
Amagram
MAGAZIN AMWAY ÜZLETI 
VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ 
PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK 

2
0
0
8
. jú

liu
s–au

g
u
sztu

s

AMWAY HUNGARIA KFT.

Kereslet-élénkítő program 2008/09
2008. szeptember 1-től

Ne szalassza el a SIP program által 
nyújtott lehetőségeket! Szerezzen 
Ön is jutalmakat és elismeréseket! 

SIP brosúra melléklettel



ARTISTRY™ Creme LuXury
„Az igazi szépség számomra nem olyasvalami, amit este le-
mosol a sminkkel. Az igazi szépség jelen van akkor is, mikor 
lefekszel vagy mikor felébredsz reggel. Ahogy mondani szokás: 
az igazi szépség belülről fakad. Izgalommal töltött el, hogy én 
lehetek az ARTISTRY Creme LuXury arca. A krémet használva 
magabiztosnak és könnyednek éreztem magam, és ez számom-
ra nagyon fontos.”
R. sz.: 103564 – 45 ml
Tapasztalja meg a tökéletes átváltozást a www.amway.hu honlapon
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Aki már felért a 
csúcsra

Az Amway üzletben mindnyájan a sikerre 
és a lehetőség megragadására törekszünk, 
célunk, hogy elérjük a csúcsot. Azok az em-
berek, akik a csúcson vannak, nem véletle-
nül kerültek oda: a sikerhez kemény munka 
és elkötelezettség vezet.

Akik már a csúcsra értek, nem csak a saját 
eredményeikre koncentrálnak, hanem 
másokat is segítenek az előrejutásban. 
Energiájukat megosztják másokkal, ezáltal 
is ösztönözve őket a minél magasabbra ju-
tásban. Amikor tudatosul bennük, mekkora 
erővel képes hatni az önmagukba vetett 
hitük, sikerük és innovatív gondolkodás-
módjuk „fertőzővé” válik, követendő példa 
lesz mások számára is.

A csúcson lévők elképzelései és ötletei 
összhangban vannak az üzleti eredmények-
kel. Olyan technikai újítások bevezetését 
támogatják, amelyek Önt is segítik céljai 
elérésében.

Célunk, hogy a lehető legjobb támogatást 
nyújtsuk Önnek.

A támogatás egyik módja – a szervezet 
rendelkezésére álló információk jobb 
kihasz nálása érdekében – a műszaki infra-
struktúra fejlesztése az ATLAS és MAGIC 
projektek segítségével. Ezek a szoftverek 
ellentmondásmentes, a fel használással 
egyidejű értékesítési adatokat, valamint 
készlet- és pénzügyi információkat szol-
gáltatnak világszerte. A fejlesztéseket 
nagyon fontosnak tartjuk, mivel tisztában 
va gyunk azzal, hogy napjainkban az üz-
letvitelhez elengedhetetlenül szükségesek 
a pontos és gyorsan elérhető adatok.

Boldoggá tesz bennünket, ha ilyen módon 
is segíthetünk Önöknek üzletük felépítésé-
ben és sikereik elérésében.

Együttes munkánk eredményeképp 
mindnyájan a lehető legmagasabb 
szinten teljesíthetünk!
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A NUTRILITE™ márka által szponzorált sporto-
lókkal kapcsolatos kommunikációs irányelvek

A Pekingi Olimpiai Játékokhoz közeled-
ve Amway üzleti vállalkozóként Önnek 
is tisztában kell lennie a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) által hozott 
szigorú szabályokkal, amelyek az olim-
pián részt vevő sportolók támogatására 
vonatkoznak, hiszen ezen szabályok 
a NUTRILITE márka által szponzorált 
sportolókat is érintik.

E szabályok értelmében 2008. 
augusztus 5-től szeptember 
1-ig valamennyi Amway üzleti 
vállalkozó számára TILOS olyan 
marketinganyagok terjesztése vagy 
bemutatása, amelyeken bármelyik 
olyan, a NUTRILITE által szpon-
zorált sportoló neve vagy fény-
képe szerepel, aki részt vesz az 
Olimpiai Játékokon, BELEÉRTVE 
AZ AMWAY ÁLTAL KÉSZÍTETT 
HIVATALOS ANYAGOKAT IS.

Az Amway erre az időszakra vonatkozó 
irányelveit megtalálja a www.amway.hu 
oldalon.

Együttműködésére feltétlenül 
számítunk.

céginfó4

Számunkhoz mellékeltük a Kereslet-
élénkítő programhoz készült új brosúrát. 
Ellenőrizze, megkapta-e az Önnek járó 
példányt!

A Kereslet-élénkítő program végtelen 
lehetőségeket kínál, hogy növelje jövedel-
mét és javítsa üzleti lehetőségeit…, hogy 
fantasztikus jutalmakban és elismerések-
ben részesüljön.

Ne késlekedjen, olvassa el a brosúrát, és 
kezdje meg a tervezést… Még ma!

A SIP (Sales Incentive Program) további 
részleteiről és a minősítési feltételekről, 
időpontokról érdeklődjön felsővonal-beli 
platinájánál, a helyi Amway irodánál, vagy 
keresse fel az www.amway.hu weboldalt.

Lehetőségekkel teli jövő
A Kereslet-élénkítő program 2008/09 szeptember 1-jén indul
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Az Amway fantasztikus 
ajánlatának jóvoltából legyen 
bronzbarna

Vásároljon ARTISTRY™ Aranyszínű 
sminktükröt és ARTISTRY Barnító púdert 
együtt, és ARTISTRY Barnító púderecsetet  
kap AJÁNDÉKBA*.

 Az ARTISTRY Aranyszínű sminktükör hasznos kiegészítő, diszkréten • 
bújik meg az elegáns bársonytokban 
 A napbarnított árnyalatot adó ARTISTRY Barnító púder a test • 
tetszőleges pontján használható
 A minőségi anyagokból készült ARTISTRY • 
Barnító púderecset sima és egyenletes 
felvitelt biztosít, hatékonyan oszlatja el 
a púdert, így az utolsó simítás is tökéletes 
lehet

Érezze magát kívül-belül gyönyörűnek! 
Tündököljön az alábbi fantasztikus ajánlatok 
segítségével

Védje és kondicionálja bőrét 
az Amway kitűnő akciós 
ajánlatával

Vásároljon ARTISTRY AHA Bőrsimító és hidratáló 
testápolót, valamint az ARTISTRY Szájfény Sheer 
Gloss árnyalatát együtt, és mindkét termékből 
25% árengedményt kap*.

 Az ARTISTRY AHA Bőrsimító és hidratáló • 
testápolót a száraz és hámsérült bőrfelületek 
puhítására és simítására fejlesztették ki
 Az ARTISTRY Szájfény kondicionálja és védi • 
az ajkakat a nap káros sugaraival szemben 
(SPF 15 fényvédővel)

Vásároljon ARTISTRY TIME DEFIANCE™ Bőrszépítő 
arctejet és ARTISTRY Alfa-hidroxi szérum pluszt együtt, 
és mindkét termékből 20% árengedményt kap.

 Az ARTISTRY TIME DEFIANCE Bőrszépítő arctej • 
közreműködik az apró ráncok megjelenésének 
csökkentésében, javítja a bőr tónusát és elősegíti 
a hámlás folyamatát
 Az ARTISTRY Alfa-hidroxi szérum plusz hatására • 
a bőr simább, feszesebb és ragyogóbb lesz

Kezelje haját az Amway mesés 
akciós termékeivel**

Vásároljon SATINIQUE™ Hajszínvédő szettet 
25% árengedménnyel

Az ajánlat az alábbi termékeket 
tartalmazza:
SATINIQUE Hajsampon festett hajra
SATINIQUE Hajbalzsam festett hajra
SATINIQUE Hajszínvédő festett hajra 
a hajszárító forró levegője ellen

 A SATINIQUE Hajsampon festett • 
hajra magába zárja és hosszabb ideig megőrzi a hajszínt, miközben 
eltávolítja a lerakódásokat és élénkíti a haj fényét
 A SATINIQUE Hajbalzsam festett hajra kondicionál, ugyanakkor nem • 
mossa ki, nem fakítja és nem tompítja a színt
 A SATINIQUE Hajszínvédő festett hajra a hajszárító forró levegője • 
ellen: a szín- és hővédő spray UV-filterrel és színvédő hatóanyag-
együttessel védi a festett és festetlen hajat a hőhatások, a környezeti 
ártalmak és a napsugárzás ellen. 

115%-kal hosszabb ideig megőrzi a festett haj színét!*
* Amennyiben a festett hajra való hajsampont, hajbalzsamot és hajvédőt 
együtt használja

AKCIÓS R. SZ.: 231682
Teljes PÉ/KF-érték

** Az ajánlatok 2008. augusztus 4-től augusztus 31-ig érvényesek

AKCIÓS R. SZ.: 106956
Teljes PÉ/KF

*  Az ajánlatok 2008. július 2-től július 31-ig 
érvényesek

AKCIÓS R. SZ.: 106946
Teljes PÉ/KF. Az ajándékra 
nem adunk PÉ/KF-értéket.

A bőr simább lesz, a finom ráncok 
kevésbé látszanak az Amway csodálatos 
termékei hatására**

Augusztusi 
 AJÁNLATOK

Júliusi AJÁNLATOK

AKCIÓS R. SZ.: 106954
20%-kal csökkentett PÉ/KF-érték 



Az Amway üzleti lehetőség az egyik legjobb 
mód arra, hogy segítse kibontakozni képessé-
geit.

