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Szeretne többet 
tudni a TEAM 
NUTRILITETM-ról 
és legújabb tagjáról?



További információkért, kérjük, látogasson el a www.amway.hu 
honlapra.

A kedvezmények a készletek erejéig érvényesek.

Az Amway egyes termékeihez kapcsolódó márkaspecifikus akciókat készít 
elő, amelyek elősegítik kiskereskedelmi forgalmának növekedését. 

Az akciók az adott hónap témájához kapcsolódó, néhány  
kulcsfontosságú termékre épülnek.

 

 Alaposan ismerje meg a termékeit és hangsúlyozza azokat a kulcsfon-• 
tosságú tulajdonságokat, amelyek megkönnyítik a termék eladását.

 Amikor elindítja a beszélgetést, kezdje azzal, hogy miért érdemes • 
eladni.

Ismerje meg az aktuális piaci versenytársakat.• 

Amennyiben lehetséges, tartson termékbemutatót.• 

Bővítse értékesítési lehetőségeit

Értékesítési ötletek és tippek:

MÁRCIUSI/ÁPRILISI AKCIÓK

Tavaszi nagytakarítás
 Vásároljon L• .O.C. Törlőkendőtartályokat és -tekercseket 25% 

árengedménnyel. R. sz.: 101427 

 Vásároljon L.O.C. Törlőkendőtartályokat és -tekercseket, • ajándék ba 

kap egy L.O.C. Plusz Törlőkendő-utántöltőt. R. sz.: 231253 

 Vásároljon Zoom Koncentrált permet tisztítószert • 20% árenged-

ménnyel. R. sz.: 8213 

A következő hónapok akcióiról az amway.hu weboldalon, illetve az 
Amagramban adunk tájékoztatást. Májustól az értékesítési akciók nép-
szerűsítéséhez a vevők számára szórólapokat készítünk, amelyeket új 
vagy már meglévő vásárlói, barátai és családtagjai is elolvashatnak. 
Bátorítsa vevőit a vásárlásra, beszéljen a rendkívüli kedvezményekről és 
arról a jelentős megtakarításról, amelyet az Amway biztosít bizonyos 
termékek vásárlása esetén.

A márciusi/áprilisi akciókról az amway.hu honlapon adunk tájékozta-
tást. A májusi/júniusi szórólapok 10 darabos csomagolásban kerülnek 
forgalomba, hogy megkönnyítsék a vevő vásárlás iránti érdeklődésének 
felkeltését.
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Oktatás és tréning
Az Amway üzletben 
az új belépő a leg-
fontosabb személy – 
aki ma csatlakozott 
az üzletéhez… és aki 
holnap szándékozik 
csatlakozni.

Az új belépőknek 
meg kell tapasztal-
niuk a sikert ahhoz, 
hogy észrevegyék 
az üzletben rejlő 
értékeket. Ennek 
legegyszerűbb mód-
ja, ha értékesítik ter-
mékeinket és ezzel 
extrajövedelemre 
tesznek szert.

Arra is szükségük van, hogy megismer-
tessék őket eladási stratégiákkal, módsze-
rekkel, hiszen a siker nem jön magától – 
kemény munkára, kitartásra és termékeink 
ismeretére van szükség.

Az új belépők kezdetben lelkesek, sokat 
és szívesen dolgoznak. Ám ha nem tudják, 
hogyan kell építeni üzletüket, hosszú távon 
nem lesznek sikeresek. Ezért fontos szá-
mukra az oktatás és a tréning.

Az Ön különleges szerepe az, hogy meg-
tanítsa alsó vonalát a kiegyensúlyozott, 
sikeres üzletépítésre.

Nincs egyedül, 
mert mi Ön mellett 
állunk. Szerte a vilá-
gon tartunk trénin-
geket, hogy Önnek 
segítsünk. Hogy csak 
néhányat említsünk: 
Észak-Amerikában 
a Quixtar Egyetem, 
Kínában az Amway 
Kína Tréningköz-
pont, Japánban az 
Amway Üzleti Sze-
minárium. Az Am-
way Hungaria is 
változatos tréninge-
ket kínál a független 
vállalkozóknak, 
ahol mélyrehatóan 

megismerhetik a termékeket. A platina 
fokozatú független vállalkozók számára 
a bécsi Amway Élményközpontba szervez-
nek tréningeket. Az egész napos prog-
ram jó alkalom arra, hogy professzionális 
benyomást alakítsanak ki üzlettársaikban az 
Amwayről. 

Használja ki a lehetőséget, tanulja meg az 
Amway üzletépítés legjobb módját, és ezt 
az ismeretet adja majd tovább.

Aki ma csatlakozott az üzlethez, hálás lesz 
érte.
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A vietnami a második leggyorsabban fejlődő gazdaság 
Ázsiában, lakosságának 60%-a 30 év alatti, művelt, vállalkozó 
szellemű fiatal. A fejlődő piac izgalmas lehetőség az Amway 
számára, hogy erősítse a márka és a termékportfólió globális 
pozícióját.

Az ország és a közösség iránti hosszú távú elkötelezettségének 
részeként az Amway 2007. októberben megnyitotta az 
Amway Vietnam Manufacturing Facilityt, amely támogatja 
az új üzleteket és munkalehetőséget teremt a helyi lakosság 
számára.

Az Amway Vietnamról, a piacról és a megnyitó eseményeiről 
további információk a www.amway.com.vn weboldalon 
találhatók.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a külföldi termékforgalmazók 
Vietnamban nem vehetnek részt semmilyen közvetlen érté ke-
sítési tevékenységben, KIZÁRÓLAG nemzetközi szponzorok-
ként működhetnek.

Az Amway örömmel adja hírül, hogy 
2008 márciusában megnyílik az Amway 
Vietnam

Amway Vietnam  
Ahol felgyorsult az élet

ÚJ TERMÉKKÉZIKÖNYVEK – 
A SIKERES ÜZLET NÉLKÜLÖZHETETLEN 
ESZKÖZEI!
Örömmel ajánljuk a megújult Otthon, 
Egészség és Szépség kézikönyveket.

A meggyőző vásárlói bemutatók alap-
vető feltétele a termékismeret – ugyan-
akkor nagy jelentőségű üzlet létrejöttét 
is elősegítheti, ha pontos információkkal 
rendelkezünk az Amway termékekről. 
Ezért fontos, hogy megvásárolja a nél-
külözhetetlen kézikönyveket!

Az Otthon, Egészség és Szépség 
kézikönyvek bemutatják az Amway 
termékek teljes választékát, a termékek 

tulajdonságait és előnyeit. Átfogó képet 
nyújtanak márkáink történetéről, a ter-
méktechnológiákról, a tudományos 
kutatómunkáról, a termékek fejlesz-
téséről, a hatóanyagokról, valamint 
hasznos tanácsokkal szolgálnak a ter-
mékek értékesítéséhez.

Az új termékeket bemutató oldalak 
biztosítják, hogy a kézikönyvek minden 
igényt teljes mértékben kielégítsenek.

Az új termékkézikönyvek áprilistól meg-
rendelhetők!

Ezek a kézikönyvek nélkülözhetetlen segédeszközök – mindegyik külön is kapható. Vásárolja meg azt a kézikönyvet, 
amelyik leginkább segíti az üzletét, vagy vásárolja meg mind a hármat együtt, kedvezményes áron.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktualizált kézikönyvekben két oldalnyi 
terjedelemben foglalkozunk a termékértékesítés módszereivel!
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Az Amway Europe vezetőiként tisztában 
vagyunk azzal az időszükséglettel és erő-
feszítéssel, amit a platinák és magasabb 
minősítésűek sikeres Amway üzletük ki-
építésére fordítanak. Azt is tudjuk, milyen 
fontos, hogy a magas szintű elkötelezett-
séget értékeljük és elismerjük, valamint 
a sikert másokkal is megosszuk.

Az európai régióban két évvel ezelőtt 
kezd tük meg az egységes elismerési 
rendszer körvonalainak kifejlesztését. 
Fő célunk az volt, hogy olyan elismerést 
tükröző jutalmazási rendszert ajánljunk, 
amely arányban van a magasabb minő-
sítésű független vállalkozó befektetett 
erőfeszítésével és megfelel elvárásainak. 
Az is szándékunk, hogy valamennyi euró-
pai piacunkon hasonló elismerésben ré-
szesítsük a platina vagy ennél magasabb 
minősítésűeket, függetlenül attól, hogy 
minősítésüket melyik piacon érték el.

Első lépésként a minősített gyémántok-
nak és magasabb minősítésűeknek míves, 
kézi munkával készített díszdobozban 
kitűzőt és plakettet adtunk át, amelyet 
minden kitüntetett számára egyedileg 
készíttettünk.

Egy évvel ezelőtt a programot a smaragd 
és zafír szintre is kiterjesztettük, ők is 
ugyanolyan körülmények között vehetik 
át az elismerést, mint a gyémánt és ma-
gasabb minősítésűek.

Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy kiterjeszthettük az elismerési 
programot a PLATINA, RUBIN és GYÖNGY minősítésűekre is 
– akik hasonló ajándékdobozban vehetik át a kitűzőt és a tanú-
sítványt.

Reméljük, ez a fejlődés tovább növeli az Amway magasabb 
minő sítettjeinek számát. Várjuk, hogy Önnek is elküldhessük 
az új kitűzőit és tanúsítványait, amikor magasabb szintre lép… 
Reméljük, Ön is lelkesen készül ennek elérésére!

céginfó 5

Az elismerés  

köszönetünk kifejezése
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legyen lelkes…
Személyes ösztönző program

Jelenleg a pénzügyi év felénél vagyunk, és még mindig vannak elérhető bónuszok… 
várható, hogy Ön is megkapja valamelyiket?

