalih 
in ŠE VEČ! 

Informacije dobite tudi na naši
internetni strani www.amway.si v
centru blagovne znamke NUTRILITE
DOUBLE X, ki je odličen vir podatkov
o blagovni znamki in izdelkih.

Dobri temelji za osebno dobro počutje!

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

Naročite DOUBLE X polnilo in vitaminske, mineralne ter fitohranilne tablete
preprosto vstavite v svojo DOUBLE X dozo.

NUTRILITE DOUBLE X polnilo (za dva meseca)
– št. izdelka – 103377 

17izdelek
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2007/2008

Predstavljamo vam drugo ekskluzivno kolekcijo AMWAY Boutique, 
ki odraža ekskluzivnost te blagovne znamke in še veliko več. Vsak izdelek
smo skrbno izbrali, da bi ustregli številnim okusom in slogom. Pri tako
bogati izbiri in kakovosti v novi brošuri ne bo težko najti izdelka, ki bo
postal vaš najljubši kos v garderobi, škatli za nakit ali na toaletni mizi. 

Osupljivo damsko perilo
Izbiro damskega perila za to sezono
sestavljajo popolnoma novi kompleti
osupljivega, skrbno izbranega damskega
perila, ki zagotavljajo slog, kakovost in
pridih razkošja. Letošnji vznemirljivi novi
programi vključujejo prečudovit program
PARIS v črni in slonokoščeni barvi, prelep
program SUMMER cvetlično bele barve,
program DUSK s prefinjenimi modrimi
vezenimi čipkami in program SAFARI iz
mehke elastične tkanine. 

Vsi izdelki so oblikovani izključno za
AMWAY, opremljeni z značko
AMWAY Boutique in zaviti v darilni
papir z znakom blagovne znamke.
Aranžirani so v darilni škatli bogate
rožnate barve, okrašeni z rožnato
pentljico, ki brezhibno zaokroža to
izjemno damsko perilo. 

Dišave – najbolj priljubljene in nove

Želite izboljšati svoje razpoloženje?
Potem spremenite dišavo. AMWAY
Boutique ponuja najljubše moške in
ženske dišave, poleg tega pa še dva
popolnoma nova vonja. Oglejte si novo
brošuro, če želite razvajati svoje čute,
odkriti nekaj novega ali preprosto
ponovno naročiti najbolj priljubljeno
klasično dišavo. 

Naročite nov komplet dišavnih vzorcev, 
ki vsebuje vzorce celotnega programa. To
predstavlja odličen in poceni način, 
da vi in vaše stranke preskusite dišave,
preden se odločite za nakup celotne
stekleničke.

Št. izdelka: 104582.

Razkošne hlačne nogavice
Program Fashion for Legs, izdelan
ekskluzivno za Amway, izpolnjuje vse
vaše želje glede hlačnih nogavic. Ti
visokokakovostni izdelki, izdelani v
Italiji, vsebujejo LYCRO®*, kar daje
jamstvo za popolno prileganje oblinam
telesa. AMWAY Boutique ponuja šest
različnih vrst hlačnih nogavic v
različnih barvah in velikostih, vsi izdelki
pa so v ovitku in zaviti v darilni papir z
znakom blagovne znamke ter
aranžirani v minimalistični svetleče beli
škatli.

*LYCRA® je registrirana blagovna
znamka podjetja INVISTA

Vznemirljiva nova brošura
– SEDAJ ŽE NA VOLJO

NOVizdelek18
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Za več podrobnosti si oglejte popolnoma novo
brošuro AMWAY Boutique 2007/2008 
(št. izdelka: 218205). Prav tako lahko več
informacij najdete na spletni strani
www.amway.si.

Z več kot 30 novimi in ekskluzivnimi kosi ženskega in
moškega nakita bo ta širok obseg osupljivih izdelkov zadovoljil
tudi okus najbolj zahtevnih strank. Od klasičnih, brezčasnih
kosov do bolj individualnih in izrazitih kosov za vse posebne
priložnosti, darila ali trenutke, ko razvajate sami sebe. Z
bleščicami, biseri in glamurjem se najde nekaj za vsakogar,
nova kolekcija pa je še razširjena, saj smo vanjo vključili tri
elegantne ročne ure: dve elegantni damski ročni uri in
tradicionalno moško ročno uro, primerno za vsak dan ali za
večer v mestu. 

Vsak kos nakita bo skrbno aranžiran v naših ekskluzivnih
darilnih škatlah zlate barve, kar še bolj poudarja dovršenost
teh izdelkov in jim zagotavlja prestiž, ki si ga zaslužijo.

Da bi vam pomagali pri poslu AMWAY Boutique, spet
ponujamo elegantno črno torbico in komplet prodajnih
pripomočkov, ki vam bodo omogočili, da boste brezhibno 
in strokovno predstavili kateri koli kos nakita.

Pripomočki za razstavo nakita, št. izdelka: 960480
Torbica za shranjevanje in prikazovanje nakita, 
št. izdelka 960436

Klasični nakit
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»Sodoben slog posebej za vas«

DEKORATIVNA
KOLEKCIJA
CITY WEAR

KLASIČNA LEPOTA SE HITRO
VRAČA IN OSUPLJIVO
RAZKOŠNE BARVE LAHKO
OPAŽAMO TAKO NA OČEH
KOT TUDI NA USTNICAH.

Ta brezčasna kolekcija vsebuje dve
dovršeni paleti v tankih, gladkih
škatlicah. Tri kremasta mazila za ustnice.
Tri žametno gladka senčila za oči za
obrobljanje, oblikovanje ali zagotavljanje
brezčasnega zadimljenega videza oči
(“smokey eye”). Kremasto, svilnato
rdečilo za uporabo na licih, ustnicah in
očeh.

