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ÚJ ARTISTRY™ 
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NYÁRI MEGTAKARÍTÁS

25% ÁRENGEDMÉNY*

* Az árengedmény arányában csökkentett PÉ/KF mellett.
Az akció 2009. december 31-ig tart.

Az akciót ismertető 50. évfordulós szórólap beszerzési ára áfával 
300 Ft/10 db. R. sz.: 233137

Az Amway 50. évfordulójáról további információk 
a www.amway.hu weboldalon találhatók.

Nyári frissesség az SA8™ 
Folyékony finommosószer-

rel. Alacsony hőmérsék-
leten is tisztára varázsolja 

a ruhaneműt – 1 liter
R. sz.: 3272 

Próbálja ki az L.O.C. 
Plus Üvegtisztítót, hogy 

a megtisztított ablakokon 
keresztül a napfény bera-

gyogjon – 500 ml
R. sz.: 7485 

Az alábbi termékek vásárlásakor 
25% árengedményt adunk:

Vásároljon 25% árengedménnyel!

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

PURSUE™ Toalett-tisztító
R. sz.: 3951 – 750 ml

L.O.C.™ Plus Kíméletes tisz-
títószer
R. sz.: 0951 – 500 ml

L.O.C. PLUS Fémtisztító
R. sz.: 0094 – 200 ml

BODY SERIES™ Hidratáló 
kéz- és testápoló
R. sz.: 2175 – 400 ml

BODY SERIES Folyékony kéz-
tisztító koncentrátum
R. sz.: 2171 – 250 ml

BODY SERIES Folyékony 
kéztisztító koncentrátum 
utántöltő
R. sz.: 100100 – 1 liter

BODY SERIES Frissítő tusoló- 
és fürdőzselé
R. sz.: 2162 – 400 ml

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

-25%

NAGYSZERŰ 

AJÁNLATOK   

VÁSÁRLÓINAK!
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Sokan úgy vélik, hogy az Amway üzlet el-
engedhetetlen feltétele az a meggyőződés, 
hogy képes sikeresen vezetni saját üzletét.

Nagy bátorságra és rengeteg türelemre 
van szükség, hogy valaki meghozza ezt 
a döntést és jelentősen változtasson életén. 

Ön bárkinél jobban képes erre.

Amikor apáink elkezdték ezt az üzletet, az 
emberek hamar felismerték, hogy ez vala-
mi más. A siker nem az anyagi háttér vagy 
az iskolázottság függvénye. Ami igazán 

fontos: a kemény munkára, a termékek el-
adására és a más emberekkel való kapcso-
latépítésre való elszántság.

Nagymamák, tisztviselők, tanárok és gyári 
munkások voltak az első termékforgalma-
zók – emberek az élet minden területéről. 
Éppen olyanok, mint Ön. Közös volt ben-
nük a vágy, hogy felmérjék saját képessé-
geiket, és ez még ma is sokakat motivál.

Mindenki ugyanonnan indul. Hogy hova jut, 
az mindig tőle függ.

Ismerje fel saját 
képességeit!

akció
28 eSpring Szűrőbetét
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Még most sem késő!
A Vezetői Szemináriumra és az Európai Gyémánt Konferenciára 
szóló minősítés 2009. augusztus 31-én befejeződik.

Melyik eseményen lesz jelen?   
…Örömmel várjuk a találkozást!

Vezetői 
Szeminárium

Gyémánt 
Konferencia

„Ahhoz, hogy eljus-
son érdekes helyekre, 
erőfeszítéseket kell 
tenni.”
             (Ismeretlen szerző)

A minősítéssel és a programmal kapcsolatos további részletekről, kérjük, érdeklődjön 

felsővonal-beli platinájánál, az Amway Hungariánál vagy tájékozódjon az amway.hu 

weboldalról. Valamennyi szemináriumra és utazásra történő meghívás kizárólag az 

Amway megítélésétől függ.

2009 JÚNIUS



ÉV

1959

1969

1979

1989

1999

2009

69

197

ÚJ UTAK KERESÉSE 

az emberek életének megkönnyítésére
Annak biztosítására, hogy minden Amway termék a lehető legjobb minőségű legyen, a termékeket 

gondos vizsgálatnak vetik alá a kutatók. Farmjainkon és laboratóriumainkban a NUTRILITE™ termékek 
körében havonta több mint 15 ezer ellenőrző vizsgálatot végzünk. A NUTRILITE márka tökéletes példája 

az Amway innováció iránti magas fokú elkötelezettségének, mivel ez az első olyan étrend-kiegészítő 
márka, amelynek lényeges tápanyagait növényekből vonják ki és az egyetlen, amelynek saját organikus 

farmjain termesztik, takarítják be és dolgozzák fel a növényeket.