Kvalifikáljon a Személyes ösztönző programban azzal, hogy valamely hónapban 
legalább 100 egyéni PÉ-et ér el, és ezt a szintet utána még legalább három, tehát 
összesen négy, egymást követő hónapban teljesíti.

Jutalmazás

A bónusz/kedvezmény mértéke az adott hónapban elért PÉ-től függ, és legalább 
100 egyéni PÉ elérése esetén a negyedik teljesített hónaptól kerül kifizetésre.

Az egyéni PÉ-szintek:

– 10 euró bónusz/kedvezmény 100–199,99 személyes PÉ esetén

– 30 euró bónusz/kedvezmény 200 vagy több személyes PÉ esetén

Plusz… Amagram- 
elismerés!

…Képzelje el 
a lehetőségeket!

Amennyiben további részletek érdeklik a programról és a minősítés pontos feltételeiről, 

forduljon platina független vállalkozójához, vegye fel a kapcsolatot 

az Amway Hungariával vagy látogasson el a www.amway.hu honlapra.

Az Amway független 
vállalkozók jutalmai 
2007–2008

céginfó6
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One by One – az Amway 
kampánya a gyermekekért

Az Amway története a lehetőségek 
biztosításáról szól, egyrészt az üzleten 
keresztül, másrészt emberbaráti erőfe-
szítéseink révén. Cégünk bizonyítékát 
adja az alapító családok meggyőző-
désének, hogy anyagi eszközeinkből 
részesedjenek azok a közösségek, ahol 
Amway üzlet működik.

Az Amway elkötelezett abban, 
hogy megváltoztassa azoknak 
a gyermekeknek a sorsát, akik-
nek szüksége van rá.

Tudatában vagyunk, hogy ha meg akarjuk változtatni a világot, 
a támogatásra kell koncentrálnunk. Ebből a meggondolásból 
indította el az Amway 2003-ban a One by One – Egyenként 
a gyermekekért – kampányt. A program független vállalkozó-
ink, alkalmazottaink és leányvállalataink anyagi forrásait egyesí-
ti, hogy hozzájáruljunk a Földön élő gyermekek sorsának jobbá 
tételéhez.

Miért a gyermekek? Mindannyian tudjuk, hogy ők jelentik 
a jövőt, mégis gyermekek milliói számára ma az élet minden-
napos harcot jelent a túlélésért.

Cégünk értékei alkotják üzletünk alapköveit, amelyek közül 
a szívünkhöz a legközelebbi a One by One kampány. Ha egye-
sítjük és hasznosítjuk mintegy 13 ezer alkalmazottunk és 3 mil-
lió független vállalkozónk erejét, lehetőségünk lesz az értéke-
ket aktivizálni és megváltoztatni a világot, egyenként a gyerme-
kekért.

Az Amway kezdeményezésekkel kapcsolatban, kérjük, keresse 
fel a www.amwayonebyone.com weboldalt.

Ott az alábbiakról olvashat részletesen:

Ping-an Medical Foster Home (Egészségügyi árvaház), 
Peking, Kína

Műtét után számos árva fiú és lány kerül a Ping-an 
Egészségügyi árvaházba. Néhányan csak pár napot, mások 
hónapokat töltenek itt. Az intézet számára juttatott adomá-
nyok jelentős része az Amway Kínától és független vállalkozói-
tól származik.

Amway Opportunity Foundation, India

Kétmillió indiai gyermek számára a látás csupán egy álom – és 
a tanulás szintúgy. Miután a Braille-írással írt tankönyvek előál-
lítása nagyon költséges, az állam nem képes a vak gyermekek 
számára áhított tanulás biztosítására. Ennek az az eredménye, 
hogy sokan közülük testi-lelki sötétségben élnek. Az Amway 
India a One by One kampány keretében azon munkálkodik, 
hogy ezt megváltoztassa.

Az Amway és az UNICEF együttműködése, Kilifi, 
Kenya

A Kilifiben, Kenya keleti partján élő gyermekek számára egy 
egyszerű oltás jelentheti a különbséget élet és halál között. 
Az Amway Europe az UNICEF partnereként a lehetséges leg-
több oltóanyagot készítteti az ott élő gyermekek számára.

Tarahumara Estado de Chihuahua, Mexikó

A Sierra-hegységben, Északnyugat-Mexikóban, őseik földjén élnek 
a Tarahumara indiánok. Vad, természetes szépségű vidék mere-
dek kanyonokkal és végeláthatatlan sík területekkel, ugyanakkor 
a könyörtelen szegénység helye. Az áram és a folyóvíz csak kevés 
helyen van bevezetve, az emberek abból élnek, amit meg tudnak 
termelni. Gyakran előfordul, hogy ez sajnos nem elég...

Az Amway Mexikó olyan programokat támogat, amelyek isko-
lákat telepítenek ide, hogy megtanítsák az itt lakókat a szá-
mukra fontos tudnivalókra, a tápláló élelmiszerek ismeretére 
és alapvető egészségügyi követelményekre.

2008 MÁRCIUS



A 2008. MÁRCIUSI KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKKATALÓGUS

A Kiegészítő termékkatalógus a vevői által megvásárolható 
valamennyi új terméket tartalmazza, többek között:

• ARTISTRYTM Creme LuXury 
– az ARTISTRY vezető 
terméke

• NUTRILITE 1TM

• Új ARTISTRY színes 
szemhéjpúderek, arcpirosítók

• És… sok egyéb!

Használja a Termékkatalógussal együtt (r. sz.: 1080), így 

be tudja mutatni vásárlóinak a teljes Amway portfóliót.

R. sz.: 1945 – 1 db

MÁR KAPHATÓ 

QUIXOTIC™
 

ILLATPÁR TELE FRISSESSÉGGEL, ENERGIÁVAL ÉS MOZGÁSSAL

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

Szikrázó, könnyed, aromás grépfrútillat. 
A frissítő illatú QUIXOTIC for Women 
Parfümspray új szórófej- és kupak-
kialakítása praktikus használatot biztosít.

QUIXOTIC for Men 
Kölnispray – R. sz.: 101846 – 50 ml 

Stimuláló, dinamikus, zöldcitromos illat 
fejeződik ki a férfias, aromás szívjegyben.

QUIXOTIC f
Parfümspray – R. s

Szikrázó, könnyed, a
A frissítő illatú QUIX
Parfümspray új szór
kialakítása praktikus 

QQQUUIXOTIC for M
Kölnispray – R. sz.: 101846 – 50

Stimuláló, dinamikus, zöldcitromos
fejeződik ki a férfias aromás szívjegy

termék8
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Hazai elismerések – független vállalkozók
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Hazai elismerések – független vállalkozók

Taxis vállalkozóként hamar rá 
kellett döbbennem, hogy vállalko-
zásom soha sem fogja biztosítani 
számomra az anyagi függetlensé-
get. Nagyon hálás vagyok édes-
anyámnak, Wolf Andreának, hogy 
követhető példát mutatott szá-
momra. Az üzletben ismerkedtem 
meg barátnőmmel, akivel együtt 

egy fiatal, agilis csapatot vezetve közösen haladunk kitűzött 
céljaink felé! Biztosak vagyunk benne, hogy ez a szint csapat-
munkánknak csak az első eredménye, és az elkövetkező Vezetői 
Szemináriumokon egyre több üzlettársunkkal veszünk részt.

Könyvelő/lakatos házaspár 
vagyunk. Mi mindig ketten, 
de mégis egyedül vívtuk 
meg az élet csatáit. Itt meg-
tanultuk, hogy a boldogulás-
hoz nem feltétlenül diploma 
kell, hanem hit, kitartás és 

egymás iránti bizalom. Nagyon hálásak vagyunk a felső vona-
lunknak, amiért hittek bennünk és biztattak minket. Ma már mi 
is képesek vagyunk segíteni másoknak. 

„Előbb-utóbb az győz, aki hogy győzhet, elhiszi.”

Gépészmérnökként és 
banki alkalmazottként vilá-
gos volt számunkra, hogy 
esélyünk sincs a szabad 
élethez, változtatni kell. 
Az Amway üzletben talál-
tuk meg a megoldást, ahol 

pénz és a szabad idő egyszerre megteremthető. Ebben az 
üzletben egymás sikeréért dolgozunk. Hálásak vagyunk szpon-
zorainknak a türelmükért és az önzetlen segítségükért.

Ágota a B.-A.-Z. Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
sátoraljaújhelyi és encsi kép-
viseletét vezeti,  jómagam 
több mint húsz éve vállalko-
zóként dolgozom. Sok terü-
leten kipróbáltuk magunkat, 

de sehol nem találtunk olyan lehetőséget, amellyel egyszerre 
időt és pénzt tudtunk volna teremteni, kivéve az Amway üzle-
tet. Itt  találtunk őszinte barátokat, mentorokat és jövőképet. 

Mottónk: „Nem az a szabadság, ha azt teheted, amit akarsz, 
hanem az, ha nem kell megtenned, amit nem akarsz.”

Gépészmérnökként és 
kozmetikusként mindket-
ten vállalkozók vagyunk. 
Magunknak és két gyer-
mekünknek szabad életet 
építünk, melyben egyszerre 
van jelen a szabad idő és 

a pénz nyújtotta biztonság. Hálásak vagyunk szponzorunknak 
a különleges bizalomért és büszkék vagyunk lelkes csapatunk-
ra, akikkel együtt nagy sikereket érünk el.

