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Váš jarní úklid může být tentokrát snadný 
díky úžasné cenově zvýhodněné nabídce 
nejprodávanějších výrobků Amway v rámci 
oslavy 50. výročí Amway. 

L.O.C.™ Plus Jemný čisticí prostředek vyčistí 
povrchy ve vaší koupelně bez poškrábání 
a  L.O.C. Plus Čisticí prostředek na kov se 
postará o to, aby kovové povrchy zářily 
čistotou.

UŠETŘETE PŘI JARNÍM 
ÚKLIDU DÍKY

25% CENOVÉMU 
ZVÝHODNĚNÍ*

* Snížené B.h./O.o. vzhledem k cenovému zvýhodnění.
Speciální nabídka je platná do 31. prosince 2009.

Leták 50. výročí Amway – speciální nabídka si můžete zakoupit 
za cenu 34 Kč (v balení po 10 ks) – v prodeji od března 2009. 
Obj. č. 233137

Více informací týkajících se 50. výročí Amway naleznete 
na internetových stránkách Amway www.amway.cz

L.O.C.™ Plus Jemný 
čisticí prostředek 

Obj. č. 0951 
– 500 ml

L.O.C. Plus Čisticí 
prostředek na kov 

Obj. č. 0094 
– 200 ml

Dále v nabídce:

DISH DROPS™ Přípravek na mytí 
nádobí
Obj. č. 0228 – 1 litr 

PURSUE™ Čisticí prostředek 
na toalety s organickou kyselinou
Obj. č. 3951 – 750 ml 

L.O.C. Plus Čisticí prostředek na sklo
Obj. č. 7485 – 500 ml 

SA8™ Delicate Jemný tekutý prací 
prostředek
Obj. č. 3272 – 1 litr

BODY SERIES™ Hydratační mléko 
na ruce a tělo
Obj. č. 2175 – 400 ml 

BODY SERIES Koncentrované 
tekuté mýdlo na ruce  
Obj. č. 2171 – 250 ml 

BODY SERIES Koncentrované 
tekuté mýdlo na ruce 
(náhradní náplň)
Obj. č. 100100 – 1 litr  

BODY SERIES Osvěžující 
sprchový gel
Obj. č. 2162 – 400 ml 

BODY SERIES Osvěžující sprchový 
gel (náhradní náplň)
Obj. č. 2163 – 1 litr 
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Když jste se přidali k Amway, přidali 
jste se k něčemu víc než jen podnikání. 
Přidali jste se k celosvětové komunitě. 
Komunitě, která staví na úspěchu dalších 
lidí. Komunitě lidí, kteří mají potenciál, 
aby se jim dnes dařilo lépe než včera. 
Komunitě lidí, kteří se zavázali pomáhat 
k úspěchu i dalším.

Pro nás úspěch začíná tím, že vám 
pomáháme udělat první krok – k tomu, 
abyste uskutečnili prodej, vybudovali 
si podnikání a našli si přátele. A třeba 
i změnili svět, ve kterém žijeme. Chceme, 
abyste ze sebe dostali to nejlepší, co ve vás 
je. A naší odměnou je, že vám v tom 
pomáháme, stojíme vám po boku při 
vašem úsilí o dosažení cílů.

V roce 2008 společnost Amway dále rostla 
a dosáhla obratu 8 mld. USD. Udržitelný 
růst je v dnešních globálních ekonomických 

podmínkách něco, co by společnosti 
neměly pokládat za samozřejmost – a my 
to neděláme. Mnohé společnosti dnes 
považují za úspěch jakýkoli růst.

Jsme velká společnost a vždy někde 
na světě rosteme. Chceme, abychom byli 
úspěšní všude, na všech trzích. Víme, že 
dokážete růst bez ohledu na to, který trh 
podnikání Amway představujete.

Naším úkolem je vám pomoci. Pomoci 
vám dosáhnout toho nejlepšího, co ve vás 
je. Pomoci vám co nejlépe využít tuto 
báječnou příležitost, které říkáme Amway.

Stojíme vám po boku

BŘEZEN 2009



Jaro je obdobím, které pro většinu z nás signalizuje svěží 
start a nový růst. 

Platinoví VPA s kvalifikací Q12, kteří se dosud kvalifikovali v každém měsíci 
tohoto hospodářského roku 2008/2009, jsou na cestě za dalším růstem svého 
podnikání a za Roční odměnou pro Platinové VPA s kvalifikací Q12*.

Dosažením kvalifikace Q12 – tj. 12 kvalifikovaných měsíců na úrovni Stříbrného VPA 
v rámci hospodářského roku získají za svou tvrdou práci odměnu 130 000 Kč.

Takže, pokud jste se zatím vždy kvalifikovali, nepolevujte. Udržujte si tuto motivaci jako 
svou prioritu každodenních činností… ještě před jarním úklidem!!

Více informací o Motivačním programu 2008/2009 a přesná kvalifikační kritéria 
získáte od svého Platinového VPA, pobočky Amway nebo na internetových stránkách 
www.amway.cz v sekci Odměny a ocenění.

* Při zachování platných kvalifikačních kritérií.

Dejte se spolu 
s jarem do pohybu!

vašepodnikání4

BŘEZEN 2009



Vlastníkem podnikání Amway jste se zřejmě stali proto, abyste si pro sebe a pro svoji rodinu zajistili 
lepší život. A nepochybně si za své úsilí zasloužíte něco málo navíc. Kromě odměn, ocenění 

a dobrého pocitu z dosažených výsledků jsou vizitkou úspěšného podnikání vaše odznaky s kvalifikací. 
Odznak Amway pro jakoukoli kvalifikační úroveň je víc než jen cenný šperk, je to symbol vašeho 

odhodlání pozitivním způsobem měnit život lidí kolem vás. A navíc je to symbol vašeho vůdcovství, 
který můžete hrdě nosit a ukazovat celému světu.

Copyright 2009.  Amway Corporation, U.S.A.  All rights reserved.

PŘISPÍVÁME KE ZMĚNÁM prostřednictvím vedení
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1969

1979

1989

1999

2009
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1979

Již 50 LET 

5vašepodnikání
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      ZMĚN DÍKY
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Věděli jste, že společnost Amway vyplatila na výkonnostních 
odměnách svým Vlastníkům podnikání více než jakákoli jiná 
společnost působící v oblasti přímého prodeje v celé historii? 

To je poznávací znamení lídra a také to, co si Rich DeVos 
a Jay Van Andel představovali, když před více než padesáti lety 
společnost Amway založili. Dva přátelé se chtěli do historie 
zapsat podnikáním, které můžete snadno začít, snadno 
nabídnout dalším a které může snadno růst.

Každý den si miliony lidí po celém světě díky podnikání 
Amway plní své životní cíle a sny. Někteří VPA si díky prodeji 
inovativních výrobků Amway jen přivydělávají. Jiní si zvyšují 
svůj příjmový potenciál tím, že ostatním pomáhají začít 
budovat jejich vlastní podnikání Amway, přesně tak, jak to 
dělali Rich a Jay s prvními Vlastníky podnikání Amway.

„Do podnikání se může na částečný nebo na plný úvazek 
zapojit celá rodina,“ řekl předseda představenstva společnosti 
Amway Steve Van Andel. „Příležitost Amway vám umožňuje 
rozšiřovat své podnikání tak, jak chcete.“

„Jsme lídr a to znamená, že podnikání Amway funguje bez 
ohledu na kulturu a úroveň ekonomického rozvoje,“ uvedl 
prezident společnosti Amway Doug DeVos. „Lidé po celém 
světě hledají to, co jim nabízíme.“

1959
1969
1979
1989
1999
2009

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI 

PRO KAŽDÉHO

Příležitost 
pro všechny 

Když spoluzakladatel 

společnosti Amway 

Rich DeVos popisoval 

podnikatelskou příležitost 

Amway, říkal: „Cílem toho 

plánu je pomoci lidem vyšplhat 

se po žebříčku. Úspěch může 

mít každý. Dejte lidem najevo, 

že v ně i v jejich schopnosti 

věříte. A když uspějí oni, pak 

uspějete i vy.“ 

A dodal: „Sen je vždy 

uskutečnitelný pro ty, kdo jsou 

ochotni si ho zasloužit.“
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Díky podnikatelské 

příležitosti Amway 

mohou lidé 

po celém světě 

dojít ke smysluplné 

změně, kterou 

hledají – a mohou 

zanechat něco 

hodnotného svým 

dětem.

vašepodnikání 7
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Místní kvalifikace – prosinec 2008
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CHMELOVI Marie a Miloslav
KAVKA Ondřej
KOZURUBA Ivan
MARUŠKOVI Zdeněk 
a Marcela
POLÁKOVI Jana a Miloslav
STRÁNSKÁ Marcela 
a VYSLOUŽIL Jindřich
TOMIČ Michal
VRBOVI Radek a Ivana

15%

HUBIČKOVI Dalibor a Ilona Česká republika

Zlatý VPA 
prosinec

MYSLIVEC Richard a KOVANDOVÁ Jana Česká republika

Zlatý VPA 
prosinec

STUPKA Martin Česká republika

Stříbrný VPA 
prosinec

DIVIŠOVÁ Zuzana Česká republika

SYS Vladimír Česká republika

Rubínový VPA 
prosinec

Rubínový VPA 
prosinec

Podnikání s Amway je tou 
nejlepší podnikatelskou 
příležitostí na světě. A díky 
školicímu systému Setzer 
International můžete pracovat 

sami na sobě a stát se tím, čím chcete být. Všem vám přeji, 
abyste si plnili své cíle. Go DIAMOND!