Újítsa meg Amway üzletét és:

� További 12 hónapig nyitva áll Ön előtt az Amway üzleti lehe-
tőség; több mint 450 terméket árusíthat, ezenkívül jutalmakra, 
ösztönzőkre és egyéb előnyökre is számíthat

� Rendszeresen kap tájékoztatást az új termékekről, a kereslet-
élénkítő lehetőségekről és az Amwayjel kapcsolatos legfris-
sebb hírekről

� Az Amway és a felső vonala nyújtotta folyamatos támogatás 
és szakértői tevékenység segíti Önt céljai elérésében

� Az amway.hu-n keresztül kapcsolódhat az online Amway 
üzlethez

Valamennyi Amway üzleti vállalkozó és törzsvá-
sárló plusz évente az alábbiak szerint újíthatja 
meg üzletét: 

Normál tagságmegújítás – szeptember 1–december 31.

Késedelmes tagságmegújítás – január 1–augusztus 31.

Megújítási díjak:

Normál tagságmegújítás – 6750 Ft 

Késedelmes tagságmegújítás – 8400 Ft

A megújítás formái:

� Valamennyi rendelési formában leadott termékrendeléssel

Fizetés:

� Csekkel vagy átutalással – amennyiben a megújítás nem 
termékrendeléssel történik. A befizetést igazoló bizonylatot 
kérjük központunkba megküldeni faxon vagy postai úton

Az Amway üzlet 
megújítása
…Ügyeljen arra, hogy mindig 

ismerje a lehetőségeket!

céginfó6
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Termékkatalógus új köntösben – Hamarosan kapható 

A 2008/09. 
évi Termékkatalógus 

2008. szeptember 1-től 
megrendelhető.

R. sz.: 1080 

FŐ SZEMPONTOK A VÁSÁRLÁSNÁL
• Gyors megoldás a zsír, olaj, kátrány, ajakrúzs, kréta okozta 

foltok eltávolítására
• Minden mosható felületről eltávolítja a makacs foltokat*
• Nem kell leöblíteni – csak permetezze a felületre, és törölje át
Használható tűzhelyek, konyhai eszközök, barbecue-készletek, 
kerti bútorok, konyhai felületek, szerelvények és felületkezelt 
faszerkezetek tisztításához.
* Nem alkalmas latexanyagok, szőnyegek és fafelületek tisztítására.

Középpontban 
az OTTHONÁPOLÁS
A koncentrált, sokoldalú, erőteljes összeté-
telű ZOOM Koncentrált permet tisztítószer 
még a legmakacsabb foltokat is eltávolítja.



Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók
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 Harmadjára indultunk el ebben a vállalko-
zásban – soha nem késő, most végigcsinál-
juk! Bútorboltokat üzemeltetünk, építkezés 
közepén járunk, a feleségemmel 20 hónapos 
kislányunkat neveljük. Ne hidd azt, hogy már 
mindent tudsz, a fejlődésednek nincs határa!

 A testvéreméktől kaptam az Amway 
lehetőséget, hogy példájukból tanulva 
én is szabadabban élhessem az életem. 
Köszönet érte. Büszke vagyok a csapa-
tunkra.

Másodszor kezdtük el az AMWAY üzle-
tet. Közel 20 éve kereskedelmi vállalkozó 
vagyok, férjem 10 éve polgármester, 
előtte pénzügyi területen alkalmazott-
ként dolgozott. Nagyon sokat dolgoz-

tunk és dolgoznunk kell ahhoz, hogy a jelenlegi életstílust megte-
remtsük, de úgy gondoltuk, be kell biztosítani jövőnket. Csak ez 
az üzlet tud hosszú távon biztos megélhetést nyújtani!

Egy erős felső vonallal, nagyon jó csapattal dolgozunk, ami garan-
cia arra, hogy mindenki elérheti kitűzött céljait. 

Nyelvtanárként, férjem és felnőtt lányaim 
támogatásával kezdtem el az üzletet. 
Mára ez már „álomszakmámmá” vált. 
Valahol azt olvastam, hogy mi a lelkese-
dés üzletében dolgozunk. A lelkesedés 

csodálatos kincs, melynek megvan az a varázslatos képessége, 
hogy azzal arányosan növekszik, amennyit átadsz belőle mások-
nak. Amikor lelkesíted az embereket, segítesz nekik, hogy felfe-
dezzék a bennük rejlő képességeket. Nehéz lenne ennél szebb 
feladatot elképzelni.

Szüleink példáját látva egyikünk sem 
szeretett volna alkalmazottként vagy 
hagyományos vállalkozóként elhelyez-
kedni, így nem volt kérdés, hogy ezzel 

az üzlettel fogunk foglalkozni. És hogy miért csináljuk? Mert 
mi is szeretnénk azon vezetők közé tartozni, akik 30 éves 
koruk előtt mindenkitől és mindentől függetlenül, szabadon 
élhetnek!

 Rengeteget tanultunk, fejlődtünk, 
kinyíltunk a világra, az emberekre. 
Pedig ez még csak a kezdet. Köszönet 
érte! Mindazonáltal nehéz volt össze-
csiszolódnunk a munkában, de nagyon 
megérte. Jó mulatság! 

 Vállalkozóként dolgozunk hosszú évek 
óta, a biztonságot, a nyugodt éle-
tet mégis ebben az üzletben látjuk! 
Köszönjük szponzoraink segítségét, és 
nagyon büszkék vagyunk a csapatra!

Birkás Gyula és Birkásné Füzesi Piroska, Békéscsaba

Alb Csaba, Köröstarcsa

Lakatosné Liba Katalin és Lakatos József, Tiszaadony

Pénzes Zoltánné, Budapest

Kajtár Tamás és Antal Ágnes, Csátalja

Kugel Tibor és Miskolczi Erzsébet, Budapest

Nyilas János és Jánosné, Ceglédbercel

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

Vállalkozóként kerül-
tünk kapcsolatba újra 
az Amway üzlettel. 
Ez a lehetőség megadta 
számunkra azt, hogy 
kiléphettünk a hagyo-
mányos vállalkozásunk 
mindennapi taposómal-
mából, ezért hálával 
tartozunk szponzora-

inknak, felső vonalunknak a bizalomért, türelemért, példamuta-
tásért és a csapatunk lelkesedéséért. 

„Hozd ki magadból a legjobbat minden nap.” 

Nagy Szilvia és Zsigmond, Nyíregyháza

GYÖNGY
MÁJUS



2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS

Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók

Mindig kerestem valamit, amivel valóra 
válthatom az elképzeléseimet. Ezzel az 
üzlettel másoknak is segíthetek ebben. 
Ha elhiszed, bármi lehetséges.

Mindketten alkalmazottak voltunk, ami-
kor találkoztunk ezzel a lehetőséggel. 
Ma már tudjuk, hogy csak az Amway 
üzlettel teremthetjük meg a családunk 
biztonságát, jövőjét. Hálásak vagyunk 

szponzorainknak, akik mindig hittek bennünk. Büszkék vagyunk 
a csapatunkra, velük együtt megvalósíthatjuk céljainkat!

Vállalkozóként és humánmenedzserként 
másfél éve ismerkedtünk meg az Amway 
üzleti lehetőséggel. Ebben az üzletben 
találtuk meg, amit mindig is kerestünk, 

a jövőképet. Hálásak vagyunk szponzorainknak, akik mindig hittek 
bennünk, és büszkék vagyunk csapatunkra, mind nagyszerű emberek.

Életünkben eddig amit kitűztünk, mindig 
elértük. Az Amway üzletben láttuk meg, 
hogy ennél is többre születtünk. Ez az 
üzlet mutatta meg, hogy lehet másként 
is élni. Célunk egy győztes csapat kiépí-

tése és a valódi szabad élet megvalósítása.

Amiért elindultunk, az a személyiségfejlő-
dés és az anyagi téren történő növekedés 
volt. Mára egyik fő célunk, hogy minél 
több szabad időt nyerjünk és ezt azokkal 
tölthessük, akiket a legjobban szeretünk.

 A hagyományos kereskedelem és az 
építőipar útvesztőihez képest az Amway 
üzlet tiszta, etikus jövőképe jelent szá-
munkra biztosabb utat. Három gyerek 
segítségével, a szülők odaadó támoga-
tásával, szponzorunk és a vezetői csapat 
iránymutatásával tűzzük ki az újabb 
célokat.

 Amway üzletünket egyedül kezdtem el, 
ma már vőlegényemmel közösen épít-
jük. A pénz volt a motiváció, ám célokat 
kaptunk. Köszönjük szponzoraink belénk 
vetett hitét. 

Ez a lehetőség megadja azt az életstílust, 
amit szeretnénk, egy nagyon különleges 
önfejlesztéssel egybekötve.

Mindketten vállalkozók vagyunk. Ezzel 
az üzlettel anyagi függetlenséget szeret-
nénk elérni úgy, hogy ezzel másoknak is 
segítünk sikeressé válni. Hálásak vagyunk 
felső vonalunknak és csapatunknak.

 Tavaly februárban másodszorra talált meg 
bennünket a lehetőség, hogy bekapcsolód-
junk egy igazán jó csapatba. Úgy érezzük, 
hogy jó helyre kerültünk, és köszönjük 
a szponzorainknak, hogy bíztak bennünk 
és segítenek.