NOVizdelek20
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Klasična lepota, sodobna prikladnost

KOMPLET LIČIL METRO CHIC
(Št. izdelka: 104329)

Navdih za barvno paleto Metro je mogoče iskati pri ključnih
jesenskih smernicah – barvah v več odtenkih; vsebuje kremno
rdečilo za lica, ustnice in oči, rdeča in rubinasta rdečila za ustnice,
kremna senčila za oči MODRE, rožnate in rdečkaste barve.

Nasvete za
nanos ličila

Razglednico s
povabilom, ki jo svojim
strankam pošljete na
elektronski naslov

KOMPLET LIČIL URBAN
CHIC
(Št. izdelka: 104328)

Barvna paleta Urban, ki navdih išče v ženstvenem,
a vendar izrazitem art deco obdobju, vsebuje
rdečila za ustnice rožnate, rjave in škrlatne barve,
zlato kremasto rdečilo za lica, ustnice in oči ter
senčila za oči v beli, olivni in zelenomodri barvi.

MODNE SMERNICE IN LIČENJE
Za več informacij o modnih zapovedih za to sezono in navodilih
glede nanosa za doseganje želenega videza, obiščite

www.amway.si, Poslovne informacije > Center blagovnih znamk 
> ARTISTRY > Kolekcija dekorativne kozmetike City Wear.

TAM BOSTE NAŠLI ŠE VELIKO DODATNEGA GRADIVA,
KI VAM BO POMAGALO PRI PRODAJI 
TE ČUDOVITE NOVE KOLEKCIJE.

Poročilo o modnih
smernicah

Gradivo vključuje:
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PRIPRAVA
ČIŠČENJE IN TONIRANJE

Kožo temeljito očistimo in nežno odstranimo odmrle celice ter jo tako pripravimo za nego,
s tem okrepimo tudi delovanje ostalih preparatov v izbranem sistemu nege kože.
Ekskluzivna tehnologija Vzajemno delovanje celic spodbuja in obnavlja medcelično
komunikacijo.

TIME DEFIANCE peneče čistilno sredstvo – št. izdelka 102795 – 125 ml
TIME DEFIANCE vlažilni tonik – št. izdelka 102796 – 250 ml

»TIME DEFIANCE penečo čistilno sredstvo in vlažilni tonik
popolnoma očistita kožo in pomembno povečata njeno
dojemljivost za delovanje TIME DEFIANCE izdelkov proti
staranju kože«.
Dr. Patricia Olgilvie
Evropska svetovalka za izdelke za nego kože ARTISTRY 
TIME DEFIANCE 

ZAŠČITA
VLAŽENJE

Pri ohranjanju večne lepote je zaščita vaša najboljša obramba. Revolucionarna tehnologija
Vzajemno delovanje celic pomaga obnoviti medcelično komunikacijo, tako da se koža spet
“spomni” svoje mladostnosti. Zaščitni faktor 15 UVA/UVB zaustavi gube, še preden
nastanejo, medtem ko napredna antioksidativna zaščita kožo ščiti pred škodljivim
delovanjem prostih radikalov in zagotavlja do deset ur stalne zaščite. Hkrati sta ohranjeni
čvrstost in elastičnost. Koža je videti zdrava in brezčasna.

TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF 15 – št. izdelka 101821 – 50 ml
TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF 15 – št. izdelka 101822 – 50 ml

OBNOVA
VLAŽENJE

Naj se vaša koža obnavlja, medtem ko spite. Zbudite se s kožo, ki je videti bolj mladostna.
Lepotilni spanec tako postane lepši kot kdaj koli prej. Tehnologija vzajemnega delovanja
celic optimizira celično komunikacijo ter pomaga odpraviti vidne znake staranja in obnoviti
kožo. Celična energija je naravno obnovljena, kar pomaga ponovno vzpostaviti čvrstost in
elastičnost. Škodljivo delovanje prostih radikalov v koži je tako premagano.

TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje kože – št. izdelka 101823 – 50 ml
TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože – št. izdelka 101824 – 50 ml

ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™

IZDELKI ZA NEGO KOŽE – ZA ŽENSKO, 
KI IMA STVARI RADA POD NADZOROM 

Izdelek22
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Dr. Patricia Ogilvie
Evropska svetovalka za

izdelke za nego kože ARTISTRY TIME DEFIANCE 

»Izdelki ARTISTRY 
TIME DEFIANCE zagotavljajo
napredne tehnologije vlaženja
kože. Izdelki za nego kože
ARTISTRY TIME DEFIANCE
izkoriščajo sinergične
priložnosti Amwayevih
raziskav na rastlinah, saj
vsebujejo edinstvene vlažilne
komplekse, ki so zasnovani
tako, da ohranjajo vlažnost 
in čvrstost kože«.

RESNIČNA ZNANOST. PRISTNA LEPOTA.
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Želite zmanjšati telesno težo?

Katero dieto boste izbrali?
V revijah je vse polno udarnih diet in programov, ki zagotavljajo
hitro vitkost. Z večino diet se da v resnici učinkovito zmanjšati
telesno težo. Zakaj torej še naprej iščete nove diete?

Če se držite dobrega dietnega režima, bo ta dejansko tudi učinkovit. Težje kot
zmanjšati prekomerno težo pa je ohraniti novo težo, ko z dieto zaključite.

Z maščobo telo na najbolj učinkovit način shranjuje energijo (kalorije). V
energijsko omejenih dietah traja kar nekaj časa, da dosežete stopnjo, ko
začnete izgubljati tudi maščobo, še posebno v današnji dobi, ko je naš
življenjski slog večinoma sedeč.

Dieta, ki deluje vse življenje, je dieta, ki se
začne počasi, vendar vztrajno prinaša rezultate.
Bolj ko znižate vnos kalorij, hitreje izgubljate telesno težo.
A kako dolgo se lahko držite stroge diete?