PLATINA
JANUÁR

PLATINA
JANUÁR

PLATINA
JANUÁR

PLATINA
JANUÁR

PLATINA
JANUÁR

Friedrich Attila, Pomáz Németi István és Éva, Derecske

Grúber Lajos és Grúberné Farkas Olga, Hódmezővásárhely

Szabó Zoltán és Kecskeméti Ágota, Sárospatak

Mátrai János és Schmid Marianna, Veszprém-Gyulafirátót

EZÜST
JANUÁR

EZÜST
JANUÁR

EZÜST
JANUÁR

Csernyin Mária és Szaller Gyula, Zirc

Dénes Katalin, Esztergom Kertváros

Mató Mihályné és Mihály, Nyíregyháza
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12% JANUÁR

15%

18%

JANUÁR

JANUÁR

Bánkuti János és Lídia
Horváth Mihály

Listván Andrea Éva

Péter László
és Szatmári Zsuzsanna

Rusznák Józsefné

Veber Rudolf és Rudolfné

Budai Zoltán 
és Budainé Jakab Margit

Erdei Mónika

Fejesné Pusztai Ildikó
és Fejes Szabolcs

Hortobágyi Ferenc és Ferencné
Kanyár Henrik és Henrikné 

Komádi Béla 
és Komádiné Illés Anett 

Mészárné Kovács Ágnes
és Mészár Tibor

Molnár István
és Császárné Mitykó Márta

Farnady Attila
és Borbély Hajnalka

Ferencz Zoltán Józsefné

Kállainé Barati Mónika
és Kállai Csaba

Sümegi Katalin

Vargáné Hartman Éva
és Varga Béla

Walter Józsefné

9% JANUÁR

Kutnyánszky Zsolt Krisztián dr.

A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok

122% 

JANUÁR
Dömény János

és Döményné Dobosi Lejla
Gajdosiné Koncz Zsuzsa

és Gajdosi László
Grób Ágoston
Heiszki Ferencné
Horváth Tímea
Nagy Andrea

és Gáspár Csaba
Oravecz Zsanett
Szabó Péter
Szecsődi György

és Szecsődiné Tóth 
Bernadett

Szegedi Istvánné és István
Sziky Zoltán
Temesi Zsolt

és Temesiné Názer Beáta
Tóth Edina
Tóth József

és Józsefné, Erzsébet
Tóth Katalin

és Tóth Károlyné

9% 

JANUÁR
Baktiné Pályi Judit
Balogh Sára
Banai Anikó és Zoltán
Bándy Éva dr.
Barabásné Máhr Erika

és Barabás Tibor
Barzsinszky Lászlóné

és László
Beckné Gombos Henrietta
Béres Zsolt

és Béresné Bárány Ildikó
Bertalan Edit és Mózes
Bétéri Sándor Zoltánné

és Zoltán
Bodrogi Rudolf

és Bodroginé 
dr. Zihari Marianna

Boga Beáta
Búzás Gergely
Chlebovics Kornél
Domokos Csaba
Farkas Gyuláné

Farkasné Láda Erzsébet
és Farkas Pál

Fekécs Zoltán
Fekete István ifj.
Gajdosi Péter és Péterné
Gulyás Tünde
Hanyik Gergely
Hardi Ildikó és András
Havasi Péter
Hegyi Győző 

és Hegyiné Szép Valéria 
Hoffmann Gergely és Zoltán
Kállai Ferencné és Ferenc
Klébert Ferencné és Ferenc
Koltai Erich
Kovács Ferenc

és Tóth Zsuzsanna
Kusztos Hajnal Ibolya
Lajkó Andrásné
Lakos Zoltán
Ledényi Norbert
Lukovics Bertalanné 

és Bertalan

Major Márta
Mészáros Zsolt
Mogyorósné 

György Krisztina
Nagy Ferenc
Nagy Gábor és Zsiga Angéla
Németh Petra
Oláh Adrienn
Ördög Mihály
Papné Bitter Anita

és Pap Zoltán
Papp Tamás és Krisztina
Perjési Istvánné
Pintye Sándor
Pirkáné Marosi Andrea

és Pirka Árpád
Polonkai Sándor

és Sándorné
Pozsa Krisztián
Prohászka Sámuel
Sári Béla és Béláné
Sári Erzsébet és Mária

Simon István
és Simonné Bartha Andrea

Sinka Györgyné
Stavarszné Fencik Viktória
Szitt Melinda
Szűcs Anikó
Takács-Hegedűs Ari
Toldi Szabolcs és Andrea
Tóth Enikő és Egri Viktor
Urr Ferenc
Varga László és Lászlóné
Vargáné Bányai Inez

és Varga Balázs

EZÜST
JANUÁR

Takács Péter Tamás és Antal Mariann, Tolcsva

EZÜST
JANUÁR

Ujszásziné Kovács Edit, Érsekcsanád

Hazai elismerések



Hazai elismerések – független vállalkozók

2008 MÁRCIUS

Hazai elismerések

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. 

Személyes ösztönző program
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30 euró bónuszt 
vagy kedvezményt 
értek el

Antal Balázs
és Olajos Renáta

Ányos Barbara
és Zarka Zsolt

Apáti Istvánné

Árendás Erzsébet
és Dudás István

Bakonyiné Végvári 
Yvonne Katalin
és Bakonyi Ferenc

Balázs Márton

Balogh Péter Géza

Balogh Sára

Bándy Éva dr. 

Barát Erzsébet

Bardi Béláné

Básthy Szilvia és Zsolt

Básthy Tamás

Beregszászi István
és Beregszásziné 
Tölgyesi Magdolna

Berkics Tiborné

Bíróné Balog Vilma

Boczné Hering Ilona
és Bocz István

Bodó Gábor
és Kiss Renáta

Bracsok Pál

Branz Jánosné
és János

Chen Hongmei

Czenéné Szikora 
Magdolna

Csaba Imréné
és Csaba Tamás 
Gábor

Csákiné Szanyi 
Julianna és Csáki 
István

Csányi Zsolt

Csatlós László
és Fazekas Ferencné

Cserhalmi Andrea

Csernák Márta

Csillagné Tímár Tímea

Csizmadia Béláné

Csomó Imre

Csorba Istvánné
és István

Csőke Attiláné

Demcsákné Sindel 
Melinda

Deminger Zsolt 
és Feigl Erika

Dózsa Éva
és Hanza Imre

Drégely Lászlóné

Duránszkai Szilvia

Epergyes Zoltán

Fehér Mária
és Varga József

Fekete Istvánné

Fekete László

Fodor Tiborné 
és Tibor

Fritzné Csaba Rózsa

Gerzon László dr.

Grósz Katalin

Habera Edit és Béla

Hajagos-Tóth Zoltán

Hamusi Ferencné

Hardi Ildikó
és Hardi András

Hartman Józsefné
és József

Havasi Ferencné
és Ferenc

Hernádi József
és Hernádiné Boldog 
Judit

Holl Anita

Horváth Csaba
és Horváth 
Sándorné

Horváth János

Horváth Rita

Horváth Szabó Ferenc

Horváth Szilvia

Jancsó József
és Jancsóné Darankó 
Paula

Jung Tiborné

Kádár Zsuzsanna

Kancsár István

Katona Gabriella
és Róbert

Katz Sándorné

Kele Diána

Kelemenné Szalai Éva
és Kelemen Attila

Kertai József
és Fűri Csilla

Keserű Gabriella
és Trungel-Nagy 
Róbert

Kirchkeszner Ferencné
és Ferenc

Kiss Lászlóné

Kissné Határ Ágnes

Kissné Siposs Szilvia

Koczka József
és Koczkáné 
Terenyei Mónika

Kovács Erzsébet

Kovács Imre 
és Imréné

Kozma Bernadett

Krajnyák Bernadett

Kristófné Fazekas 
Ildikó és Kristóf 
Ferenc Szabolcs

Kriván Miklósné
és Miklós

Laczkóné Darabos 
Ágnes és Laczkó 
József

Lakatos Marianna

Lakos Katalin

Lánczos Sándor

Lang József
és Langné Bóta 
Katalin

Lippainé Lábas Elvira
és Lippai Tibor

Losonczi Anna

Lőrincz Ágnes

Makai Tünde
és Domschitz 
Mátyás

Márki Tibor

Markóné Szalkai Judit

Márkus Ilona dr.

Mészár Fruzsina

Michalowski 
Zsuzsanna

Mogyorósné 
György Krisztina

Molnár Bianka
és István

Molnár Istvánné 
Somogyi Erzsébet
és Molnár István

Mustó Istvánné

Müller Marianna
és Gál István Zsolt

Nagy Krisztina
és Kovács István

Nemesné Kiss Rita

Németh Istvánné

Némethné 
Neválovits Gizella

Nótáros Mónika

Novák Istvánné

Novéné Oroszlán 
Etelka

Nyéki Judit és Zsolt

Nyilas Ágnes
és Kozma Péter

Oláh Ramona

Ollé Ilona Anna
és Nagy Ilona

Pallosi Attiláné

Papp Endre 
és Endréné

Papp István

Papp Lászlóné

Pelikán Éva Tünde

Perjési Istvánné

Petri Béláné

Plutzer Margit

Pozsa Krisztián

Pőcze Attiláné

Rajna Lászlóné

Reiterné Egervári 
Zsanett és Reiter 
Nándor

Róka Gáborné
és Gábor

Sebestyén Istvánné

Siági Sándorné

Simon Andrea
és Kohári Attila

Simon István
és Simonné Bartha 
Andrea

Sinka Györgyné

Stefán Ferencné

Styevóné Pintér 
Bernadett

Sümegi Katalin

Szabadi Andrea Ilona

Szabó Gábor

Szántói Józsefné

Szécsi Jánosné

Szecsődi György
és Szecsődiné Tóth 
Bernadett

Szelindi Csabáné
és Csaba

Szente Gyuláné dr.