Díky podnikatelské 
příležitosti Amway máme 
možnost zažívat růst 
i v dobách, které jsou 
všeobecně uznávané 

jako období hospodářské recese. Přiznejme si, že právě 
nyní se vyplatí intenzivně rozvíjet naše podnikání. Rád bych 
tímto poděkoval celé sponzorské linii za vytváření výborného 
prostředí umožňující růst nejenom mně, ale i lidem z týmu.

 

BÍLAHORKOVÁ Alena
CICVÁREK Jiří
KRÁL Jiří 
a GORYSZEWSKÁ Veronika
KURUC Matěj
PULTAR Aleš

12%

 

FEREBAUEROVÁ Radka
KOŘÍNEK Jan
MICHALCOVI Pavel a Tereza

9%

 

BOŠKOVÁ Marcela
HROCH Petr 
a BOSÁKOVÁ Božena
KAČEROVI Drahomíra 
a Miroslav
MÁNKOVÁ Lenka
NOVÁKOVI Jana a Martin
SLAVICKÝ Ivan
SUCHOMEL Stanislav
ŠVÉDOVI Vladimír a Jiřina
TESAŘ Jan
TOMANOVÁ Jana
TUŠA Norbert
UKSOVI Karel a Lenka
ZAICHUK Viktor

3%

 

KERDA Jiří
POKORNÝ Vít
SEDLÁKOVÁ Hana
ŠTĚPNIČKOVÁ Miroslava
ZAJAC Jiří
ŽÁKOVI Jaroslav a Zdeňka

6%
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Privilegovaní zákazníci Plus 
kvalifikovaní na výkonnostní úroveň za měsíc prosinec:

9% M+

BOUMA Jaroslav

BRZÁKOVÁ Eva 
a KLENC Josef

BŘICHÁČKOVI 
František a Miroslava

BUŠKOVI Dita a Marek

ČÁP Kamil

DVOŘÁK Pavel

FRIÁK Robert

HANZLOVÁ Jitka

HRUŠKA Michal

HUSNÍK Václav

JANOŠEK Jan

KABRNOVÁ Jana

KAPLAN Dominik

KONOPÁSKOVI 
Zdena a Vladimír

KŮS Jiří 
a ŽUFANOVÁ Dagmar

LEBEDA Radek

MAHULÍKOVI 
Pavel a Mariana

MANĚNA Karel

MARUNOVÁ Věra 
a SYCHROVÁ Věra

MAŠTEROVÁ Barbora

MATOUŠEK Jan

MICHLÍK Radek

MÜLLER Petr

MUSIL Tomáš

MYSLIVCOVÁ Andrea

PETERKOVÁ Lenka

PFEIFER Ondra

PILAŘ Zdeněk

POSSELT Jaroslav

POUČ Libor

TROJKOVI 
Zdenek a Marie

TUPÍ Daniel a Sofie

VYSTRČIL Martin

6% M+
ADÁMEK Ludvík 
a ADÁMEK David

ADÁMEK Lukáš

ADÁMEK Vladimír

AIPLDAUEROVI 
Dana a Zdeněk

BERGEROVÁ Soňa

CIPRA Štěpán

ČÍŽKOVÁ Libuše Marie

DRŠKOVI Kateřina a Jan

FERNEZA  Tomáš

HAMPLOVÁ Alena

HAMTÁK Václav

HELLINGEROVÁ Ivana

HENDRYCH Milan

HERÁK Milan

HRUBÁ Veronika

HRUŠKOVÁ Eva

CHRBOLKOVÁ Renata

JANOUŠKOVÁ Bohuslava

JAVŮRKOVÁ Dana

KADEŘÁBEK Lukáš

KNÍŘ Jakub

KOMRSKA Tomáš

KONEČNÁ Kateřina

KOSAŘ Josef

KOTKOVÁ Eva

KRAUS Filip

KRČAL Jan

LEDVINKOVÁ Marta

LÍBAL Jiří

MADEČTÍ Marcela a Libor

MAZUROVÁ Marcela

NOVÁ Marie

NOVÁ Romana

NOVÁK Martin

PEROUTKA Stanislav

POPÍLEK Josef

POTUŽÁKOVÁ Eva

ROM Miloš

SMRČKOVÁ Lucie

SOMOL Jan

ŠULÁKOVÁ Alena 
a KALINCOVÁ Barbora

TOUPAL Jakub

TŮMOVÁ Milada

TUPÁ Eva

ULČÁKOVÁ  Danuše 
a KRUPKA Pavel

URBAN Josef

VARLAMOVI 
Marina a Szergej

VORLÍČKOVÁ Petra

VRÁBEL Michal

WAGNEROVÁ Gabriela

ZOUFALÁ Kamila

ZUKAL Martin

ŽUČEK Alexandr

AMPAPOVÁ Zdenka

BALADA Martin

BALADOVÁ Iveta

BÁZLER Jiří

BEDNAŘÍKOVI Kateřina 
a Pavel

BĚLOR Marek

BERAN Václav

BOHUSLAVOVÁ Leona

BOLEDOVIČ František

BOŠTÍK Pavel

BRAVENEC Michal 

BROUSILOVÁ Jana

BURANDA Josef

ČAČKOVÁ Veronika

ČAPKOVÁ Lucie

ČEJKA Jiří

ČERMÁK Michal

ČERNÁ Iveta

DAREBNÍK Zdeněk

DASHZEVEG Oyuntungalag 
a BALGANJAV Narmandakh

DASHZEVGE Altantsog 
a BATCHULUUN Enkhbold

DEMARTINIOVÁ Eva

DEMMER Andreas 
a HINA Marita

DLUGI Petr

DOBROZEMSKÁ Kristina

DOLEŽALOVÁ Eliška

DOPITOVÁ Jana

DRAHOTA Václav

DRBOHLAV Jakub

DUDEK Lukáš

DUCH Zdeněk

DUŠÁKOVÁ Kateřina

FIALKA Martin

3% M+

FIALOVÁ Gabriela

FIANTA František

FILA Ondřej

FÍLA Radek

FILIP Michal

FIURÁŠKOVÁ Tereza

FÖSTER Miroslav

FRANCOVÁ Ivana

FRONĚK Jaroslav

GARANČOVSKÝ Jan

GERŽA Vladimír

GOLDOVÁ Hedvika 
a GOLDOVÁ Veronika

GROCHOL Martin

HACAROVÁ Miriam

HALADEJ Roman

HALÍŘOVÁ Zuzana

HAMÁČEK Jiří

HAMBALEK Jiří

HASNEDLOVI Václav 
a Šárka

HELCLOVÁ Petra

HELFER Roman

HELICH Jiří

HELICHOVÁ Marie

HERMANN Jakub

HEŘMÁNKOVÁ Jitka

HLADÍLEK Martin

HLAVATÁ Iva

HNILO Kryštof 
a PERUTÍKOVÁ Lucie

HOKROVÁ Jarmila

HOLÁ Vlasta

HONEŠOVÁ Věra

HOREK Tomáš

HOUDEK Michal

HOVORKA Michal

HUSÁKOVÁ Renata

CHLÁDKOVÁ Petra

CHOLEVÍKOVI Petra a Pavel

CHYTILOVÁ Dagmar

CHYTILOVÁ Klára

JABORNÍKOVÁ Jitka

JANDOVÁ Kateřina

JANEČKOVI Ivo a Eva

JANOTA Peter
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JELÍNEK Radek

JERJE František

JÍLKOVI Milada a Pavel

JINDRA Roman

JŮNOVI Marie a Josef

JUREN František

KABELE Karel

KADLECOVÁ Petra

KÁŠOVÁ Dagmar

KAŠPAR Jaroslav

KAŠPAR Michal

KIRYAKOVÁ Natallia

KLEČKOVÁ Jitka

KNEBLOVÁ Anna

KOCIÁNOVI Hana a Jiří

KOLÁŘ Kamil

KONIECZNI Eva a Jan

KORECKÁ Michaela

KOTLÁŘ Michal

KOVAL Lyudmyla

KOVÁŘOVI Miroslav 
a Jindřiška

KOZELKOVÁ Pavlína

KOŽNAROVÁ Denisa 
a KLÍMA Ondřej

KRATOCHVÍLOVI 
Antonie a Karel

KRATOCHVÍLOVI 
Marie a Miroslav

KRČÁL Petr

KREISINGER Filip

KREJČÍ Václav

KROUPOVÁ Věra

KŘIKLÁNOVÁ Kateřina

KŘIVÁK Jaroslav

KŘÍŽOVÁ Jiřina

KULÍK Jiří

KULÍŘOVÁ Petra

LAIBL Jan

LEHÁR Petr

LENÁRT Jakub

LIEBLOVÁ Zuzana

LINHART Jan

LINZOVÁ Vendula

LOUČKA Radek

MACHOVÁ Jitka

MALCOVÁ Šárka

MÁLEK David

MAREČKOVÁ Darja

MARKOVÁ Zuzana

MARTINÍKOVÁ Iva

MARTIŠ David

MATVIEYEVSKA Maryna

MAZURA Stanislav

MERT Štěpán

MERTLÍK Karel 
a HRBKOVÁ Jana

MIKULÁŠOVÁ Lubica

MILASEVIČ Jan 
a KARLOVÁ Jitka

MILLER Pavel

MŇUKOVI Miloslav 
a Kateřina

MOSTBEK Michal

MRŇOUS Viktor

MUSAEVA Ayshat 

MUSIL Jan

NACHMÜLLEROVÁ Milada

NARMANDAKH Enkhbat 
a BORGHULUUN 
Enkhsaikhan

NĚMCOVÁ Klára

NĚMEC Jan

NEUGEBEROVÁ Ivona

NOVÁ Kristýna

NOVÁK Martin

NOVÁK Radim

NOVOTNÝ Josef

NOVOTNÝ Tomáš

OBST Pavel

ONDÁŠOVI 
Pavel a Kateřina

OPATRNÝ Tomáš

PABIŠTA Richard

PARANIČOVÁ Klára

PAROUBKOVÁ Jana

PAVELKOVÁ Martina

PAVLÍČKOVÁ Alice

PEŠKOVÁ Kamila

PETŘÍČKOVÁ Pavlína

PIŠKOVÁ Sabina

PITTNEROVI 
Rostislav a Eva

PLECHATÁ Veronika

PLÍŠEK Bedřich

PLOS Jiří

POLÍVKA Ondřej

PRAŽÁKOVÁ Magdalena

PROKOPOVÁ Linda

PRÝMASOVÁ Michaela

PSOHLAVEC Michal

REIF Roman

REPŠOVI Marie a Jan

RIEGGEROVÁ Renáta

ROUBALÍKOVÁ Táňa

ROZKOL Jiří

RYCHLÍK Jiří

RYŠAVÁ Martina

RYŠLINK František

ŘÍHOVÁ Jana

SALAKOVI Milan 
a Stanislava

SALFICKÝ Petr

SASIN Levko

SEDLÁK Jan

SINKULOVÁ Alena

SIVEK Viliam

SJEKEL Kamil 
a BLÁHOVÁ Radka

SLÁDKOVÁ Renata

SLÍVA Jakub

SMĚLÝ Jan

SMRTKA Lukáš

SMYSLOVÁ Magdaléna

SOBOTA Roman

SOVOVÁ Vlasta

SOVOVÁ Zdeňka

STACHOVÁ Bohuslava

STEJSKAL Jaroslav

STUPKA Tomáš

SUCHÁ Lucie

SUCHÁNEK Petr

SVOBODA Adam 

SYNYTSYA Irina

ŠAFROVÁ Hana

ŠANDROVÁ Marcela

ŠEPSOVÁ Alena

ŠIMKOVÁ Kateřina

ŠÍPALOVÁ Eva

ŠKALOUDOVÁ Radka

ŠKVRNOVÁ Andrea

ŠNITA Radek

ŠNOROVÁ Šárka

ŠOLCOVÁ Kateřina

ŠOSMANOVÁ Larisa

ŠPÁN Jaroslav

ŠPERLING Ivan

ŠTARHOVÁ Petra

ŠTEFKO Michal a Natalia

ŠTEFKOVÁ Jindra

ŠTELZIGOVÁ Magdalena

ŠTELZIGOVI Mojmír 
a Denisa

ŠTÍBROVÁ Nikol

ŠVARC Vladimír 
a VRABCOVÁ Miroslava

ŠVEC Jakub

ŠVECOVI Ondřej a Zuzana

TAICHMANNOVI 
Štěpánka a Tomáš

TAMÁŠ Jan

TESAŘÍK Martin 
a CUŘÍNOVÁ Kristina

THEUER Jaroslav

TIANG Mei Ti

TILEUKABYLOV Adlet

TOBIÁŠ Lukáš

TOMÁŠEK Martin

TRANTINA Michal

UHLOVÁ Klára

VALEŠOVÁ Alena 
a VALEŠOVÁ Alena

VAŇÁKOVÁ Marcela

VANĚK Martin

VAŠICOVÁ Eva

VELÍŠKOVÁ Šárka

VÍCHA Jiří

VONDŘÍČKOVÁ Veronika

VOPATOVÁ Anna

VORÁČ Jan

VYROUBAL Miroslav

VYTLAČILOVÁ Soňa

WÁGNEROVÁ Pavla

WEIFENBACH Lothar

WOLFOVI Pavel a Michaela

ZAHRADNÍČKOVÁ Lenka

ZÁHRUBSKÝ František

ZEJŠEK Václav

ZEŤOVI Pavel a Hana

ZMUDOVÁ Lenka

ZOLMAN Jiří

ŽIVNÁ Eliška
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Nina Koryak    
Ukrajina

Nina se narodila v regionu Vinnica a v roce 1980 se přestěhovala do Oděsy. 
Než se pustila do podnikání s Amway, dosáhla úspěchu v tradičním podnikání. 
Na prezentaci Prodejního a marketingového plánu Amway si uvědomila, jak 
obrovskou příležitost toto podnikání nabízí. A tak se rozhodla přidat se k Amway. 
Dnes se do podnikání Amway pustili i oba její synové a Nina je na jejich úspěchy 
velice pyšná.

Nina je přesvědčena, že Amway nabízí lídrům obrovskou příležitost dál se vzdělávat a plnit si své cíle. Dnes žije tak, jak si vždy 
přála.

Slibné plány má i do budoucna. Jejím cílem je stát se Korunním velvyslaneckým VPA na Ukrajině a v Rusku.

TROJITÝ DIAMANTOVÝ VPA
SRPEN 2008

Larysa Hadjieva & 
Rauf Huseynov Ukrajina

Larysa a Rauf viděli v podnikatelské příležitosti Amway šanci, jak se stát nezávislými 
a změnit životní styl. Věří také, že jim jejich podnikání dává možnost denně konat dobré 
skutky a pomáhat ostatním žít lepší život. Larysa a Rauf jsou na svůj tým hrdí. Věří, že 

podnikání Amway se bude na Ukrajině dále rozvíjet a růst.

ŘEDITELSKÝ 
DIAMANTOVÝ VPA
SRPEN 2008

Izabela & Marek Bujwiccy
Polsko

Pracovali jsme jako překladatelka a inženýr ekonom. Vždy jsme chtěli mít výjimečný 
život, poznávat svět, setkávat se se zajímavými lidmi a učit se novým věcem. To vše nám 
umožnilo podnikání Amway.

Naše cesta k Ředitelské diamantové kvalifikaci nebyla impozantní, ale naučila nás trpělivosti a důslednosti. Už víme, co měli naši 
sponzoři na mysli, když říkali: „Úspěch znamená, že každý den dodržujete disciplínu.“

Při dosahování nových úrovní kvalifikace jsme sledovali úspěchy ostatních VPA v podnikání a těšili se z nich. Jsme na náš tým 
a jejich úspěchy hrdí.

I když aktivně pracujeme na našem podnikání, vedeme i velice spokojený rodinný život s našimi dvěma dcerami – Martou a Adou, 
které se těší, až se přidají k Amway.

U našich obchodních partnerů si velice vážíme jejich loajality a důslednosti v jednání. Jsme vděčni našim sponzorům Evě a Hansovi 
Nussholdovým a Jimovi a Nancy Dornanovým za to, že v nás věřili a že nám ukázali, jak se chopit této jedinečné podnikatelské 
příležitosti a jak budovat podnikání Amway.

ŘEDITELSKÝ 
DIAMANTOVÝ VPA
KVĚTEN 2008
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Anzhela & Oleg Onischuk
Ukrajina

Anzhela a Oleg žijí ve velkém průmyslové městě. Anzhela je účetní a Oleg ekonom. Oleg 
i nadále pracuje jako ředitel podniku. Mají velké cíle a díky podnikání Amway, podpoře jejich 
sponzora, usilovné práci a týmovému duchu se nemožné stalo skutečností. Jejich životním 

mottem je: „Jakmile se jednou rozhodnete, už neustupujte.“

DIAMANTOVÝ VPA
SRPEN 2008

Pavlo Vypryazhkin & Valentyna 
Shevchenko Ukrajina

DIAMANTOVÝ VPA
SRPEN 2008

Pavla a Valentynu seznámili s podnikáním Amway v roce 2003 Mykola a Olena Synytsya. 
Pavlo a Valentyna přičítají svůj úspěch členům svého týmu a sponzorské linii. Podnikání jim 
dalo příležitost vytyčit si cíle a plnit si je.