Formula za trajno izgubljanje telesne teže v obliki zmanjševanja
maščevja je:

zmanjšan vnos kalorij x vztrajnost
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Vztrajnost
Izkušnje kažejo, da so za vztrajnost pomembni
naslednji vidiki:

Velikosti porcij morajo ostati sorazmerno
normalne. Iz tega razloga mnogi strokovnjaki
svetujejo le skromno znižanje vnosa kalorij, in sicer
med 500 in 800 kcal na dan, ter poudarjajo pomen
porabljanja energije z več gibanja.

Živila v vaši dieti vam morajo biti dejansko všeč,
sicer vas bo hitro minila želja, da bi vztrajali.

Dieta se mora ujemati z vašim vsakdanom. Če
morate preveč spremeniti svoje običajne navade, ne
bo prav verjetno, da se jo boste dolgo držali.

Sami pri sebi se spravite s čokolado,
hamburgerji in zelo obdelanimi živili. Če se 
boste hoteli na dolgi rok popolnoma
odpovedati tem priboljškom, vam ne bo
uspelo.

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

Če nam je všeč ali ne, uskladiščeno maščevje izgubljamo počasi. Program za
uravnotežen življenjski slog vam bo omogočil razvoj lastnega prehranskega
in vadbenega načrta. Rezultat bo počasno, a vztrajno zmanjševanje 
telesne teže ter model zdravega življenjskega 
sloga, ki se ga lahko držite vse življenje.

Program za uravnotežen življenjski slog gradi na teh dveh
načelih in določa vnos kalorij ter prehransko pokritost glede
na število porcij iz posamezne skupine osnovnih živil. Živila, ki
so vam v različnih skupinah hrane všeč, lahko prosto izbirate in
se odločite, ali vam je bolj všeč kivi ali grozdje oziroma ali bi
želeli beljakovine dobiti iz mesa, rib ali brezmesnih virov.

Ključni izdelek Programa za uravnotežen življenjski slog je
NUTRILITE™ POSITRIM™ kremasti napitek v prahu, ki služi
kot nadomestni obrok in temelji na nemastnem mleku v

prahu, oslajenem s fruktozo. Vsaka porcija POSITRIM
kremastega napitka v prahu je popoln, hranljiv obrok, ki
vsebuje dragocene beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate
prav tako pa tudi pomembne vitamine in minerale. 

Program za uravnotežen življenjski slog vam daje svobodo, da
v okviru energijsko omejenega programa izberete hrano, ki
vam je všeč. Verjetno boste potrebovali nekaj časa, da boste
osvojili koncept programa in v celoti izkoristili njegovo
prilagodljivost, vendar bodo rezultati tega gotovo vredni.

Amwayev Program za uravnotežen življenjski slog
Program za uravnotežen življenjski slog ni dieta, ki bi obljubljala hitro vitkost, prav tako

pa tudi ne modna muha. Osredotoča se na ključna temeljna pravila zdravega
življenjskega sloga – za vse življenje.

Izbirajte sveža osnovna živila 
namesto zelo obdelanih živil.

Sestavljajte osnovna živila
tudi znotraj posamezne skupine živil.



ARTISTRY krema za odstranjevanje trde kože – 125 ml

ARTISTRY balzam za nego stopal – 125 ml

Št. izdelka 101814

Ali iščete popolno in vrhunsko 
sproščujočo nego? Potopite stopala v

ARTISTRY™ KOLEKCIJO
ZA NEGO

STOPAL

izdelek26

SEP 07

Vsak komplet vsebuje:

- maskaro
- sredstvo za povečanje volumna trepalnic
- klešče za oblikovanje trepalnic
- knjižico z navodili za ličenje po korakih 

Vse izdelke je mogoče hraniti v čudoviti priročni
torbici za ličila.

Komplet za urejanje trepalnic je na voljo v dveh
odtenkih maskare: črna (104028) ali rjava
(104029). Naročite še danes – rezultati vam
bodo zares odprli oči!

Več informacij lahko najdete na spletni strani
www.amway.si.

Komplet za urejanje trepalnic – vse kar potrebujete za daljši, 
gostejši videz čudovito oblikovanih trepalnic.

Dolge, poudarjene, brezhibno privihane trepalnice nam v spomin prikličejo
najrazličnejše slike od dojenčkov s široko razprtimi očmi do zapeljivih filmskih div.
Kakršen koli je že končni učinek, popolne trepalnice naredijo vaše oči nepozabne.

Ekskluzivni E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet za urejanje trepalnic vsebuje
orodja, ki jih potrebujete vsak dan, da postanejo vaše trepalnice čudovite.



Odprite oči
Koristno delovanje borovnic
Lepota je v očeh opazovalca, zato je nikar ne spreglejte. Naše življenje
bogati tisto, kar vidimo okoli sebe, zato ničesar ne spreglejmo.

NUTRILITE™ borovnica z luteinom 

8007 – 62 kapsul

Mogoče vam je borovnica bolj znana kot sadje za marmelado in pite. Zdaj blagovna
znamka NUTRILITE™ uvaja NUTRILITE borovnico z luteinom, ekskluzivni pripravek iz
borovnice in izvlečka ognjiča ter z dodatkom dokozaheksaenojske kisline (DHA).

Prepričajte se, kako ta močna kombinacija učinkuje na vas.

Borovnica
Borovnico že stoletja cenimo kot
hranljivo živilo in divji sadež, ki je lahko
prava specialiteta. Sodobna znanost je
sedaj potrdila, da ima tudi vrednost
rastlinskega dodatka.