Copyright 2009, Amway Corporation, U.S.A.  All rights reserved.
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KREATÍV VÁLTOZÁSAI 
ÉV
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Nem Rich DeVos és Jay Van Andel találták ki a közvetlen 
értékesítés elvét, amikor 1959-ben elindították az Amway 
vállalkozást, de kétségtelenül továbbfejlesztették az ötletet.

Ma az Amway vezető helyet foglal el a világ közvetlen 
értékesítési iparában, a világ több mint 80 országában és 
területén több mint 3 millió üzlettulajdonos tevékenykedik.

Ennek következtében az Amway korlátlan üzleti lehetőséget 
jelent a jövedelem nagysága, valamint a földrajzi határok 
vonatkozásában.

Mindegy, hogy Miamiban, Madridban vagy Mumbaiban él, 
országa határain túl is építheti Amway üzletét – kiterjesztheti 
más piacokra, mivel az Amway üzleti lehetőséget megoszthatja 
másokkal.

Az elmúlt 50 év fantasztikus növekedése a földkerekség 
bármely részén lehetővé teszi, hogy extra bevételek 
megszerzéséhez segítse az embereket, hogy kihozzák 
magukból a lehető legtöbbet és magasabb célokat 
tűzhessenek ki maguk és családjuk elé, életre keltve ezzel Rich 
DeVos szavait: 

– Üzletünk szívét és lelkét az emberek jelentik: az 
alkalmazottak, az üzlettulajdonosok és a vásárlók. 
Valamennyien részt veszünk a világszerte népszerű, 
szeretetteljes légkör kialakításában.

Ma Doug DeVos és Steve Van Andel, a  társalapítók gyermekei 
apáik vállalkozó szellemétől áthatva és motiválva irányítják az 
Amway vezetés következő generációját, hogy ez a csodálatos 
üzleti lehetőség tovább éljen a következő 50 évben is.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

SZERTE A VILÁGON

A lehetőségek 

határáig – és 

azon túl

Az Amway üzleti lehetőség világ-

szerte vonzó az emberek számára, 

egyrészt az üzlet indításának 

alacsony költsége és rugalmassága, 

másrészt a bizonyítottan kiváló 

minőségű termékek és az elkö-

telezettséggel arányos jövedelmi 

lehetőségek miatt.

– Lehet, hogy különböző nyelve-

ken beszélünk, életmódunkban és 

kultúránkban kevés hasonlóságot 

fedezhetünk fel – mondja Doug 

DeVos, Amway President –, ám 

a boldog jövő felé haladva közösek 

céljaink és álmaink. 

– Arra bátorítunk mindenkit, 

hogy a lehetségesnél messzebbre 

jussanak el – teszi hozzá Steve Van 

Andel, Amway Chairman. – Csak 

ebben az esetben fejlődik szemé-

lyisége és válik Amway üzlettulaj-

donossá.
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A mi ünnepünk 
az Ön ünnepe is!

NUTRILITE™ Vitamintároló
Különleges, polírozott, fém vitamintároló, tetején gyönyörű gravírozással. 
Kiválóan alkalmas a NUTRILITE étrend-kiegészítő tabletták tárolására.

Méretek: hossza 10 cm, magassága 4 cm, szélessége 7,5 cm

R. sz.: 108925

Jellemzők:

• Gravírozott NUTRILITE és 50. évfordulós logó
• Két tálca, a felső kivehető, egyenként négy rekesszel
• 50. évfordulós ajándékdobozban forgalmazzuk

ARTISTRY™ Kézitáska
Az elegáns, fekete, nyomott mintás ARTISTRY Kézitáska kivá-
lóan alkalmas arra, hogy beletegye nélkülözhetetlen aprósága-
it, illetve jó benyomást kelt az üzleti találkozók alkalmával is. 

