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Ne feledkezzen meg POSITRIMTM
Krémturmix italporáról!
Ha az elmúlt hetekben keményen dolgozott, ne vesztegesse az időt,
a POSITRIMTM Krémturmix italpor segítségével a nyári szabadság idejére
ismét karcsú lehet.

A POSITRIM étkezéshelyettesítő az Amway Lifestyle
Balanced Solutions Életmódprogramjának alapvető része

A nyaralás a lazítás és a pihenés időszaka, de
előfordulhat, hogy erősebben belemerül az ételek, italok
élvezetébe, és az ebből származó extrakilók, amelyek
elvesztésén oly sokat fáradozott, ismét visszatérnek.
Ám ennek nem kell így történnie…
A POSITRIM étkezéshelyettesítő és a POSITRIM keverőedény könnyen szállíthatók bárhova, akár egynapos kirándulásra, akár kéthetes nyaralásra is magával viheti. Tegye
a táskájába a tasakokat, és 250 ml sovány tej hozzáadásával
pompás reggelit vagy ebédet készíthet magának. Csak egy
aprócska extracsomag, és nyugodtan élvezheti a nyaralást,
nem kell attól tartania, hogy visszatérnek a felesleges kilók
és biztos lehet abban, hogy kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú és egészséges étkezéshelyettesítőt fogyaszt.

A POSITRIM Krémturmix italpor nem
alkalmazható kizárólagos táplálékforrásként.

Dobozonként 14 tasakot tartalmaz.
POSITRIMTM Krémturmix italpor
103792 – vaníliás
103793 – kakaós
POSITRIM Keverőedény – 218506
A NUTRILITETM piacvezető márka a vitaminok,
ásványi anyagok és étrend-kiegészítők világában
(az Euromonitor International felmérése szerint, a 2005. évi
értékesítési adatok alapján).
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Együttműködés
Ez az üzlet az együttműködésről szól.
Együttműködni a fogyasztókkal, segíteni
őket, hogy élvezzék termékeink előnyeit.
Együttműködni
egymással, hogy
tanuljuk az üzletet.
És együttműködni
a céggel, amely segít
abban, hogy megvalósíthassa üzlettel
kapcsolatos kisebb
vagy nagyobb céljait.
Sokan ismernek
Önök közül olyanokat, akik most kezdik el az üzletet. Ők
azok, akiknek leginkább szükségük
van a segítségünkre.
Szükségük van
bátorításra.
Szükségük van arra,
hogy tudják, sokan vannak körülöttük
olyanok, akik valamikor ugyanolyan kezdők
voltak. Olyanok, akik odafigyelnek elkép-

zeléseikre, olyanok, akik készek arra, hogy
segítsék üzletük növekedését.
Azoknak üzenjük, akik újak: azt akarjuk,
hogy tudják, mi
Önökért vagyunk.
Keményen
dolgozunk azért,
hogy olyan termékekkel lássuk el
Önöket, amelyeket
a fogyasztók
szívesen vásárolnak
és Önök szívesen
értékesítenek. Önök
mögött áll egy csapat – az elosztással
foglalkozó csoportok és maga a cég –,
amely elkötelezett
abban, hogy hozzásegítse Önöket
a sikerhez.
Végül is, ez az üzlet valóban az
együttműködésről szól.

Steve Van Andel
Chairman

Doug DeVos
President
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Mindenki tehet valamit

Hogyan is segítünk?
Egyenként segítjük hozzá a gyermekeket egy jobb élethez. A program
2003. évi kezdete óta:
• világszerte több mint 39 millió
USD-t adományoztunk
• több mint 5 millió gyermeknek
adtunk reményt és lehetőséget
• 606 ezer alkalmazotti és
független vállalkozói
munkaórával segítettünk

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Az Amway Corporation elkötelezett abban, hogy jobb élethez segítse
hozzá a gyermekeket a One by One – Egyenként a gyermekekért –
kampány támogatásával. A több mint 80 országban és területen működő Amway leányvállalatok a kampány keretében egyesítik erőiket, hogy
nemzetközi és regionális szinten támogassák a gyermekekért indított
oktatási, egészségügyi és kulturális kezdeményezéseket.
Európában büszkék vagyunk arra, hogy egy jótékonysági akció, a One by
One kampány keretében támogatjuk az UNICEF-et. 2006-ban volt
60 éve annak, hogy az UNICEF vezető szerepet játszik a gyermekek
számára is élhető világ megteremtésében.
Abból a célból, hogy továbbra is világszerte támogathassuk
a gyermekeket, már 2007 szeptemberében megjelentetjük új,
exkluzív tervezésű karácsonyi üdvözlőkártyáinkat és a gyűjthető
sorozat harmadik jótékonysági kitűzőjét … Vickyt. E tárgyak bármelyikének megvásárlásával Ön is tehet valamit annak
érdekében, hogy egy gyermek élete örökre megváltozzon.

céginfó

5

Az Amway üzlet megújítása
…Ügyeljen arra, hogy mindig tudjon a változásokról!
Az Amway üzleti lehetőség az egyik legjobb mód arra, hogy segítse kibontakozni
képességeit.

Újítsa meg Amway üzletét és:
• további 12 hónapig nyitva áll Ön előtt az Amway üzleti lehetőség; több mint 450 terméket árusíthat, ezenkívül jutalmakra, ösztönzőkre és egyéb előnyökre is számíthat
• rendszeresen kap tájékoztatást az új termékekről, a keresletélénkítő lehetőségekről és az Amwayjel kapcsolatos legfrissebb hírekről
• az Amway és felső vonala nyújtotta folyamatos támogatás és
szakértői tevékenység segíti Önt céljai elérésében
• az amway.hu-n keresztül kapcsolódhat az online Amway
üzlethez

Több mint 3 millió
független vállalkozó
választja évente üzletének
megújítását* és az Amway
üzleti lehetőség előnyeit...

Az európai piacokon 2007. szeptember 1-től új
megújítási dátumok lépnek életbe:

Valamennyi független vállalkozó és törzsvásárló
plusz évente az alábbiak szerint újíthatja meg
üzletét:
Normál tagságmegújítás: szeptember 1–december 31.
Késedelmes tagságmegújítás: január 1–augusztus 31.

Megújítási díjak:
Normál tagságmegújítás
Késedelmes tagságmegújítás

6750 Ft
8400 Ft

A megújítás formái:
• Valamennyi rendelési formában leadott termékrendeléssel
• Fizetés – csekkel vagy átutalással. A befizetést igazoló
bizonylatot kérjük központunkba megküldeni faxon vagy
postai úton.
* 2005. évi összesített Amway és Quixtar megújítások
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Felkereste már az

AMWAY

online Márkabemutató központot?

Amway üzletének online bonyolítása során feltehetően már észrevette a Márkabemutató központot a www.amway.hu weboldalon, az Üzleti információk alatt.
Keresse fel ezt a weboldalt, itt az alábbiakat találja:
A Márkabemutató központban a legismertebb márkáinkat mutatjuk be, amelyek
kiváló minősége, értéke és teljesítménye széles körben elismert.
Ezek a márkák: ARTISTRYTM , E. FUNKHOUSERTM NEW YORK, Lifestyle
Balanced Solutions Életmódprogram, AMWAYTM Boutique, NUTRILITETM
DOUBLE XTM és eSpringTM.

A fenti márkák mindegyikénél az alábbi fejezeteket találja meg:
• A márka részletes ismertetése
• Termékinformáció, hogy megismerje termékeinket és azok előnyös tulajdonságait
• Márkatermékek: bemutatja az adott márka logójával ellátott márkatermékeket
• A márkával kapcsolatos értékesítési segédeszközök, pl. ARTISTRYTM Színkártya, letölthető háttérképek és
márkavideók
• Letölthető tréninganyagok
A Márkabemutató központokat gyakran frissítjük annak érdekében, hogy üzletének támogatásához
megkapja a legújabb információkat és eszközöket.

Még ma keresse fel a Márkabemutató központot.
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Hazai elismerések – független vállalkozók

G.-né Udvari Julianna és Gulyás Jenő István, Budapest

Petróczy Mónika és Lakos László, Budapest

PLATINA

PLATINA

MÁJUS

MÁJUS

Többdiplomás mérnöktanárként és biokémikus
alkalmazottként 40 évig
dolgoztunk előbb alkalmazottként, később vállalkozóként. Ebbe az üzletbe
belépve megtaláltuk a tiszta értékrendeken alapuló életet. Ma
már mindketten elkötelezett üzletépítők vagyunk, hisszük és
valljuk a megtapasztaltak alapján, hogy csak alsó- és felsővonali szövetségeseinkkel összefogva tudjuk megvalósítani
életünk álmait, álmaink életét.
Mottónk: „Nem a képességeink, hanem a döntéseink határozzák
meg életünket!”

Nyomdaipari mérnökként
és közgazdászként végeztünk. Az első komolyabb
szinteket egyedül értem el
szponzoraim segítségével,
de családi csapatként
folytatjuk tovább, mert már egyetértünk, hogy folyamatos
személyiségfejlődést, sikerélményeket igazi elismerésekkel,
életre szóló barátságokat, korlátlan szabadidőt és anyagi
jólétet csak az Amway üzlet adhat meg egyszerre.

Szabó Péter és Mária, Kozármislény

PLATINA

Dr. László János és Éva, Budapest

MÁJUS

PLATINA
MÁJUS

Ha az élet bármely területén bekerülsz a legjobb
1%-ba, boldog lehetsz.
Ha a 0,1%-ba, büszke lehetsz. Ha a 0,01%-ba,
gazdag lettél. Ha másoknak
segítesz bejutni a legjobbak
közé, tiéd a siker!