Olena & Mykola Synytsya 
Ukrajina

S podnikáním Amway začali před pěti lety. Měli zkušenosti s vedením tradiční firmy, a proto 
si okamžitě uvědomili, jak jedinečná tato podnikatelská příležitost je: nízké počáteční 
investice, minimální výdaje, vysoce kvalitní výrobky. Díky tomuto podnikání mají velkou 

příležitost pomáhat dalším lidem získat nezávislost a také se mohou s důvěrou dívat do budoucna.

DIAMANTOVÝ VPA
ČERVEN 2008

Vita Vigul
Ukrajina

Vita Vigul žije v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě. Profesí je logopedka. Vita má šestnáctiletého 
syna. Je to velice bystrá a energická osobnost. Váží si svého týmu partnerů, které spojují 
společné plány a cíle do budoucna. Vita buduje své podnikání s cílem zlepšit svůj život.

DIAMANTOVÝ VPA
ČERVENEC 2008

Volodymyr & Oksana 
Golota Ukrajina

Volodymyr a Oksana se seznámili s podnikáním Amway při svých studiích na univerzitě. Měli 
za to, že Prodejní a marketingový plán Amway má pro mladou rodinu velkou perspektivu. 
S pomocí svých sponzorů Ivana a Svitlany Hlushko a Igora a Valerie Kharatin si vybudovali 

velký profesionální tým. Jejich mottem je: „Nebojte se, křídla má každý, roztáhněte je a leťte.“

DIAMANTOVÝ VPA
ČERVEN 2008



Základní pomůcka pro úspěšné podnikání!

S radostí vám nabízíme aktualizované 
Startovací soupravy díl 1 a díl 2, které jsou 
v prodeji od března 2009!

Důležitou částí Startovací soupravy, dílu 1 – 
obj. č. 100568 je Leták Výrobkové 
soupravy 100 a 200 B.h., který je 
skvělou pomůckou při motivaci nových VPA 
díky skvělé nabídce výrobků. Proč nevyužít 
těchto výhodných nabídek?

Brožura Obchodní pravidla Amway 
je také součástí Startovací soupravy, 
díl 1 a zajišťuje, aby naši zákazníci byli 
o podnikání Amway dobře informováni. 
V brožuře byla aktualizovaná sekce 
Evropská rámcová politika řízení 
podpůrných obchodních materiálů.

Startovací souprava, díl 2 – obj. č.100569 
obsahuje aktualizovanou verzi brožury 
Podpora podnikatelské příležitosti 
Amway, kterou je možné zakoupit také 
samostatně pod obj. č. 104694. Tato 
nezbytná pomůcka obsahuje přehled 
materiálů a pomůcek důležitých pro 
podporu a růst vašeho podnikání. 

Ceny těchto materiálů naleznete na str. 35 
nebo v aktuálním Ceníku Amway.

Podporujte své podnikání 
a nezapomeňte si aktualizované 
materiály objednat co nejdříve!

BŘEZEN 2009

Amway Česká republika zveřejní v Amagramu jméno každého Vlastníka podnikání Amway a Privilegovaného zákazníka plus, 
který během třech po sobě jdoucích měsíců nasponzoruje alespoň 3 nové linie. 

Pro zveřejnění zašlete laskavě oddělení služeb zákazníkům Amway ČR jména a Identifikační čísla nově nasponzorovaných VPA/M+. 
Tato podpora je platná od ledna 2001. Jména budou zveřejněna vždy v nejbližším Amagramu.

Přejeme mnoho úspěchů sponzorům i jejich novým liniím. 

Jméno Počet nově nasponzorovaných partnerů

Váchovi Renate a Milan 13
Dědečková Aneta 5
Giblovi Milada a Ivo 5

OBDOBÍ ZÁŘÍ – LISTOPAD 2008

Sponzorování je jedním z úhelných kamenů vašeho úspěchu s Amway!

PODPORA SPONZOROVÁNÍ

13projevuznání

Jméno Počet nově nasponzorovaných partnerů

Rackovi Zuzana a Pavel 4

OBDOBÍ LISTOPAD 2008 – LEDEN 2009

Sponzorování je jedním z úhelných kamenů vašeho úspěchu s Amway!

PODPORA SPONZOROVÁNÍ



VE STYLOVÉ 
DÁRKOVÉ 
KRABIČCE

Tento nádherný přívěsek potažený rhodiem je pokrytý rakouskými křišťály 
a můžete jej nosit jako přívěsek na řetízek nebo jako dekoraci na vaši kabelku.
Podělte se o velkolepost  ARTISTRY Creme LuXury se svými zákazníky, 
a oslňte je tímto skvělým dárkem navíc.
Navštivte Brand Centre značky ARISTRY na stránkách www.amway.cz

Tato speciální nabídka platí od března do 31. května 2009 nebo do vyprodání zásob.*

*Přesné datum zahájení této speciální nabídky bude uveřejněno na internetových stránkách Amway: www.amway.cz

Vaši zákazníci mohou u příležitosti Mezinárodního dne žen 
potěšit své milované speciálním dárkem od  ARTISTRY™ 
Creme LuXury. 

Program osobní aktivity
Blahopřejeme všem VPA, kteří získali odměnu 780 Kč dosažením minimálně 200 os. B.h. 
ve 4 po sobě jdoucích měsících.  Blahopřejeme také všem M+, kteří získali slevu 260 Kč 
dosažením minimálně 100 os. B.h. ve 4 po sobě jdoucích měsících.  

Výsledky za měsíc 
PROSINEC 2008
260 Kč
BARTLOVI, PETRA 
A LADISLAV
BRABENCOVÁ, RENATA
BREJCHA, KAREL 
A HEJDUKOVÁ, JANA
CIMRMANOVI, PETR 
A PETRA
ČADOVÁ, PAVLA
ČÁP, KAMIL
ČÁP, MIROSLAV
ČEJKOVÁ, VĚRA
ČERNOHOUZOVÁ, JANA
DOSTÁL, JAROSLAV
DVOŘÁK, FRANTIŠEK
DVOŘÁK, JAN
DVOŘÁKOVÁ, IVANA
FLORIÁNOVÁ, BOŽENA
FRÍDOVÁ, DAGMAR
HAMANOVÁ, ZDEŇKA
HASSMANOVÁ, MARIE
HAVELKA, JIŘÍ
HOLEKOVÁ, ALENA
HORÁKOVÁ, HELENA

HRADIL, DAVID
CHARAMZOVÁ, SOŇA
JANDA, TOMÁŠ
JANOUŠEK, MICHAL
JECH, CTIBOR
JOZÍF, MARTIN
KOČÍ, BOHUSLAV 
A DRAHOMÍRA
KOJANOVI, TOMÁŠ 
A ZDEŇKA
KOLAFOVI, TOMÁŠ 
A MARKÉTA
KONKOLOVI, MILAN 
A LIBUŠE
KOPČILOVÁ, BARBORA
KURFÜRSTOVÁ, MARTA
LOUKOTA, ROBERT
MACHÁČKOVÁ, IRENA
MACHÁŇ, JAKUB
MATĚJČEK, MILAN
MATULOVI, VLASTIMIL 
A ADÉLA
MELIKHOVÁ, LIUDMILA
MOUCHA, VRATISLAV
MRÁČKOVI, MILOSLAV 
A JAROSLAVA
MÚČKOVI, DENISA A PETER

MYSLIVCOVÁ, ANDREA
NEDOMOVÁ, IVETA
NOVÁK, VÍTĚZSLAV
OBORNÍK, VÁCLAV
PÁLENÍKOVÁ, TATIANA
PARDUBICKÝ, PETR
POLÁKOVÁ, MICHAELA
POLÍVKOVI, MARTIN 
A VERONIKA
RAMBOUSEK, MARTIN
ROOBOVI, PAVEL 
A MICHAELA
ROUSKOVI, DUŠAN 
A ALENA
SCHMIEDLOVÁ, MARTINA
SKLÁDALOVÁ, MONIKA
SOUKUPOVÁ, LENKA 
A RAJER, MIROSLAV
STOJAN, MAREK
STÝBLO, JOSEF
SUCHOMEL, MAREK
ŠINOGLOVÁ, MIROSLAVA
ŠPAČKOVÁ, MAGDALÉNA
ŠTEFFEK, MILOŠ
ŠTÍPKOVÁ, ZUZANA
TEJNICKÁ, KATEŘINA

TICHÁ, IVETA A SEMOVÁ, 
VERONIKA
TROJÁNEK, JAKUB
TROJANOVI, LIBOR 
A MARTINA
TRŽILOVÁ, EVA
VÁCHOVI, FILIP A MILENA
VALTROVÁ, KAROLÍNA
VAŠEK, DANIEL
VÁVROVI, VĚRA A LEOŠ
WIEDEMANN, JIŘÍ
ZAHORANSKÁ, LENKA
ŽIŠKOVÁ, EVA

Výsledky za měsíc 
PROSINEC 2008
780  Kč 
BLAŽKOVÁ, HANA
GIBLOVI, MILADA A IVO
HEJKAL, LUKÁŠ
POLOCZEK, VLADISLAV
VU, MINH HUONG
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projevuznání14

Pokud si vaši zákazníci zakoupí 1 ks výrobku ARTISTRY 
Creme LuXury (obj. č. 103564) obdrží navíc krásný stylový 
ARTISTRY Creme LuXury Přívěsek. Nabídka platí pouze 
do vyprodání zásob.