Szántó Ákos, Siklós

Vámos Sándor Miklós és V.-né Csábi Katalin, Budapest

Szegedi Zsolt és Ágnes, Gyula

Walter Józsefné, Mohács

Szarka Tibor és Mária, Baja
Varga Andrea és Mogyoró István, Kecskemét

Szabadi Mónika és Gasparics Attila, Budapest Ujszásziné Kovács Edit, Érsekcsanád

Szemlics Dezsőné, Várpalota

Weisz Éva és Koros András, Kaposvár

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS ARANY

MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS

ARANY
MÁJUS
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18% ÁPRILIS

Birényi Tímea és Zsolt
Inoka Antal és László Sándorné

Kollár Ákos és Tünde

15%

15%

12%

ÁPRILIS

ÁPRILIS

ÁPRILIS

Nyirőné dr. Luka Mária 
és Nyirő Sándor

Nyitrai Ferenc és Ferencné

Szabó Szilárd Dániel

Szalkai Gyula és Gyuláné

Varga Zsuzsanna

Veres Gyuláné

Domokosné Bak Katalin 
Gyöngyi és Domokos Imre

Urbán Frendl Ildikó 
és Urbán László

9% ÁPRILIS

Halasi József

Hartai Györgyné és György

Kozma Mihály és Mihályné

A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok

122% 

ÁPRILIS
Ádám Péter
Antal János és Jánosné
Apáti Istvánné
Babits Erzsébet Katalin
Bágyi Ferenc
Bakos Attila és Csikós Mária
Balogh Ferenc és Valéria
Bálóné Hangya Zsuzsanna 

és Báló Sándor Zsolt
Beckné Gombos Henrietta
Berényi Zsanett
Bíró Etelka Zsuzsanna 

és Bíró Jolán
Bubláné Mészáros Ágnes
Csányi Zsolt
Csitos Eszter dr. 
Csóti László 

és Csótiné Amon Szilvia
Dombi Beatrix
Hajdú László dr. 

és Marosi Angéla
Hesz Andrea és Szabó 

Róbert
Horváth Tihamérné
Hosso Lászlóné és László
Katona Gabriella és Róbert
Kelemen Ákos 

és Kelemenné Orosz 
Zsuzsa

Kiss Sándorné
Klébert Ferencné és Ferenc

Nagy Barnabás
Nagy Zoltán
Novéné Oroszlán Etelka
Obrecsán Andrea
Palotás Béla
Peszmeg Ágnes
Pető Beáta
Pető Ernő Imre és Ernőné
Polcz Csilla és Jankó Zoltán
Richter Zoltán
Szabó Péterné
Szabóné Jung Magdolna 

és Szabó Gábor
Tóth Ágnes dr.
Vajda Mária
Wetzl Józsefné és József
Wittmann Gergelyné

9% 

ÁPRILIS
Andorka Imre 

és Andorkáné Hajmási 
Gyöngyi

Badár Károlyné
Bakos István 

és Bakosné Mester Szilvia
Bálint Zoltán
Balogh Györgyné és György
Bánhegyi Zoltánné és Zoltán
Baumgartner Ferencné 

és László
Belcsákné Koncz Ágnes

Bencze Erzsébet 
és Sziráki Henrik

Berczeli József
Bojtos Edit
Bordás István 

és Fazekas Erzsébet
Boros Zoltán és Márta
Burkus Ferencné
Chen Xiaoyun 

és Chen Huang
Covrig Zita és Miklós
Czenéné Szikora Magdolna
Csirke József és Ágnes
Csuka Adrienn 

és Simics Péter
Derzsényi Istvánné
Erdős-Nagy Gabriella 

és Erdős Tamás
Fehér Tamás 

és Fehérné Cseh Ágnes
Fekete Istvánné
Fekete Katalin
Fürchtné Göblös Ildikó
Galiné Kovács Etelka 

és Gali Imre
Gao Wei
Gyulai Csilla Beáta 

és Füzesséry Tibor
Hajdu Károly és Károlyné
Halász Ilona
Harkály Erika és László
Havasiné Szakonyi Katalin 

és Havasi Zsolt
Hoffmann Rita
Horváthné Puskás Judit

Illésné Vida Tünde 
és Illés Ferenc

Jelasicsné Szabó Hajnalka 
és Jelasics László

Kamocsár Ottó 
és Kamocsárné Egyedi 
Melinda

Karakas Károly Péter 
és Elsik Erika

Koczkáné Borsos Rozália 
és Koczka Ferenc

Koponyás Tibor
Kovács József és Józsefné
Laborczyné Naske Zsanett
Laskai Noémi
Lázárné Erzsi
Lenkey Béla ifj. 
Marinka Szabolcs
Mejkli István 

és Mejkliné Horváth Jolán
Molnár Mónika Ágnes 

és Orosz Péter Tamás
Molnár Zoltánné és Zoltán
Molnárné Pálfi Mária
Nagy Boglárka
Nagy Magdolna
Németh Ádám Márk 

és Németh Istvánné dr.
Nezáczki Attila
Olsák Tamás
Pálmai Gábor 

és Pálmainé Rajki 
Annamária

Palotás Béla
Papp Alexandra

Papp Mariann és Forró Ilona
Pécsi Gyuláné és Marianna
Pénzes Júlia
Pete Zsolt Mihály 

és Pete Zsoltné
Provics Tamás
Questini Krisztina
Sánta Adrienn
Sárkány László
Semeginé Jánoss Izabella 

és Semegi László János
Szabó Károlyné
Takács Gabriella
Ternák Attila és Attiláné
Tóth Ferencné és Ferenc
Tótpál Csabáné és Csaba
Török Zsolt 

és Pénzelik Tünde
Turbucz Attiláné és Attila
Vadász Emõke 

és Pozsa Ferenc
Varga Norbert 

és Vargáné Fekete Ibolya
Vass Jenõné
Virág Ferenc
Wajer Ferenc és Tarr Erika
Zajec Oleszja 
Zóka János

EZÜST
MÁJUS

Komádi Béla és Komádiné Illés Anett, Érsekcsanád
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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

2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS

MÁJUSBAN
30 euró 
bónuszt vagy 
kedvezményt 
értek el
Ádám Péter 

Andrási Dóra

Bagi Gyuláné

Balog Jánosné

Balogh Ferenc 
és Balogh Valéria

Barta Miklósné 
és Vígh Istvánné

Baumgartner 
Ferencné és 
Baumgartner László

Bazola Gyuláné

Bende Zsuzsanna

Bertalan Ferenc ifj.

Bódi Gyuláné

Bódis Zoltán

Bodnárné Varga Éva 
és Bodnár Zsolt

Bodó Mihály

Boksai Daniella

Bolehowszkyné Fodor 
Magdolna

Boros Attiláné

Csáki Erika

Csapkai Györgyné

Császi Csaba

Csongrádi Gyula 
és Gyuláné

Csontos Béláné dr.

Damázsdi Istvánné

Deffent Bertalanné 
és Oláh Sándor

Dobrádi Sándor

Dús Mária 

Éliás Irén

Erdős-Nagy Gabriella 
és Erdős Tamás

Fazekas Csaba

Fekete Erzsébet

Fekete Györgyné

Ferenczi Viktor

Gacsal Ilona

Galavics Helena

Gráf Mónika

Haczai Andrea

Hajdú József 
és Józsefné

Hajdú László dr.
és Marosi Angéla

Hangné Szabó Edina 
és Hang Norbert

Harkály Erika 
és Harkály László

Herner Lászlóné 
és Herner László

Hold Ágnes 
és Pető Zoltán

Hontiné Kogler 
Györgyi és Honti 
János

Horváth Anna

Horváth Tihamérné

Horváth Veronika

Hosszú Jácintné

Huth Géza és Gézáné

Illésné Vida Tünde 
és Illés Ferenc

Karszáné Tajti Piroska

Kaszala Andrea dr. 
és Oláh Péter

Kenyeres Edina

Kesztler Anita 
és Lőrincz István

Király Mihály

Király Tímea 
és Király Zoltán

Kiss Nándor 
és Nándorné

Kiss Zsuzsanna 
és Kiss Lászlóné

Klimaj Anikó

Kocsor Katalin 
és Muhar Dániel

Komlósi Sándorné

Konrád Tamás

Kósa Menyhért 
és Kósáné Siket 
Marianna

Kovács Norbert

Kovács Tibor 
és Kovácsné Sánta 
Ildikó

Kozma Norbert

Kőműves Péter

Kuti Péter

Laczkóné Gál Julianna

Lengyel József 
és Renáta

Lévai Zsoltné

Li Aimei

Lóki Csilla

Lővi Vilmos Józsefné

Makra Éva dr. 

Meksz Csilla 
és Kalocsai Balázs

Migácsné Erdei 
Gyöngyi és Migács 
Tibor

Miklós Szilveszter 
és Szilveszterné

Milojevné Gyurics 
Szilvia és Milojev 
Mátyás Deján

Minárcsik Brigitta

Móczár István

Mogyorósi Máté 
és Máténé

Molnár József 
és Józsefné

Nagy Gyula 
és Gyuláné

Nagy János 
és Jánosné

Nagy László

Nagy Rozália

Nagy Sándorné

Nagy Szabolcs

Nemes Szilvia

Németh Norbert 
és Némethné Tóth 
Mónika

Nyári Zsanett

Nyuli Zsófia

Oldal Csilla

Orosz Ibolya

Páll Gábor 
és Pállné Laura

Papp Alexandra

Peringerné Parti Ildikó

Petrity István 
és Petrityné 
Buchmüller Tünde

Pintérné Fürt Judit

Pintye Orsolya 
és Móricz István

Princz Krisztina

Raáb Tünde 
és Takács Gábor

Rácz Márk Barnabás

Ráczné Kisgyörgy 
Katalin és Rácz 
György

Rékasiné Barek Csilla 
és Rékasi Csaba

Rigó Rozália

Rusznák Józsefné

Sári Katalin

Scheer Klára

Simonné 
Ilonka Erzsébet

Somogyi Ági 
és Somogyi Judit

Stein Anett

Szabadi Ferenc

Szabó Szilvia

Szabó Zoltán 
és Zoltánné

Szakonyi Tünde

Szalai Mónika

Szekeres István

Szilágyi Krisztina

Szilágyi Roland 
és Szilágyi 
Gyöngyvér

Szokolai Eszter

Szucsák Bálint

Szvarnasz 
Alexandrosz 
és Alexandroszné

Takács Ibolya

Terenyei Árpád

Toldi Miklós 
és Toldi Attila

Tóth Csilla

Tóth Imre

Tóth Sándor

Tóth Tihamér

Tótpál Csaba 
és Csabáné

Török Andrea

Török Erzsébet 
és Karap József

Török János 
és Jánosné

Tövishátiné 
Daróczi Gyöngyi 

Turcsányi Éva

Urbán Mihály

Váradi Tamás

Varga Csaba 
és Csabáné

Varga Ferencné

Varga Ildikó 
és Varga Zoltán

Varga Norbert 
és Vargáné Fekete 
Ibolya

Varga Péter 
és Vargáné Maráczi 
Andrea

Vas Gyöngyike 
és Papcsik György 
Gábor

Vécsy András dr.