Menyhárt Ágnes, Budapest

Vállalkozóként dolgozom
14 éve, feleségem pedig
óvónő. Nagy céljaink vannak az életben, amihez sok
időre és pénzre van szükség. Nagyon jó barátainknak köszönhetően megismertük az Amway üzletet, amiért
óriási köszönet és hála. Nagyon büszkék vagyunk a csapatunkra és mindent megteszünk, hogy mindenki elérje az általa
kitűzött célt és sikeres legyen, mert ez a legnagyszerűbb
ebben az üzletben.
Szemerédi Istvánné és István, Kecskemét

PLATINA

PLATINA

MÁJUS

MÁJUS

Bírósági alkalmazottként dolgoztam, amikor találkoztam az
üzlettel, így szabad idővel rendelkeztem, de megfelelő jövedelemmel nem. A legfontosabb, amit
megtanultam és tanítok, hogy
találjuk meg a céljainkat, fektessük
be vállalkozásunkba a megfelelő
minőségű és mennyiségű munkát,
és álmaink valóra válnak.

Mindketten a kereskedelemben dolgozunk, ezt
tanultuk, ebből élünk, nem
lehet okunk panaszra.
Az Amway üzleti lehetőségével a szabad élet tárult
fel előttünk. Köszönettel és hálával tartozunk azoknak, akik
hisznek bennünk. Büszkék vagyunk a csapatunkra.
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Hazai elismerések – független vállalkozók

Bata Katalin és dr. Tóth László, Szeged

Frikk Erika, Csobánka

ARANY

ARANY

MÁJUS

MÁJUS

Csak úgy juthatsz előre ebben az üzletben,
ha mások céljaiért küzdesz. Végtelenül
hálásak vagyunk mentorainknak, hogy ezt
az utat megmutatták nekünk.

A siker kevés embernek adatik meg, de
ha megmutatod a hozzá vezető utat,
akkor nagyon sokan válhatnak sikeres,
boldog emberré.

Mottó: „Az emberek nem törődnek vele,
mennyit tudsz, amíg meg nem tudják, mennyire törődsz velük.”

Bohn Erzsébet és Heier István, Budapest

Hadházi József és Hadháziné Kovács Judit, Debrecen

ARANY

ARANY

MÁJUS

MÁJUS

Ha az ember elindul a hegycsúcsra jó, ha
időnként megáll és iszik a tiszta forrásból.
Ebben az üzletben sok tiszta vizű forrás
van. A vezetőktől kapott tudás, türelem,
szeretet, az üzlettársaktól kapott figyelem,
kitartás, tanulni vágyás.

Pénzügyi tanácsadóként és egészségügyi dolgozóként ismerkedtünk meg az
Amway üzlettel. Fontos számunkra
a képzés, a fejlődés lehetősége. Hálásak
vagyunk szponzorunknak és vezetőinknek, hogy bíznak és
hisznek bennünk.
,,Ha meg tudod álmodni, meg is tudod csinálni.”

Horvai Éva és György, Budapest

Csontos Attila, Budapest

ARANY

ARANY

MÁJUS

MÁJUS

Hagyományos vállalkozóként azt látom,
hogy ma Magyarországon nincs ezen
az üzleten kívül más olyan szervezet,
ahol egymásért dolgoznának az
emberek. Köszönöm a felső vonalnak, hogy tagja lehetek ennek
a csapatnak!

Dénes Judit és Kilin Zoltán, Pilismarót

Lakatosné Türk Zsuzsa és Lakatos László, Budapest

ARANY

ARANY

MÁJUS

MÁJUS

Eleinte ez a lehetőség egy kis pluszpénzt jelentett, aztán minél több időt
töltöttünk el benne, rájöttünk, hogy
számunkra remény a mókuskerékből
való kijutáshoz. Szponzoraink hite és folyamatos bátorítása
átsegített a nehéz pillanatokon, ezáltal és a rendezvények által
rájöttünk, hogy ez az üzlet az életünk része, itt tudunk igazán
fejlődni és másoknak is adni.
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Köszönöm a szponzoromnak, a férjemnek
és a fiamnak, mert ők igazán küzdenek
értem. Hisznek bennem, kitartanak
mellettem. Hálás vagyok – gyémánt leszek.

Mindig is jól éltünk, de rájöttünk, hogy
ennél még többre vágyunk az életben, és
többet is érdemlünk. Elhittük, és most már
tapasztaljuk, hogy az üzlet nekünk is
működik. Hiszünk magunkban és abban,
hogy ebben az üzletben az álmaink valóra válnak. Hálásak
vagyunk szponzorainknak és a csapatnak.

Hazai elismerések – független vállalkozók

Sziliné Kardos Edit, Dombovár

Rauzsné dr. Őz Zsuzsanna és Rauzs József, Bácsalmás

ARANY

EZÜST

MÁJUS

MÁJUS

Hálás vagyok a szponzoromnak, hogy hitet
adott, segít, mellettem van és betekintést
engedett egy jobb világba. Köszönöm
a barátoknak a nagyszerű csapatmunkát.

Tóth Gábor és Tóthné Baráth Erzsébet, Nyíregyháza

Mottó: Ha még nem tudod kik vesznek
körül, kezd el az Élet e nagyszerű játékát, és megtudod kik
a barátaid, akikre számíthatsz.

EZÜST
MÁJUS

Weiser József Péter és Nagy Zsuzsanna, Szeged

ARANY

18% május

MÁJUS

Fiatalok vagyunk, nagy céljaink vannak.
Ez az üzlet az egyetlen, amely kiszámítható és biztonságos utat mutat ennek
megvalósításához, és amely által rengeteg hozzánk hasonlóan nagy célokkal rendelkező emberen
tudunk segíteni.

Alimán Gyuláné és Gyula

Gulyás Gábor

Friedrich Attila

Polgár Zsolt

Görcsi Zoltán és Görcsiné
Viczértes Márta
15% május
Fityik Edit

Gruber Lajos és Gruberné Farkas Olga, Hódmezővásárhely

Őrfalvy Árpád
és Mészáros Sándor

EZÜST

Szabóné Tóth Éva
és Szabó György
Tikász László
Tóth Sándor

MÁJUS

12% május
Kiss Zoltán és Kissné Balogh Tünde, Szarvas

EZÜST
MÁJUS

Kolonich László, Szeged

Budai Zoltán
és Budainé Jakab Margit
Hetei-Bakó György
és Hetei-Bakó Emília

Rétfalvi Józsefné
és Katreinné Rétfalvi
Andrea

Konráthné Molnár Gabriella

Szántó Ákos

Kovács Mónika

Takács Gábor

Németh Gabriella

Vajk Zsuzsanna

EZÜST

9%

MÁJUS

Rácz Sándor, Budapest

május

Bagyarik László

Takács Péter Tamás

Barna Jenő

Varró Lajosné és Lajos

Kovács Attila

Vetési Kornél
és Vetésiné
Ady Berta Mária

Ollári János
és Olláriné Szabó Éva

EZÜST
MÁJUS

Oláh Imre és Racskó Valéria

Dr. Rakonczayné dr. Schwob
Anna és Rakonczay
Zsuzsanna
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A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok
18%
MÁJUS
Bucsányi Istvánné
Csipai Attila
Kató Andrásné és Nagy Mária

15%
MÁJUS
Babócsi Mária
Baranyi Anett
Gombkötő Ferencné
Hortobágyi Ferenc és Ferencné
Klébert Antal
Kollár Zsuzsanna
Kuti Gyula és Gyuláné
Pillerné Balog Gizella
Rózsa Józsefné és Rózsa József
Sándor Géza
Szilágyi Zoltán és Zoltánné
Tomorné Juhász Annamária
és Tomor Pál

12%
MÁJUS
Bánk Istvánné
Barnáné dr. Jámbor Dominika
Biró Józsefné és Szabó Aranka
Bosnyákné Gábor Györgyi
Csorbáné Szigetvári Melinda dr.
Eppel Béláné
Farkas Lászlóné
Feldmajer Andrea
és Feldmajer Lajosné
Gallovichné Orbán Gyöngyi
Gáspárné Völgyesi Gabriella
Gerzsei Istvánné
Hegedűs János
Jani János
Jánoki Szilvia dr.
és Kapolyi Béla dr.
Kasek András
Kiss Attila
Kiss Béla és Kissné Grósz Angéla
Králik Csaba
Kun Imre
Lipokatitj Anett
Marhás Róbert és Róbertné
Mészáros Attila
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Nagy Tamás
Pálfiné Fekete Annamária
és Pálfi János
Reinhardt Vivien
Rétfalvi Katalin
Révész Zsolt
Rózsa Marianna
Salamon Lajosné
Sándor Zoltán és Kalán Mónika
Semsi Józsefné és Semsi László
Székács András
Székely Tibor és Alexandra
Szűcs Béla és Béláné
Tóth Tünde és Molnár András

9%
MÁJUS
Aladics Anna és Szente Anna
Balassa Dénesné
Bálóné Kiss Gabriella
Bánhidi Andrea és Károly
Bánkuti János és Lídia
Bárány Zsuzsanna
Bense Csaba
és Kmetykó Emőke
Berentés Jánosné és János
Blaskóné Ország Mária
és Blaskó János
Cseke Edit és Zoltán
Csikós Róbert
Csirke Szilvia és Gémesi Csaba
Csömör László
Demeter András és Tünde
Détári Tibor
és Détáriné Bartha Erika
Eke Sándorné
Elek Veronika
és Pálinkás Tamás
Fábián Ildikó Tímea
és Nagy Mihály
Farnady Attila
és Borbély Hajnalka
Fási Krisztina
Fauszt Tímea
Fazekas Péter
Fejes Szabolcs
és Fejesné Pusztai Ildikó
Feketéné Szepesi Gyöngyi
Fignár Zoltánné és Zoltán
Garai Kálmán és Gábor
Gartnerné Parádi Mónika