Méretek: 

hossza 37,5 cm, magassága 25 cm, szélessége 10 cm 

R. sz.: 108921

Jellemzők:

•  Bőr és textil kombináció; levehető pánt
•  Tágas, A/4 méretű rekesz és két különálló rekesz 

mobiltelefonok elhelyezésére
•  Gravírozott ARTISTRY márka a cipzár fogóján és 

metállogó a belső zseben
•  Kétoldalas, ARTISTRY és 50. évfordulós logóval 

ellátott, levehető metálcímke
•  ARTISTRY márkát viselő, zsinórral összehúzható 

textilzsákban forgalmazzuk

termék8
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Ünnepeljük együtt az 50. évfordulót! Vásároljon az alábbi különleges termékekből  
vagy vegye meg valamennyit! Az öt exkluzív terméket az Amway 50 éves fennál-
lásának évfordulójára tervezték. Lepje meg magát egy különleges ajándékkal, vagy 
kedveskedjen valamelyik családtagjának, barátjának vagy vásárlójának.

Augusztusban nagyszerű férfikarórát vezetünk be, amelyet az Amagram július/augusztusi számában mutatunk be.

A fenti termékekről és az 50. évfordulóról a www.amway.hu weboldalon 
olvashat további információkat.

A termékek 2009. december végéig vagy a készlet erejéig kaphatók.

50. évfordulós porcelánbögre
Különleges, fehér csontporcelán bögre, mindkét oldalán 
aranyozott, ünnepi jellegű Amway felirattal. 

Toll
Ezüstözött fémtoll, középen aranyozott karikadíszítéssel, kivá-
lóan alkalmas üzleti találkozókra és ajándéktárgyként.

Női lánc medállal
Megjelenését tökéletesen kiegészíti a finom metszésű osztrák kristályme-
dál, amely egy klasszikus, aranyozott, kígyómintás láncon lóg. 

A kristálymedál hossza 2,7 cm

R. sz.: 108923

Jellemzők:

• A címkén gravírozott 50. évfordulós logó
• 50. évfordulós ajándékdobozban forgalmazzuk
• 40 cm hosszú aranyozott lánc, 5 cm-es hosszabbítóval

Jellemzők:

•  50. évfordulós 
gravírozott toll

•  Újratölthető, fekete színnel 
író golyóstoll

•  50. évfordulós ajándékdo-
bozban forgalmazzuk 

Hossza 14 cm

R. sz.: 108918

Jellemzők:

•  50. évfordulós ajándék-
dobozban forgalmazzuk 

Űrtartalma 330 ml

R. sz.: 108924

2009 JÚNIUS
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Hazai elismerések – Amway üzleti vállalkozók

2009 JÚNIUS

PLATINA
MÁRCIUS

Pál János és Krasenyinnyikova Oleszja, Pécs

PLATINA
ÁPRILIS

Alasz Miklós dr. és dr. Alaszné Petricz Andrea, Babót

PLATINA
ÁPRILIS

Péter László és Szatmári Zsuzsanna, Csemő

PLATINA
ÁPRILIS

Széll Lajos és Kasler Éva, Berhida

János 10 éve sikeresen 
vezeti hagyományos vállal-
kozását, én orvos vagyok. 
Boldogan neveljük 3 éves 
fiunkat. Hálásak vagyunk az 
Amwaynek a fantasztikus 
lehetőségért, ami magabiz-

tosságot, bizalmat, függetlenséget hozott életünkbe. Köszönet 
szponzorainknak a bölcs útmutatásért, a belénk vetett bizalo-
mért. Büszkék vagyunk lelkes csapatunkra.

Mindketten több diplomával 
rendelkezünk. Eddig mindig 
más céljaiért dolgoztunk, 
miközben saját vállalkozás-
ról álmodtunk. Most egy 
olyan szilárd alapokon álló 
vállalkozás részei vagyunk, 

amely lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy jövőt tud-
jon építeni, ami generációkra megváltoztatja a családjaink éle-
tét. Örülünk, hogy életünket családunk és három kisfiunk köré 
szervezve tudjuk élni. 

Hálával gondolunk vezetőinkre, akik végigkísérték, bölcsessé-
get és  példát mutatva támogatták az utunkat. Köszönjük szü-
leinknek, hogy segítették üzletépítésünk minden napját.

 A hagyományos vállalkozásban 
rengeteget dolgoztunk, mindig 
a családunkért hajtottunk. Négy 
gyermeket próbálunk nevelgetni. 
A család biztonságát csak és kizá-
rólag az Amway vállalkozás tudja 
biztosítani számunkra. Hálásak 
vagyunk szponzorunknak és min-
ket követő csapatunknak. A siker 
mindig eljön, csak a cél legyen 
meg. A cél soha nem alku tárgya! 