Szilágyi Károly
és Szilágyiné Radóczi 
Tímea

Szűcs Anikó

Tamás Andrásné
és András

Tamás Attila

Temesi Ferencné

Toldi Ádám
és Horváth Erika

Tóth Hajnalka

Tóthné Németh Anikó

Tündik Zoltánné

Ungvári Mónika

Valcsák Attila
és Valcsákné Baráth 
Ildikó

Varga Ferenc
és Vargáné Móczár 
Ildikó

Varga János 
és Jánosné

Varga Mária

Varga Tibor 
és Tiborné

Varga Zsuzsanna

Vargáné Hartman Éva
és Varga Béla

Várnai János és Bálint

Várnai Péter

Veér Miklósné

Venczel Ferencné

Villámné Bakó 
Boglárka
és Villám Péter

Vitkó Gyula
és Vitkóné Kürthy 
Katalin

Zsókné Péter Mária
és Zsók András
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10 euró bónuszt 
vagy kedvezményt 
értek el

Aradi Zoltánné Gizi

Bakáné 
Szigetvári Katalin

Bakos József

Balog László
és Lászlóné

Bán Ferencné

Bánszki Oszkár

Bányiczki János
és Bányickiné 
Bácsakai Anna

Bári Zoltánné

Barna Margit

Barna Sándorné
és Katalin

Bartos Erika

Bauer Viktorné

Beleonné Rudolf 
Zsuzsanna
és Beleon István

Bende Zsuzsanna

Bereczki András
és Andrásné

Bereczki Sándor

Berényi Zsanett

Beszterczi Lászlóné

Bodorné Czene Judit

Bolehowszkyné Fodor 
Magdolna

Born Terézia

Boros Attiláné

Borsik Ferenc
és Ferencné

Budai Mária

Bujáki Henrietta
és Bujáki Attiláné

Czaltik Endréné
és Endre

Czeglédi Imre

Csukonyi Éva
és Cserényi Zsolt

Deák Erzsébet

Demeter Béláné

Demeter Zsuzsanna

Dézsenyi Lászlóné

Elek Kálmánné
és Kálmán

Erdélyi Csaba

Erdős Rita

Fábián Renáta

Farkas Edit

Farkas Tiborné
és Kecskeméti 
Lajosné

Fedelin Jánosné

Fehér Éva

Fehérné Zalezsák 
Andrea

Fekete Beatrix

Fekete Miklósné
és Miklós

Ferencz Ilona

Firtkó Mihályné

Fodor Ágnes

Fodor János
és Császár Ilona

Fux István

Gadácsi Lili
és Kovács Róbert

Gerencsér Károlyné

Gergely András

Gömöri Sándorné

Gömöry Zsuzsanna

Hadnagy Gyöngyi

Hajnóczy Andrea
és Kálmán Barnabás

Hanyik Gergely

Héczné Csobolyó 
Katalin
és Hécz Tibor

Herczeg Péter
és Kovács Barbara

Hliva Alex

Horváth Erika

Horváth Zsolt
és Szekeres Adrienn

Horváthné Puskás 
Judit

Huff Zsuzsanna

Ilkó Krisztián

István Ivett és Erika

Jakab Lujza és Tivadar

Jánócsik Attiláné
és Attila

Jóriné Sípos Tünde
és Jóri Ferenc

Juhász Balázs

Jurmann Zoltán
és Major Szilvia

Jüllich Ádámné

Kaspár Lászlóné

Katonáné 
Wenzdorfer Tünde

Kisné Zámbó Éva

Kiss Anikó

Kiss ZoLtán
és Molnár Judit

Kollár Sára

Komássy Kinga

Komjáti Tamás

Kondor Klaudia

Konsánszky Antal 
István

Korjukova Tatjana
és Anasztázia

Kovács Attila Gábor

Kovács Irénke

Kovács Irma

Kovács Péter

Kuba Mónika

Kun Katalin

Laczkóné Gál Julianna

Lepsényi Jánosné
és János

Lóki Csilla

Ludvig Mihály
és Mihályné

Lupné Soós Tünde

Majoros Zoltánné
és Anita

Mandity Arnold

Markovits Edmond 
Zoltán

Marosi Zsolt

Máté Anna Zsuzsanna
és Kecskés Gábor

Merséné Horváth 
Gabriella
és Merse Tibor

Mészárosné Berta Edit
és Mészáros Csaba

Mikó Csaba
és Mikóné Horvát 
Ivett

Molnár Boglárka

Molnár Gábor

Nagy Géza Pálné

Nagy-Győr Ádám

Nagyné Oláh Judit

Németh Anikó

Németh Marianna

Nikli Erzsébet

Nonn Erika
és Hambalkó Judit

Nyéki Zoltán

Nyilas János
és Jánosné

Olbrich Attila Zoltán

Pap Róbert
és Milávecz Petra

Pataki Lívia

Pintér István

Polacsek Krisztina

Pollermanné 
Bognár Éva

Právics Attila

Puzsárné Horváth 
Ildikó és Puzsár 
Ferenc

Repárszky Ildikó
és Dupcsik Csaba

Resch Nándor

Rogozonszki Krisztina

Rostásné 
Juhász-Nagy Edit

Sárközi Boglárka

Sarró Ferenc

Schafferné Gábor 
Katalin és Schaffer 
János

Schuszter Melinda

Sebestyén Tímea
és Matus Antal

Simon Katalin
és Buzás Tamás

Somogyi Andrea

Sorecz Mariann

Süli Andrea

Süveges Jánosné
és János

Szabó Csaba
és Agg Veronika

Szabó Ferencné

Szabó Krisztián
és Annamária

Szabó Noémi

Szabó Zoltán

Szabó Zsoltné

Szabó Zsuzsanna

Szabóné Varga Beáta
és Szabó Zoltán

Szalánczi Józsefné
és József

Szentágotai Zsolt
és Szentágotainé 
Angeli Ágnes

Szilágyi Tünde

Tamás Katalin

Tavaszi Anna
és Tamás

Tóbiásné Zsiga 
Erzsébet

Tombor Péter
és Nagy Judit

Tormáné Husi Ágnes

Tóth Anna

Tóth Csabáné
és Csaba

Tóth Endre László

Tóthné Patkó 
Zsuzsanna és Lajos

Tóthné 
Szarvas Gabriella

Török Rita

Tövishátiné 
Daróczi Gyöngyi

Tuica Emil Marius
és Szili Szilvia

Urbán István
és Urbán Irina

Urbán Józsefné özv. 

Urbán Mihály

Varga Melinda

Vécsey Lászlóné

Vékony Regina

Verasztó Márta

Verseci László
és Verseciné Ditrói 
Gabriella 

Vidu Marianna

Virág Márta

Visnyei János
és Horváth Renáta

Visnyovszki Anna

Vizi Zsuzsanna

Vlasics Györgyné

Vonáné Deák Erzsébet
és Vona János

Wajer Ferenc
és Tarr Erika

Weisz Istvánné
és István

Wu Jinying
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 Európai elismerések

Anatoliy és Maryna 
Andronatiy, Ukrajna

 Maryna tanárnő volt és nehéz időszakokat élt át, amikor megismerte az Amway üzletet, 
meglátta a lehetőséget, hogy változtasson életén. Anatoliy üzletember volt, az üzleten 
keresztül ismerte meg Marynát, akit később feleségül vett. „Az üzlet segíthet, hogy 
megerősödjél, új képességeid felszínre kerüljenek és segít abban, hogy legnagyratörőbb 
céljaidat elérd.” 

GYÉMÁNT
2007. AUGUSZTUS

Tatyana és Vitaliy Boyko
Ukrajna

 Tatyana és Vitaliy Boyko saját üzlettel rendelkezett. Fokozatosan ismerkedtek meg az Amway 
üzlettel, és nagy lelkesedéssel kezdték építeni az üzletet. Szponzoraiknak köszönhetően lé-
pésről lépésre megtalálták a sikerekhez vezető utat. Tatyana és Vitaliy hálásak az Amwaynek 
a segítségért és szponzoraiknak, Irina és Taras Demkurának azért, mert hittek bennük.

GYÉMÁNT
2007. JÚLIUS

Nikolay és Tetyana Kostiny
Ukrajna

 Miután Nikolay az ukrán hadseregben befejezte katonatiszti karrierjét, jobb jövőt szeretett 
volna családjának. A házaspár nagy lehetőséget látott az Amway üzletben, mert sok céljuk 
volt, jobb életstílust akartak megvalósítani. Nagyon boldogok, hogy segíthetik barátaikat 
céljaik elérésében és a világ minden tájára együtt utazhatnak velük.

GYÉMÁNT
2007. JÚLIUS

Yuliya és Igor 
Voskoboynyk, Ukrajna

Yuliya háziasszony volt, amikor bemutatták neki az Amway üzletet; felismerte, hogy ez az 
a lehetőség, amit keresett. Igor, látván Yuliya eredményeit, azonnal csatlakozott az üzlethez.  
Őszintén hálásak azoknak az embereknek, akik megosztották tapasztalataikat velük.

GYÉMÁNT
2007. MÁRCIUS

2008 MÁRCIUS



 Európai elismerések

Christina és Thomas 
Engström, Svédország

 Christinának és Thomasnak négy gyermeke van. Amikor megismerték az Amway üzleti 
lehetőséget, egy hagyományos cég vezetői voltak Kaliforniában. Mára megalkottak 
egy termékekre épülő, folyamatos jövedelmet biztosító üzleti koncepciót, amelyet 
összekapcsolnak a családdal együtt töltött idővel.   