Halasi Márta
és Molnár János Levente
Hammer Gézáné és Géza
Harsányi Ildikó dr.
Hatvani József
Hechtl Dániel
Hegedű Beáta és Csaba
Hesz Ferencné
Hevesi Edina
Hódi Tamás
Horti Sándor
Iváncsics Lászlóné és László
Ji Liai és Shan Cunquan
Kalmár Zoltán és Anna
Katona Imréné, ifj
Kézdi Lilla
Kiss Anita
Kiss István
Koczka József
és Koczkáné Terenyei
Mónika
Konczné Németi Judit
és Koncz Ernő
Kondor Gábor
és Bereczki Andrea
Kondor Zsuzsanna
Körte János és Steiner Katalin
Kővágó István dr.
és Kővágóné Kosztolányi
Ágnes
Kriván Zsuzsanna
Lakits István
Latakaite Ruta
Lesják Barbara
Li Jiafa és Cai Hong
Lipcsei Zoltánné
Liptay István
Lisztes Dávid
Lovas Mária
Mecsei Jánosné és János
Mesterné Kangyal Katalin
Mezei Katica
Molnár Tamás
és Molnárné Magony Anita
Mura Erika
Nagy Krisztina
Németh Ádám
Oláh Alíz Zita
Ollé Jánosné
Pálfi András
Papp Gábor és Demecs Anett
Pető Klára
Rádainé Rácz Rózsa
és Rádai Imre

Rakovszky Miklós
és Enghert Diána
Rodenbücher Vince
Rosta József és Józsefné
Salánkiné Péter Katalin
és Salánki Péter
Sárdi Anett
és Sáradiné Doma Hilda
Séráné Kiss Erika és Séra István
Solymosi Ervin
Stefner János
Szabó Gyuláné
Szabó Szilvia
és Takács Ignác Tamás
Szatmári Gergely
Szkaliczki Tibor és Tiborné
Tallódiné Szabó Mária
és Tallódi Albert
Tarján Csaba
Téglás Erzsébet
Telek Tímea
Turna Éva Katalin
Varga Anikó
Vígh Éva
Vinczéné Szabó Mónika
és Vincze János Zsolt
Vizi Tibor
Volf Katalin és Tibor
Vörös Tünde
Weisz Zoltán és Szabó Anikó

A Személyes ösztönző programot – a SIP Program első lépéseként – azok számára állítottuk össze, akik szilárd
kereskedelmi bázist hoznak létre és kiegyensúlyozott havi teljesítményt érnek el. Gratulálunk azoknak, akik első
alkalommal 10 vagy 30 euró jutalomban/kedvezményben részesülnek.
Kász Attila

Madzgalj Dubravka

Potsa Sándor és Valéria

Major Árpád

Radosa Iljevic Milica

Fekete Ferenc

Kazinczi Nikoletta
és Szederkényi
Tamás

Márkus Károlyné

Ráksi Ferenc

Aleksziné
Toldi Zsuzsanna

Filep Gergely
és B. Kiss Evelin

Kecskés Ágnes
és János

Mihály Ildikó és Zoltán

Rodenbücher Vince
Rózsa Gábor

Alexy Anikó

Flesch Veronika
és Schlachter István

Kelemen Pálné

Mikesné Moldován
Beáta és Mikes
Lőrinc

Kelemen Sándor

Fodor Péter

Mikola Péterné

Kimmelné Juhász
Tünde

Mikosevics Jánosné

MÁJUSBAN
30 euró bónuszt
vagy kedvezményt
értek el

Angyal
Petrényi Hajnalka
Antal Mária
Árvai Péter
Babosné Nagy Kinga

Fedákné Simon Mária
dr. és dr. Fedák
András

Fodor Tivadar
és Steller Andrea
Julianna

Baika Botond

Fürész Nikolett
és Kalincsák János

Bálint Ilona

Füri Zsolt és Hajnalka

Király Botond
Király Margit

Mohácsiné Piczek
Ágnes és Mohácsi
Zsolt

Királyné
Kovács Kornélia

Molnár Béla
Muskát András
és Tokody Ilona

Mrena Andrea

Sarkadi László
Schwarcz Péter
Sigér Miklós
és Juhász László

Veres Ildikó
és Barna Pál

Stróbl Ferenc
és Kosár Jánosné

Volf Katalin
és Volf Tibor

Szabó Gábor
és Szabó Gáborné
Éva

Weisz Éva
és Koros András

Gál Józsefné
Gasztonyi Gergely

Békési Gábor

Gergics Tamás
és Branko

Kissné Lakatos Márta
és Kiss Csaba

Gerzsei Istvánné

Nagy Erzsébet
és Fazekas Mihály

Birkás Gáborné
és Birkás Gábor

Gombita Tamás

Koncz Edit
és Aranyos Tamás

Gorácz Tímea

Koncz László

Nagy Géza

Blazejovsky Rudolf
és Blazejovsky Judit

Gönczi Béla és Béláné

Kovács Dóra

Nagy István

Kovács Gabriella
és Nagy Zsolt

Nagy László
és Lászlóné

Szatmári György

Görbéné Tősér Ágnes
és Görbe Péter

Bodor Ferenc
és Ferencné

Gurmai Sándor
és Hári Petra

Kovács Johanna

Nagy Norbert

Kovács Julianna

Nagy Piroska

Székely Zsolt
és Orlovácz Beatrix

Bolgár Csaba
és Csabáné

Győriné Losonczy Ilona

Kovács Krisztián dr.

Nagy Sándor

Szekeres Eszter

Hajdu Tamásné

Kovács Sendi

Németh Andrea

Szemlics Gábor

Bolyki Edit

Hanny Gabriella

Kovács Tibor

Németh Petra

Szente Katalin

Buzás Ilona dr.

Harsányi Ildikó dr.

Nógrádi Istvánné

Szőke Imréné

Csák Gergely
és Csákné Juhász
Szilvia

Havasiné Décsei Nóra

Kővágó István dr.
és dr. Kővágóné
Kosztolányi Ágnes

Novákné Lepsényi Éva

Szőnyegi Lajosné

Ozvaldik Gáborné

Takács Gábor

Herczog Konrád
és Konrádné

Köves Imre László
és Juhász István

Pál Alexandra

Tarján Róbertné

Császár József
és Papp Mária

Herendi Patrik

Kriván Zsuzsanna

Tarkó Éva
és Schurk György

Csermák Gábor

Pallerné
Striegl Szandra

Csernák János
és Jánosné

Horváth Miklós
és Miklósné

Pap Levente

Tasi Attila
és Zsigmond Orsika

Csipak Gyuláné

Hosszú Péter

Dallos Nagy Lajosné

Jakó Lajosné
és Nagy Szilvia

Boda Tibor

Derecskey Tibor
és Tiborné

Héjas Tiborné

Jenei Attila

Dobás Beáta

Jeneyné Siket Henrietta

Dombi Éva Tünde

Joó János

Döbrenteiné
Novák Mária

Juhász Mónika

Erdélyi Tamás
Fazekas Tímea
és F. Nagy András

Kacskovics Zoltánné
Kalapos Ottó
és Körmendy Katalin
Káplár Andrea

Kuffler Andrásné
Kun Imre
Kustyánné Bardács
Annamária és
Kustyán Roland
Lajos Béla és Béláné
Lakits István
Lázár Eszter
Lázárné
Szanics Rózsa Ilona
Listár László
és Lászlóné
Liu Yi
Lőrincz Csabáné

Nagy Erika

Pápainé Kiss Andrea
Papp Dániel
Papp Gábor
és Demecs Anett
Paszternák Attiláné
Pásztor Kornél
és Kovács Adrienn
Adél

Venyigéné Varga
Tünde és Venyige
Sándor László

Strausz János

Kiss László
és Kissné Nagy
Marianna

Bense Csaba
és Kmetykó Emőke

Vaskó Sándor
és Vaskóné Csigi
Viktória
Vaszári István
és Istvánné

Rubin Márta

Barna György
és Barnáné Simon
Tünde

Nagy Adél

Vargáné Németh
Helga és Varga
Balázs

Szabó Istvánné
és Szabó Nóra
Szabó János

Wettringné
Hengl Anikó
MÁJUSBAN

Szántó Zoltán
és Szántóné Csiszer
Melinda
Szegedi Róbert

10 euró bónuszt
vagy kedvezményt
értek el
Andorka Ferenc
Bakondi Károly
Bálint Andrea
Bálint Gergő
Balog Andrea
Balog Károlyné
Balogh Sára
Bángi-Magyar Anna
Bárány Zsuzsanna
Bauer Katalin
Berec Balanek Ágnes
és Berec Zsolt
Berényi Szilveszter
és Szilveszterné
Bíró Andrásné

Tóth Attila

Bíróné Balog Vilma

Tóth Ferenc
és Ferencné

Boldizsár Árpád
és Boldizsárné
Kovács Mária

Tóth Mónika
Török Zoltán

Boncz Ferenc

Trényi Jánosné
Valcz Margit Valéria

Boros Gyula
és Gyuláné

Varga Erik

Bubla Eszter

Patik Ferenc dr.