Borovnico povezujejo z ugodnim
delovanjem na vid in sposobnost
gledanja ponoči. Raziskave so pokazale,
da lahko z rednim jemanjem
standardiziranega izvlečka borovnice
pomagamo mrežnici v ozadju oči, da se
hitreje prilagodi na temo in svetlobno
utripanje. Izvleček borovnice povezujejo
tudi z večjo hitrostjo obnavljanja
rodopsina, vijoličnega pigmenta, ki ga
oko nujno potrebuje za prilagajanje na
svetlobo in temo.

DHA
DHA najdemo v velikih koncentracijah v
očeh, kjer lahko pomembno vpliva na
razvoj zdravega očesnega tkiva. To je
esencialna maščobna kislina, ki jo telesu
dovajamo iz zunanjih virov, na primer
tuninega olja.

DHA je pomembna za telesni razvoj, saj
prispeva k razvoju mrežnice in zdravja
kože. Je pomembna biološka molekula,
ki ima pomembno vlogo v zgradbi
celične opne in vnetnih procesih.

Raziskave kažejo, da je nizka raven DHA
povezana s spremembami v dispoziciji,
izgubi spomina, ostrini vida in
nevroloških boleznih.

Lutein
Lutein je antioksidant, ki koristi očem,
koži ter srcu in ožilju. V velikih
koncentracijah ga najdemo v rumeni
pegi, majhnem področju mrežnice.
Zagotavlja antioksidativno zaščito pred
škodljivim delovanjem oksidantov in
prostih radikalov. Lutein pomembno
spodbuja očesno zdravje.

Če se v svoji prehrani izogibate
marmeladi in sadnim pitam, ste
lahko vseeno deležni koristi
borovnice, ki naj postane vaša
naravna izbira za podporo
normalnega vida in sposobnosti za
gledanje ponoči.

Hranilne vrednosti
2 kapsuli 100 g

Izvleček borovnice 84 mg 12,8 g

Izvleček ognjiča (lutein) 15,8 mg 1,2 g

DHA 90 mg 11,6 g

Priporočena uporaba: Vzemite 1-4 kapsule na dan,
po možnosti med obrokom.

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

– poškropite, obrišite in uživajte.
Krom in pulti se bodo bleščali, ko boste čistili
s pripravljenim čistilom Pure Orange za kuhinjo
s pomirjujočim vonjem citrusov in rož. 
500 ml, pripravljen za uporabo

DISH DROPS™ čistilo za pomivanje
posode

– Čista posoda s svežim vonjem.
Uživajte v mehkih rokah in čisti posodi z
uporabo čistila za posodo Pure Orange
DISH DROPS s sadno-cvetličnim vonjem. 
500 ml, pripravljeno za uporabo

Dišavne kroglice

– Nekaj rahlo neobičajnega 
Dišavne kroglice Pure Orange so lahko
dišeč potpuri za vaš dom, avto, potovalno
torbo ali celo sesalec. Oddajajo čudovit vonj
in so vedno pri roki, kadar si zaželite
novega vonja in osvežitve zaprtih, zatohlih
prostorov.
75 g – za približno 50 uporab

Št. izdelka 103504

Nega doma
Dajte svojemu domu toplino in prijeten vonj ...

Pravijo, da so najslajši sadeži ravno tisti, ki dozorijo
zadnji. Naša nova trendovska kolekcija Pure Orange
vsebuje pomaranče, grenivke in hruške, pobrane pozno
poleti, ki jim je dodan privlačen šopek vrtnic, jasmina 
in šmarnic. 

Obe kolekciji sta aranžirani v trendovski darilni škatli in
primerni za takojšnjo uporabo – podarite ju lahko kot
darilo ali pa si sami privoščite nekaj malo drugačnega. 

Trendovska kolekcija Pure Orange 
– vonj citrusov s pomirjujočim 
pridihom rož.

NOVizdelek28
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V reviji AMAGRAM™ poiščite
svojo kartico z dišavo trendovske

kolekcije Pure Orange. 
Podrgnite po ploščici na sprednji

strani kartice in omogočite
strankam, da preskusijo vonj,

preden izdelek kupijo.

Osebna nega
Vroča mešanica citrusov in rož 
pri umivanju in negi vaših rok.

Milo za roke
Očisti in osveži vaše roke
z vonjem citrusov in
cvetlic.
250 ml

Losjon za roke
Losjon za roke Pure
Orange blaži, pomirja,
mehča in vlaži vaše roke.
Pripravljen za uporabo.
250 ml

Št. izdelka 104334
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Otrokom bodo všeč ... 
... ljubke in prisrčne igrače.

Gostom bo všeč ...
... odlična hrana, pripravljena
v trpežni posodi.

Prijateljem bodo 
všeč ...
... prečudovita drevesa
in svetlikajoče luči.

Vam bodo všeč ...
... izdelki za ohranjanje

telesne kondicije, ki vam
bodo pomagali živeti

aktivnejše življenje.

Njej bo všeč ...
... klasično damsko perilo 
in razkošna kozmetika.

Njemu bodo všeč ...
... elegantna oblačila 
in modni dodatki.
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Dobrodošli 
v izboru daril 2007
Oglejte si zbirko navdihujočih idej za darila, s katerimi
boste obdarili tiste, ki vam pomenijo največ.

Za naročilo ali več informacij o izdelkih se prijavite 
na stran www.amway.si.
Katalog Izbor daril – št. izdelka: 215870 
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Kot del družine izdelkov za gospodinjstvo iCook so iCook ponve
brez prijemanja primerne za vse vrste hrane, od omlet in
palačink do mesa in rib.

Zaradi ekskluzivne tehnologije DURAMIC™ pri kuhi potrebujemo manj
maščobe, saj živila od ponve enostavno odstopijo, da jih lahko dvignemo 
in obrnemo. Izjemno enostavno čiščenje.