   V roce 1920 přišel 
zakladatel značky NUTRILITE 
Carl Rehnborg s myšlenkou 
rostlinných doplňků stravy, 
které pomohou nastavit 
rovnováhu ve stravovacím 
režimu.

   Společnost Amway má 
na celkové ploše 2 555 ha 
(6 310 akrů) čtyři farmy, 
na kterých se pěstují mnohé 
z rostlin používaných ve 
výrobcích NUTRILITE.

   Při pěstování rostlin, ze kterých 
se vyrábějí rostlinné koncentráty 
NUTRILITE, se využívají udržitelné 
zemědělské postupy. Nespoléháme 
se na škodlivé pesticidy a chemická 
hnojiva, místo toho dáváme 
prostor přírodě. 

   Ročně se provádí na 
400 000 analýz výrobků 
NUTRILITE. Každá šarže 
doplňků stravy prochází 
v průměru 330 kontrolami 
a zkouškami jakosti.

   Institut zdraví Nutrilite (Nutrilite 
Health Institute – NHI) je založen 
na celosvětové spolupráci 
odborníků, jejichž cílem je pomoci 
lidem dosáhnout optimálního 
zdraví na základě výzkumu, 
vzdělání a praktických řešení. 

    Dnes jsou výrobky 
NUTRILITE dostupné 
milionům lidí z více než 
50 zemí celého světa.

Značka NUTRILITE™  
SLAVÍ 75. VÝROČÍ KVALITY, 
KTERÉ MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Díky zkušenostem získaným v posledních 75 letech, kdy značka 
NUTRILITE pomáhala získat co nejvíce z přírody a vědy, 
mohli naši zákazníci vytěžit maximum i ze svých životů.

Doplňte znalosti vašich klientů o značce NUTRILITE 
o těchto osm základních faktů:

   Sortiment výrobků 
NUTRILITE, který se dnes 
nabízí, je podložen 75letou 
zkušeností v oblasti výživy 
a výzkumu. 

   NUTRILITE je přední světová 
značka vitaminů, minerálních 
látek a doplňků stravy*. 

*(na základě tržeb z roku 2007, jak vyplynuly 
z výzkumu společnosti Euromonitor International).
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Vaše zákaznice mohou díky nové kolekci dekorativní kosmetiky vplout do jara na jemných 
tónech navátého písku, hebkých trav a křehkých poupat. Stejně harmonických jako zemité 
tóny zelené, obklopující okvětní lístky třešní a broskvoní. Oči září jako mořem smáčené mušle. 
Tváře pokrývá jemný třpyt. 

Nová ARTISTRY Jemná rtěnka taje na rtech a ponechává na nich bohatý a uklidňující dotek ráje. 

Něžná krása. Elegantní souzvuk.
ARTISTRY™ Naturale Inspiration – Jarní kolekce 2009

NOVÉvýrobky16
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S novou kolekcí dekorativní kosmetiky ARTISTRY Naturale 
Inspiration – Jarní kolekcí 2009 vstoupíte do nové sezony jako 
na vlnách jemného vánku. Přirozený odstín kůže dá krásně vyniknout 
paletě tónů inspirovaných vodou, pískem, mořem a zemí. Nevtíravý 
luxus osmi minerálních očních stínů a šesti nových Jemných rtěnek 
je klíčem k vytvoření světlem naplněného 
líčení pro letošní jaro.

Tak přirozené, přitom tak „chic“.

Doplňte „chick“ paletu očních stínů šesti odstíny ARTISTRY Jemnou rtěnkou. 
Ve zcela novém sladěném pouzdru ARTISTRY od Oliviera Van Doorna.  

ARTISTRY Sada 4 očních 
stínů – Insight nabízí čtyři 
sladěné odstíny:

• Fresh Moss

• Sable

• Bone

• Sandstone

Obj. č. 107083

Vyzkoušejte jemnější 
čtyři vzájemně doplňující se 
odstíny ARTISTRY Sadu 
4 očních stínů – Revelation:

• Fern

• Jade

• Starry Night

• Joy

Obj. č. 107088

Nezapomeňte na ARTISTRY 
Čtyřdílné pouzdro, které navrhl 
Olivier Van Doorne. Je vhodné 
pro výše uvedené krásné 
odstíny. Pouzdro se prodává 
samostatně.

Obj. č. 104173

Barely
107093

Russet
107097

Quartz
107096

Blossom
107095

Lily
107094

Lotus Pod
107098

NOVÉvýrobky 17
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V prodeji od března 2009.* 
*Přesné datum zahájení prodeje bude uveřejněno na internetových stránkách Amway: www.amway.cz
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6 jednoduchých kroků 
k tomu, abyste byli zdravější!
Drobné úpravy životního stylu mohou znamenat mnoho. Pomozte svým 
zákazníkům na jejich cestě k optimálnímu zdraví těmito jednoduchými kroky 
pro zdravější životní styl. Sestavil je Sean Foy, prezident společnosti Personal 
Wellness Corporation a sportovní fyziolog působící v Institutu zdraví Nutrilite.

Snídejte! 
Snídaně nastartuje váš 
metabolismus. Výzkumy ukazují, že 
lidé, kteří snídají, mají ve srovnání 
s nesnídajícími vyšší pravděpodobnost, 
že se jim podaří snížit hmotnost nebo si 
zdravou hmotnost udržet.

Vybírejte si jídla, která máte rádi.  
Většina lidí se mylně domnívá, že zdravá strava znamená 
nevýrazná a nudná jídla. Najděte si nízkokalorické recepty. 
Uplatněte tvůrčího ducha a pokrmům přidávejte zajímavé 
chuti bez toho, aniž byste zvyšovali jejich kalorickou 
hodnotu.

Rozhýbejte se! 
Zaparkujte auto o něco 
dále. Místo výtahem jděte 
po schodech. Každý krok 
navíc může představovat 
zlepšení vašeho zdravotního 
stavu.

Vyberte si cvičení, 
které vás baví.
Cvičení nemá být mučení! 
Pokud vás baví jezdit na 
kole, jezděte na kole. 
Pokud máte rádi kolektivní 
hry, hrajte kolektivní 
hry. Vyberte si rekreační 
aktivity, které vás baví, 
abyste u nich vydrželi.

Pijte hodně vody.
Výzkumy ukazují, že 
dostatečný příjem vody 
je nejen prospěšný pro 
vaše zdraví, ale rovněž 
pomáhá při snižování hmotnosti.

Mezi jídly si vybírejte 
zdravé svačinky.
Výzkumy ukazují, že zdravé 
svačinky mezi hlavními jídly 
fungují jako dobrý způsob kontroly 
vašich chutí a snižování hmotnosti. 
Například kousek ovoce nebo sklenice 
mléka představují  správný způsob, jak 
získat dostatek živin bez přejídání se. 

Kvalita, které můžete věřit.

výrobky18
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Výrobky řady péče o pleť pro vás…

BŘEZEN 2009
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…mohou udělat mn 
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ARTISTRY essentials, prestižní systém péče o krásu, který 

kombinuje péči o pleť té nejvyšší úrovně s jednoduchostí, 

představuje nové výrobky. Vaše zákaznice zde naleznou něco 

zvláštního pro každý den a také nové výrobky pro pleť 

vyžadující speciální péči. Protože jenom jedna osoba ví, 

co potřebujete nejvíce. VY!

ohem více

ODHALTE 
SVOJI KRÁSU 

S

NOVÉvýrobky 21
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VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝROBKY V NOVÉM 
ELEGANTNÍM BALENÍ S DOTEKEM HEDVÁBÍ

*ODHALTE SVŮJ POHLED
ARTISTRY™ essentials Regenerační oční krém
Napuchlé oči a jemné linky vyhladí výtažek z lékořice, vitamin A 
a citrusové flavonoidy. Skutečné probuzení zářících očí.
Obj. č. 105531 – 15 g

*ODHALTE SVOJI  HEBKOST 
ARTISTRY essentials Hydratační přípravek Plus – nový výrobek!
Drsná, suchá a namáhaná kůže bude za okamžik hebká jako pravé 
hedvábí. Použijte tento výrobek na místa, kde jej potřebujete nejvíce, 
nebo jej přidejte k hydratačnímu mléku nebo zklidňujícímu krému. 
Jedinečný olej obohacený o vitaminy vám poskytne okamžitou pomoc.
Obj. č. 104133 – 14,5 ml

*ODHALTE SVOU PŘIROZENOST
ARTISTRY essentials Odstraňovač líčidel z očí a rtů
Jemně se zbavte nánosů náročného dne a ponechte si svoji přirozenou 
krásu. Tento nemastný přípravek zanechá vaši pokožku svěží a čistou. 
Nechte se rozmazlit péčí gelu z aloe vera a výtažků z heřmánku a ovsa.
Obj. č. 106403 – 120 ml

*ODHALTE SVŮJ TŘPYT A ČISTOTU
ARTISTRY essentials Intenzivní hydratační maska
Krátké prázdniny pro vaši pleť. Suchá pleť se zklidní, normální pleť je 
po použití tohoto hydratujícího přípravku báječně jemná. Mango, aloe 
a kakaové máslo dodají vaší pleti nový jas.
Obj. č. 106401 – 100 ml

ARTISTRY essentials Hlubokočisticí maska
Zklidněte svoji pleť pomocí této povzbuzující krémové minerální 
jílové masky. Zažijte pocit skutečně čisté pleti, která je hebká, 
osvěžená a povzbuzená. Hlavní slovo má ženšen.
Obj. č. 106400 – 100 ml

*ODHALTE SVOU JEMNOST
ARTISTRY essentials Peelingový krém
Od svěží mladě vyhlížející pleti vás dělí jen použití tohoto výrobku. 
Pěnivý gel s abrazivními účinky spojuje čisticí složku s peelingem a zbaví 
vaši pleť odumřelých buněk a kožního mazu. Jojoba zajišťuje peeling, 
heřmánek uklidňuje.
Obj. č. 106399 – 125 ml 

Vaše pleť je jedinečná:
a taková je i péče o ni.