Varga Éva
és Tóth Zsolt

Bunda Tamás
és Bernadett

Pekli Zsuzsa

Varga Péter

Burghardt Erika

Pásztorné
Ujkéri Andrea

Podluszánszky Mária
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Somoskői Sándor
és Somoskőiné
Mizsák Csilla

Buzsákiné Tillmann
Edit és Buzsáki
István

Gubacsi János
és Jánosné

Koncsag Henrietta
Koródi Sándor

Molnár Tímea
és Molnár Gáborné

Gulyás József

Chen Xuanying
és Wu Rongshi

Győri Viktória

Kotra Mónika
és Khéli Bálint

Molnár Zoltán
és Molnárné Brigitta

Halmai Orsolya

Kovács Csaba

Molnárné Csik Adrienn

Hámori Balázs

Kovács Ernőné

Nagy Gábor

Szabó Zsuzsanna
és Pető Tibor

Harkay Irén és László

Kovács Hajnalka

Nagy Jánosné

Székely Melinda

Dajkóné Kontra
Erzsébet Terézia

Haronisz Aranka

Kovács Judit

Nagy László

Házi Sándorné

Kovács Péter

Debreceni Jánosné

Herczeg Ábel

Dénes János
Dienes Jánosné

Hevesiné Pető Andrea
és Hevesi Tibor

Kovácsné
Koperecz Éva

Nagy Teleki Zoltán
és Nagy Telekiné
Nagy Judit

Szép Lászlóné
és Mészáros Mária

Dobi Lajos

Hidiné Bagyinszki Éva

Kövesdi Ferenc
és Kövesdi Zsolt

Dobrádi Tamás

Honinger László

Domján József Ferenc
és Domjánné Ruzsits
Éva

Hrabovszki Diána

Csehy Gabriella
Cseszkó Judit
és Valéria

Éder József és Józsefné
Erdei Mónika
Fábián Csaba Antal
és Fábiánné Tkácsuk
Erzsébet
Farkas Adrienn
Farkas Aliz
Farkas Gábor
és Farkas Éva

Hrobár Virág
Hulik Ildikó
Illés Németh Attila
Inhoff Miklós
és Gabriella
Jakab András
Jakab Éva
Jóni János és Jánosné
Kalocsán Katalin
Kapcsos Józsefné

Farkas Szilvia

Katona Ágnes

Fekete Imre
és Bernadett

Katona Péter Pál

Fekete István

Kertész Zsolt

Filep Erzsébet

Keszera Ágnes
és Fazekas Tamás
Róbert

Fülekiné
Móczár Margit
Füzy Ferenc
és Právics Eszter
Gelencsér László
Gellér Bertalan
és Bertalanné
Gócza Szabolcs

Kelcz Anett

Kóczán Tiborné
Kománovicsné Kalmár
Gabriella és
Kománovics János
Komócsin István
és Istvánné

Zgyerkáné
Halász Mária
Ziegnerné Makai
Katalin és Ziegner
Tamás

Szabics Zoltán

Zsákai Ferenc Gyula
és Repper Rita

Szepesiné Józsa Judit

Német Károlyné

Szilvágyi Adrienn
és Gömbecz Péter

Németh Sándorné

Szolnoki Judith

Kövi Tamás

Ördög Mihály

Tajdina Katalin

Krupp Ferenc
és Tamás Rezsőné

Pajcsics Kálmánné

Tamásné Garay Mária
és Tamás László

Kulcsár János

Pályi Norbert
és Pályiné Göblyös
Ildikó

Ladó Attila és Hajnalka
Lakatos István és Erika
Lakos Enikő
és Eker Orhan
Lakosné Kovács Éva
és Szabó János
Laufer Zoltán
és Molnár Orsolya
Lendvainé Kovács
Katalin és Lendvai
Ferenc

Pálfi Krisztina

Tancsics Józsefné
Tisch Réka
Tóth József

Papp Tamás

Tóth Viktória

Pataki Gábor
és Nagy Judit

Török Zoltán
és Horváth Krisztina

Paulik Sándor
és Sándorné

Vadász Anna

Péter Sándor
és Péterné Szabó
Szilvia

Varga Ferenc
és Koronczay
Krisztina
Varga Lászlóné

Pribisán Teréz

Varga Péterné

Loósz József
és Józsefné

Prokop Zsolt és Enikő

Vargáné
Schmidt Krisztina

Lovrity Attila
és Attiláné

Puza Katalin

Luterán Lászlóné

Rétfalvi Katalin

Lutzer Györgyné

Rozmis Barbara
és Rozmis Zsuzsa

Magony Ferencné
és Kovács Miklós

Pusztai Kálmánné
Rajna Lászlóné

Vásári Sándor
és Sándorné
Vass Attila
és Takács Tünde
Véghelyi Miklós
és Véghelyiné Varga
Szilvia

Márkus Sarolta

Sáráné Major Hilda
és Sára Jenő

Matisz Éva

Schmidt Tamás

Vinczéné
Szederkényi Éva

Molnár István
és Istvánné

Selmeczy Helga

Wébér József

Sípos Ágnes

Zám Zoltán

„Növekedésünk kulcsa mindig az volt, hogy kiaknáztuk az előttünk
nyíló új lehetőségeket. És a lehetőségek korlátlanok.”
Doug DeVos
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Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu

Fontos információk
Az Amway Online internetes áruház február óta sikeresen működik, hónapról hónapra
nagyobb forgalmat bonyolít le, és folyamatosan növekszik az áruházat használók
száma. Mára közel 40 ezer regisztrált felhasználó döntött úgy, hogy a tájékozódásnak
és a rendelésnek ezt a kényelmes formáját választja. Az utóbbi hónapokban az
Amway forgalmának több mint 60%-a az Amway Online-on bonyolódik le, mely
számunkra is komoly visszajelzés, hogy Önök elégedettek a webáruházzal.
Aktiválás
Az Amway internetes áruházába csak központi
aktiválás után lehet belépni. Új belépők a regisztrációs
lapon jelezhetik aktiválási igényüket. Az aktiválás utáni
első belépéshez azonosítóként a 7 jegyű termékforgalmazói számot és az 1234-es jelszót használhatják.

Csomagszám
Ha tudni szeretné csomagja kiszállításának alakulását,
keresse meg a Csomagfigyelés oldalt, kövesse a lépéseket, és legyen naprakész.

Törölt megrendelés
« Új belépők csak azután tudnak az Amway Online áruházban
megrendelést leadni, miután a GLS futárszolgálat központunknak visszaigazolta az első csomag sikeres átvételét.
Ez rendszerint a csomag átvételétől számított 2 héten belül
történik meg, de meggyorsítható, ha a kapott számlát
elfaxolja központunknak.
« Csoportos megrendelés akkor kerül törlésre, ha a csoportos megrendelésben:
« érvénytelen Amway-szám szerepel, vagy
« valaki a csoportos megrendelésben le van tiltva az utánvétről,
vagy
« olyan új belépő van a csoportos megrendelésben, akinél az
első csomagátvételtől számítva még nem telt el 2 hét vagy
a kapott számlát nem faxolta el központunknak
Törölt csoportos megrendelése esetén keresse fel központunkat, hogy segíthessünk a probléma megoldásában.
Belépés külföldi áruházba
Írja be böngészőjébe a választott ország Amway áruházának
címét. Adja meg a magyar áruházhoz használt azonosítóját és
jelszavát. Ne felejtse el átállítani az országkódot HU-ra az
azonosító melletti legördülő menüben, majd kattintson
a Belépés gombra.
Kosár
Minden Ön által kiválasztott termék az ún. Kosárba kerül. Ekkor
Ön a megrendelését még nem adta fel. A Kosárra kattintva
megtekintheti és módosíthatja kosara tartalmát. Rendelése
feladásához kattintson a Megrendelés küldése az Amwayhez gombra. A következő oldalon címe ellenőrzése és a szállítási forma kiválasztása után el kell küldenie megrendelését
a Megrendelés küldése gombbal. Ekkor rendelése átkerül
a Rendeléseim menübe. Javasoljuk, megrendelése után pár
perccel mindig ellenőrizze megrendelése státusát (Elfogadott,
Törölt, Átmenetileg elfogadott).
Pontértékek partneráruházban történő vásárláskor
Partnercégeinknél történő vásárlások után Amway pontértéket
adunk. Minden hónap végén az előző havi vásárlások
pontértékét írjuk jóvá.

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Ismét kapható az ARTISTRYTM Lábápoló szett

LEGYEN ÁPOLT A LÁBA NYÁRON!
Üde nyári ragyogás a strandon – a lábápoló
szett megszépíti a lábfejet
A revitalizáló hatású mandarin, lime és zöldalma nyugtató hatású levendulával, mentával és
rózsával ötvöződik. A tengeri fuvallat illata írisszel, sárgadinnye- és őszibarackillattal
keveredik.

Ha a lábai komfortérzete jó, akkor Ön is jól érzi magát.

ARTISTRY BŐRRADÍR KRÉM (125 ml)
Gyengéden hámlasztja az elhalt, száraz bőrsejteket,
így lába simább és bársonyosabb lesz, miközben
eltávolítja a szennyeződéseket és olajokat. Frissítő
és nyugtató hatású készítmény, amely pihentető és
hidratáló hatású aloét, valamint hámlasztó hatású,
természetes eredetű jojobaszemcséket tartalmaz.
ARTISTRY LÁBBALZSAM (125 ml)
Simává teszi és lágyítja a fáradt, fájós lábat, segít
csökkenteni a bőr szárazságát, érdességét, helyreállítja természetes bársonyos tapintását. Luxusjellegű hidratáló készítmény, természetes ilipe-,
mangó- és aloévajat, valamint alfa-hidroxi-savakat
tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni a száraz,
bőrkeményedéses területeket, még a láb
sarokrészén is.