GYÉMÁNT
2007. AUGUSZTUS

Rolf és Agneta Hjort
Svédország

Amikor megláttuk ezt a lehetőséget, nem akartunk többet, mint a legkisebb időráfordítással 
megcsinálni az üzletet. Mára megteremtettük a pénz és az idő terén az egyensúlyt, a jövő 
vonatkozásában biztonságot tudunk nyújtani gyermekeinknek és unokáinknak, és létrehoz-
tuk ideális életünket. Büszkék vagyunk arra, hogy az Amwayjel dolgozunk és várakozással 
tekintünk a jövőbe.

GYÉMÁNT
2007. AUGUSZTUS

Svitlana és Valeriy 
Demichevy, Ukrajna

A családban először Svitlana ismerkedett meg az Amwayjel. Valeriy nem támogatta azonnal 
a feleségét – elváltak. Ám amikor Svitlana kezdett eredményeket elérni, már Valeriy is 
érdeklődést mutatott az üzlet iránt. „Az üzlet segítségével elértem a legfontosabb dolgot – 
a családom újraegyesítését” – mondja Svitlana.

GYÉMÁNT
2007. AUGUSZTUS

„Az elkötelezettség fogadalom vagy ígéret, hogy valaki saját energiáit 
és erőforrásait arra fordítja, hogy állja szavát és elérje a kitűzött célt.”

Dick DeVos

2008 MÁRCIUS
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Az ARTISTRYTM bemutatja  
KÉT ÚJ ALAPOZÓÁRNYALATÁT 

BEMUTATJUK AZ ARTISTRYTM ALAPOZÓK KÉT ÚJ 
TAGJÁT, A NUDE ÉS BISQUE ÁRNYALATOKAT.

2008. áprilistól mindkét árnyalat az alábbi alapozók színválasztékát 
bővíti: 

Áttetsző alapozók és • 
Zsírszabályozó alapozók• 

Zsírszabályozó alapozó

Bisque R. sz.: 105121

Nude R. sz.: 105122

Áttetsző alapozó

Bisque R. sz.: 105124

Nude R. sz.: 105125

A két új árnyalat használatával alapozása hibátlan lesz.

Várható bevezetés: 2008. április

NEWproductVálassza ki kedvenc 
árnyalatát az új ARTISTRYTM 
Színkártya segítségével!
Bemutatjuk az új ARTISTRY Színkártyát

Az ARTISTRY Színkártya nélkülözhetetlen, amikor 
az ARTISTRY színes kozmetikumok teljes válasz-
tékát kívánja bemutatni. A könnyen áttekinthető 
elrendezés és a teljes választék színhű megjelenítése 
segíti Önt és vevőit a kívánt árnyalat gyors és köny-
nyű kiválasztásában.

A Színkártya belső oldalán új modellekkel készült 
képek szerepelnek a szem, az ajak, a körmök és az 
orcák színeinek bemutatására.

Az ARTISTRY Színkártya használata egyszerűsít-
heti a színválasztás folyamatát és – mivel a színek 
meleg, hideg és semleges árnyalatok szerint vannak 
szétválasztva – növelheti az értékesítést. Javasol-
jon árnyalatokat azonos színcsaládból, például 
a semleges ajakrúzshoz ajánljon hozzá illő semleges 
szemhéjpúdert.

R. sz.: 217108 – 1 db

2008 MÁRCIUS
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ÚJ MEGJELENÉS, ÚJ ÉRZÉS…
ARTISTRY™ SZEMHÉJPÚDEREK ÉS ARCPIROSÍTÓK

Az új ARTISTRY szemhéjpúderek és 
arcpirosítók a legdivatosabb árnyalatú, 
bársonyosan puha púderek. A termékek 
könnyen felvihetők és a bőrön súlytalannak 
érezzük azokat.

Valamennyi árnyalat több rétegben 
felvihető, keverhető, a különböző színek 
összehangolhatók, így minden alkalomra 
kialakíthatja a hozzáillő, stílusos sminket. 
A könnyű púderek A- és E-vitamin-tartal-
muk révén táplálják és védik a bőrt.

A szemhéjpúderek és arcpirosítók egyaránt 
3 különböző színcsoportban kaphatók:

• hideg

• meleg

• semleges

E színcsoportokban megtalálja 
a divatos, mégis klasszikus árnyalatokat, 
amelyek a modern nő megjelenéséhez 
elengedhetetlenek.

Az ARTISTRY szemhéjpúdereket és arcpirosítókat azoknak a nőknek ajánljuk, akik kreatívak és egyéni megjelenésre 
törekszenek. Az új ARTISTRY szemhéjpúderek és arcpirosítók segítenek kifejezni egyéni stílusát gyönyörű, tetszés 
szerint összeválogatott szemhéjpúderekkel és bársonyosan sima, áttetsző arcpirosítókkal.

Szemek

Meleg

103860 Golden Lynx �

103877 Unspoiled �

103846 Rain Forest �

103859 Copper Beach �

103849 Burnished �

103870 Rich

103842 Starry Night �

103844 Moonstone

103847 Glacier �

103872 Martinique �

103864 Tulle

103863 Royalty �

Hideg

Semleges

103850 Bone

103841 Sand Castle � 

103857 Steel

103858 Black Tie

Orcák

� Gyöngyház

103884 Rosewood

104562 Peony

103893 Aglow �

103888 Sun Kissed

104456 Nutmeg

103891 Red Earth

Hideg

Semleges

Meleg
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OLIVIER VAN DOORNE

Az ARTISTRY Szemhéjpúder- és arc piro sító-
kompakt újratervezése Olivier Van Doorne 
kreatív gondolkodásának és ráfordított ener-
giájának eredménye. Karcsú és klasszikus, 
modern, mégis időtálló, a különleges, fekete, 
jellegzetes stílusú kompakt használata és 
tárolása egyszerű és egyedülálló szépséget 
testesít meg.

„Mintha kézről kézre adtuk volna a kompaktot, olyan meghitt 
kapcsolatba kerülhet vele. Karcsú vonalvezetésű és egyszerű, 
modern, klasszikus formavilág.” – Olivier Van Doorne

Az új, karcsú vonalvezetésű és kifinomult 
ARTISTRY kombinált Szemhéjpúder- és 
arcpirosító-kompaktot azoknak a nőknek 
tervezték, akik igénylik azt a kényelmet, 
hogy a tetszés szerinti árnyalatú 
szemhéjpúdereket és arcpirosítókat 
egyetlen kompaktba válogathassa össze. 
A könnyű kompakt kétszintes, felső 
részében helyezheti el kedvenc árnyalatait. 
A tükörrel ellátott kompaktban egy 
arcpírecset, két szemhéjecset és egy 
szemhéjpúder-applikátor található.

R. sz.:  104173

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új 
ARTISTRY kompaktban nem helyezhetők 
el a régi arcpirosítók és szemhéjpúderek; 
hasonlóképpen a régi, 4 rekeszes 
kompakt nem alkalmas az új arcpirosítók 
és szemhéjpúderek elhelyezésére.

ARTISTRY™ 
SZEMHÉJPÚDER- 
ÉS ARCPIROSÍTÓ-
KOMPAKT

KÖRNYEZETBARÁT 
KOMPAKT

A tudomány és szépség együttműködé-
sét ünnepelhetjük ismét a környezetba-
rát, különlegesen elegáns kompaktban. 
A kompakt 33%-kal kevesebb műanya-
got tartalmaz, míg a szemhéjpúder- és 
arcpirosító-utántöltő csomagolásából 
a műanyagot gyakorlatilag teljesen 
száműztük. Az új ARTISTRY kompakt 
nemcsak 30%-kal könnyebb, hanem 
fokozottan környezetbarát abból a szem-
pontból is, hogy többször felhasználható 
kedvenc arcpirosítói és szemhéjpúderei 
elhelyezésére, tehát nem szükséges egy-
nél több kompakt megvásárlása.

Ha együtt megrendeli az új ARTISTRY kom paktot és 
a 4 új szemhéjpúdert, 15% ÁREN GED MÉNYT 

kap, a PÉ és KF változatlan. Az akció 2008. március 
3-án kezdődik és március 31-ig tart.
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BEMUTATÓ TÁLCA
Az ARTISTRYTM kozmetikumok bemutatása 
könnyebbé válik az új, elegáns Bemutató tál-
cával, amelyre ráhelyezhetők a szemhéjpúde-
rek, arcpirosítók és púderalapozók. A muta-
tós, jól kihasználható tálca arra a célra készült, 
hogy a tréningek vagy találkozók alkalmával 
bemutassa az ARTISTRY termékeket. A sok-
oldalúan használható tálca tartozéka egy 
nagyméretű tükör. A tálca elengedhetetlenül 
szükséges eszköz az ARTISTRY termékek 
bemutatásához.

A Bemutató tálcára különféle szemhéjpúde-
rek, arcpirosítók, púderalapozók és ajakrúzsok 
helyezhetők el tetszőleges kombinációban:

• 48 szemhéjpúder
• 24 arcpirosító
• 12 alapozópúder
• 24 ajakrúzs

Tökéletes lehetőség, hogy kiállítsa kedvenc 
árnyalatait. A termékeket külön forgalmazzuk.

R. sz.: 104653

18
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Felejtse el a szemcsés, ragadós rostokat 
– válassza a tiszta megoldást.