Vetés Istvánné

Vicze László 
és Lászlóné

Vincze Gyula 
és Gyuláné

Vörös Amadea

Zelenyánszki Mátyás 
és Csúr Zsuzsa
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MÁJUSBAN
10 euró 
bónuszt vagy 
kedvezményt 
értek el
Ádám Péter 

és Péterné

Adorján József 
és Józsefné

Bálint Lajos és Lajosné

Báló Krisztina

Bán Lászlóné

Bendzsák Józsefné

Béres László 
és Lászlóné

Birtháné 
Csepi Mónika

Blaskó Dániel 
és Szegedi Brigitta

Boda Tünde 
és Kiss Rudolf

Bodnár Ildikó

Bogdán Bianka

Bognár Ferenc 
és Bognárné Deák 
Ágnes

Borbély Károlyné

Breining Tamás 
és Breining Ágnes

Brindza Árpád

Bruzsa Ferenc 
és Bruzsa Anna

Czudar Adrienn

Csanádi Lajosné

Csepregi Zsolt

Csonka András

Decsi Jánosné

Deméné Papp Ildikó

Dobor Krisztián 
és Ács Vilma

Erdélyi Béláné

Etl Szilvia

Fekete Gábor 
és Horváth Anna

Ferencz Norbert

Fridrich Ilona

Füredi László 
és Viktor

Galambosi Eszter 
és Kappelmayer 
Mihály

Gao Wei

Gats László

Gilicze Gabriella

Gorcsa Györgyné

Gőcze 
Georgina Noémi

Gregori Éva

Grósz Zsuzsanna 
és Grósz Róbert

Gulyásné Tóti Gyöngyi 
és Gulyás Róbert

Gyaraki Etelka

Győre Jánosné

Hart József

Hegedűs Istvánné

Helenkár Dóra 

Hevesi Kriszta 
és Hevesi Imre

Holecz Jánosné

Hornyák Gabriella

Hortobágyi Éva

Horváth Edina 
és Mercsek Krisztián

Horváth Emese

Hrutkáné Szender 
Andrea és Hrutka 
Ferenc

Huszár Erika

Jagadics Tibor

Jancsók Annamária

Jandó Veronika

Kacskovics Balázs

Kállai Miklósné

Kalló Zoltán

Kálmán Zoltánné 
és Zoltán

Kátainé Pável Rita

Kecse Erzsébet

Kendéné Turi Erzsébet

Kiss Ferencné dr.

Kiss Tamás 
és Tamásné

Klingné Lengvári 
Szilvia és Kling 
Zoltán

Kondásné Huszti Ilona

Kovács Gábor

Kovács Gergely

Kovács Károlyné

Kozma Gyula 
és Gyuláné

Kreinerné 
Kovács Erika

Kupcsik Krisztina

Lakatos Szilvia

Lantai Erzsébet

Lászlófi Szilvia

Léber Károly

Lovas József

Major Pálné

Marosvári Dóra

Maticska József 
és Józsefné

Matus Ferenc 
és Matusné Tóth 
Krisztina

Menyhárt Olga 
és Menyhártné 
Hudra Julianna

Mitykó Ákos

Mityók Emese 
és Krisztin Gábor

Molnár Miklósné özv. 

Molnár Zoltán 
és Zoltánné

Nagy Józsefné

Nagy Krisztián

Nagy Tünde 
és Gyömörey Csaba

Nagyné Kindák 
Valéria és Nagy 
István

Nagyné Tóth Erzsébet 
és Nagy István

Nalesnyik Norbert

Német Edina

Nyerges László

Nyilas Mária 
és Nyilas Péter

Pálfi Andrea és 
Kovács Tamás

Pallós Andrea dr.

Papp Enikő

Papp János

Pappné Veér Hajnalka

Patai Mária 
és Vida Attila

Pesti Kálmán

Peszmeg Ágnes 

Péter Béláné

Petró Béla 
és Petróné Varga 
Zsuzsanna

Petrovics Csilla 
és Majer Hajnalka

Petrovics Ferenc Péter

Poórné Frank Rita 
és Poór Lajos

Popánné S. Júlia 
és Popán Attila

Poprádi Réka Emese

Prágainé 
Szabó Terézia

Rácz Katalin

Rási János és Jánosné

Ritecz János 
és Jánosné

Samai Katalin 
és Ollé Tamás

Sánta Botond

Sápi Beáta

Schneider Márton 
és Szurmáné Bálint 
Erzsébet

Sebestyénné 
A. Molnár Olívia 
és Sebestyén István

Simon Henriett

Sinka Julianna

Siska Sándorné

Strell Gyuláné

Szabó Gábor

Szabó Lejla 
és Tóth Péter

Szabó Péterné

Szabóné Nigovicz Éva

Szadai Judit

Szántai Lászlóné

Szászné Póti Erzsébet 
és Szász László

Szegedi Marcell

Szlancsik Mariann

Szmolnik Péter

Tóth Péter László 
és Lászlóné

Tóth Valéria 
és Péli György

Tóth Zita és Szombat 
Bodor László

Tóthné Balla Mária 
és Tóth György

Török Otília

Vajger Diana

Varga Sándorné

Vargáné Együd Éva

Vaszilkó Józsefné

Veér Melinda

Vizi Alajos

Weiler Fatime 
és Ficsura József

Yu Xiuti

Zajgár Piroska

Zajonskovsky László

Zanin-Kasza Ilona

 

2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS 

„Igazi kihívást jelent, hogy a változások és az erősödő verseny 

korszakában megőrizzük vezető pozíciónkat.”

Doug DeVos
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BEMUTATJUK 
OLIVIER VAN DOORNE-T,

AZ ARTISTRY™ CREME LUXURY 

KREATÍV IGAZGATÓJÁT
Olivier Van Doorne, a szépségipar nemzetkö-
zi szinten elismert tervezője, megosztja 
velünk gondolatait, mi inspirálta az ARTISTRY 
Creme LuXury csomagolásának tervezésénél. 

„Amikor elkezdtem tervezni a csomagolást, az 
a gondolat vezérelt, hogy valami igazán különle-
geset, szépet és művészit, de ugyanakkor egysze-
rűt alkossak. A márkát minden szempontból 
a jövőbe helyeztük, és ez az elképzelés a kialakítá-
sában is tükröződik. A csomagolásában különösen 
szeretem, hogy bár teljesen egyedi és újszerű, 
mégsem kelt olyan benyomást a vásárlóban, hogy 
egyenesen a gyártósorról érkezett. A különleges 
összetételű krém és az elegáns, fényűző csoma-
golás házasságából egy teljesen egyedi darab 
született, ami semmihez sem hasonlít a presztízs-
kozmetikumok piacán.”

ÉLETPÁLYA: Olivier Van Doorne-t 
utazásai ihletik a márkaépítésről kialakított 
különleges, intuitív és intellektuális elképze-
léseinek megvalósításában. A szépségipar 
porondján 31 éves korában tűnt fel, mint 
a Lancôme kreatív igazgatója. Együtt 
dolgozott számos hírességgel, mint Isabella 
Rossellinivel, valamint a fotóművész Nick 
Knighttal. 
A közelmúltban Jennifer Lopez, Calvin Klein 
és a Swarovski cég megbízásából valósítot-
ta meg változatos, dinamikus elképzeléseit.

További információ a www.amway.hu 
honlapon.

R. sz.: 103564 – 45 ml

2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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25% árengedményt kap teljes PÉ/KF-érték mellett,

ha ARTISTRY™ Fokozott nedvességtartalmú bőrvédő-hidratálót vásárol*,

*Az akció 2008. július 2-től július 31-ig tart, illetve a készlet erejéig.

Minden vásárlójának bőre más, de az 
ARTISTRY bőrápolási szakemberei minden 
bőrtípusra ajánlanak megfelelő megoldást.

Hívja fel vásárlói figyelmét az Amway rendkívüli akciójára: ha 
most ARTISTRY Fokozott nedvességtartalmú bőrvédő-hidratálót 
vásárolnak, 25% árengedményt kapnak. A bőrpuhító anyagokban 
gazdag krém segít csökkenteni a bőr szárazságát, valamint megőrzi 
nedvességtartalmát.

R. sz.: 5013  

75 ml
Normál–száraz bőrre ajánlott

2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS

BODY SERIES FOLYÉKONY KÉZTISZTÍTÓ – 
VÁLTOZÁS AZ ÖSSZETÉTELBEN 

Az európai uniós szabályozásokban bekövetkezett változások miatt 
a BODY SERIES™ Folyékony kéztisztító koncentrátum összetétele 
a közelmúltban megváltozott: a változások észrevehetők a kéztisztító 
színében, illatában és a viszkozitásában; a termék hatásosságára 
vonatkozó jellemzők azonban nem változtak. 

A BODY SERIES Folyékony kéztisztító koncentrátum nemcsak 
higiénikusan tisztít, hanem ápolja is a bőrt. A pumpás adagoló 
kényelmes, egy flakon maximum 450 alkalomra elegendő. 