A Nutrilite által jóváhagyott citrus-bioflavonoidokat tartalmaz.
AZ ARTISTRY SZÉPSÉGINTÉZET SZAKEMBEREI TESZTELTÉK.
Az ARTISTRYTM Lábápoló szett tetszetős ajándékdobozban kapható, ideális ajándék
családtagoknak, barátoknak.
R. sz.: 101814
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Az ARTISTRY Körömlakk a lábápolás utolsó
lépése. Lásd ARTISTRY Színkártya –
R. sz.: 217108
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Amway Lifestyle Balanced Solutions
Életmódprogram

Gyors kezdet
Annak érdekében, hogy
könnyebben tudja elkezdeni
az új életmódprogramot, az
alábbiakban gyors útmutatást
adunk a Lifestyle Balanced
Solutions (LBS) Életmódprogramhoz. A diéta némi
előkészítést igényel, de ha
türelmesen megismerkedik
a programmal, hosszú távon
meghozza majd a gyümölcsét.

1

Válaszoljon néhány kérdésre
Tűzze ki a CÉLJAIT

2

Használja a Sablont
Állapítsa meg, MENNYIT ehet

3

Használja a 4-3-2-1 testedzést
Dolgozza ki EDZÉSTERVÉT

4

Használja az Élelmiszerlista könyvecskét
Állapítsa meg, MILYEN ÉTELEKET ehet

5

Készítsen feljegyzéseket
KEZDJE EL

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

számítsa ki testtömegindexét (17. oldal)
határozza meg, mennyi legyen céltesttömege (18. oldal)
határozza meg edzéscélját (19. oldal)
állapítsa meg megengedett kalóriaszintjét (21. oldal)
válassza ki az étkezési mintáját (24. oldal)

tanulmányozza az egészséges táplálkozás két szabályát (27. oldal)
keressen sablonokat a II. szakaszhoz (31. oldal)
határozza meg kalóriaszintjét és étkezési stílusát
a sablon alapján állapítsa meg az étkezések számát az egyes ételcsoportokból
megjegyzés: feltüntetjük az adagok napi és heti számát
ismerkedjen meg a szabadon választható egységekkel (32. oldal)

• olvassa el az első két hétre vonatkozó testgyakorlatokat (40. oldal)
• ismerkedjen meg a 4-3-2-1 testedzéssel (77. oldal)

•
•
•
•

nyissa ki az Élelmiszerlistát (a II. fázis után találja meg)
az ételek kiválasztásához nézze át valamennyi ételcsoportot
tanulmányozza a táblázatokat, hogy megtudja, mennyi étel tesz ki 1 adagot
a NUTRILITETM POSITRIMTM Krémturmix italporral egy-egy étkezést
helyettesíthet

• hetenként írja fel testsúlyát (26. oldal)
• a Heti munkalapon (44. oldal) tervezze meg és jegyezze fel az étrendjét és
edzésprogramját

A NUTRILITETM piacvezető márka a vitaminok,
ásványi anyagok és étrend-kiegészítők világában
(az Euromonitor International felmérése szerint,
a 2005. évi értékesítési adatok alapján).

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

16

termék

ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™
bőrápoló rendszer
Tudósaink a bőr működésének valamennyi aspektusát vizsgálták, foglalkoztak
a sejtkommunikáció fontosságával, és egy különleges technológiát alkottak meg,
amelyet Derma Cell Exchange-nek (bőrsejtcserének) neveztek. Ezt a technológiát
– amely segít megújítani a sejtek életfontosságú kommunikációs rendszerét –
alkalmazták a legújabb TIME DEFIANCE termékekben, amelyek kiváló védelmet
biztosítanak az öregedés látható jeleivel szemben.
Az ARTISTRY TIME DEFIANCE termékek* alkotják az első
olyan bőrápoló rendszert, amely – egy szabadalommal
védett antioxidáns komplex segítségével – fokozza a sejtek
közötti kommunikációt. Ez a komplex harcol a szabad gyökök ellen, a korai öregedés látható jeleinek megjelenéséhez
vezető bőrkárosodás kialakulásának mind a négy fázisában.

Rendelje meg MOST a TIME DEFIANCE
Brosúrát, hogy bővítse tudását az új és
izgalmas TIME DEFIANCE bőrápoló
rendszerről.
TIME DEFIANCE Brosúra
R. sz.: 218881

A TIME DEFIANCE BŐRÁPOLÓ TERMÉKEK NEM ÁLLNAK MEG A FELSZÍNNÉL, HANEM FELHASZNÁLVA A LEGMODERNEBB TUDOMÁNYOS
EREDMÉNYEKET, MEGÚJÍTJÁK ÉS HELYREÁLLÍTJÁK A BŐR RAGYOGÁSÁT.
Győződjön meg arról, hogyan száll szembe az idő múlásával a teljes TIME DEFIANCE bőrápoló rendszer.
Látogassa meg az ARTISTRY TIME DEFIANCE Márkabemutató központot, ahol mindent megtudhat
a TIME DEFIANCE bőrápoló termékekről (www.amway.hu).
*ARTISTRY TIME DEFIANCE Arctisztító, Kondicionáló tonik, Nappali regeneráló krém és arctej, Éjszakai regeneráló
krém és arctej, Intenzív regeneráló szérum mindennapra, valamint a 3D Bőrfeszesítő szérum.

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Dr. Patricia Ogilvie
Az ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM
bőrápoló termékek európai szakkonzulense

„A különleges ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM Derma Cell Exchange koncepció
magában foglalja a bőr öregedéséhez vezető strukturális változásokkal kapcsolatos,
legmodernebb tudományos elképzeléseket. A sejtek közötti vertikális és horizontális
irányú kommunikáció felerősítésének egyik előnye, hogy a bőr könnyebben képes
hasznosítani az értékes hatóanyagokat.” – Dr. Patricia Ogilvie, az ARTISTRY TIME
DEFIANCE bőrápoló termékek európai szakkonzulense

IGAZI TUDOMÁNY, IGAZI SZÉPSÉG
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Nézzen ki jól és érezze magát
Alapvető nyári termékösszeállítás férfiak és nők számára.

1. SZAKASZ
Őrizze meg egész nyárra
bőre frissességét

Nőknek

Férfiaknak

1. lépés – ARTISTRYTM Mélytisztító hatású
habzselé (R. sz.: 5014 – 125 ml)

1. lépés – TOLSOM
Arctisztító hab (R. sz.:
100916 – 125 ml)

2. lépés – ARTISTRY
Bőrtisztító arctonik
(R. sz.: 5015 –
250 ml)

3. lépés – ARTISTRY Bőrtisztító és a bőr nedvességtartalmát szabályozó
hidratáló SPF15
(R. sz.: 5016 – 75 ml)

2. lépés – TOLSOM
Frissítő tonik
(R. sz.: 100918 –
175 ml)

3. lépés – TOLSOM Bőrsimító gél
(R. sz.: 100920 – 30 ml)

Akadályozza meg bőre olajos fénylését

A férfiak és a nők bőre közötti különbség

A meleg és a nedvesség fokozza a felesleges bőrfelszíni zsír termelődését, ez magához vonzza a szennyező anyagokat, amelyek eltömítik a pórusokat. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell napi
bőrápolási programját.

A férfiak és a nők bőre közötti különbség elsősorban a két nem
közötti hormonális különbségekből adódik. A férfiak bőre általában
kevésbé érzékeny, feszesebb, zsírosabb és szőrösebb. A TOLSOM
termékeket speciálisan a férfiak bőrének kezelésére fejlesztették ki.

Az ARTISTRY háromlépéses bőrtisztító rendszere normál–zsíros
bőrre gyakorlatilag olajmentes, és a termékek együttes használata
esetén 12 órára szabályozza a felszíni zsírmennyiséget, amelynek
eredménye a tisztább, világosabb bőr. Használja a tisztítót, a tonikot
és a hidratálót mindennap, naponta kétszer.
Heti két-három alkalommal egészítse ki nyári bőrápolási
programját az ARTISTRY Pórustisztító maszkkal.
Harcoljon a pattanások ellen az ARTISTRY Pattanás elleni zselével.
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remekül
2. SZAKASZ
Védje bőrét
a nyári nap ellen
ARTISTRY Kézkrém SPF 15
(R. sz.: 102205 – 75 g)

ARTISTRY
Pórustisztító maszk
(R. sz.: 100197 –
100 ml)

Nőknek
Férfiaknak
TOLSOM Hidratáló
arctej SPF 15
(R. sz.: 100049 –
100 ml)

ARTISTRY Sokoldalú
arcvédőkrém SPF 30
(R. sz.: 102877 –
50 ml)

ARTISTRY
Pattanás elleni zselé
(R. sz.: 0176 –
15 ml)

PETER ISLAND™
Napozószerek
Naptej SPF 15 (R. sz.: 103172 – 250 ml)
Naptej SPF 30 (R. sz.: 103173 – 250 ml)
Napozás utáni bőrápoló tej
(R. sz.: 103176 – 250 ml)

A napimádóknak tudniuk kell, hogy a bőr öregedése
80%-ban a nap hatásának következménye.
Melyik krémet használjam?

Mi a helyzet az arcommal?

Bármilyen szintű fényvédelemre van bőrének szüksége, a PETER
ISLAND vízlepergető napozószerek hidratálókat és E-vitamint tartalmaznak, hogy segítséget nyújtsanak a bőr védelmében a szabad
gyökök károsító hatásaival szemben, melyek a bőr idő előtti öregedését okozzák. A PETER ISLAND Napozás utáni bőrápoló tej is
tartalmaz hidratálóanyagokat és aloé verát, amelyek bőrhidratáló
tulajdonságaikról közismertek.