12% ÁPRILIS

Kocsis Tamás 
és Kecskés Andrea

9% ÁPRILIS

Bakné Tóth Andrea és Bak Lajos
Barasitsné Pap Anita  

Szeremlei Hajnalka  
Vargáné Ecseri Rózsa 

15% ÁPRILIS

Hindiné Ódor Mónika    

Hisszük, hogy az Amway üzlet sikerében 
nagyon fontos szerepe van az optimizmusnak.

Dick DeVos



A biztosított jóváírás mértéke
Törzsvásárló plusz státusú tagok

122% 

ÁPRILIS
Brauner Péter 

Ferencziné Bartal Éva 
és Ferenczi János

Gál Sándor és Gál Sándorné

Keller Károlyné  
Migácsné Erdei Gyöngyi 

és Migács Tibor

9% 

ÁPRILIS
Balog Enikő 

Balogh András 
és Balogh Andrásné

Bányácski Árpádné  

Batta Magdolna  
Berki Sándor és Szabó Ilona

Fekete Ágnes  

Gyöngy Boglárka    

Kovács Julianna   
Kőmíves Gáborné    
Kunsági Andrea  
Láposiné Tóth Andrea   

Nasta Andrásné 
és Szakmáry Bernadett

Németh Julianna    
Nyári Klára   

Stangl Sándorné    

Szlota Józsefné 

Sztyealik Sándorné  
Teleki Orsolya és Kálmán László
Tóth Judit  
Turtóczki Attila 

és Turtóczki Renáta
Újhelyi Kitti Fanni   

Varga Zsófia   
 

minősítések 11

Az Amway munkarendje

Június
1.  Munkaszünet
26.  Részletfizetési határidő
29.  Jelentkezési lap leadása faxon
30.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

Július
29.  Részletfizetési határidő
30.  Jelentkezési lap leadása faxon
31.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

Augusztus 
20–21.  Munkaszünet
27.  Részletfizetési határidő
28.  Jelentkezési lap leadása faxon
29.  Munkaszünet
31.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

Szeptember
28.   Részletfizetési határidő
29.  Jelentkezési lap leadása faxon
30.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

Október
23. Munkaszünet
28.   Részletfizetési határidő
29.  Jelentkezési lap leadása faxon
30.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

November
26.   Részletfizetési határidő
27.  Jelentkezési lap leadása faxon
30.  Eredeti Jelentkezési lap leadása

December
19. Munkaszünet
24–25. Munkaszünet
29.   Részletfizetési határidő
30.  Jelentkezési lap leadása faxon
31.   Pénteki munkarend, 8–14 óráig. 

Eredeti Jelentkezési lap leadása

Január
1–3. Munkaszünet
4. Első munkanap

 Részletfizetési határidő: 12 óráig • Jelentkezési lap leadása faxon: 17 óráig • Eredeti Jelentkezési lap leadása: 12 óráig 
Kérjük a fent megadott határidők és időpontok betartását. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hónap utolsó napján faxon leadott Jelent ke zési lapok és Első rendelések nyomtatványok tárgy hóra történő 
feldolgozását nem tudjuk garantálni. 

2009. június 1–2010. január 1-ig az Amway Hungaria Marketing Kft. az alábbi munkarendben dolgozik

2009 JÚNIUS

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

Dick DeVos
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Személyes ösztönző program
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. 

ÁPRILISBAN
30 euró bónuszt vagy 
kedvezményt értek el
Csizmadiáné Fülöp Éva   

Demjén Andrea   

Erdős Bálint József
és Erdős Bálint Józsefné

Fidermanné Kenessey Ildikó   

Kis Gábor és Kiss Gábor

Kocsis Tamás
és Kecskés Andrea

Kovács Erzsébet   

Pál János és Krasenyinnyikova 
Oleszja

Varga Sándor
és Vargáné Halász 
Zsuzsanna

ÁPRILISBAN
10 euró bónuszt vagy 
kedvezményt értek el
Ács Andrea és Pilács József

Albert Györgyi   

Ambrus Lajos   

Babos Attila   

Bacskai Árpád
és Bacskai Árpádné

Bacskainé Papp Johanna
és Bacskai Zsolt

Balog Péter   

Balogh Péter
és Körmendy-Ékes Eszter

Balogh Tibor   

Bánházi Csilla   

Bánki H. János dr.