Rendelési szám: 2171 – 250 ml 
 100100 – 1 literes utántöltő 



Szájfény 
Magnetism/Mágneses

A Professzionális terméksorozat-válogatás csomag (r. sz.: 219510) 
az alábbi termékeket tartalmazza:

KÜLÖNLEGES AKCIÓ AZ 

PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEIBŐL
Az E. FUNKHOUSER NEW YORK Professzionális terméksorozatot úgy alkottuk 
meg, hogy megadja Önnek a kiváló teljesítményű kozmetikumok mindent elsöprő 
élményét, valamint a profi sminkmesterek bennfentes tudását és szakértelmét.

Ezek a termékek egyetlen profi sminkmester eszköztárából sem hiányozhatnak, 
mivel nélkülözhetetlen elemei minden fantasztikus, professzionális sminknek.

Vásárolja meg az E. FUNKHOUSER NEW YORK Professzionális terméksorozat-válo-
gatás csomagot 10% árengedménnyel és teljes PÉ/KF-értékkel.

Fantasztikus Professzionális terméksorozat-ajánlatunk lehetővé teszi, hogy kipróbálja 
az exkluzív terméksorozat egyes termékeit és megismerje a professzionális minősé-
gű készítményeket. Használja vásárlóival együtt, tegye lehetővé számukra, hogy 
kísérletezzenek a sokoldalú termékekkel.

Szemöldökceruza és kiemelőpúder
Brunette/Sötétbarna

Alapozóstift 
Natural/Természetes árnyalat

Korrektor és szemhéjalapozó
Natural/Természetes árnyalat

Kiemelőstift 
II. szint, közepes

Kontúrpúder
II. szint, közepes

Kompaktpúder
Translucent/Áttetsző

Ajakbalzsam

Ajakápoló

Szempillaspirál 
Black Onyx/Fekete ónix

Krémes 
szemhéjtus
Graphite/Grafitszürke

Ajakápoló a teltebb 
ajakért

Szemceruza
Carbon/Fekete

TALÁLJA MEG AZ ÖN SZÁMÁRA MEGFELELŐ 
TERMÉKEKET A SMINK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, 
FEDEZZE FEL AZ ÖNBEN REJLŐ SZTÁRT!

A teljes termék- és színválaszték megtalálható az E. FUNKHOUSER NEW YORK 
Kollekciókártyán (r. sz.: 106387). 
A www.amway.hu weboldalon minden termékről részletes ismertetést talál, ezenkívül rendelkezésre áll számtalan, Eddie 
Funkhouser sminkelési tanácsait bemutató videoanyag, amelyek könnyen megvalósítható ötletekkel mutatják be, hogyan 
hozhatja ki a legtöbbet ezekből a fantasztikus termékekből.
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Az eseménynek a Gerbeaud-ház adott tökéletes helyszínt: a Budapest szívében talál-
ható impozáns épület egyik különtermét a Creme LuXury színvilágát megidéző ezüs-
tös fényekkel világították meg, tökéletes alaphangulatot teremtve a rendezvénynek. 
Örömünkre szolgált, hogy számos vezető Amway üzleti vállalkozó vendégünk már jól 
ismerte a krémet: a Creme LuXury elővételi eladási adatai alapján Európában az élvo-
nalban vagyunk.

Az Amway Hungaria Marketing Kft. részéről Gárdus Péter ügyvezető igazgató, majd 
Rózsa Sándor marketingigazgató mondott köszöntő beszédet, aki az év termékének 
nevezte a Creme LuXuryt. Tálai Ildikó, az ARTISTRY márka kelet-európai képviselője 
rámutatott, hogy a Creme LuXury az eleganciát és a funkcionalitást tökéletesen egyesít-
ve olyan luxust kínál, amely minden nőt megillet.

Kiemelt vendégként üdvözölhettük dr. Patricia Ogilvie-t, az ARTISTRY bőrápolók euró-
pai szakkonzulensét, aki a Creme LuXuryben alkalmazott, áttörő CellEffect technológia, 
valamint a cardiolipin hatékonyságáról beszélt.

Nem hiányozhatott a bemutatóról a Sandra Bullockkal készült reklámfilm sem, 
amelyben a színésznő kihangsúlyozza, hogy soha nem reklámozna olyan terméket, 
amelyben nem hisz és amelyet nem használ ő maga is (a reklámfilm az amway.hu 
honlapon is megtekinthető).

A délutáni, sajtó- és közéleti személyiségek számára megrendezett bemutatón a leg-
nívósabb divatlapok szerkesztői mellett vendégünk volt többek között Pataki Ági 
filmproducer, Kováts Adél, Ullmann Zsuzsa, Fésűs Nelly színésznők, Novodomszky 
Éva bemondó, Miklósa Erika operaénekes, valamint Balázs Klári énekesnő, akinek már 
szintén volt tapasztalata a Creme LuXuryvel: „Szerencsére még nem kell sok ránccal 
megküzdenem – mesélte a művésznő –, de a Creme LuXuryt használva így is szem-
mel látható a változás: egy hét után a bőröm sokkal rugalmasabb és feszesebb lett!” 

A vendégeknek lehetőségük volt a helyszínen kipróbálni a Creme LuXuryt, amely 
nagy sikert aratott: a résztvevők egyöntetűen finom textúráját, csodálatos illatát, vala-
mint dobozának és csomagolásának eleganciáját dicsérték.

A kedvező fogadtatás és az eddigi eladási adatok alapján joggal reméljük, hogy 
a Creme LuXury nem csak az ARTISTRY márkán belül, hanem a luxuskozmetikumok 
piacán is vezető szerepet tölt majd be.

BEMUTATTUK AZ ARTISTRY 
CREME LUXURYT

 Nem mindennapi esemény-
re került sor május 29-én 
a Gerbeaud-házban: bemu-
tattuk az ARTISTRY luxus-
termékét, a Creme LuXury 
arckrémet. A délelőtti bemu-
tatón számos vezető Amway 
üzleti vállalkozó vett részt. 
Délután ismert közéleti sze-
mélyiségek és újságírók szá-
mára tartottunk exkluzív ter-
mékbemutatót.
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NUTRILITE NAPONTA 
(R. sz.: 100083 – 120 tabletta)

Kiegyensúlyozott étrend-kiegészítő, amely biztosítja az 
étrendből hiányzó vitaminokat és az ásványi anyagokat. 
Egy szem NAPONTA kiegészítő forrásként szolgál a szer-
vezet napi tápanyagszükségletének kielégítéséhez.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• Spenót-, sárgarépa-, acerolacseresznye-, petrezselyem-, 
vízitorma- és lucernakoncentrátumokat tartalmaz.

• Átfogóan lefedi a létfontosságú ásványi anyagok és vitami-
nok szükségletét és egyensúlyban tartja azok szintjét.

• Tartalmazza az exkluzív NUTRILITE növényi koncentrátumot.

NUTRILITE OMEGA-3 KOMPLEX 
(R. sz.: 4298 – 90 kapszula)

Kényelmesen segíthet pótolni az étrendből esetleg 
hiányzó zsírsavakat. A koncentrált halolajtartalmú 

étrend-kiegészítő omega-3 zsírsavban gazdag. 
Különösen azok számára hasznos, akik nem fogyaszta-

nak rendszeresen lazacot, tonhalat, szardíniát és diót.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• Antioxidáns védelmet biztosít az oxidáció okozta 
sejtkárosodással szemben.

• Egy kapszula körülbelül ugyanannyi omega-3 
zsírsavat tartalmaz, mint 28 g lazac, tonhal vagy 
szardínia.

• Segíthet pótolni az étrendből hiányzó nélkülözhetetlen 
zsírsavakat.

„AZ VAGY, AMIT 
MEGESZEL”

Az étrend-kiegészítők kényelmes formában biztosítják a létfontosságú tápanyagokat 
és teszik teljessé az egészséges étrendet.

A NUTRILITE™ márka vezető helyet foglal el az étrend-kiegészítők között, segíthet 
a rohanó életmód és a helytelen étrend okozta hiányosságok pótlásában.

Törekedjen a helyes táplálkozásra, mivel ez a legjobb befektetés, amit 
egészsége hosszú távú megőrzése érdekében tehet. Az emberiség 
jelentős része nagyobb vitalitással, több energiával rendelkezne és jobb 
egészségnek örvendene csupán azzal, ha javítana étrendjén.

TRILITE OMEGA 3 KO
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NUTRILITE CLA 500 
(R. sz.: 100280 – 180 kapszula)

100%-ban a sáfrányos szeklice olajából származik, konjugált 
linolsavat (CLA) tartalmazó étrend-kiegészítő. A CLA esszen-
ciális zsírsav, amely természetes formában a húsban és a tej-

termékekben fordul elő – ezek az ételek gyakorta hiányoz-
nak az alacsony zsírtartalmú  diétákból. Újabb kutatások 

arra utalnak, hogy a CLA – egészséges étrend és rendszeres 
testmozgás mellett – javíthat a zsír- és izomzatarányon.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• A CLA szerepet játszhat az arányos testösszetétel elérésé-
ben, így javulhat az izomzat és a zsír aránya.

• A kutatások igazolták, hogy egészséges étrenddel és rend-
szeres testmozgással együtt alkalmazva a CLA segíthet a zsír 
csökkentésében és kedvezően befolyásolhatja az anyagcserét.

• A termék azok számára ajánlott, akik szeretnének izmosab-
bak lenni.

NUTRILITE C-VITAMIN-TARTALMÚ ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐ ACEROLÁVAL

(R. sz.: 4288 – 100 tabletta, 100326 – 30 tabletta)

C-vitamin-tartalmának köszönhetően értékes 
antioxidáns-védelmet nyújt. Mivel vízben oldódik, 

folyamatos pótlásra szorul. A C-vitamin segít a szabad 
gyökök elleni küzdelemben, erősíti az immunrendszert 
és az egészséges bőr kialakulásában is szerepet játszik.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• Exkluzív NUTRILITE acerolacseresznye-koncentrátumot 
tartalmaz – amely az egyik leggazdagabb természetes 
C-vitamin-forrás.