Az ARTISTRY Sokoldalú arcvédőkrém SPF 30-at kifejezetten az
arcra alakították ki, és az ARTISTRY bőrápolók között a legerősebb
fényvédő fokozattal rendelkezik. Ez a mélyebbre hatoló UVAsugaraktól védi a bőrt, amelyek leginkább kapcsolatba hozhatók
a bőr öregedési folyamatával és a bőrrák kialakulásában is van
szerepük.
A kéz védelme

Milyen erősségű fényvédelemre van szüksége a bőrtípusomnak?
Rendkívül érzékeny – PETER ISLAND Naptej SPF 30
Közepesen érzékeny – PETER ISLAND Naptej SPF 15
Sötét bőrű, fekete hajú – PETER ISLAND Naptej SPF 15
Gyermekek – a PETER ISLAND napozószereket az egész család
használhatja, a 3 év alatti gyermekek kivételével

A kéz bőre – amelyet gyakran elhanyagolunk és a bőrfelületek
egyik első területe, ahol az öregedés jelei észrevehetőek –
károsodhat a napsugárzás, erős hatású vegyszerek vagy csupán az
időjárás viszontagságai következtében. Mindig legyen a táskájában
vagy az autójában ARTISTRY Kézkrém SPF 15, és naponta
többször vigye fel a kéz bőrére, hogy táplálja és védje a kezét, így
keze azonnal és a jövőben is fiatalabbnak fog látszani.
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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3. SZAKASZ
Legyen ápolt és friss

BODY SERIESTM
Folyékony
kéztisztító
koncentrátum
R. sz.: 2171 –
250 ml

BODY SERIES Izzadásgátló
golyós dezodor
R. sz.: 2178 – 100 ml

BODY SERIES Frissítő
tusoló- és fürdőzselé
R. sz.: 2162 – 400 ml
BODY SERIES Frissítő tusoló- és fürdőzselé utántöltő
R. sz.: 2163 – 1 liter

BODY SERIES
Izzadásgátló dezodoráló
spray
R. sz.: 2177 –130 g

Férfinaknak
QUIXOTIC™
Borotválkozás utáni
arcszesz
R. sz.: 101847 –
50 ml

Nőknek
QUIXOTIC for
Women
Parfümspray
R. sz.: 101845 –
50 ml

OPPORTUNE™ for
Men Kölnispray
R. sz.: 100600 –
50 ml

Természetesen az izzadásgátlók használata elengedhetetlen, hogy
megőrizzük frissességünket és ne verítékezzünk, de számos egyéb
módszer is rendelkezésre áll.
Kezek
A nyári melegben legyen keze tiszta és kellően hidratált. A BODY
SERIES Folyékony kéztisztító koncentrátum még az erős szagokat is
eltünteti, csupán egyetlen kézmosás után. A termék kiegyensúlyozott pH-értékű és egy flakon tartalma akár 450 használatra is
elegendő.

SUN DAPPLES™
Parfümspray
R. sz.: 100593 –
50 ml

Illatok
Az illatok felpezsdítenek és emlékeket idéznek fel. Az Amway
exkluzív illatai közül valamelyik biztosan felfrissíti Önt ezen
a nyáron.
Kezdje a napot a QUIXOTIC for Women Parfümspray, illetve
a QUIXOTIC for Men Borotválkozás utáni arcszesz dinamikus
aromájával. Friss, élénkítő, citrussal dúsított illatok. Egy forró nyári
délután próbálja ki a gyümölcsös illatokat tartalmazó SUN
DAPPLES Parfümspray derűs, gyümölcsös illatát, amely összeolvad
a narancs és a dinnye illatával.

Test
A melegben frissítse fel bőrét a BODY SERIES Frissítő tusoló- és
fürdőzselével, különleges dezodoráló hatása megszünteti a kellemetlen testszagot.
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Az este közeledtével, amikor hűvös frissességre vágyik, próbálja ki
az OPPORTUNE for Men Kölnisprayt, amelynek fejjegyében
a menta és a dinnye illata keveredik, majd egy fás jellegű, férfias
illatkeverékben nyugszik meg.

termék

21

4. SZAKASZ
Nyári smink

ARTISTRY Zsírszabályozó alapozó
SPF15*

ARTISTRY Barnító púder*

ARTISTRY
Szemhéjpúder*
ARTISTRY Vízálló
szempillafesték 200*
ARTISTRY Kabuki ecset

ARTISTRY
Szájfény SPF 15*

ARTISTRY Csillogó szájfény*
*Az ARTISTRY Színkártyával bemutathatja a kapható árnyalatokat.

Alapozás

Ajkak

A meleg teljesen tönkreteheti a sminket. Semmi nem állhat ellen
azoknak a kis izzadságcseppeknek, amelyek a hajas fejbőr vonalában gyűlnek össze. Próbálja ki az ARTISTRY Zsírszabályozó alapozó
SPF 15-öt, amely szabályozza a faggyútermelést és magába szívja
a felesleges zsírt, ezáltal az arcbőr egész nap friss, matt és
zsírmentes marad.

Fontolja meg egy magas nedvességtartalmú ajakrúzs, mint az
ARTISTRY Krémes ajakrúzs használatát. Védje ajkait az ARTISTRY
Szájfény SPF 15-tel, amely kondicionálja az ajkakat, A-, E- és C-vitamint, antioxidánsokat tartalmaz és leheletnyi fényt ad. Vagy összpontosítson teljesen az ajkakra az ARTISTRY Csillogó szájfény
használatával, amelynek eredménye ellenállhatatlan ragyogás és
csillámló árnyalatok.

Biztonságos lebarnulás
Az ARTISTRY Barnító púder segítségével napbarnított árnyalatot
varázsolhat arcára, a felvitelhez használja a Kabuki ecsetet (r. sz.:
104087).

Szemek
Hangsúlyozza szemeit világosabb színű Szemhéjpúderekkel,
a Violet Ice (4899), a Cosmos (102656), a Tafetta (102657), az
Optic (0004), a Veil (102643) és a Chic (102641) árnyalataival.
Használja az ARTISTRY Vízálló szempillafesték 200-at, amely
tesztvizsgálatokkal igazoltan ellenáll az esőnek és a napsugárnak.

A cikkben szereplő termékekkel kapcsolatos további információk a Szépség Kézikönyvben találhatók (r. sz.: 216996).
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

22

termék

A DOUBLE X a NUTRILITE legtökéletesebb vitamin-, ásványianyagés növényitápanyag-kombinációja,
hatékony mennyiségekből összeállítva.
Vitaminok
A vitaminok részt vesznek az egyéb tápanyagok
(fehérjék, zsírok, szénhidrátok és ásványi anyagok)
feldolgozásában, nélkülözhetetlenek a vörösvérsejtek, a hormonok, az örökítőanyagok előállításában, valamint az idegrendszer működésének
szabályozásában.

Ásványi anyagok
Az ásványi anyagok szerepet játszanak
a szervezet komplex kémiai rendszerében.

Valamennyi specifikus funkcióval
és célsejttel rendelkezik, pl.:
C-vitamin

Az immunrendszer, a sejtmembrán, a kötőszövet és
a hajszálerek erősítése

Riboflavin

Energiatermelés és idegrendszeri funkciók

Folsav

Szív- és keringési funkciók, az idegrendszer fejlődése

Valamennyi specifikus funkcióval
és célsejttel rendelkezik, pl.:
Kalcium

A csontok erősítése, ideg-ingerület és izomösszehúzódás

Réz

Szív és keringés, idegrendszer

Cink

Immunrendszer, ízületek és kötőszövet

Növényi tápanyagok
A növényekben lévő – vitaminokon és ásványi
anyagokon kívüli – vegyületek tudományos neve:
növényi tápanyagok.
A NUTRILITE-koncentrátumok tartalmaznak
növényi tápanyagokat. A friss, kiváló minőségű
növénykoncentrátumokat specifikus biológiai
aktivitásuk szerint tesztelik és válogatják.
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Valamennyi specifikus funkcióval
és célsejttel rendelkezik, pl.:
Likopén

Szabad gyökök elleni védelem, normális
sejtnövekedés, valamint prosztataműködés

Lutein

Szabad gyökök elleni védelem, normális
szemműködés
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Vitaminok + ásványi anyagok + növényi tápanyagok =

31 napos adag

102687
62 napos utántöltő adag

103377

NUTRILITETM DOUBLE XTM
Étrend-kiegészítő
• A NUTRILITE DOUBLE X Étrend-kiegészítőben található alapvető vitaminok, ásványi
anyagok és növényi tápanyagok együttműködnek, hogy védelmet nyújtsanak a szabad
gyökök és a sejtkárosodások ellen.
• Napi kétszeri fogyasztás esetén egész napra optimális és kiegyensúlyozott tápanyagszintet
biztosít a vérben.
• Nem tartalmaz mesterséges édesítőt, színezéket, aromát és tartósítószert.
• Biztosítja azok tápanyagellátását, akik elfoglalt életet élnek, akiket érdekel a súlycsökkentés,
a sporttáplálkozás, az egészséges öregedés és az optimális egészség.
• Megbízható alapot biztosít bármely étrend-kiegészítő programhoz.

Brosúra – 217186

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

24

termék

A nyár ízei
A Modenai balzsamecet Olaszországból származó különleges termék
A nyárral együtt érkezik a finom fejes
saláta és a friss gyümölcs. Az Amway
két sokoldalú és kiváló minőségű termékével – a Modenai balzsamecettel
és az AMWAYTM da Carapelli Extra
szűz olívaolajjal – a legjobbat hozhatja ki a nyári gyümölcsökből és salátákból.

Modenai balzsamecet – R. sz.: 200662 – 1 x 0,5 liter
AMWAY da Carapelli Extra szűz olívaolaj
R. sz.: 3963 – 2 x 0,75 liter
A Modenai balzsamecet Olaszországból származó különleges termék, saját földeken termesztett
szőlőkből készül, és tölgyfa
hordókban érlelik. A sűrű, barna
színű, édes-fanyar ízű ecet az
ősidők óta híresen kiváló minőségű Trebbiano és Lambrusco
fajtájú szőlők mustjából készül.

dresszingek, például vinaigrette
mártás készítésére, de különleges
aromájának köszönhetően arra is
használható, hogy friss gyümölcsökre
(őszibarack, málna, eper) öntve azok
természetes ízeit kiemelje.