NOVÝ 
VÝROBEK

BŘEZEN 2009
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*VÍCE INFORMACÍ  V IZ .  VÝROBKOVÝ MANUÁL KRÁSA (ob j .  č .  216996) .

Výše uvedené výrobky řady essentials, kromě nového výrobku Hydratační přípravek Plus, nahrazují stávající výrobky 
a budou v prodeji po vyprodání zásob stávajících výrobků obj. č.: 4662, 100227, 100196, 100197, 100198.
Nový výrobek Hydratační přípravek Plus – obj. č. 104133 bude v prodeji od března 2009.**

**Přesné datum zahájení prodeje nového výrobku bude uveřejněno na internetových stránkách Amway: www.amway.cz 



Nový ARTISTRY™ Vzorník 
barev – v prodeji od března 2009

Obj. č. 217108

Vzorník obsahuje nové odstíny ARTISTRY Naturale 
Inspiration – Jarní kolekce 2009 a odstíny nových 
podkladových make-upů.

Tato jednoduchá a přehledná brožurka umožňuje, aby si vaši zákazníci 
vybrali ten správný odstín, který se hodí k odstínu jejich pleti. Brožura 
obsahuje kompletní nabídku odstínů ARTISTRY, tipy pro líčení 
a ukázku modelek nalíčených dekorativní kosmetikou ARTISTRY.

Předveďte pomocí aktualizovaného Vzorníku barev rozšířenou nabídku odstínů ARTISTRY svým 
zákazníkům a poraďte jim při výběru těch správných výrobků.

Velikost brožurky, která se snadno vejde do kapsy, a zároveň její obrovská funkčnost jsou ideální 
pro předvedení dekorativní řady ARTISTRY při každé příležitosti.

vašepodnikání 23
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DOPORUČTE SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM TY NEJLEPŠÍ 
A NEJVHODNĚJŠÍ VÝROBKY
Díky ARTISTRY™ Přístroji pro kosmetickou analýzu pleti si můžete být jisti, 
že doporučujete svým zákazníkům ty nejvhodnější výrobky proti stárnutí 
pleti řady ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™, dle jejich individuálních potřeb. 
Vaše rady získají profesionální ráz a prodej výrobků se stane snadnějším.

K čemu je ARTISTRY Přístroj pro kosmetickou analýzu?
ARTISTRY Přístroj pro kosmetickou analýzu identifikuje tyto dva aspekty pleti vašich zákazníků: 

•  HLADINU HYDRATACE – určuje hladinu vlhkosti v pleti, která uchovává, optimalizuje 
a chrání pleť. 

•  HLADINU KOŽNÍHO MAZU – určuje hladinu kožního mazu v pleti, která vyrovnává 
hydrataci pleti a pomáhá regulovat lesk pleti.

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Denní ochranný krém SPF 15
Bohatý, změkčující krém, který 
poskytuje intenzivní hydrataci. 
Chrání pleť před poškozením 
a předchází viditelným 
známkám stárnutí pleti.
Obj. č. 101821 – 50 ml

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Denní ochranná emulze SPF 15  
Lehká, nemastná denní emulze 
s aktivními složkami, které chrání 
pleť před poškozením a předcházejí 
viditelným známkám stárnutí pleti. 
Obj. č. 101822 – 50 ml

PLEŤ S NEDOSTATKEM 
HYDRATACE

PŘÍLIŠ 
MASTNÁ PLEŤ

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Noční regenerační krém
Luxusní noční hydratační krém, 
který pomáhá odstraňovat 
viditelné známky stárnutí, 
zatímco spíte.
Obj. č. 101823 – 50 ml

ARTISTRY TIME DEFIANCE 
Noční regenerační emulze 
Lehká, nemastná noční emulze, 
která pomáhá odstraňovat viditelné 
známky stárnutí, zatímco spíte.
Obj. č. 101824 – 50 ml

ARTISTRY Přístroj pro kosmetickou analýzu
Obj. č. 232385

Navštivte internetové stránky Amway www.amway.cz pro další detaily o výrobcích.

Více informací o ARTISTRY TIME DEFIANCE naleznete 
na internetových stránkách www.amway.cz.

DEN

NOC
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Výrobky značky NUTRILITE™Výrobky značky NUTRILITE™
pro aktivní životní styl 

Ať už vaši zákazníci pravidelně cvičí nebo mají nabitý denní program, v nabídce 
výrobků značky NUTRILITE pro aktivní životní styl najdou svůj výrobek všichni. 

Výrobky nabízíme ve třech oblastech: Energie, Rehydratace, Hydratace. 

BŘEZEN 2009



* Red Orange Complex 

is a trademark of 

Bionap SRL.

NUTRILITE 1™ NUTRILITE 1™ 
Doplněk stravyDoplněk stravy

Klíčové vlastnosti a výhody
Rychlá obnova svěžesti.• 
Podpora duševní bdělosti.• 
Kofein z přírodních zdrojů. • 
 Obsahuje vitaminy B a ŽÁDNÁ umělá barviva, příchutě či • 
konzervanty.
Příjemná grapefruitová příchuť.• 

Použití
Užívejte 1–2 lahvičky denně. • 
Jednoduše otočte uzávěrem, energicky protřepejte a vypijte.• 
Pro muže i ženy s náročným životním stylem.• 

Užívejte před cvičením nebo fyzickou aktivitou.• 

NUTRILITE 1 Doplněk stravy

Obj. č. 103493 
Balení 10 lahviček po 15 ml

Energie Hydratace
Pokud potřebujete pohodlně a rychle doplnit energii 
před cvičením nebo potřebujete dodatečnou dávku 
energie kdykoli během dne, použijte doplněk stravy 

NUTRILITE 1™.

NUTRILITE FITH2O™ Nápoj obohacený 
o antioxidanty vám kdykoli pomůže hydratovat 

a vyživovat váš organismus.

NUTRILITE FITNUTRILITE FITHH
22
OO  

Nápoj obohacený o antioxidantyNápoj obohacený o antioxidanty

Klíčové vlastnosti a výhody
 Nízkokalorický nápoj (méně než 20 kalorií v sáčku) s nízkým • 
obsahem sacharidů.
Pomáhá hydratovat a vyživovat organismus, kdykoli je potřeba.• 
 Poskytuje antioxidanty z komplexu z červených pomerančů • 
(Red Orange Complex)*, které pomáhají v boji s volnými radikály 
vznikajícími ze znečištěného prostředí, špatných stravovacích 
návyků a přemíry stresu.
 Zdravá a chutná alternativa k čisté vodě pro zajištění hydratace • 
po celý den.
Rychle rozpustná, praktická nápojová směs.• 

Ve dvou výtečných příchutích – mandarinky a broskve.• 

Použití
Užívejte 1-2 sáčky denně, kdykoli je potřeba.• 
Smíchejte s 500 ml vody. • 
Zejména pro ženy i muže s náročným životním stylem.• 

NUTRILITE FITH
2
O

Nápoj obohacený 

o antioxidanty

Obj. č. 103786  
– s příchutí mandarinky 
Balení 20 sáčků po 6 g 

Obj. č. 103787 
– s příchutí broskve
Balení 20 sáčků po 6 g 

† Izotonické nápoje jsou vhodné pro většinu lidí, zvláště pro ty, kteří se 
věnují cvičení déle než 1 hodinu. Hypotonické nápoje jsou vhodné pro ty, 

kteří potřebují doplnit tekutiny, ale nepotřebují tolik energie, 
např. pokud se věnují cvičení méně než 1 hodinu. 