Naše iCook™ ponve brez prijemanja
jamčijo odlično kuho, obrok za obrokom

30 cm ponev 
s pokrovko 
brez prijemanja 
Št. izdelka: 101087

3 ponve 
s pokrovkami 
brez prijemanja
Št. izdelka: 101083

Palačinke z dimljenim lososom
Spodoben zajtrk, ki ga ne boste pozabili, in ga je mogoče ponuditi tudi kot hladno predjed v obliki obloženih kruhkov.

Ali ste vedeli? Na voljo so novi podstavek, posoda za shranjevanje kruha in posoda za kanapeje blagovne znamke iCook.

Več podrobnosti poiščite v NOVI kolekciji Izbor daril 2007.

• 1 jajce
• 125 ml mleka
• 2 žlici Amwayevega ekstra deviškega

olivnega olja
• 80 g navadne moke

• 1 čajna žlička pecilnega praška
• ščepec soli in sveže mletega črnega

popra za boljši okus
• maslo za peko
• 200 g dimljenega lososa

• 1 majhna rdeča čebula, drobno nasekljana
• 60 g opranih in osušenih kaper
• 120 g lahke kisle smetane
• mleti poper
• 1 skodelica listov rukole

1. Z vilicami stepajte jajca, mleko in Amwayevo ekstra deviško olivno olje, dokler ne dobite
gladke zmesi.

2. V drugo posodo vsujte suhe sestavine. Postopoma vanjo vlijte jajčno mešanico in narahlo
premešajte, da dobite gladko mešanico. Pustite počivati 30 minut.

3. Na srednje močnem ognju segrejte ponev brez prijemanja in dodajte malo masla. Ko se
pena poleže, dolijte približno 4 polne žlice mase za palačinke, pri tem pa dvignite ponev in
jo nagibajte na vse strani, da maso enakomerno porazdelite. Pecite, dokler ne boste na
površini palačinke opazili mehurčkov. Palačinko obrnite in jo še naprej pecite, dokler ne bo
na drugi strani lepe zlate barve. Medtem ko pečete preostale palačinke, poskrbite, da bodo
že gotove palačinke v malo segreti pečici ostale tople. 

4. Servirajte tako, da palačinko prekrijete s tanko plastjo dimljenega lososa. Vsako porcijo
posujte z malo čebule, kaprami in malo kisle smetane. Na koncu posujte še sveže mlet črni
poper in liste rukole. 
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Vlaženje, obnova, zaščita in lesk
s SATINIQUE™ izdelki za nego
VLAŽENJE

SATINIQUE serum za lasišče
Lasje postanejo 4-krat bolj gladki pri za 70 % zmanjšani
moči razčesavanja. Zmanjša luščenje odmrlih kožnih celic* 
za 53 % pri dvotedenski uporabi vsak drugi dan.
• Vtiranje seruma v lase in lasišče spodbuja, hrani in vlaži lase 

in lasišče, hkrati pa vzpostavlja idealno okolje za rast čudovitih
las bolj zdravega videza.

• Vsebuje vlažilna in zaščitna sredstva, ki bogatijo, vlažijo 
in ohranjajo naravno odpornost.

• Vsebuje antioksidante, ki preprečujejo škodljivo delovanje
okoljskih vplivov in prostih radikalov.

• Nežna formula, ki je ni treba spirati, zagotavlja mehke lase.

OBNOVA

SATINIQUE intenzivna maska za krepitev las
Do 85 % manj razcepljenih konic po samo eni uporabi!
• Intenzivna nega za suhe, poškodovane in kemično obdelane

lase.
• Lasje so bolj svetleči, na dotik bolj gladki, močnejši in lepši. 
• Bogato, kremasto, intenzivno vlažilno sredstvo z ekskluzivno

formulo prodre globoko v strukturo las in pomaga odpravljati
notranje poškodbe in poškodbe povrhnjice ter obnavljati
razcepljene konice.

ZAŠČITA

SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las
SATINIQUE sistem za zaščito barve zagotavlja do 115 %
boljše ohranjanje barve**, če uporabljate SATINIQUE
šampon za barvane lase, regenerator za barvane lase 
in razpršilo za zaščito barve las.
• Ščiti pričesko pred soncem in vročino.
• Preprečuje učinek bledenja barv.
• Gladi lase in zmanjšuje kodranje.
• Vsebuje kompleks za zaščito barve in ceramidni infuzni sistem.

LESK

SATINIQUE serum za sijoče lase
Z uporabo seruma za sijoče lase do 106 % (ali dvakrat
toliko) sijaja!
• Vsem vrstam las nemudoma zagotovi čudovit lesk 

in bleščeč sijaj. 
• Uporabljati ga je mogoče pred oblikovanjem pričeske ali 

po njem, na mokrih ali suhih laseh.
• Kombinacija silikonov nemudoma zagotovi lesk, sijaj in gladke

lase. Lahka formula ne obteži las.

* Klinično je bilo dokazano, da Serum za lasišče zmanjšuje luščenje
odmrlih kožnih celic, ki je posledica suhega in nezadostno hranjenega
lasišča, kar pa ni povezano s prhljajem. Za odpravo prhljaja
priporočamo redno uporabo zdravilne formule SATINIQUE šampona
proti prhljaju, medtem ko bo Serum za lasišče negoval in hranil lasišče. 

** V primerjavi s kontrolnim sistemom.

101825 plastenke 6 x 8 ml 5070 150 ml

102676 220 ml 5075 75 ml



NA VOLJO ZDAJ – VAŠ POSODOBLJEN
AMWAYEV KATALOG IZDELKOV

Vsak SNP in SK+ bo ob reviji
AMAGRAM™ dobil na dom tudi en
izvod posodobljenega Amwayevega
kataloga izdelkov. 

To neprecenljivo prodajno orodje zajema vse nove izdelke, 
ki se bodo pojavili na trgu do novembra 2007.