• A rágható C-vitamint azoknak a gyermekeknek és felnőt-
teknek ajánljuk, akiknek nehezére esik a tabletták lenyelése.

• Nem tartalmaz mesterséges színezéket, ízesítőket és tartó-
sítószert.

NUTRILITE KALCIUM-MAGNÉZIUM 
(R. sz.: 5848 – 210 tabletta, 100033 – 60 tabletta)

Az exkluzív NUTRILITE lucernakoncentrátumból készült 
étrend-kiegészítő két nélkülözhetetlen ásványi anyagot 
tartalmaz. Azok számára fontos, akik kevés kalciumtartal-
mú ételt fogyasztanak, illetve akiknek kalciumszükséglete 
magasabb, idetartoznak a fejlődésben lévő fiatalok, az 
idősebbek, a gyermeket váró és szoptató nők.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• Természetes kalcium- és magnéziumforrás, mindkét 
ásványi anyagot megfelelő arányban tartalmazza.

• Ideális azok számára, akik nem fogyaszthatnak tejet 
és/vagy egyéb tejtermékeket.

NUTRILITE PROTEINPOR 
(R. sz.: 0145 – 450 g)

Tej- és szójafehérjék különleges keveréke, amely a szer-
vezet számára szükséges kilenc aminosavat tartalmaz-
za. Kevesebb zsírt és koleszterint tartalmaz, mint egy 
normál adag hús, sajt, tojás vagy teljes tej. Ideális azok 
számára, akik nem fogyasztanak elegendő mennyiségű, 
dús fehérjetartalmú ételeket.

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK:

• Alacsony szénhidráttartalom mellett csupán 3,4% zsírt 
tartalmaz.

• Természetes fehérjeforrásokból származik, mint a szója- 
és tejfehérjék koncentrátuma.

• Ideális azok számára, akiknek több fehérjére van 
szükségük, de óvakodnak a magasabb zsiradék- és 
kalóriabeviteltől.

TRILITE CLA 500 NUTRILITE C-VITAMIN-T
É
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Főzzön nyáron is 
iCook™ Rozsdamentes edényekkel
Nyáron finom, friss zöldségek, gyümölcsök és egyéb ízletes alapanya-
gok állnak rendelkezésre. Ilyenkor könnyű gyorsan elkészíthető, gusz-
tusos és ízletes ételeket készítenünk. 

A prémium minőségű iCook edények kitűnő 
főzési teljesítményt és sokoldalúságot biztosí-
tanak – tökéletesen megfelelnek a kedvenc nyári 
receptek elkészítéséhez.

Az alábbi ötletekkel segítse vásárlóit, hogy nyáron 
is kellemesen érezzék magukat a konyhában:
•  Kerüljék a sütő használatát, főzzenek a tűzhelyen gyorsan 

elkészíthető ételeket. Valamennyi iCook készletben meg-
találja a nyári főzéshez tökéletesen alkalmas edényeket.

•  Alkalmazzák az iCook emeletes főzési rendszert és csak 
egy felületet használjanak a tűzhelyen. Így helyet, energiát 
és pénzt takarítanak meg.

•  Használják a VITALOK™ kevés vízzel való főzési mód-
szert, így megőrizve az étel természetes ízeit és értékes 
tápanyagait, valamint eredeti színét és állagát. A VITALOK 
főzési módszer lehetővé teszi, hogy a húsokat, gyümöl-
csöket és zöldségféléket saját, természetes olajaikkal és 
leveikkel locsolják meg a főzés során.

•  Ha serpenyőben szeretne valamit készíteni, használja 
a 30 cm-es iCook Tapadásmentes serpenyőt.

•  Időt takaríthat meg az edények tisztításakor is. Az iCook 
edények könnyen és gyorsan tisztíthatók, mivel az ételek 
alacsonyabb hőmérsékleten készülnek, ezért kevésbé 
valószínű, hogy letapadnak vagy odaégnek. Könnyen 
elmosogathatja az edényeket a DISH DROPS™ Folyékony 
mosogatószerrel.

•  Több időt tölthet családja és barátai körében. Az iCook 
edények használatakor lazíthat, mivel biztos lehet abban, 
hogy minden fogás együtt készül, így a háziasszony kipi-
henten vehet részt az étkezéseken. 
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Ha 2008. július–augusztusban rendeli meg a 27 darabos iCook Családi 
presztízskészletet, 20%-kal magasabb PÉ/KF-értéket írunk jóvá.

R. sz.: 101098

Nyári iCook akció

30 éves tapasztalat bizonyítja, hogy a DISH DROPS 
és iCook termékek tökéletes összhangban működ-
nek. A DISH DROPS összetételét tudományosan 
fejlesztették ki, kivételes tisztítóerőt nyújt, amely 
tökéletesen eltávolítja a zsírt és egyéb szennyező-
déseket – az edényeket patyolattisztává varázsolja.

DISH DROPS 
Folyékony 
mosogatószer
R. sz.: 0228 – 1 liter

DISH DROPS SCRUB 
BUDS™ Fémszivacs
R. sz.: 6407 
– 4 darabos csomagolás

Biztonságosan tisztítja az 

iCook Rozsdamentes edény-

családot és az iCook 

Késeket. Alkalmas a rozsda-

mentes edények belső olda-

lainak és aljának tisztítására. 

Ne használjuk az iCook 
Tapadásmentes edé-
nyekhez.

Ápolja iCook™ edé-
nyeit DISH DROPS™ 
Mosogatószerrel

•  Európa különböző tájairól származó, eredeti receptújdonságok 
•  Információk az iCook Rozsdamentes edénycsaládról, az iCook Tapadásmentes edényekről és egy új fejezet 

az iCook Késekről
•  Az OPTITEMP™, VITALOK™ és DURAMIC™ exkluzív technológiák részletes bemutatása
•  Nélkülözhetetlen táplálkozási információk és praktikus átszámítási táblázatok
•  Részletes használati és karbantartási utasítások
•  Hasznos tanácsok húsok, szárnyasok, halak és zöldségfélék elkészítéséhez
R. sz.: 202368

MEGÚJULT az iCook Kézikönyv 
Nemzetközi receptekkel
2008 augusztusától az iCook Kézikönyv új köntösben jelenik meg. Az iCook 
edénycsaládról több mint 80 oldalnyi értékes információt tartalmaz, többek között:

Használja az iCook 

Rozsdamentes edénycsalád-

hoz. Az edényeket használa-

tuk után a lehető leggyor-

sabban mosogassa el DISH 

DROPS Folyékony mosoga-

tószerrel és meleg vízzel.
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Nyári szenzációk!

Nyaralás alatt olykor túlságosan elké-
nyeztetjük magunkat étellel, itallal, ám 
ha a POSITRIM Krémturmix italpor 
fogyasztása napi rutinná válik, a keverő-
edény segítségével bármikor élvezhetjük 
a tápanyagokban gazdag és egészséges 
étrend-kiegészítő előnyeit!

A POSITRIM Krémturmix italpor elő-
segíti a testsúlycsökkenést, ugyanakkor 
ha szükség van tápláló étkezéshelyette-
sítőre, bármikor fogyasztható, és sok-
kal olcsóbb számos, gyorsétteremben 
kapható ételnél. Nagyszerű alternatívája 
a nehéz vagy zsíros étkezésnek, valamint 
a gyorséttermek kínálatának!

Akár otthon, akár idegen helyen köny-
nyen elkészíthető: egy csomag tartalmát 

250 ml zsírtalan tejhez keverve sűrű 
és krémes jellegű reggeli ital vagy 
könnyű ebéd készíthető.

Közeleg a nyár, a nyaralás előtt ne feledkezzen meg a NUTRILITE™ POSITRIM™ 
Krémturmix italporról és a NUTRILITE™ POSITRIM™ Protein szeletről, amelyek 
hozzásegítik a helyes táplálkozáshoz és ahhoz, hogy jó formában maradhasson.

termék22

Legyen kreatív!

• Ízlése szerint tegyen hozzá az évszak-
nak megfelelő, feldarabolt gyümöl-
csöket 

• Különlegesen jólesik a nyári napsütés-
ben, ha darált jéggel hűti a tejes italt

NUTRILITE™ POSITRIM™ Krémturmix italporok 
(egy doboz 14 tasakot tartalmaz)

103792 – Vaníliás
103793 – Kakaós
103794 – Tejeskávés

103795 – Epres
218506 –  POSITRIM 

Keverőedény
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NUTRILITETM POSITRIMTM Protein szeletek 
Ízletesek és kényelmes lehetőséget nyújtanak 
a gyors étkezés élvezésére, különösen azok számára, 
akik kínzó éhségérzetük csökkentésére hajlamosak 
kevésbé tápláló gyorsételeket fogyasztani.

Nehéz a megfelelő napi tápanyagbevitelt biztosítani, 
ha rohanó életstílusa következtében egyes étkezése-
ket kihagy vagy csak bizonyos ételeket fogyaszt.

Amikor egész napos kirándulásra indul a tengerpart-
ra vagy piknikezik a szabadban, ne felejtse magával 
vinni ezeket az ízletes, magas fehérjetartalmú, azon-
nal fogyasztható szeleteket.

Minden szelet kilenc esszenciális aminosavat tar-
talmaz, tápanyag-összetétele kiegyensúlyozott, jó 
minőségű fehérjéket szolgáltat anélkül, hogy felesle-
gesen sok szénhidrátot vagy zsírt tartalmazna.

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

NUTRILITE POSITRIM Protein szeletek

102617 – Karamellás-vaníliás ízű
101140 – Mentolos csokoládé ízű
101141 – Narancsos ízű
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Növelje egészségét az aktív életstílust 

elősegítő NUTRILITE™ termékekkel!