26 výrobky
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Rehydratace

NUTRILITE STRIVE+ NUTRILITE STRIVE+ 
Izotonický nápojIzotonický nápoj

Klíčové vlastnosti a výhody
 Obsahuje komplex z červených pomerančů (Red Orange • 
Complex™ – ROC)*, který pomáhá snížit oxidační stres.
Pomáhá tělu chránit se během fyzické námahy.• 
 Obnovuje zásoby elektrolytu, které se při cvičení vylučují • 
společně s potem.
Rychle rozpustná, praktická nápojová směs.• 

Ve dvou výtečných příchutích – grapefruit a ovocná směs.• 

Použití
Užívejte 1 sáček denně.• 
 Pro získání izotonického nápoje† smíchejte s 400 ml vody, pro • 
hypotonický nápoj † použijte 500 ml vody.
 Pro muže i ženy zabývající se velmi intenzivní fyzickou aktivitou.• 
Užívejte před cvičením nebo fyzickou aktivitou a během nich.• 

Pro rehydrataci, náhradu a doplnění živin 
a minerálních látek vyloučených během cvičení 

a po něm použijte NUTRILITE™ STRIVE+™ 
Izotonický nápoj.

NUTRILITE STRIVE+

Izotonický nápoj

Obj. č. 103788  
– s příchutí grapefruitu 
Balení 20 sáčků po 30 g 

Obj. č. 103789 
– s příchutí ovocné 
směsi 
Balení 20 sáčků 
po 30 g 

Komplex z červených 
pomerančů (Red Orange 

Complex)*, který je v NUTRILITE 
FITH2O Nápoji obohaceném 

o antioxidanty a NUTRILITE STRIVE+ 
Izotonickém nápoji obsažen, je rostlinná složka, 

u níž bylo v klinických výzkumech prokázáno, že 
pomáhá udržet buňkám jejich celistvost. Jednoduše 

řečeno, přirozeným způsobem pomáhá vašemu tělu chránit 
se během fyzické aktivity.

* Red Orange Complex je ochranná známka společnosti Bionap SRL.

NUTRILITE NUTRILITE 
Sportovní láhevSportovní láhev

Exkluzivně navržená pro používání s nápoji 
NUTRILITE FITH20 a NUTRILITE STRIVE+. 

Stylová funkční láhev s vnitřní úložnou 
přihrádkou na sáčky NUTRILITE FITH20 

a NUTRILITE STRIVE+.

Obj. č. 400855

výrobky 27
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 Výrobky jsou k dispozici v malých • 

baleních, která lze jednoduše použít 

jako vzorky. Můžete tak mít vzorky 

s sebou, ať už jdete kamkoli.

 Většina lidí ví, že je důležité • 

dodržovat správný pitný režim 

a pít více vody. Problémem je často 

chuť čisté vody. Seznamte zákazníky 

se skvěle chutnajícím nápojem 

NUTRILITE FITH
2
O.

 Seznamte se s potřebami svých • 

zákazníků. I lidé, kteří necvičí tolik, 

kolik by měli, chtějí často těžit 

z výhod stravy a nápojů určených 

pro sportovce.

PRODEJNÍ TIPYPRODEJNÍ TIPY

Prodej výrobků značky NUTRILITE pro aktivní životní styl nemůže být jednodušší. 
Příležitostí v této oblasti je nepřeberně. Původně byly zaměřeny na lidi holdující fitness, ale nyní je jejich 

záběr daleko širší a mohou se stát výborným předstupněm k potenciálním budoucím prodejům.

Navštivte školicí středisko aktivního životního stylu 
NUTRILITE a seznamte se s výjimečnými výhodami 

těchto úžasných výrobků osobně. 
Více na www.amway.cz

Zákaznické karty NUTRILITE 

Ideální pro uvedení kontaktních údajů, používejte je 
společně se Zákaznickými kartami Aktivní životní styl 

Zákaznické karty (balení po 10) 

obj. č. 106714   

PODPŮRNÉ MATERIÁLY

NUTRILITE Leták 
aktivní životní styl

Objednejte si je co nejdříve a seznamte 
své zákazníky s nabídkou výrobků značky 

NUTRILITE™ pro aktivní životní styl – 
od března s rozšířenou řadou výrobků. 

Leták (balení po 10) 

obj. č. 106550  



ČAJ A KÁVA VÝBORNÉ 
KVALITY A KONZISTENCE

English Breakfast čaj od Amway
English Breakfast čaj pochází od dodavatelů, kterým záleží 
na pracovnících, kteří pro ně čaj zpracovávají. Poskytují jim 
ubytování, přiměřenou mzdu, zdravotní péči a pomáhají 
pracovníkům změnit jejich život k lepšímu.

Tento čaj je kvalitní směsí čajů Assam a Kenyan v kombinaci 
s jemnými čajovými lístky dalších ušlechtilých odrůd. Čaj je 
balen ve fóliích, aby si uchoval jedinečnou svěžest… menší balení 
ve fóliích umožňují, aby čaj vydržel čerstvý delší dobu.

English Breakfast čaj od Amway
Obj. č. 101163
8 x 125 g balíčků ve fólii (40 sáčků čaje v jednom balíčku)

Espresso káva
Zrna pro tuto kávu byla speciálně pražena, na přípravu jednoho 
šálku vynikající kávy espresso je využito více než 40 kávových zrn. 

Espresso je více než jen silná káva, je to speciální nápoj vynikající 
chuti a vůně, který je ideálním základem pro další kávové nápojové 
lahůdky, jako je cappuccino, latte, moka a další.

Espresso káva
Obj. č. 100209
4 x 250 g vakuově baleno ve fólii

English Breakfast čaj a Espresso káva jsou připravené 
pouze z těch nejlepších ingrediencí a originálních směsí, 
a proto jsou ideální i pro náročné zákazníky.

2929výrobky
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Regenerujte své 
vlasy a předejděte 
jejich vážnému 
poškození. 
Stačí pouhých 
pět minut.
John Gillespie, 
Mezinárodně 
uznávaný stylista

„

“
Obj. č. 5070 – 150 ml

Více o výrobcích řady SATINIQUE naleznete v sekci Brand Centre 
na internetových stránkách Amway www.amway.cz 

Omezte třepení 
konečků vlasů 
o 85% během 
jednoho použití
Povzbuďte své zákazníky, aby 
dopřáli svým vlasům regeneraci 
a omezili třepení konečků pomocí 
SATINIQUE™ Balzámu pro 
intenzivní regeneraci.

Tento intenzivní hydratační přípravek pomáhá obnovit strukturu 
vlasů a ošetřuje poškozené konečky. Dokonalý přípravek pro 
suché, poškozené a chemicky upravované vlasy. Bohatý krémový 
balzám účinkuje na poškozených místech a pronikne hluboko 
do vlasů, zpevňuje je a doplňuje chybějící vlhkost. Vlasy budou 
vypadat zářivěji, působit hladším, pevnějším a krásnějším dojmem.

BŘEZEN 2009

výrobky30



domácnost
VÝROBKOVÝ MANUÁL
Informace o výrobcích, 

technické informace a ukázky

22/1/09   2:17:19 PMkrása
Informace o výrobcích, technické informace

VÝROBKOVÝ MANUÁL
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zdravíVÝROBKOVÝ MANUÁLInformace o výrobcích a informace  o výživ
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CZ_Health_0_Mar09.indd   1

10/11/08   20:34:50

S potěšením nabízíme aktualizované 
Výrobkové manuály domácnost, zdraví a krása. 

VÝROBKOVÉ 
MANUÁLY 2009
Základní nástroje 
pro úspěšné podnikání

Znalost výrobků je klíčem k přesvědčivé prezentaci pro klienta – vaše znalosti výrobků 
nabízených Amway mohou být právě tím, díky čemu budete mít při prodeji úspěch. 
Určitě si tedy tyto důležité nástroje kupte.
Nezapomeňte, že Výrobkové manuály popisují vlastnosti a výhody rozsáhlého portfolia 
výrobků Amway. Přinášejí vám také informace o historii značky, technologii výroby, 
vědeckém výzkumu, vývoji výrobků, jejich složení a dále také užitečné tipy a další.
Výrobkové manuály jsou nyní v prodeji za příznivější cenu.
Každý Výrobkový manuál se prodává samostatně nebo si za zvýhodněnou cenu můžete 
pořídit všechny tři.
Obj. č. 216994 – Výrobkový manuál domácnost
Obj. č. 216995 – Výrobkový manuál zdraví
Obj. č. 216996 – Výrobkový manuál krása
Obj. č. 216997 – Výrobkový manuál domácnost, zdraví a krása (sada – 3 ks)

3131vašepodnikání
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Certifikace NSF jako pomoc při budování 
podnikání a k růstu prodejů eSpring™ 
Zařízení na úpravu pitné vody
•   Normy NSF/ANSI jsou mezinárodně uznávané a mají vedoucí postavení 

v oblasti posuzování funkce vodních filtrů v místě spotřeby.

•   eSpring Zařízení na úpravu pitné vody je certifikováno 
společností NSF International s tím, že snižuje výskyt 
kontaminujících látek ve větším množství než 
jakýkoli jiný UV filtr s uhlíkovým blokem.

eSpring Zařízení na úpravu pitné vody – k existujícímu kohoutku – obj. č. 100188
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody – s přídavným kohoutkem – obj. č. 100189
eSpring Náhradní filtr – obj. č. 100186

Využijte certifikace společnosti NSF International, abyste 
přesvědčili své zákazníky, že si kupují věrohodný vodní filtr. 
Více informací o společnosti NSF International získáte 
na stránkách www.nsf.org nebo na www.eSpring.com. 