Med drugim so vključeni:

• ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 3D serum za učvrstitev kože
• svež izbor dekorativnih ličil za obraz, ustnice, oči in lica iz

linije ARTISTRY, s katerimi lahko ustvarite različne nove
videze

• osvežujoči WISTFUL™ sprej za telo za ženske
• dinamična OPPORTUNE™ moška toaletna vodica in 
• SA8™ mehčalec za perilo z vonjem Alpsko cvetje in

NOVIM vonjem Vrtno cvetje. 

Ne pozabite naročiti dodatnih izvodov posodobljenega
kataloga, da boste z njimi še danes lahko svojim strankam,
sorodnikom in prijateljem prikazali širok izbor Amwayevih
izdelkov!

V Amwayu smo predani načelu, da ponujamo najboljšo
poslovno priložnost. Uporabite ta katalog in pokažite, 
da AMWAY pomeni mnogo več kot le odlične izdelke.

Novi Amwayev katalog izdelkov lahko naročite posamezno
(št. izdelka 1080).

33poslovanje
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Posodobljena
Vpisni in Začetni komplet
S septembrom 2007 smo posodobili in dopolnili nekatere brošure, letake in obrazce v
Vpisnem in Začetnem kompletu. S tem vam nudimo izboljšane možnosti za uspešen
posel. V nadaljevanju vam prestavljamo brošure, ki so imele večje spremembe.

POSLOVNEinformacije34

Predstavitev Amwaya

V brošuri Predstavitev Amwaya smo v
celoti posodobili lokalne informacije ter
podatke o izdelkih in podjetju. Brošura
vsebuje številne podrobnosti, ki vam bodo
pomagale pri pridobivanju novih članov.
Št. izdelka: 100570, 1 izvod

Amwayeve 
politike poslovanja

Brošuro Amwayeve politike poslovanja
smo posodobili tako, da zdaj vključujejo

usklajena načela poslovanja v vzhodni Evropi in
nove datume obnovitve, kjer je to ustrezno.

Brošura je na voljo samo v Vpisnem kompletu. Več
o spremembah v njej si lahko preberete na strani 36. 

Amwayev
katalog izdelkov

Obnovili smo tudi Amwayev katalog
izdelkov, ki je podrobneje opisan 
na strani 33.
Št. izdelka: 1080, 1 izvod

Amwayev cenik

Amwayev cenik bo vseboval spremembo cene 
in TV/VP za vse osnovne Amwayeve izdelke. 
Kot ponavadi bo nov cenik vseboval posodobljen
program izdelkov, ki bo na voljo septembra
2007, vključno z izdelki iz novega Izbora
daril, izdelki AMWAY Boutique in izdelki, 
ki bodo vključeni v novi Amwayev katalog
izdelkov septembra 2007. Sedanji ceniki bodo
prenehali veljati 31. avgusta 2007. Vsi SNP-ji
in SK+ bodo brezplačen izvod novega
Amwayevega cenika prejeli po pošti skupaj 
s septembrsko številko AMAGRAMATM. 
Št. izdelka: 0013, 1 izvod

Amwayeva posebna
kompleta izdelkov

Zaradi novih cen je posodobljen tudi
Letak Amwayeva posebna
kompleta izdelkov, ki je na voljo
samo v Vpisnem kompletu.

Vpisni komplet
Št. izdelka: 100568
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Začetni komplet
Št. izdelka: 100569
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Amwayev priročnik

Amwayev priročnik ima novo podobo, 
ki je osvežila naslovno stran, prav tako pa je
posodobljena vsebina, ki je posvečena
najpomembnejšim elementom razvoja
uspešnega Amwayevega posla. 
Št. izdelka 100074, 1 izvod

Amwayeva podpora poslovni
priložnosti

Tudi brošuro Amwayeva podpora
poslovni priložnosti smo posodobili s
podrobnostmi o literaturi in izdelkih, ki vam
bodo pomagali graditi posel. 

Št. izdelka 104694, 1 izvod

Spoznajte Amwayevo priložnost

Nova brošura Spoznajte Amwayevo
priložnost sedaj vsebuje novo načelo
poslovanja (7.6 Politika povračila
denarja/vračila DPG za končne uporabnike).
Na voljo je samo 
v Začetnem kompletu.

Amwayev cenik 
za stranke

V podporo trženja Amwayevih izdelkov bo v
septembru na voljo tudi z novimi cenami
posodobljen Amwayev cenik za stranke.

Sedanji bo prenehal veljati 31. avgusta 2007.
Št. Izdelka: 0124, 5 izvodov



NOVO OD 1. SEPTEMBRA 2007

NAČELA POSLOVANJA ZA SLOVENIJO – 
usklajenost načel poslovanja v vzhodni evropi

Veseli nas, da vas lahko obvestimo o novih Načelih poslovanja, ki so bila
kolikor dopuščajo lokalni zakoni in pravila usklajena v vseh državah Vzhodne
Evrope.

Tako bodo nova Načela poslovanja uvedena na naslednjih vzhodnoevropskih tržiščih:
na Češkem, Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji, Sloveniji,
Turčiji in v Ukrajini.

Menimo, da bo to v veliko pomoč vsem SNP-jem, ki poslujejo v večih državah
Vzhodne Evrope. Prednost novih Načel poslovanja je predvsem v označevanju
načel oziroma pravil, ki je sedaj enako na vseh prej omenjenih tržiščih. Tako načelo
4.3 povsod govori o maloprodajnih trgovinah in načelo 6.4 je povsod pravilo o
šestmesečni neaktivnosti. 

Nekatera pravila so bila spremenjena, nekatera dodana in nekatera
spuščena. 

Nova Načela poslovanja začnejo veljati 
1. septembra 2007. 