A korábban kevésbé ismert fitneszvíz, rehidráló italok, valamint egyéb, az aktív életstílust elősegítő termékek mára széles körben 

elterjedtek. Az emberek egyre inkább kezdik felismerni, hogy mindaz, amit szervezetükbe juttatnak, nagy hatással van egészségükre, 

teljesítményükre, sőt megjelenésükre is. Ki ne akarná jobban érezni magát, jobb teljesítményt nyújtani és többet elérni? 

Ennek kapcsán örömmel mutatjuk be két LEGÚJABB termékünket, amelyeket a NUTRILITE márka az aktív életstílus elősegítése 

érdekében fejlesztett ki, és amelyek a  NUTRILITE 1™ étrend-kiegészítő bevezetését követően kerülnek piacra.

A két termék azok számára készült, akik a lehető legtöbbet akarják kihozni megjelenésükből és teljesítményükből, 

bevezetésükkel az új terméksorozat teljessé vált:

NUTRILITE FITH2O™ Antioxidánssal dúsított italpor

NUTRILITE STRIVE+™ Izotóniás italpor

Az aktív életstílus elősegítése érdekében kifejlesztett, kiváló minőségű termékek széles körű aktivitási szintet ölelnek fel, hiszen sok ember 

nem tekinti magát túlzottan aktívnak és sportosnak. Még azok az emberek is, akik nem edzenek annyit, amennyire szükségük lenne, 

érezhetik a hidrálókat, energetikumokat és vitaminokat tartalmazó teljesítményfokozó termékek előnyös hatását.
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NUTRILITE FITH
2
0™ 

Antioxidánssal dúsított italpor

TEGYE A VIZET ÉLETE RÉSZÉVÉ! 

 A NUTRILITE FIT• H
2
O italpor alacsony kalória- és szénhidráttartalmú termék, bármely normál 

méretű palack víz ízesítésére alkalmas, hidrálja, táplálja a szervezetet.

 A NUTRILITE FIT• H
2
O Red Orange Complex™ (ROC)*-tartalmánál fogva hatásos antioxidáns-

védelmet nyújt és segít a szabad gyökök (környezeti ártalmak, hiányos táplálkozás, kevés 
testmozgás és stressz) elleni harcban.

 A kristályosított italpor praktikus csomagolásban, 20 darab, egyenként 6 grammos tasakban • 
kapható.

NUTRILITE™ STRIVE+™ Izotóniás italpor
  

REHIDRÁLÓ ITAL, AMELY HATÉKONYAN SEGÍTI ÖNT MUNKÁJA SORÁN

 A NUTRILITE STRIVE+ italpor bizonyítottan hatékony rehidráló az aktív emberek számára. • 
Minden tasak szénhidrátokat, elektrolitokat és 100 mg 
Red Orange Complexet (ROC)* tartalmaz. 

 Vízzel keverve a NUTRILITE STRIVE+ kiválóan véd • 
a kiszáradás ellen, biztosítja és gyorsan pótolja 
azokat a tápanyagokat, amelyek egy intenzív 
edzés folyamán elhasználódtak. 

 A gyorsan oldódó italpor praktikus • 
csomagolásban, 20 darab, egyenként 
30 grammos tasakban kapható.

A NUTRILITE FITH2O 
Antioxidánssal dúsított italporban 
és a NUTRILITE STRIVE+ Izotóniás 
italporban található Red Orange 
Complex* olyan növényi anyag, 
amely a klinikai kutatások szerint 
hozzájárul ahhoz, hogy a sejtek 
megőrizzék épségüket – azaz fizikai 
terhelések során természetes úton 
járul hozzá a szervezet védekező 
mechanizmusához.

* A Red Orange Complex a Bionap SRL 

védjegye.

NUTRILITE FITH20 

R. sz.: 103786  
– mandarinízű, 1 cso-
magban 20 tasak van.
Várható bevezetés: 
szeptember

R. sz.: 103787  
– őszibarackízű, 1 cso-
magban 20 tasak van.
Várható bevezetés: 
november

NUTRILITE STRIVE+

R. sz.: 103788 
– grapefruitízű, 1 cso-
magban 20 tasak van.
Várható bevezetés: 
szeptember

R. sz.: 103789  
– vegyes erdei gyümölcs 
ízű, 1 csomagban 20 
tasak van. Várható 
bevezetés: november



eSpring™ Víztisztító rendszer és az 
NSF International
Jelenleg sokféle víztisztító rendszer kapható a piacon, és természetesen mindegyikről azt állítják, 
hogy jó teljesítményt nyújt. De honnan tudhatja a fogyasztó, hogy melyik állítás az igaz? 
Léteznek-e egységes, elismert szabványok a víztisztító rendszerekre vonatkozóan, amelyek 
lehetővé teszik a fogyasztóknak, hogy összehasonlítsák egymással az egyes rendszerek 
teljesítményét?

Igen, léteznek, mégpedig az NSF International által történő hitelesítéshez szükséges 
szabványok. 

Mi az NSF International? 
Az NSF International világszerte elismert független, nonprofit, víztisztító rendszereket vizsgáló és 
hitelesítő szervezet. Több mint hatvan éve segíti a vásárlókat a különféle termékek közötti 
eligazodásban, vizsgálja, hogy egy adott termék valóban olyan hatékonyan és biztonságosan 
távolítja el az ivóvízben előforduló különféle szennyezőanyagokat, mint azt a gyártó állítja.

Az NSF víztisztító rendszereket hitelesítő programja széles körű termékteszteléseket és a gyártó 
berendezések váratlan ellenőrzéseit írja elő. E program célja, hogy garanciát adjon a vásárlóknak, 
hogy a vásárolni szándékozott víztisztító készülék megfelel a nemzeti szabványok által előírt 
dizájn, anyagminőség és teljesítmény iránti követelményeknek.

Használja az NSF tanúsítványt eSpring 
üzletének növelésére 
Az NSF széles körben elismert és hiteles szervezet. Új vásárlói meggyőzésé-
re hangsúlyozza ki a megvásárolni kívánt víztisztító rendszer előnyeit, más 
rendszerekkel összehasonlítva.

Mondja el vásárlóinak, hogy az NSF International tanúsítványa szerint az 
eSpring Víztisztító rendszer nagyobb mennyiségű szennyeződést távolít
el, mint bármely másik UV szénszűrős technológián alapuló rendszer.

Emlékeztesse vásárlóit arra, hogy az eSpring Víztisztító volt a világon 
az első olyan rendszer, amely kielégítette az NSF/ANSI 42, 53 és 55B 
számú – három nemzetközileg elfogadott – vízminőségi szabvány 
követelményeit.

Bízzon a termékben. Az NSF tanúsítvány birtokában biztos lehet abban, 
hogy az eSpring Víztisztító rendszer teljesítménye megfelel annak, amit ígér.

Tudta Ön?
Az eSpring™ Víztisztító rend-
szer volt az első olyan rend-
szer a piacon, amely egy idő-
ben kielégítette három fontos 
NSF/ANSI vízminőségi szab-

vány követelményeit.

Az NSF Internationalról további információk a www.nsf.org 
vagy a www.espring.com weboldalakon találhatók.

Tudta Ön?
Az NSF 5 évenként 

újraellenőrzi az eSpring 
Víztisztító rendszert.

2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS
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ÚJ NUTRILITE™ Rágható rostkeverék

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

A rost fontos szerepet játszik az egészséges emésztés 
és bélműködés fenntartásában. A növényi sejtfalakban 
kétfajta rost található: oldhatatlan – cellulóz, 
hemicellulóz és lignin –, valamint oldható rostok – 
gumik, pektinek és keményítők. 

NUTRILITE Rágható 
rostkeverék
R. sz.: 104283

A NUTRILITE RÁGHATÓ 
ROSTKEVERÉK 13 természetes 
forrásból származó oldható és old-
hatatlan étkezési rostot tartalmaz, 
a többféle rostból készült étrend-
kiegészítő jóízű, kellemes állagú.

A termék önállóan vagy más 
NUTRILITE rostkészítményekkel 
együtt fogyasztható, ami lehetővé 
teszi, hogy a különböző forrásból 
származó rostok előnyös tulajdon-
ságai és optimális hatékonysága 
érvényesüljön.

Az oldható rostok lassítják az emésztő-
rendszer ürülését, ami tartósabb teltség-
érzetet és alacsonyabb emésztőenzim-
aktivitást eredményez. Az oldható rostok 
a szívműködésre is kedvezően hatnak. 
Szerepet játszanak a vércukorszint sza-
bályozásában is, mivel lassítják az emész-
tőrendszer ürülését és a tápanyagok 

felszívódását. Ezek az élettani hatások azt 
eredményezhetik, hogy a szénhidrát las-
sabban kerül a véráramba, így kiegyensú-
lyozottabbá válik a vércukorszint. Az old-
hatatlan rostok elsősorban az emésztés 
rendszerességét segítik elő és előnyösen 
befolyásolják a vastagbél működését.

A felnőttek átlagos rostbevitele nagyfokú 
változékonyságot mutat, általában napi 
11–13 g, ez az ajánlott mennyiségnek 
(napi 25–30 g) kevesebb, mint a fele.



2008 JÚLIUS–AUGUSZTUS

essent ia l s T I M E  D E F I A N C E

ÚJ ARTISTRY™  
bőrápoló- 

értékesítési 
verseny üzlete 
fellendítésére!

2008 júliusában új eladási versenyt* indí-
tunk, ezzel is ösztönözve és támogatva 

Önt az ARTISTRY bőrápolók 
értékesítésében!

Az Amway üzleti vállalkozók számára kiírt verseny három szakasz-
ból áll: minden szakasz hat hónapig tart, és minden sikeresen telje-
sített szakasz után, amennyiben elérte az ARTISTRY bőrápolók 
értékesítéséből származó, havonta előirányzott személyes PÉ-et, 
jutalomban részesül.