Felnőtt számára az ajánlott 
napi rostbevitel 25–30 g. 
Ez a termék 6 g oldható 
rostot tartalmaz és más 
NUTRILITE rosttermékek-
kel együtt fogyasztható, 
hogy különböző rostfor-
rásokat biztosítson az Ön 
számára.

A napi étrendjéhez 
hozzáadott NUTRILITE 
rosttermékek biztosítják 
a szervezet egészséges 
működéséhez szükséges 
rostbevitelt – mi mással 
egészítené ki étrendjét, 
mint Nutrilite-tal!

Az élelmi rostok elősegítik 
az emésztőrendszer opti-
mális működését. A rost-
tartalmú étrend-kiegészí-
tők hasznosak azoknak, 
akik nem fogyasztanak 
elegendő mennyiségű, 
teljes kiőrlésű gabonából 
készült terméket, friss gyü-
mölcsöt és zöldséget.

NUTRILITE™ 
Rostpor 

A NUTRILITE™ a világ vezető vitamin-, 
ásványianyag- és étrend-kiegészítő márkája 
(a 2006. évi értékesítési adatok alapján, 
az Euromonitor International felmérése szerint).

MÁR KAPHATÓ

A Nutrilite első alkalommal je-
lentkezik a három természetes 
forrásból származó élelmi rost 
egyedülálló keverékével, amely 
gyors és kényelmes módon 
használható étrend-kiegészítő. 
A NUTRILITE Rostport 
kisméretű, praktikus tasakban, 
egyedi kiszerelésben forgal-
mazzuk, a könnyen hozzáfér-
hető, egyszerűen kikeverhető, 
ízmentes por ételekre szórha-
tó vagy szénsavmentes italok-
ba keverhető.

Három növényi forrásból • 
származó, oldható élelmi 
rostot tartalmaz

Elősegíti a súlycsökkentést és • 
csökkenti a zsírok felszívódását

Elősegíti az emésztőrendszer • 
egészséges működését

Gyors és kényelmes módja • 
a napi rostbevitel biztosításának

Összetétele kíméli a gyomrot• 

A nem szemcsés és ízmentes • 
por könnyen feloldható bármely 
nem szénsavas italban vagy az 
ételre szórható anélkül, hogy az 
étel ízét megváltoztatná

Főzéshez is kiválóan • 
használható 

Nem tartalmaz mesterséges • 
színezéket, ízesítőt vagy 
tartósítószert

Egy csomag tartalmát oldja fel 250–375 ml vízben vagy gyümölcslében, illetve szórja 
az ételre, és minden adaggal együtt igyon meg egy pohár (250 ml) folyadékot. 
Felnőttek és 12 év feletti gyermekek részére naponta egy vagy két tasak ajánlott,  
fokozatosan növelve a rostbevitelt.

Rendelési szám: 102736  
30 tasak/doboz 

TULAJDONSÁGOK
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Kövesse figyelemmel a friss, modern tavaszi színek kialakulását. A színkollekció két palettából áll, amelyek intenzív terrakotta tónusokat, illetve 
lila színárnyalatokat tartalmaznak – mindkét sminkpaletta színei aranyos fénnyel csillognak. A púder több rétegben is felvihető, mégis szinte 
súlytalannak érezzük, a bársonyosan puha púderekkel alkalmi vagy visszafogott hatás érhető el. Az új ARTISTRY szájfény bársonyos réteget 
képez az ajkon, csillogása tökéletessé teszi a megjelenést, emellett az aloé és az antioxidáns vitaminok előnyös tulajdonságai ápolják és 
hidratálják ajkait. A kifinomult, csillogó árnyalatok kihangsúlyozzák a szemet.

Hangsúlyozza ki különleges szépségét a 2008. TAVASZI ARTISTRY™ 
RARE BEAUTY SZÍNKOLLEKCIÓ új, színes luxuskozmetikumaival
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SZEMHÉJPÚDER-KOMPAKTOK
Próbálja ki a könnyű, több rétegben felvihető, bársonyos textúrájú 
tavaszi árnyalatokat. Minden paletta négy könnyű, metálfényű 
púdert tartalmaz elegáns kompaktban.

SZÁJFÉNYEK
A szájfény háromféle diszkrét árnyalata 
ellen súlyozza a drámai szemeket. 
Töké letesen új, tartós és praktikus 
formula, amelyben az A- és E-vitamin, 
valamint az aloé egyedülálló, hidratáló 
és nyugtató hatású kombinációja 
megtalálható.

INDULGE (lila árnyalatok) – 
kagylószín, lila, ibolyakék és barna 
R. sz.: 104669

DISCREET (terrakotta árnyalatok) – homok, 
réz, bronz és tégla – R. sz.: 104670

Wendy Rowe professzionális sminkmester 
mondja 2008 tavaszáról:
„E kollekció megalkotásához az ihletet 
számomra a divat és a hírnév adta. Például 
Stella McCartney és Chloe tavaszi szezonra 
készült divatterveikben Angelina Jolie és 
Lucy Lui ikonikus megjelenését ötvözték, 
amelynek eredménye diszkrét és friss, mégis 
igéző látvány.”

Wendy Rowe sminkmester tartózkodási helyét megosztja lakhelye, Lon-
don, valamint Párizs és New York között. Munkái rendszeresen jelennek 
meg a Vogue, az Allure és a Numero hasábjain, világszerte a kifutókon, 
megrendelői között szerepel a Burberry, a Prada és a Hermes divatcég.

(fotó: WGSN)

UNRIVALED 
rózsás csillámlás
R. sz.: 104671

GIFTED
lágy rózsaszín 
ragyogás 
R. sz.: 104673

SIGNATURE 
pezsgőszínű csillogás
R. sz.: 104672

A 2008. TAVASZI DIVATRÓL 
HASZNOS TUDNIVALÓK
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MEGRAGADNI A LEHETŐSÉGET
TEAM NUTRILITETM

Kortól és képességtől függetlenül 
azokhoz szólunk, akik nem csupán 
élni, de élvezni is akarják az életet.
A sport áthidalja a kor, a nem, az etnikai hovatartozás révén 
kialakult különbségeket, és érzelmi kapcsolatot alakít ki 
a sportolók, a csapatok és a különböző sportágak között.

NUTRILITETM TERMÉKEK
Az elmúlt időszakban Asafa Powell neve összekap-
csolódott a NUTRILITE DOUBLE XTM multivitamin-, 
multiásványianyag- és növényitápanyag-tartalmú étrend-ki-
egészítővel. A TEAM NUTRILITE életre hívásának célja, hogy 
a NUTRILITE termékekre irányítsa a figyelmet, beleértve 
az aktív életmódhoz ajánlott, a Lifestyle Balanced Solutions 
Életmódprogramhoz kapcsolódó új termékeket, amelyek 
ebben az évben kerülnek piacra.

A NUTRILITETM a világ vezető vitamin-, 
ásványianyag- és étrend-kiegészítő márkája  
(a 2006. évi értékesítési adatok alapján, az Euromonitor 
International felmérése szerint).

Bizonyára hallott már azokról a futókról, akiket a NUTRILITE márka 
szponzorál.

A jamaikai származású Asafa Powell hivatalosan is a világ leggyor-
sabb embere, 2005. június 14-én megdöntötte a 100 méteres 
síkfutás világrekordját, majd 2007. szeptember 9-én Olaszország-
ban megdöntötte saját rekordját, 100 méteren az új világcsúcs 
9,74 mp.

Liu Xiang a 2004-es athéni olimpián 12,91 mp-es időeredmény-
nyel aranyérmet nyert a 110 méteres gátfutásban, majd 
2006-ban 12,88 másodperccel új világcsúcsot ért el.

Sanya Richards a világ legfiatalabb, 20 év körüli sportolónője, 
aki elsőként futotta 49 másodpercen belül a 400 métert. Sanya 
2006-ban „Az év női atlétája” lett, éppen abban az évben, ami-
kor 48,7 másodperces idővel amerikai országos csúcsot futott. 
Sanya világszerte ismert, számtalan atlétikai versenyen képvi-
selte az Amerikai Egyesült Államokat. 

SPORTOLÓK
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A NUTRILITE két versenyt szponzorált Amerikában: az OC Marathont és a Prefontaine 
Classic versenyt, emellett az Amway leányvállalatok számos helyi eseményt támogattak. 
Ha többet szeretne megtudni a TEAM NUTRILITE-ról, az eseményekről és szponzori 
tevékenységünkről, keresse fel az interneten a TEAM NUTRILITE Márkaközpont weboldalt: 
www.amway.hu

ESEMÉNYEK

A TEAM NUTRILITE lelkes emberek egész világra kiterjedő közössége – 
csatlakozhat hozzá az élvonalbeli sportolóktól kezdve az átlagemberekig bárki –, akik 
egymást ösztönzik, hogy megteremtsék az optimális egészséghez szükséges egyensúlyt, 
a csapat összefogja a sportolókat, a rendezvényeket, a NUTRILITE termékeket, valamint 
a helyi és világméretű közösségeket.

A TEAM NUTRILITE lehetőséget kínál, hogy a sportolók és események lelkesítő 
hatása révén Ön is teljes értékű életet élhessen.

Az Amway büszke arra, hogy a TEAM 
NUTRILITE legújabb tagja Ronaldinho

Ronaldo de Assis Moreira, 
akit többnyire Ronaldinho 
Gaúchóként ismer a világ, két 
alkalommal kapta meg a FIFA-
tól „Az év játékosa” címet, 
neki ítélték „Az év legjobb 
európai játékosa” címet és a Hi-
vatásos Labdarugók Szervezete 
(FIFPro) „Az év legjobb játéko-
sá”-nak szavazta meg. 