Celoten dokument je na voljo na naši spletni
strani www.amway.si. Dokument v PDF
obliki lahko naložite na svoj računalnik ali
stiskate. 
V kolikor ne morete do dokumenta po tej poti,
se obrnite na Amway Slovenija za brezplačen
izvod.

V skladu s točko 4. na Amwayevi vlogi ima Amway pravico uvesti
takšne spremembe, SNP-ji in SK+ pa jih morajo pazljivo prebrati in 
se z njimi seznaniti.

4. Sprememba pogojev. Amway ima pravico do spremembe pogojev te vloge,
vključno s pogoji priloženih dokumentov, v celoti ali delno, z objavo obvestila
o takih spremembah v reviji AMAGRAM™, v Amwayevih uradnih tiskovinah ali
na Amwayevih uradnih spletnih straneh ali prek katerega drugega mehanizma,
ki ga dovoljuje veljavni zakon, in ste jih obvezani natančno prebirati zaradi
obvestil o takih spremembah. Vse spremembe postanejo veljavne z datumom,
ki je podan z obvestilom, vendar ne prej kot v štirih (4) tednih po objavi
obvestila, razen če je to drugače določeno z zakonom. V primeru oporekanja
takim spremembam lahko takoj odstopite od pogodbe. Če v času veljavnosti
vloge ne prejmete nobene izdaje revije AMAGRAM™, jo lahko dobite
neposredno od Amwaya. 

POSLOVNEinformacije36
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www.amway.si

Konec tega leta bomo ukinili prodajo izdelkov blagovne znamke MAGNA BLOC.
Infrastruktura, ki je podpirala proizvodno linijo MAGNA BLOC, ni več na voljo.
Zaradi tega nadaljnje inovacije in raziskave izdelka niso več možne, mi pa ne
moremo več zagotavljati
podpore za usposabljanje 
in izobraževanje. 

Pričakovani datum ukinitve
izdelkov je 7. december
oziroma dokler bodo 
trajale zaloge. To velja 
za vse MAGNA BLOC
izdelke. Vendar pa bodo
obojestranske samolepilne
nalepke (številka izdelka
8928) do nadaljnjega še
vedno na voljo. S tem bo
uporaba izdelkov MAGNA
BLOC še vedno možna.

Prenehanje 
prodaje izdelkov
MAGNA BLOC™

37POSLOVNEinformacije
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Opomnik za geslo
Za prejemanje začasnih gesel
preko SMS-a vpišite številko
mobilnega telefona v polje »Št.
mobilnega telefona«. Izberite
vhodno številko države
(Slovenija: +386) in vpišite
številko vašege mobilnega
telefona brez vodilne 0 (primer:

41123456). Označite polje »Želim prejemati SMS obvestila« in shranite nastavitve.

Ste pozabili svoje geslo za dostop do Amwayeve 
strani za e-poslovanje?
Če ste pozabili svoje geslo, kliknite na tekst
»Ste pozabili geslo?«, ki se nahaja pod
poljem za vpis uporabniškega imena in
gesla. Vpišite zahtevane podatke v
Opomnik za geslo in začasno geslo vam
bomo poslali preko SMS sporočila na
vpisano telefonsko številko (vpisana številka
mora biti enaka, kot številka, ki ste jo vpisali v rubriki »Moje nastavitve«).

ko
le

da
r

dogodki

11. september 2007
Amwayeva stran za e-poslovanje
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

25. september 2007
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

9. oktober 2007
NUTRILITE™ 
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.



V Sloveniji se bodo cene Amwayevih izdelkov s TV/VP 
v povprečju zvišale za 2,3 %.

Novi ceniki bodo na voljo od 1. septembra naprej, ko bodo
prenehali veljati trenutni ceniki. Vsi SNP-ji in SK+ bodo
brezplačen izvod Amwayevega cenika prejeli po pošti s tem
izvodom revije AMAGRAM.

Prenovljene cene si bodo lahko tudi vsi Amwayevi člani
ogledali na Amwayevi spletni strani (www.amway.si).

Obveščamo vas, da se bodo 
s 1. septembrom zvišale cene izdelkov 
v večini evropskih držav.

Zvišanje cen / Novi ceniki od
1. septembra 2007

POSLOVNEinformacije38
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E. FUNKHOUSER™ NEW YORK
promocija kolekcij 002, 003 in 004*

Od 1. avgusta do 30. septembra oziroma do razprodaje zalog so vam izdelki 
E. FUNKHOUSER NEW YORK kolekcij 002, 003 in 004* na voljo po neverjetnih
cenah. 

Po 30. septembru jih ne bo več možno kupiti, zato izkoristite še zadnjo
priložnost za nakup luksuznih formul izdelkov, ki vam jih nudijo 
E. FUNKHOUSER NEW YORK 002, 003 in 004 kolekcije. Ko bodo izdelki 
razprodani, ne bodo več na voljo!

*Promocija E. FUNKHOUSER NEW YORK kolekcij 002, 003 in 004 ne vključuje izdelkov iz
Profesionalne klasične kolekcije in Profesionalnih kompletov za ličenje

Informacije, kateri izdelki so v promociji in njihove cene, boste dobili na Amwayevi
strani za e-poslovanje (www.amway.si).
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NUTRILITE™
102687 NUTRILITE DOUBLE X™ 186 tablet 30 36,26 47,32 51,34 66,74 17
103377 NUTRILITE DOUBLE X - polnilo 372 tablet 30 66,94 87,36 94,79 123,22 17

8007 NUTRILITE borovnica z luteinom 62 kapsul 30 20,28 26,46 28,71 37,32 27
217186 Brošura NUTRILITE DOUBLE X 1 izvod 0 0,00 0,00 1,32 1,32 17

Program za uravnotežen življenjski slog
218502 Osnovni paket 1 paket 30 22,74 29,67 35,60 46,29 25
218504 Paket z izdelki - okus kakav 1 paket 30 78,35 102,23 99,83 129,78 25
218505 Paket z izdelki - različni okusi 1 paket 30 78,35 102,23 99,83 129,78 25