Az a 20 európai Amway üzleti vállalkozó, aki az egész verseny folya-
mán a legmagasabb összes személyes PÉ-et érte el az ARTISTRY 
bőrápolók értékesítéséből, EXTRA-jutalomként, az Amway vendége-
ként, háromnapos meghívást kap az AMWAY világközpontjába (Ada, 
Michigan, USA) és meglátogatja az ARTISTRY Szépségintézetet, ahol 
még többet megtudhat az ARTISTRY bőrápolókról.

A verseny során vásárlói számát növelheti, a jutalmakat megszerez-
heti és a különjutalmat elnyerheti. Az eredményes részvétel érdeké-
ben a versenyben valamennyi ARTISTRY arcápoló, így minden 
ARTISTRY bőrápoló, a Creme LuXury, a TIME DEFIANCE és az 
alapvető bőrápolók is részt vesznek. A hosszú távú verseny szaka-
szos jellege miatt nagyon rugalmas (részletek a következő oldalon).

Sikeres versenyzést kívánunk mindenkinek és örömmel 
várjuk a személyes találkozást a 20 nyertessel!

termék28

* A versenyben kizárólag az Amway üzleti vállalkozók vehetnek részt.
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Minősítési feltételek és jutalmak

I. szakasz: 2008. július 1–december 31.

Követelmény: Érje el legalább az alábbi személyes PÉ-et az ARTISTRY bőrápoló termék rendelése révén, bele-
értve az ARTISTRY TIME DEFIANCE™, az alapvető bőrápoló és a Creme LuXury™ arckrémet:

Jutalom: Professzionális prezentációs anyag az Amway üzleti vállalkozók eladásainak támogatására.

2008. júl. 2008. aug. 2008. szept. 2008. okt. 2008. nov. 2008. dec.

200 PÉ 200 PÉ 250 PÉ 250 PÉ 300 PÉ 300 PÉ

II. szakasz: 2009. január 1–június 30.

Követelmény: Érje el legalább az alábbi személyes PÉ-et az ARTISTRY bőrápoló termék rendelése révén, bele-
értve az ARTISTRY TIME DEFIANCE™, az alapvető bőrápoló és a Creme LuXury™ arckrémet:

Jutalom:  Egy különleges jutalom, amely segít abban, hogy még hatásosabb legyen az ARTISTRY 
termékek eladásában és ajánlásában.

2009. jan. 2009. febr. 2009. márc. 2009. ápr. 2009. máj. 2009. jún.

350 PÉ 350 PÉ 400 PÉ 400 PÉ 450 PÉ 450 PÉ

III. szakasz: 2009. július 1– december 31.

Követelmény:  Érje el legalább az alábbi személyes PÉ-et az ARTISTRY bőrápoló termék rendelése révén, bele-
értve az ARTISTRY TIME DEFIANCE™, az alapvető bőrápoló és a Creme LuXury™ arckrémet:

Jutalom:  Egy spa-hétvége és/vagy spa-kezelés 250 € (Magyarországon max. 65000 Ft) értékben. Csak a számlát 
kell hoznia, és mi üzletenként 65000 Ft értékig jóváírást adunk, amit beszámítunk a jövőbeni rendeléseibe.

2009. júl. 2009. aug. 2009. szept. 2009. okt. 2009. nov. 2009. dec.

500 PÉ 500 PÉ 500 PÉ 500 PÉ 500 PÉ 500 PÉ

Különjutalom: 

Az a 20 európai Amway üzleti vállalkozó, aki mindhárom szakaszt sikeresen 
teljesítette és az egész verseny folyamán a legmagasabb összes személyes PÉ-et 
érte el az ARTISTRY bőrápolók értékesítéséből, az Amway vendégeként 
háromnapos meghívást kap az AMWAY világközpontjába (Ada, Michigan, USA) 
és meglátogatja az ARTISTRY Szépségintézetet.

Még akkor is pályázhat az extrajutalomra, ha valamelyik szakaszban bármely okból nem érte el a minősítési szintet, de a másik két 
szakaszban többlet-PÉ-et ér el.

Mivel a verseny célja, hogy elősegítse és jutalmazza a versenyben részt vevő termékek eladását, az Amway igazolást kérhet arról, 
hogy a szokásos személyes felhasználáson felüli termékmennyiséget vevői vásárolták meg.

A verseny saját üzleti vállalkozással rendelkező jogi személyekre vonatkozik, mivel kizárólag az Amway üzleti vállalkozók számára 
engedélyezett az árusítás.

termék 29
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Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu 

Aktuális témánk: Súgó

Kezdje a Súgóval az áruház megismerését!
A Súgó segítségével fontos információkat tudhat meg 
a www.amway.hu webáruházról, annak működéséről 
és funkcióiról.

A Súgó felépítése:
A bal oldali navigációs menüben a főbb témakörök találhatók. 
A + jelre kattintva további részletek érhetők el. 
Kattintson arra a témára, amelyről többet szeretne megtudni!

Főbb témakörök:
• Hogyan kell a www.amway.hu oldalon regisztrálni? 
• Hogyan kell az első alkalommal bejelentkezni? 
• Hogyan kell a második alkalommal bejelentkezni? 
• Hogyan hívhatok vendéget webáruházamba? 
• Főmenü 
• Irodám 
• Megrendelések 
• Üzleti információk 
• Profilom 
• A rendelésfeladás módja 
• Melyik böngésző használatát javasoljuk?

A képernyő jobb oldalán a kiválasztott témakörhöz tartozó in-
formációkat találja, pl.: csoportos rendelés elküldésének lépései.

Keresés a Súgóban:
Hogy kérdésére a leggyorsabban megtalálja a választ, használja 
a Keresés funkciót. Egyszerűen írja be a keresett szót (szavakat) 
a képernyő bal oldalán található üres mezőbe. A Keresés gomb 
megnyomását követően válassza ki az alatta megjelenő találatok 
közül azt, amelyikről többet szeretne megtudni.

További kellemes időtöltést és vásárlást kívánunk áruházunkban!
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NUTRILITE

104283 NUTRILITE™ Rágható rostkeverék 30 tabl. 12,68 3917 4700,-  –  –

103493 Nutrilite 1™ étrend-kiegészítő 10 db 19,96 6167 7400,-  –  –

ARTISTRY AJÁNLAT – 2008. június–augusztus vége, illetve amíg a készlet tart

105564 ARTISTRY Creme LuXury Medál és táskadísz 1 db 23,73 7333 8800,- 11900,- 35

ICOOK™

202368 iCook Üzleti kézikönyv1 1 db  –  – 1800,- 1800,-  –

AKCIÓ 

101098 iCook Családi presztízskészlet2 27 db 891,91 275600 275600,- 358300,- 30
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 További akció  

•   ARTISTRY Fokozott nedvességtartalmú 
bőrvédő-hidratáló SPF15 
R. sz.:  5013 
PÉ 10,79 
KF 3333 
Besz. ár áfával 3000,- 
Aj. el. ár áfával 4100,- 
Árrés  35%  

A kedvezményes ár 2008. július 2–31. között 
érvényes. 

 Változások a forgalmazásban 

•  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
NUTRILITE™ Rágható multirost a készlet 
erejéig kapható. Rendelési számok: 100874 
– 60 tabletta és 4296 – 90 tabletta 

•  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bionergetizáló 
lábápoló pótalkatrészcsomag forgalmazását 
befejezzük. Rendelési szám: 970162 

  Júliusi akciók 

•   ARTISTRY Barnító szett
ARTISTRY Aranyszínű sminktükör és Barní-
tó púder – ajándék: Barnító púderecset
R. sz.  106946 
PÉ 14,16 
KF 4375 
Besz. ár áfával 6700,- 
Aj. el. ár áfával  9000,- 
Árrés  35% 

•   ARTISTRY Bőrsimító és hidratáló test-
ápoló, valamint Szájfény Sheer Gloss 
szett – 25% árkedvezménnyel
R. sz.:  106956 
PÉ  19,15 
KF  5917 
Besz. ár áfával  5300,- 
Aj. el. ár áfával 7200,- 
Árrés 35% 

A fenti akciók 2008. július 2–31. között 
érvényesek. 
A promóciós kedvezmények kizárólag 
a promóciós rendelési számok esetében 
érvényesek.

  Augusztusi akciók 

•   ARTISTRY Arcápoló szett 
TIME DEFIANCE Bőrszépítő arctej és Alfa-
hidroxi szérum plusz – 20% árengedménnyel
R. sz.:  106954 
PÉ 29,67 
KF   9167 
Besz. ár áfával  11000,- 
Aj. el. ár áfával 14900,- 
Árrés 35% 

•   SATINIQUE Hajszínvédő szett 
Hajsampon, Hajbalzsam és Hajszínvédő 
festett hajra – 25% kedvezménnyel
R. sz.: 231682 
PÉ  16,72 
KF  5167 
Besz. ár áfával 6200,- 
Aj. el. ár áfával 8100,- 
Árrés 30% 

Az akciós árak 2008. augusztus 4-től 31-ig 
érvényesek.

1 Kapható 2008. augusztus 1-től
2 Az akciós ajánlat 2008. augusztus 31-ig érvényes

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



HAMAROSAN MEGÚJULNAK AZ 
ARTISTRY™ ALAPVETŐ ARCÁPOLÓK
A közkedvelt, alapvető ARTISTRY arcápolók ÚJ, INNOVATÍV 
hatóanyag-együtteseket és ÚJ, a NUTRILITE™ által jóváhagyott 
alapanyagokat tartalmaznak. Az ARTISTRY essentials termékek 
MODERN, ugyanakkor letisztult csomagolásban lesznek kaphatók. 

Az AMAGRAM szeptemberi számában további 
információkkal jelentkezünk.
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