Baranyai Norbert
és Baranyainé Juhász Éva

Berényi Jánosné   

Bíbor Edina   

Bordás-Nacsa Eszter
és Bordás Krisztián

Botkáné Maró Ildikó   

Czelleng Krisztina
és Bíró József

Czemiczki István
és Czemiczki Istvánné

Czinege Béláné   

Csirke Bertold Béla   

Csonka Ibolya
és Viater János

Csóri Eszter és Csóri Sándor

Csúri Gábor   

Dávid Péter   

Deutsch József   

Dobos József   

Doktor Imre 
és Fekete Jánosné

Endrődi Kata   

Ernst Gáborné   

Farkas Bettina   

Fazekas Judit   

Fazekasné Both Anikó
és Fazekas Dezső

Ferenc Márta   

Flaskár Anikó   

Gál Józsefné   

Gáspár József
és Gáspár Józsefné

Gócs Miklósné   

Gotthard Imre
és Gotthard Imréné

Grosschmidné Ferencz Rózsa   

Gulyás Erika   

Gyurana Mónika   

Hajdu Gyöngyi Klára   

Hajdu Mihály és Czira Edit

Halász Enikő   

Halász Ottó   

Hámory Nóra   

Haydu Péter Iván
és Bende Zsófia

Hechtl Dániel   

Hegyeshalminé Fekete Katalin   

Hevesi Andrea   

Holló Ádám   

Horváth Erzsébet   

Horváth Fanni   

Horváth Ilona   

Horváth Lászlóné
és Horváth László

Horváth Tamás
és Remport Éva

Horváthné Szabó Zsuzsanna
és Horváth György

Huszka János   

Jozóné Fehérvári Éva   

Józsáné Sipos Ildikó
és Józsa Gábor

Jutasi Károlyné   

Kámán Edit és Kámán Péter

Káplárné Nagy Ágnes dr.
és dr. Káplár Norbert

Karikás László   

Kele Mihály   

Kelemen Judit   

Kertes Bianka   

Keszei Izabella   

Király Zsuzsanna   

Kiss Attila   

Kiss László 
és Kissné Fodor Éva

Kiss Tibor
és Kissné Szőke Mariann

Kollár Imre Krisztián   

Kollár Imréné   

Korógyi Anita és Korógyi Pál

Kovács Jánosné 
és Kovács János

Kozári Lászlóné 
és Kozári László

Kőmíves Gáborné   

Köpösdi Gábor   

Kövedi Krisztián   

Kriston Éva   

Kugel Tibor Krisztián   

Kulik Istvánné   

Kupi Józsefné   

Kupor Andrásné   

Laczkóné Meggyesi Csilla
és Laczkó Krisztián

Laskai Noémi   

Lászlóné Ferenc Éva
és László Péter

Lengyel Tiborné   

Licskó Tiborné   

Lucz Istvánné   

Lukács Anett   

Macsali Károly   

Mák Imre   

Manta Dénes   

Maróti Hajnalka
és Zelenyánszki László

Máté Miklósné   

Mislai István és Mislai 
Istvánné

Molnár Ferencné   

Molnár Józsefné   

Molnárné Orsolya   

Molnárné Szibele Györgyi
és Molnár Gyula

Nagy Csaba   

Nagy G. Csaba   

Nagy Katalin   

Nagyné Agyagos Katalin   

Nagy-Tóth Mariann   

Négyessy Márta   

Németh József Tamásné   

Németh Klára Henrietta   

Nyári Klára   

Nyeste Judit   

Nyúzó Jánosné   

Oláh Károly dr. 

Orlovné Gajdácsi Mónika
és Orlov Zsolt

Oszlánczi Sándor Jánosné   

Petőfi Lászlóné   

Rádli Judit   

Rajcsán Izabella   

Róka Erzsébet   

Rusznákné Éles Éva
és Rusznák Attila

Schipek Attiláné   

Schuszter Dávid   

Simongáti Hajnalka
és Scheller Zoltán

Smuk Gyuláné   

Somogyiné Horváth Erika   

Szabó Anna   

Szabó Csaba és Zenteg Éva

Szabó Mária és Hajdú István

Szabó Tiborné és Szabó Tibor

Szabó Zoltán 
és Szabó Zoltánné

Szabó Zoltán 
és Szabó Zoltánné

Szabó-Nagy Adrienn
és Szabó Zoltán

Szalai Zsolt és Mikulás Noémi

Szalóki András   

Szántó Attiláné 
és Szántó Szabina

Szász Péter
és Szász Péterné

Székely Sándor   

Szépfalvi Ferenc József   

Széplaki Nóra Zsófia   

Szilágyi Zsolt Miklós dr. 