MAGNA BLOC™
8928 Obojestranske samolepilne nalepke 60 kosov 30 1,64 2,14 5,12 6,66 37

ARTISTRY™ 
102006 ARTISTRY TIME DEFIANCE™ intenzivni serum za obnavljanje za vsakodnevno nego 30 ml 35 50,62 66,06 79,27 107,02 16
102795 ARTISTRY TIME DEFIANCE peneče čistilno sredstvo 125 ml 35 17,93 23,40 28,08 37,91 16, 22
102796 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni tonik 250 ml 35 17,93 23,40 28,08 37,91 16, 22
101821 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF 15 50 ml 35 20,80 27,15 32,58 43,98 16, 22
101822 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF 15 50 ml 35 20,80 27,15 32,58 43,98 16, 22
101823 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje kože 50 ml 35 23,94 31,24 37,49 50,61 16, 22
101824 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože 50 ml 35 23,94 31,24 37,49 50,61 16, 22
100282 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje kože 14 ampul v 

kompletu 35 118,74 154,96 185,95 251,04 16
103426 ARTISTRY TIME DEFIANCE 3D serum za učvrstitev kože 30 ml 35 47,51 62,00 74,40 100,44 16
102050 ARTISTRY TIME DEFIANCE sredstvo za ublažitev gub 4 ml 35 18,17 23,71 28,45 38,41 16

7313 ARTISTRY TIME DEFIANCE vitamin C in divji jam 1 tubica + 35 18,70 24,41 29,29 39,54 16
1 steklenička

104481 ARTISTRY TIME DEFIANCE stojalo 1 kos 0 0,00 0,00 46,80 46,80 16
101814 ARTISTRY kolekcija za nego stopal 1 komplet 35 20,43 26,66 32,00 43,20 26
104328 ARTISTRY komplet ličil Urban Chic 1 komplet 35 15,26 19,91 23,89 32,25 21
104329 ARTISTRY komplet ličil Metro Chic 1 komplet 35 15,26 19,91 23,89 32,25 21

E. FUNKHOUSER NEW YORK™ 
E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet za urejanje trepalnic 1 komplet 35 37,23 48,58 58,30 78,70 26
104028 Black 104029 Brown

SATINIQUE™ izdelki za nego las
101825 SATINIQUE serum za lasišče 8 plastenk 30 17,30 22,57 27,08 35,21 32

x 6 ml
102676 SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las 220 ml 30 9,07 11,84 14,21 18,47 32

5075 SATINIQUE serum za sijoče lase (Hi Gloss Serum) 75 ml 30 8,34 10,89 13,07 16,99 32
5070 SATINIQUE intenzivna maska za krepitev las 150 ml 30 6,51 8,50 10,20 13,26 32

BODY SERIES™ izdelki za osebno nego
2181 BODY SERIES milo za obraz G&H 250 g 30 4,85 6,33 7,60 9,87 2

100270 BODY SERIES gel za tuširanje G&H 250 ml 30 2,97 3,87 4,64 6,04 2
100268 BODY SERIES losjon G&H 250 ml 30 3,30 4,31 5,17 6,72 2

Kolekcija za osebno nego
104334 Jesenska kolekcija za osebno nego Pure Orange 1 komplet 30 10,84 14,15 16,98 22,07 29

iCook™ posoda za kuhanje
101087 iCook 30 cm ponev s pokrovko brez prijemanja 1 kos 30 72,96 95,21 114,25 148,53 31
101083 iCook 3 ponve s pokrovkami brez prijemanja 1 komplet 30 140,32 183,12 219,74 285,67 31

Kolekcije za nego doma
103504 Jesenska kolekcija za dom Pure Orange 1 komplet 30 22,03 28,75 34,50 44,85 28

AMWAY Boutique
104582 Komplet dišavnih vzorcev 1 komplet 35 9,12 11,90 28,56 38,56 18
960480 Štiridelni komplet pripomočkov za lažjo predstavitev 1 komplet 0 9,89 12,91 30,98  30,98  19
960436 Torbica za shranjevanje nakita 1 kos 0 6,59 8,60 20,64  20,64  19

Podpora poslovanju
218205 Brošura AMWAY Boutique 1 izvod 0 0,00 0,00 1,56 1,56 19
100570 Predstavitev Amwaya 1 izvod 0 0,00 0,00 1,04 1,04 34
104694 Brošura Amwayeva podpora poslovni priložnosti 1 izvod 0 0,00 0,00 0,72 0,72 35
100074 Amwayev priročnik 1 izvod 0 0,00 0,00 5,00 5,00 35
215732 Letak Prava priložnost za vas 10 izvodov 0 0,00 0,00 4,36 4,36 35

1080 Amwayev katalog izdelkov 1 izvod 0 0,00 0,00 1,92 1,92 33
215870 Katalog Izbor daril 1 izvod 0 0,00 0,00 1,32 1,32 30
104999 UNICEF™ značka Vicky 1 kos 0 0,00 0,00 2,60 2,60 4
105000 UNICEF™ voščilnice 3x2 motiva 0 4,00 5,22 6,26 6,26 4
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Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.



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

Naklada: 11.900

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

Vsakodnevna nega kože je potreben
postopek. Izdelki za osnovno nego
ARTISTRY pa iz vsakodnevne nege
naredijo nekaj več. Prav vsaka rešitev
spoštuje realnost vašega življenja in
kože. Poenostavljena, usmerjena in
čutna nega rutino spremeni v ritual.

ARTISTRY™ IZDELKI
ZA OSNOVNO NEGO
VISOKA ZNANOST IN 
VSAKODNEVNA 
ENOSTAVNOST.

SA2350SL5