Ronaldinho bízik a NUTRILITE 
márkában, amely segít abban, 
hogy adottságait a lehető legjob-
ban kamatoztathassa. A TEAM 
NUTRILITE tagjaként mind a pályán, 
mind a pályán kívül a NUTRILITE 
által szponzorált sportolóhoz és 
a márkát képviselő bajnokhoz méltó-
an igyekszik viselkedni, hogy a kör-
nyezetéhez tartozókból is mindennap 
a legjobbat hozza ki.

További információkért, kérjük, látogas-
sa meg a www.amway.hu weboldalt!
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Búcsúzzon el súlyfeleslegétől

A NUTRILITE POSITRIM KRÉMTURMIX ITALPOR négy finom ízben 
kapható és elengedhetetlen része a fogyókúra kezdeti szakaszának. A NUTRILITE 
POSITRIM Protein szeletek, a NUTRILITE Proteinpor, valamint az Amway 
által forgalmazott különféle NUTRILITE étrend-kiegészítők és élelmiszerek 
megtalálhatók az LBS kézikönyvben, melyek az egyéni igényektől függően 
használhatók.

AZ ÉLELMISZERLISTA-FÜZET, valamint az élelmiszerek megengedett 
mennyiségére vonatkozó SABLONOK és a kalóriatáblázat segítségével 
megtervezheti az ízlésének megfelelő, helyes napi étrendjét akkor is, ha nem 
otthon étkezik.

Az ismertetett gyakorlatok illeszkednek az Ön életstílusához, így könnyebb azokat 
megszeretni és kitartani mellettük.

Kérjük, tekintse át az LBS Életmódprogram kézikönyv 
teljes programját, a recepteket és a gyakorlatokat. 

NUTRILITE™ POSITRIM™ 
KRÉMTURMIX ITALPOR 

HELYES TÁPLÁLKOZÁS

+
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Ajándék LBS Tréning-DVD az Alap-
készlethez és a Kezdőkészlethez!

=
TESTGYAKORLATOK EGÉSZSÉGES 

TESTSÚLYCSÖKKENÉS 

A DVD-n dr. Claudia Osterkamp ad praktikus tanácsokat a kézikönyv 
egyszerű használatához. A DVD dr. Sam Rehnborg közreműködésével 
készült, aki támogatja az LBS Életmódprogramot. 

MÁRKAKÖZPONT

Ne feledkezzen meg az Amway weboldalon található 
LBS Márkabemutató központról, ahonnan díjmentesen 
letöltheti a kézikönyv néhány oldalát.

218502 – ALAPKÉSZLET, amely 
a következőket tartalmazza: 1 kézikönyv, 
1 keverőedény, 1 lépésszámláló, 1 LBS 
Tréning-DVD

218503 – KEZDŐKÉSZLET* 

* A Kezdőkészlet kedvezményes áron 
kapható, változatlan PÉ/KF-érték mellett.

NUTRILITE™ POSITRIM™ 
KRÉMTURMIX ITALPOROK

103795 – Epres
103794 – Tejeskávés   
103792 – Vaníliás
103793 – Kakaós
218506 – Keverőedény

105567 – Utántöltő kakaós**

105568 – Utántöltő kakaós-vaníliás**

105569 – Utántöltő epres-tejeskávés**

** Korlátozott ideig kapható. 10% kedvezményt 
tartalmaz, változatlan PÉ/KF-érték mellett, 
2008. decemberig, a készlet erejéig.

Ajándék LBS Tréning-DVD az A -

okat a kézikönyyv
ö űködé é l
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L.O.C.TM PLUS 
Konyhai tisztító-
szer 
Kiválóan alkalmas fő-
zőlapok, mosogatók, 
konyhai berendezések 
és hűtőszekrények 
tisztítására.
(R. sz.: 7477)

L.O.C.TM Univer-
zális tisztítószer 
Időt és fáradságot 
takarít meg – erőteljes, 
csíkmentes tisztítószer, 
nem hagy homályos 
maradékanyagot, el tün-
teti a makacs lerakódá-
sokat, a megtisztított 
felület tiszta és ragyogó 
lesz. (R. sz.: 0001)

AMWAYTM Sütő-
tisztító szer 
Kefével vigye fel 
a szert, felpuhítja, 
la zítja és leoldja a zsi-
radékot. – Használat 
után törölje le!
(R. sz.: 0014)

ZOOMTM Kon-
centrált permet 
tisztítószer 
Az edényekről, 
a konyhai felületekről 
eltünteti a nehezen 
eltávolítható, zsíros 
foltokat.
(R. sz.: 8213)

AMWAYTM Bútor-
fényező* 
Kíméletes a kényes 
fabútorokhoz – hasz-
nálható a bútorok és 
dísztárgyak mindenna-
pos portalanításához.
(R. sz.: 100712)

AMWAYTM Sző-
nyeg- és kárpittisz-
tító sampon 
Mélyen tisztítja és új 
életre kelti a szőnye-
geket. Használható 
bútorkárpitra is.
(R. sz.: 100711)

AMWAY GREEN 
MEADOWS Lég-
frissítő
Egyetlen gyors permet 
semlegesíti és eltün-
teti a háztartásban 
keletkező kellemetlen 
szagokat.
(R. sz.: 8193)

L.O.C. PLUS Törlő-
kendőtartályok és 
-tekercsek
Az L.O.C. Plus törlő-
kendők kedvenc L.O.C. 
Plus termékének sok-
oldalú és kényelmes 
felhasználását teszik 
lehetővé a ház minden 
helyiségében.
(R. sz.: 101427)

KONYHA
Füstöl a sütő minden használatkor? 
Kellemetlen szagú a hűtő szekrény? 
Az alábbi kiváló termékekkel adja 
meg konyhájának a megérdemelt 
ragyogást.

*Nem használható lakkozott és fényezetlen felületen, mivel a termék 
vizet tartalmaz, ami foltot hagyhat rajta.

Itt a tavasz – frissítse fel és 

Nézzen körül otthonában – mit lát? Por, pókháló, kosz…

Az Amway széles körű termékválasztékát úgy fejlesztették ki, hogy 
la kásának minden szegletét megcélozzák, és otthona tiszta és friss 
legyen...

Vegye sorra a szobákat és nézze meg, 
milyen termékekre van szükség:

Nézzen körül otthonában – mit lát? Por, pókháló, kosz…en ot

Az Amway széles körű termékválasztékát úgy fejlesztették ki, hogy mway zéle örű ogermékválasztékát úgy fejlesztették ki
nden szegletét megcélozzák, és otthona tiszta és frissla kásának minden szegletét ak minden szegletét mnak mk dddede zeglzeglzegl risstét megcélozzák, és otthona tiszta és tét me

Madárcsicsergés, nyíló virágok, kék ég! 

HÁLÓSZOBA
Ha szeretne ellazulni és pihenni egy 
tiszta, friss hálószobában, az alábbi 
termékekre van szüksége:
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L.O.C.TM PLUS Fürdőszoba-tisztító 
Nagyon hatékonyan távolítja el a legma-
kacsabb fürdőszobai szennyeződéseket 
és foltokat – beleértve a szappanhabot, 
a vízfoltokat és a vízkőlerakódásokat.
(R. sz.: 3854)

L.O.C.TM PLUS Napi zuhanytisztító 
Karcmentesen tisztítja a zuhanyozót.
(R. sz.: 8757)

L.O.C.TM PLUS Üvegtisztító 
Mindenfajta üvegfelületről csíkmentesen 
és hatékonyan távolítja el a szennyező-
dést.
(R. sz.: 7485)

PURSUETM Toalett-tisztító 
A gyorsan ható Toalett-tisztító erőtel-
jes hatásának köszönhetően eltávolítja 
a makacs szennyeződéseket és meg-
szünteti a kellemetlen szagokat.
(R. sz.: 3951)

L.O.C.TM PLUS 
Üvegtisztító 
Mindenfajta üvegfe-
lületről csíkmentesen 
és hatékonyan távolít-
ja el a szennyeződést.
(R. sz.: 7485)

L.O.C.TM Univerzális 
tisztítószer 
Időt és fáradságot ta-
karít meg – erőteljes, 
csíkmentes tisztítószer, 
nem hagy homályos 
maradékanyagot, el-
tünteti a makacs le-
rakódásokat, a meg-
tisztított felület tisz ta 
és ragyogó lesz.
(R. sz.: 0001)

AMWAYTM Bútor-
fényező*
Kíméletes a kényes 
fabútorokhoz – hasz-
nálható a bútorok 
és a dísztárgyak 
rendszeres portalaní-
tásához.
(R. sz.: 100712)

FÜRDŐSZOBA
Nem látja magát a tü  kör -
ben? Már nem is emlék-
szik, milyen színű a csem-
pe a fürdőszobában? Itt 
az ideje, hogy kitakarítsa 
a fürdőszobát…

NAPPALI ÉS EBÉDLŐ
Zavarban van, ha meghív valakit? Nem akar 
étkezni az ebédlőben? Változtasson ezen az 

alábbi termékekkel:

L.O.C.TM PLUS Fürdőszoba-tisztító 
Nagyon hatékonyan távolítja el a legma-

keltse új életre otthonát!

2008 MÁRCIUS
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Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu

Aktuális témánk: IRODÁM menü

Az Amway Online webáruház lehetőséget biztosít, hogy 
virtuális irodát működtessen. Nyomon követheti személyes 
és csoportpontértékeit, vendégei és vásárlói aktivitását, 
kapcsolatba léphet üzleti partnereivel.