A termék minőségét az Olasz
Modenai Balzsamecet Konzorcium
(Italian Consortium for Balsamic
Vinegar of Modena), valamint
a Control Agency Cermet ellenőrző
testület szavatolja, amely ellátta
a terméket az üveg nyakán található
vörös címkével.

Az AMWAY da Carapelli Extra szűz
olívaolaj kitűnően használható bármely étel elkészítéséhez vagy előkészítéséhez. Könnyű, édes, érett
gyümölcs íze van, amelyhez enyhe,
pikáns utóíz kíséretében harmonikusan keveredik a gyógyfüvek és
a mandula aromája. Modenai balzsamecettel keverve, a két kiváló
termékből együtt kitűnő, friss
salátadresszing készíthető.

Mint a legtöbb ecet, a Modenai
balzsamecet is alkalmas saláta-

Az Extra szűz olívaolaj készítéséhez
kizárólag a legjobb minőségű, Föld-

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

közi-tenger környéki olajbogyók
kerülnek felhasználásra. A betakarítás
kézzel történik, és ez a gondos, kíméletes kezelés biztosítja, hogy az olajbogyók sértetlen állapotban kerülnek
feldolgozásra, és a belőlük sajtolt olaj
savtartalma 0,3% vagy ennél kevesebb.
Az Extra szűz olívaolaj nagy mennyiségű, antioxidáns hatású E-vitamint,
olajsavat és polifenolokat tartalmaz.
Az egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag élelmiszerek, mint például az olívaolaj, kedvező hatásúak,
mert csökkentik a „rossz” koleszterint
és növelik a „jó” koleszterint, ezáltal
az AMWAY da Carapelli Extra szűz
olívaolaj az egészséges étrend fontos
részévé válik.
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30%-i

TERMÉKEK AKCIÓJA
Itt az ideje, hogy kényeztesse
magát vagy megajándékozza
barátait és szeretteit egy, az
AMWAY Boutique brosúrából
választott különleges ajándékkal.

terjed
ő
kedve
zménny
el

g

30%-ig terjedő árkedvezménnyel kínáljuk a 2006/2007es brosúrában szereplő egyes ékszereket és fehérneműt.
Exkluzív ékszerek és öt csodálatos fehérneműmodell
közül választhat.

Hihetetlen áron juthat hozzá a kiváló,
luxusminőségű AMWAY Boutique termékekhez,
hogy megjelenése gyönyörű legyen.

Az akció a készlet erejéig tart

A méretek és a termékleírások megtalálhatók
az AMWAY Boutique brosúrában (r. sz.:
218205) vagy a www.amway.hu weboldalon.
Az akciós árakat a www.amway.hu
weboldalon közöljük az akció indulásakor.
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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HAMAROSAN KAPHATÓ…

2007/2008
Több mint 30 új különleges
ÉKSZER és karóra
Négy gyönyörű, új
FEHÉRNEMŰMODELL
A klasszikus ILLATOK két új
illattal bővülnek
Exkluzív FASHION FOR LEGS
harisnyák

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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Gondosan összeállított hatóanyag-együttes segítségével
a haj és a fejbőr visszakapja természetes szépségét

SATINIQUE

TM

Fejbőrszérum

„Hatása gyors és frissítő, úgy tűnik,
hogy csupán bűnös kényeztetés, de
valójában a szokásos hajápolás
egészséges kiegészítője”
– John Gillespie, nemzetközi mesterfodrász

Hatóanyagai között vitaminok, antioxidánsok,
proteinek, lipidek, aminósavak, nedvesítőanyagok és esszenciális aminósavak szerepelnek,
mindezek jelentős szerepet játszanak az
egészségesnek látszó fejbőr kialakításában.
Ezen kívül Ceramid Infusion System hatóanyag-együttest is tartalmaz, amely regenerálja, erősíti és védi a hajat, megnöveli a fejbőr
hidratáltságát.
Használja a SATINIQUE Fejbőrszérumot, mert:
• táplál
• véd
• hidratál
• frissít
• regenerál

A SATINIQUE Fejbőrszérum javítja a fejbőr
nedvességfelvételét
A táblázat mutatja, hogy a SATINIQUE
Fejbőrszérum milyen jól hidratálja
a fejbőrt. A teszt során megmértük a bőr
hidratáltsági szintjét egy órával a Fejbőrszérummal történt kezelés alkalmazása
után*.

A mindennapi hajápolás a tudomány, az egészség és a kényeztetés együttese legyen. Egy szeretni
való, hosszú távú megoldás a haj
és a fejbőr számára.

Nova Dermal
fázismérő

SATINIQUE Fejbőrszérum
R. sz.: 101825 – 8 x 6 ml

Alapérték
Fejbőrszérum

*A fejbőrmérések a Nova Dermal fázisváltozását mutatják egy órával a fejbőrszérumkezelés után, az alapértékkel összehasonlítva.
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Már kapható!

Az Amway lehetőség – DVD
Az új üzleti és prezentációs eszköz abból a célból készült, hogy segítséget
nyújtson Önnek Amway üzlete elindításához és fejlesztéséhez.
A DVD az alábbi modulokból áll:
• A mi sikerünk, az Ön jövője – tartalmában megújult bevezetés az Amwayhez, friss,
gyorsan pergő képanyaggal
• Ez az Amway – áttekintés az Amway történetéről, méreteiről, létesítményeiről,
kutatásról és fejlesztésről, a termékek minőségéről és még sok minden másról…
• Az Amway üzleti lehetőség – áttekintés az Amway egyedülálló Értékesítési és
marketingtervéről, a keresletélénkítő programokról, valamint a jutalmazási és elismerési rendszerről
• Fantasztikus termékek – az Amway termékválaszték bemutatása, különös hangsúllyal az egészségmegőrzésre és a szépségápolásra
• Egy cég, amelyben megbízhat – bemutatja az Amway társadalmi elkötelezettségét
és etikáját az üzletet, a hírnevet és a tisztességet illetően, beleértve a One by One
kampány keretében végzett karitatív tevékenységét és partnerkapcsolatát az UNICEFfel

R. sz.: 104696

FRISSÍTSE AZ EGÉSZSÉG, A SZÉPSÉG
ÉS AZ OTTHON KÉZIKÖNYVEIT!

Legyenek az új termékismertető kézikönyvei naprakész állapotban, és folyamatosan töltse le az online elérhető
új oldalakat!

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Az AmwayTM termékportfólió minden
egyes új termékének a megjelenésekor
a kézikönyv megfelelő oldala letölthető.

Termékismertetője soha nem avul el,
mert a bevezetésre kerülő új termékeket
ismertető új oldalakat letöltheti a
www.amway.hu weboldalról.

termék
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2007. szeptembertől
kapható az Ajándékkollekció
Tele pompás ajándékokkal…

Férfiaknak
Szépségápolás és divatötletek
azoknak a férfiaknak, akik a legjobb formájukat akarják mutatni

Hölgyeknek
Mesés fehérneműk és kiegészítők,
hogy a hölgyek csodálatosan
érezzék magukat

Ünnepi ajándék
Csillogás és varázslat, hogy
az ünnepi időszak
csodálatos legyen

Étkezés
Edények és ajándékkosarak
a fényűző étkezéshez

Ó
H
4

..amelyek mindenkit elbűvölnek!

N

A

PI

G

K

A

Egészség
Teljes élet az aktivitásnak és
az egészségmegőrzésnek
köszönhetően

PH
AT
Ó

Szépségápolás
Színes kozmetikumok és bőrápoló
termékek a ragyogó, fiatalos bőrért

2007 JÚLIUS–
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NUTRILITETM Omega-3 komplex
étrend-kiegészítő
Az emberek számára az omega-3 zsírsavak esszenciális
tápanyagok. A fontos omega-3 zsírsavak csoportjába
tartozik az EPA (eikozapentaénsav), amely a gyulladásos
reakciók szabályozásában vesz részt és a DHA (dokozahexaénsav), amely fontos szerepet játszik a retina
kifejlődésében és az egészséges szemszövetek kialakulásában.

Omega-3 komplex
100567 – 30 kapszula
4298 – 90 kapszula

Az EPA és DHA zsírsavak nagyobb mennyiségben a zsíros halfajtákban találhatók, de a halfogyasztást a halzsírkivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő is
kiváltja.
A NUTRILITE márka gondot fordít arra, hogy az általa forgalomba hozott
Omega-3 komplex étrend-kiegészítőben a környezetből származó mérgező
anyagok – higany, poliklorinált bifenilek (PCB), vegyszerek és organoklorin
(OK) tartalmú féregirtók – ne legyenek jelen.
A NUTRILITE Omega-3 komplex étrend-kiegészítőhöz felhasznált nyers halzsírokat az Ocean Nutrition Canada (ONC) szállítja. Az ONC egyike annak a három vállalatnak, amely jelentős mennyiségben képes omega-3 zsírsavat
előállítani, és egyike annak a csupán két gyártónak, amely ezeket a zsírokat
szagtalanítani képes.

A NUTRILITE Omega-3-hoz használt halzsírok kezelése
Téliesítés – eltávolítja a nyers olajban még jelen lévő felesleges telített zsírokat.
Szagtalanítás – eltávolítja a nehézfémeket, a PCB-ket, valamint a jelentős mennyiségben jelen
lévő peroxidokat, aldehideket és ketonokat (az aldehidek és ketonok adják meg a hal
jellegzetes szagát és ízét).
Szűrés – elősegíti az olaj sötét színének megszüntetését, és további aldehideket és ketonokat
távolít el.
A NUTRILITE azért választotta az ONC-t a NUTRILITE Omega-3 komplex alapanyagául szolgáló halzsírok
szállítójául, mert a piacon beszerezhető egyik legtisztább olajjal rendelkezik, minden tétel a legszigorúbb
minőségi ellenőrzésen megy át, mielőtt az üzemből kikerül, és garantáltan eléri vagy meghaladja
a NUTRILITE márka által megkövetelt minőségi színvonalat.