Věděli jste, že?
eSpring Zařízení na úpravu 

pitné vody bylo první 
zařízením na trhu, které 

splňovalo  3 hlavní normy 
společnosti NSF/ANSI, 
Normy 42, 53 a 55B.

Pomozte dětem k lepšímu životu.

A to není vše!
Dětský fond UNICEF můžete také podpořit pomocí 
kampaně One by One pro děti od Amway, a to 
darováním jakékoliv finanční částky. Přispějete tak 
do sbírky finančních prostředků na pomoc dětem 
v nouzi po celém světě. Následující objednávkové 
číslo zadejte tolikrát, až dosáhnete částky, kterou 
byste rádi věnovali.

1 euro 
Obj. č. 101568

Pomozte a přispějte!
Alex je čtvrtým odznakem do sbírky v sérii 
našich dobročinných odznaků. Zakoupením 
exkluzivního UNICEF Odznaku Alex od Amway 
zvýšíte částku, která je určena na pomoc dětem 
k lepšímu životu. Zakupte si odznak nyní 
a budete mít radost z dobrého skutku. 

70 Kč
Obj. č. 107069

Nákupem UNICEF Odznaku 
dáte najevo svůj zájem

výška 2,5 cm

BŘEZEN 2009
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Odbouratelné povrchově aktivní látky odstraňují mastno-
tu a zaschlé mastné skvrny a přitom se rozkládají v oxid uhličitý 
a vodu. 

Biologické enzymy odstraňují zaschlé proteinové skvrny jako 
skvrny od krve, trávy, čokolády a vejce.

SA8 Premium + BIOQUEST Prací prášek dodává navíc čistící sílu 
díky technologii rozpouštějících se krystalů, která zajišťuje skvělé 
rozpouštěcí schopnosti i ve studené vodě.

Obj. č.: 
100115 – SA8 Premium + BIOQUEST Prací prášek – 2,25 kg
100272 – SA8 Premium + BIOQUEST Prací prášek – 750 g
5101 – AMWAY™ Dávkovací váleček

Dokonale vypere prádlo 
i při nízkých teplotách.

Čisticí systém BIOQUEST je vědecky vyvinutý 
s ohledem na životní prostředí. Kombinuje 
odbouratelné povrchově aktivní látky 
(čisticí složky) a biologické enzymy 
pro efektivní odstranění skvrn.

Odstraňte nečistoty, skvrny a zaschlou 
špínu pomocí SA8™ Premium + 
BIOQUEST™ Pracího prášku

výrobky
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V prodeji od března 2009 
– Doplňkové stránky
ke Katalogu výrobků 
Amway

vašepodnikání34

BŘEZEN 2009

•   Dostatečně univerzální k čištění většiny domácích povrchů, 
které skvěle vyčistí.

•   Složení výrobku zanechává povrchy čisté, svěží, beze šmouh. 
Povrch není nutné poté oplachovat.

•   Efektivní při odstraňování mastnoty a silné špíny z rukou.

L.O.C. Víceúčelový čisticí prostředek můžete rozředit v kbelíku 
nebo pro snadnou aplikaci použít ředící láhev s rozprašovačem.

L.O.C.™ 
Víceúčelový čisticí prostředek
pusťte svěží jarní vánek do svých domovů

Pomozte svým zákazníkům ušetřit čas 
a námahu díky L.O.C. Víceúčelovému 
čisticímu prostředku. L.O.C. Víceúčelový 
čisticí prostředek účinně odstraňuje 
nečistoty, pronikne usazenou špínou 
a zanechává lesk beze šmouh.

Obj. č.  0001 – 1 litr
8785 – 4 litry

Jeden výtisk těchto Doplňkových stránek 
obdržíte spolu s tímto vydáním 
časopisu AMAGRAM™ březen 2009!

Doplňkové stránky ke Katalogu výrobků Amway obsahují všechny 
nové výrobky, které si vaši zákazníci mohou zakoupit; včetně:

•    ARTISTRY™ essentials doplňujících výrobků,

•    ARTISTRY dekorativní kosmetiky,

•    E. FUNKHOUSER™ NEW YORK Profesionální řady, 

•    nových výrobků NUTRILITE™.

Využijte tuto brožurku jako doplňující materiál ke Katalogu výrobků Amway (obj. č. 1080) 
pro představení kompletního výrobkového portfolia Amway vašim zákazníkům.

Doplňkové stránky Katalogu výrobků Amway si můžete objednat pod obj. č. 1945.



Obj. č. Popis Jednotka B.h. O.o. Prodejní cena Amway vč. DPH Doporučená MC

 Kolekce dekoratívní kosmetiky ARTISTRY™ NATURALE INSPIRATION – Jarní kolekce 2009
107083 ARTISTRY Sada 4 očních stínů - Insight 4 x 1 g 12,43 497,00 591,00 800,00
107088 ARTISTRY Sada 4 očních stínů - Revelation 4 x 1 g 12,43 497,00 591,00 800,00
107093 ARTISTRY Jemná rtěnka - Barely 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00
107094 ARTISTRY Jemná rtěnka - Lily 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00
107095 ARTISTRY Jemná rtěnka - Blossom 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00
107096 ARTISTRY Jemná rtěnka - Quartz 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00
107097 ARTISTRY Jemná rtěnka - Russet 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00
107098 ARTISTRY Jemná rtěnka - Lotus Pod 3,8 g 7,65 306,00 364,00 490,00

 ARTISTRY™ essentials
104133 ARTISTRY essentials Hydratační přípravek Plus 14,5 ml 9,40 376,00 448,00 605,00
106403 ARTISTRY essentials Odstraňovač líčidel z očí a rtů 120 ml 5,93 237,00 282,00 380,00
105531 ARTISTRY essentials Regenerační oční krém 15 g 11,65 466,00 554,00 750,00
106399 ARTISTRY essentials Peelingový krém 125 ml 10,88 435,00 518,00 700,00
106400 ARTISTRY essentials Hlubokočistíci maska 100 ml 10,88 435,00 518,00 700,00
106401 ARTISTRY essentials Intenzivní hydratační maska 100 ml 10,88 435,00 518,00 700,00

 Literatura
233137 Leták 50. výročí Amway - speciální nabídka 10 ks 0,00 0,00 34,00  -
217108 Vzorník barev  1 ks 0,00 0,00 20,00  -
0013 Ceník Amway  1 ks 0,00 0,00 30,00  -
206152 Doporučený maloobchodní ceník 1 ks 0,00 0,00 20,00  -
1945 Katalog výrobků - Doplňkové stránky 1 ks 0,00 0,00 8,00  -
216994 Výrobkový manuál domácnost 1 ks 0,00 0,00 200,00  -
216995 Výrobkový manuál zdraví 1 ks 0,00 0,00 200,00  -
216996 Výrobkový manuál krása 1 ks 0,00 0,00 200,00  -
216997 Výrobkový manuál domácnost, zdraví, krása 3 ks 0,00 0,00 450,00  -
104694 Brožura Podpora podnikatelské příležitosti Amway 1 ks 0,00 0,00 21,00  -
100568 Startovací souprava, díl 1 1 ks 0,00 0,00 210,00  -
100569 Startovací souprava, díl 2 1 ks 0,00 0,00 1130,00  -
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platí od března 2009
ceny výrobků

Důležitá informace pro vás a vaše podnikání: aktualizovaný Ceník Amway 
a Doporučený maloobchodní ceník je platný od 1. března 2009. 
Původní ceníky přestávají platit po 28. únoru 2009.

Nový ceník bude jako obvykle obsahovat aktualizovanou řadu výrobků 
k březnu 2009 a výrobky obsažené v Doplňkových stránkách ke Katalogu 
výrobků Amway, platných od března 2009.

Nové ceníky budou od března 2009 v prodeji pod následujícími 
objednávkovými čísly a jejich cenu naleznete na str. 35:

Ceník Amway – obj. č. 0013 

a jako podpora vašeho podnikání:

Doporučený maloobchodní ceník – obj. č. 206152

Oba dva ceníky bude možné si od března stáhnout v elektronické podobě 
jako pdf na internetových stránkách Amway: www.amway.cz 
Naleznete je v sekci Publikace (Obchodní informace -> Knihovna -> Publikace).

Aktualizovaný Ceník Amway 
– v prodeji od března 2009



ARTISTRY patří mezi pět celosvětově 
nejprodávanějších prestižních značek v kategoriích 
péče o pleť a dekorativní kosmetika.*
* Na základě studie společnosti Euromonitor věnované celosvětovým maloobchodním tržbám za rok 2007.

Dalšími značkami v této významné skupině jsou Clinique™, Estée Lauder™, Lancôme™a Shiseido™.

OPRAVDOVÁ KRÁSA, OPRAVDOVÁ VĚDA.
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