Pontjaim
Ezt az oldalt pontértékei megtekintésére használhatja. Itt 
ellenőrizheti aktuális személyes és csoportpontértékeit, valamint 
az előző hónap pontjait. Ezen az oldalon található az az időpont 
is, amikor pontjait a legutolsó alkalommal frissítették.

Az Online PÉ/KF- és szponzorlista is ezen az oldalon található. 
Szponzorlistáját innen töltheti le, és itt találhatja meg a leg-
frissebb információkat csoportja szponzorvonaláról és PÉ/KF-
adatairól.

Vendégeim
Itt találja azon vendégei listáját, akik az Ön azonosítójával léptek 
be, de még nem regisztráltak a Vendég oldalra.

Vásárlóim
Itt találja azon vásárlóinak listáját, akik regisztráltak az Ön 
vendég-áruházába és megrendelést küldtek Önnek. 
A megfelelő oszlopra kattintva vásárlóit könnyen rendezheti 
nevük, utolsó megrendelésük és utolsó belépésük alapján.
Részletekért kattintson a vásárló nevére. Így ellenőrizheti adatait, 
megjegyzést írhat vagy törölheti a vásárló regisztrációját.

Tipp: Más országbeli vásárlóinak adataiért, kérjük, lépjen be 
a kívánt ország weboldalára.

E-mail-központ
Az e-mail-központ innen vagy a főoldal jobb felső sarkából 
érhető el. Új beérkező levelei mindig a főoldalon jelennek meg. 
A webalapú elektronikus levelezőrendszer segítségével 
e-maileket küldhet üzleti partnereinek vagy bárki másnak.
A beérkező leveleit elolvashatja és különböző mappákba 
rendezheti. Legfontosabb e-mail-címeit a Címlistában tárolhatja, 
és saját beállításait is kialakíthatja a Beállítások oldalon.

Az e-mail tárterülete 50 Mbyte.

Tipp: Ha kéretlen levele érkezik, jelölje ki és helyezze át a Spam 
levelek mappába. A rendszer a változtatást megjegyzi és minden 
hasonló levelet automatikusan áthelyez.
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Rendkívüli ajánlatunk 

Ajándék 
Termékállvány az ARTISTRYTM TIME 
DEFIANCETM termékek bemutatásához.

Amennyiben az alábbi TIME DEFIANCE termékekből legalább 
62000 Ft értékben rendel (beszerzési áron számítva), akkor 
ajándékba adjuk az ARTISTRY Termékállványt (r. sz.: 104481). 
Az akció a Termékállvány-készlet erejéig tart. 
A Termékállvány önállóan is megrendelhető.

Vásároljon 20% kedvezménnyel Amway parfümöket! 
A kivételes akció az alábbi parfümökre érvényes:

QUIXOTIC™ For Men Kölnispray (101846) 
QUIXOTIC™ For Women Parfümspray 
(101845)

ANTICIPATE™ For Men Kölnispray (100599)  
ANTICIPATE™ For Women Parfümspray 
(100594)

OPPORTUNE™ For Men Kölnispray (100600)  
OPPORTUNE™ For Women Parfümspray 
(100595)

Az ajánlat 2008. március 31-ig, illetve az akció 
időtartartamán belül a készlet erejéig érvényes.

TÖKÉLETES AJÁNDÉK BÁRMILYEN ALKALOMRA!

Tisztelt Független vállalkozó, 

sajnálattal jelentjük be, hogy az ARTISTRY körömlakkok 
forgalmazását hosszabb időre felfüggesztjük. 

A jelenlegi körömlakkok már csak a készlet erejéig 
kaphatók:

101632 Körömlakk-alapozó (Base Coat)
101633 Tartós körömfényező (Top Coat)
101620 Bronze Dusk/Bronzbarna
101615 Celestial/Angyali rózsaszín
101622 Crystal Rose/Kristályos rózsa
101625 Extremely Red/Piros
101616 Happiness/Természetes krémszín
101619 Iced Mauve/Jeges mályvaszín
101621 Luster/Rézbarna
101629 Muted Mauve/Mályvalila
101628 Plum Crazy/Lila
101627 Terra Cotta/Terrakotta vörös

Elnézést kérünk a termékek megszűnése által okozott 
bármilyen kellemetlenségért. 
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 Változások a forgalmazásban
•  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Angol reggeli tea régi 

kiszerelése a készlet erejéig kapható. 
Rendelési szám: 101163 (4 x 250 g) – 80 darab teafilter 

Az új kiszerelésű Angol reggeli tea várható bevezetési ideje 
2008. május. 
Rendelési szám: 101163 (8 x 125 g) – 40 darab teafilter 

•  A korábbi ARTISTRY szemhéjpúderek, arcpirosítók és a tá ro ló-
kiegészítők (0811, 102570)  a készletek erejéig kaphatók.

•  Előreláthatólag májustól szűnik meg az SA8 Mosószertab-
letták forgalmazása. Az aktuális információról az Amway 
Hungaria Kft. ad tájékoztatást. 
R. sz.: 100297 – 2 x 48 tabletta

Folytatódó akció
Ha most 5 db NUTRILITE DOUBLE X Utántöltőt 
(r. sz.: 103377) vásárol, a hatodikat ajándékba adjuk Önnek. 
Az ajándék Utántöltő esetén nincs PÉ/KF. Az ajándékba kapott 
Utántöltő értékét visszaadása esetén nem vesszük figyelembe.

Férfi-arcápolók 

TOLSOMTM Bőrsimító gél
Javítja az érdes bőr megjelenését.
A jelenlegi pumpát és kupakot könnyen használható, 

felhajtható kupaktetőre cseréltük.

R. sz.: 100920 – 30 ml

Mit jelent a VITALOKTM főzési módszer?
Az iCook rozsdamentes acélból készült edények alkalmasak 
a különleges VITALOK módszerrel való főzésre. A fedő és 
a lábas között vízzáró gyűrű képződik, s a VITALOK főzési 
módszer lehetővé teszi, hogy az ételek megőrizzék természetes 
színüket, zamatukat, állagukat, és ne vesszenek el a vitaminok és 
egyéb tápanyagok. Az ételek saját természetes levükben főnek, 
ezért kevesebb zsiradék hozzáadására van szükség.

A Termékkatalógusban az iCook 
edények teljes választékát megtalálja.

Minden étkezésnél élvezze 
a tápláló és ízletes ételeket!

A VITALOK főzési módszerrel 

az ételekben 30%-kal több 

vitamin és ásványi anyag 

marad, mint a hagyományos 

főzési eljárások során.

2008 MÁRCIUS
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  NUTRILITE      
 102736 Nutrilite Rostpor   30 tasak/doboz 19,15 5917  7100,- – –

  ARTISTRY SZEMHÉJPÚDER ÉS ARCPIROSÍTÓ      
  Arcpirosítók 3 g 6,20 1917 2300,- 3100,- 35

 103893 Aglow 

 104456 Nutmeg 

 104562 Peony 

 103891 Red Earth 

 103884 Rosewood 

 103888 Sun Kissed      

  Szemhéjpúderek 1 g 4,85 1500 1800,- 2400,- 35

 103858 Black Tie 

 103850 Bone 

 103849 Burnished 

 103859 Copper Beach 

 103847 Glacier 

 103860 Golden Lynx 

 103872 Martinique 

 103844 Moonstone 

 103846 Rain Forest 

 103870 Rich 

 103863 Royalty 

 103841 Sand Castle 

 103842 Starry Night 

 103857 Steel 

 103864 Tulle 

 103877 Unspoiled

  ARTISTRY KIEGÉSZÍTŐK, ELADÁSI SEGÉDLETEK       
 104653 Bemutató tálca 1 db – – 2300,- 2300,- –

 104173 Szemhéjpúder- és arcpirosító-kompakt  1 db 5,26 1625 3900,- 5300,- 35

  ARTISTRY RARE BEAUTY SZÍNKOLLEKCIÓ*      
  Szemhéjpúderkompaktok  3,5 g 14,29  4417  5300,-  7200,-  35

 104669  Indulge    

 104670  Discreet  

  Szájfények 4 ml  7,55  2333  2800,-  3800,- 35

 104671  Unrivaled

 104672  Signature 

 104673  Gifted 
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 Új Árjegyzék 

Az új, átdolgozott Árjegyzék 2008. március 
1-től lesz érvényes. Az új Árjegyzék a 2008. 
márciusban forgalomban lévő valamennyi 
terméket tartalmazza, valamint számos 
új terméket is, amelyeket 2008 tavaszán 
vezetünk be.

*A színkollekció 2008. márciustól kb. 6 hónapig kapható, illetve amíg a készlet tart.



FORDÍTSON TÖBB 
FIGYELMET HAJAS 
FEJBŐRÉRE

„A világ valamennyi elegáns fodrászszalonjában 

el vannak ragadtatva a luxusminőségű fejbőrke-

zelésektől és az eredményektől. A SATINIQUETM 

Fejbőrszérum forradalmian új, otthon is végezhető 

fejbőrtápláló kezelés, amely a tudomány ered-

ményeit felhasználja az egészségesebbnek látszó, 

erősebb haj érdekében. Kell, hogy akarja, 

hiszen a hajának szüksége van rá! 
A SATINIQUE Fejbőrszérum alkalmazásával Ön is 

élvezheti a legmodernebb hajápolás előnyeit.”

John Gillespie, nemzetközi mesterfodrász

A nyári forróságban is védje 
haját és hidratálja fejbőrét.

SATINIQUE Fejbőrszérum

R. sz.: 101825 – 8 x 6 ml

2350
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