A NUTRILITETM piacvezető márka a vitaminok, ásványi anyagok és étrend-kiegészítők világában
(a 2005. évi értékesítési adatok alapján, az Euromonitor International felmérése szerint).
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A tökéletes főzés a tökéletes vágással kezdődik!
A kényelem, az egyszerű használat és a teljesítmény jellemzi az exkluzív iCookTM
Késeket, egy életre szóló beruházás azok számára, akik szeretnek főzni.

„Az ételek megfelelő elkészítése nemcsak
a teljesen friss, kiváló minőségű alapanyagok beszerzésével kezdődik, hanem azzal,
hogy rendelkezünk-e a megfelelő eszközökkel. Az iCook kések tervezésekor Önre
gondoltunk, hogy erőfeszítést nem igénylő, nagyszerű eredményeket érhessen el.”
Jason Roberts – iCook étkezési
szakértő

KÜLÖNLEGES
AJÁNLAT
Ha 2007. július 2. és augusztus 31. között rendeli meg az
5 darabos iCook Késkészletet, ajándékba kap egy kiváló
minőségű, iCook márkájú, bükkfából készült húsvágó deszkát.*

R. sz.: 102709
•

A kések speciális súlykialakítása biztosítja mind
a megfelelő egyensúlyt, mind a stabilitást.

•

A vágóél görbült és követi a csukló számára
kézenfekvő vágási mozdulatot.

•

A speciális tervezésű nyél nagyobb biztonságot és
fokozott stabilitást eredményez, főleg nagyobb,
keményebb élelmiszerek vágásakor.

•

A kések acélpengéi egyesítik magukban az erőt és
az egyensúlyt.

Méret: 40 cm x 26,5 cm x 3 cm vastag

*A készlet erejéig
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Hamarosan kapható…
Az illatosított termékek izgalmas, új kollekciójával a megszokottól kissé eltérőt ajánlunk.

ÚJ Pure Orange Home Trend kollekció

Ha felkeltettük érdeklődését...
Keresse a következő Amagramban az exkluzív Pure Orange illatkártyát
és hagyja, hogy az intenzív gyümölcsillat felébressze érzékeit.

2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

INGREDIENTS: PARFUM, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, METHYL 2-OCTYNOATE
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A TOLSOM termékek
használata egyszerű,
klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy csökkentik
a bőr szárazságát és érdességét. A nyolcféle
hidratálóból és kétféle zsírszabályozóból álló
exkluzív T-10 Complexet* tartalmazzák,
amelyet kifejezetten a férfiak számára
terveztek.
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:
Milyen előnnyel jár a rendszeres bőrápolás?
A megfelelően megtervezett bőrápolás eredménye a jól
ápolt bőr. Az alaposan megtisztított és a káros hatásoktól védett bőr egészségesnek látszik és annak is érezzük.
Milyen alapvető lépésekből áll a napi bőrápolás?
A helyes bőrápolás alapja a bőr tisztítása, a borotválkozás, a hidratálás és a védelem.
Ezeken a termékeken milyen biztonsági teszteket
végeztek el?
A termékeket bőrgyógyászatilag és allergológiailag tesztelik, valamint azt is vizsgálják, hogy a termékek nem
mitesszer-/akneképzők (nem tömítik el a pórusokat).

Kiváló minőségű férfi-arcápolók, amelyek látványos
eredményt nyújtanak három egyszerű lépésben:

TISZTÍTÁS
TOLSOM Arctisztító hab
Eltávolítja a bőrfelszíni zsírt és kondicionálja a bőrt
R. sz.: 100916 – 125 ml

Féfi-arcápolók

BOROTVÁLKOZÁS
TOLSOM Borotválkozógél
Alapos és frissítő borotválkozás
R. sz.: 100917 – 200 ml
TOLSOM Frissítő tonik
Kíméletes tonik, minimálisra csökkenti
a borotválkozás utáni bőrirritációt
R. sz.: 100918 – 175 ml

VÉDELEM
TOLSOM Bőrsimító gél
Gyengéden hámlasztja a bőrt és javítja
az érdes bőr megjelenését
R. sz.: 100920 – 30 ml
TOLSOM Hidratáló arctej SPF15
Az érdes, száraz bőrt simává, puhává,
rugalmasabbá teszi.
R. sz.: 100049 – 100 ml
*T-10: A férfiak arcbőrét ápoló nyolc hidratálót és két zsírszabályozót tartalmaz. Hidratálók: glicerin,
pantenol, nátrium-hialuronát, kefalinok (búzacsíralipidek), glikoproteinek (élesztőkivonat),
komlókivonat, kamillakivonat és aloévera-gél.
Zsírszabályozók: citromkivonat, uborkakivonat.
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Kollekció 005 – Bricolage
A kollekció tagjai luxusminőségű, trendmeghatározó színekben készültek, és olyan kivételes termékekkel örvendeztetik meg Önt, amelyek segítségével bárki bármely alkalomra gyönyörű,
professzionális sminket készíthet.
Ízelítő a kollekcióból...

Ajakrúzs

Transform/
Reinvent
104044

Mosaic/
Melange
104045

Pastiche/
Bricolage
104046

Fascination
104049

Obsession
104050

Infatuation
104052

Szemhéjpúder-duó
Csillámporos púder (testre)

Arcpirosító

104259
Nouveau Chic
104032

New Mod
104033

Amikor a külső szépség
a belső erővel találkozik

Az eSpringTM Víztisztító rendszer 99,99%-os baktérium- és
vírusmentes vizet állít elő, ami a boldog, aktív és teljes élet
egyik legfontosabb tényezője. Az eSpringTM Víztisztító
rendszer az Ön jólétét szolgálja.

Az élet forrása az eSpring
2007 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Ajánlott eladási ár
áfával

22,92

7083

8500,-

11500,-

35

5 db

186,08

57500

69000,-

89700,-
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Árrés %

Beszerzési ár
áfával

2x125 ml

Kereskedelmi
forgalom (KF)

Pontérték
(PÉ)

Rendelési
szám
Megnevezés

35

Tartalom/
Tömeg

üzlet

ARTISTRY
101814 ARTISTRY Lábápoló szett • Várható bevezetés: 2007. július
AKCIÓ
102709 iCook Késkészlet*
Az iCook 5 darabos Késkészlet mellé iCook húsvágó deszkát adunk AJÁNDÉKBA!
Az akció 2007. július 2-án kezdődik és a készlet erejéig érvényes.

ÚJ AKCIÓ
ARTISTRY Lustre színkollekció
25% árkedvezmény, teljes PÉ/KF – 2007. júliustól, amíg a készlet tart.
Kabuki ecset
R. sz.: 104087
Tartalom/tömeg: 1 db
PÉ: 5,26
KF: 1625
Besz. ár áfával: 2900,Aj. elad. ár áfával: 3900,Árrés: 35%

Szájfénystift, Wish
R. sz.: 104112
Tartalom/tömeg: 1,95 g
PÉ: 8,09
KF: 2500
Besz. ár áfával: 2300,Aj. elad. ár áfával: 3100,Árrés: 35%

ARTISTRY Szájfény SPF 15
összes árnyalata egy rendelésben 10% árengedménnyel
R. sz. 218992

ARTISTRY Krémes ajakrúzsok
összes árnyalata egy rendelésben
10% árengedménnyel

Beszerzési ár áfával: 16500 Ft
Madeira

Sandrine

Pom Pom

Glace

Gleam

Gloss

FOLYTATÓDÓ AKCIÓK
• ARTISTRY Minimal Chic színkollekció
Szemhéj- és arcpirosító púder kompaktban, Caprice
R. sz.
Tömeg
PÉ
KF
Besz. ár áfával Aj. elad. ár áfával
103699 5 g
9,71
3000
2700,3700,-

Árrés
35

Amíg a készlet tart.
• ARTISTRY TIME DEFIANCE Termékállvány
R. sz. Tartalom
104481 1 db

PÉ
–

KF
–

Besz. ár áfával
12 000,-

Aj. elad. ár áfával
12 000,-

R. sz. 218857
Beszerzési ár áfával: 38 500 Ft

TOLSOM márkajelű,
rózsaszín–tengerészkék csíkos,
tiszta selyem
nyakkendő

Árrés
–

A termékállványt ajándékba adjuk, amennyiben 62 000 Ft értékben (beszerzési
áron számítva áfával) együttesen TIME DEFIANCE termékeket rendel. Részletek
a májusi Amagramban, illetve a www.amway.hu weboldalon.
• E. FUNKHOUSER NEW YORK Professzionális terméksorozat – válogatás
(r. sz. 219510)

R. sz.: 217348

• E. FUNKHOUSER NEW YORK C004 kollekció – 25% árengedménnyel

Beszerzési ár
áfával: 5200 Ft

• E. FUNKHOUSER NEW YORK – 35 PÉ feletti rendelés esetén ajándék
szempillaspirál (Amethyst, r. sz. 102932)
• Borotválkozás utáni arcszeszek (ANCESTRY, QUIXOTIC) 25% árengedménnyel

KAPHATÓ A KÉSZLET EREJÉIG.
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A MÁRKA A NŐT HELYEZI A KÖZÉPPONTBA,
A SZÉPSÉG INDOKA LÉTEZÉSÜNKNEK.
Az a szándékunk, hogy minden nőnek segítsünk
a szépségről alkotott elképzelésének megvalósításában.
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