Szlota Józsefné   

Sztrátya Endre 
és Horváth Kinga

Szűcs Enikő   

Szűcsné Somogyi Lídia   

Takács Edit   

Temesvári Tamás   

Tímár János   

Tóth István és Harmati Eszter

Tóth Józsefné   

Tóth-Horti Hedvig   

Tóthné Szőllősi Gyöngyi   

Tömöri Márta és Dörgő Gyula

Újfauczkiné Kerekes Márta   

Vaczula Anna Mária
és Lovas József

Vajda Kálmán   

Várdai Tamásné   

Varga Anna   

Varga László   

Varróné Vágány Gabriella
és Varró Nóra

Vasmatics Lajos
és Vasmaticsné Répási 
Erzsébet

Vass Bálint
és Vassné Fleisz Lívia

Vass Gabriella és Szabó 
Sándor

Viczai Sándor   

Vincellér Izabella   

Wéber Péterné   

Zombor Lászlóné
és Keresztesi József
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Kharatin Valeriya és 
Kharatin Igor, Ukrajna

– Néhány évvel ezelőtt hónapokon keresztül használtam az Amway termékeket. 
Meglepett és jó benyomást tett rám a termékek minősége, különlegessége, gaz-
daságossága és az a tény, hogy némelyik környezetbarát – kezdte történetüket 
Valeriya, aki ebben az időben kémiatanár volt és nem keresett új lehetőségeket. 
– Ez volt az első lépés – mondta Igor –, bár ekkor még nem ismertük ezt az 
üzletet.

 Később Valeriyát meghívták egy Amway Értékesítési és marketingterv bemu-
tatóra. Nagyon fellelkesült az új lehetőségtől és rögtön elhatározta az üzlet 
elindítását.

– A siker nem egyszerűen valamilyen célok vagy törekvések elérése. Számunkra a siker egy meghatározott útirány. Egyensúly és 
harmónia az életünkben.

– Tisztázd, mit jelent a siker számodra – tanácsolja Igor. – Mi a célod? A sikerhez változtatásokra van szükség, szélesíteni és 
frissíteni kell életszemléletedet. Az élet valójában egy utazás. Tervezd meg már ma! Dobd le a sikertelenség és kétkedés terhét. 
Használd fel a kudarcaidat és meríts belőlük erőt! 

KORONA
2008. AUGUSZTUS

Sheynin Dmytro és Firsina 
Maryna, Ukrajna

Maryna zenész volt, Dmytro vállalkozó, amikor jó néhány éve megismerték az Amway 
üzletet. Már induláskor egy dolog teljesen világos volt: ez egy jó lehetőség. Ismertek 
néhány embert, akik ebben az üzletben sikereket értek el. Vizsgálódásuk középpontjába 

került az Amway, próbálkoztak, és olykor hibáztak. Arra a felismerésre jutottak, hogy a megtermelt nyereség egyenesen arányos 
az értékesített termékek mennyiségével. Az Amway üzletre fordított kitartó munka eredményeként érték el ezt a minősítést.

Köszönetet mondanak az Amwaynek az aktív segítségért, szponzorvonaluknak az átadott tapasztalatokért. Minden kezdő 
Amway vállalkozónak azt kívánják, hogy legyenek kitartóak és higgyenek saját erejükben.

ÜGYVEZETŐ 
GYÉMÁNT
2008. MÁRCIUS

Elena & Michael 
Feiwuschkin, Németország

Elena és Michael 1994-ben települtek Lettországból Németországba. Itt találkoztak leendő 
szponzoraikkal, Lora és Alexander Doblerrel. Nagyon szeretik az Amwayhez kapcsolódó 
munkájukat, élvezik, hogy önállóan dolgozhatnak és perspektívát látnak munkájukban. 

Tanácsuk az új belépők számára, hogy legyenek aktívak és higgyenek az Amway termékekben.

GYÉMÁNT
2008. AUGUSZTUS



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nach den erfolgreich realisierten Projekten in Kenia wenden wir unser 
Engagement nun dem Osten der Türkei zu. Brick by Brick, Stein auf Stein - 
in Kooperation mit UNICEF und mit Ihrer Unterstützung bauen wir dort 
Kindergärten. Gemeinsam geben wir damit über tausend Kindern in einer 
der ärmsten Regionen Europas einen Ort zum Spielen, Lachen und Träumen. 
Durch qualifizierte vorschulische Betreuung können wir zusammen einen 
entscheidenden Beitrag zur sozialen und emotionalen Entwicklung der 
Kinder leisten. Wir eröffnen ihnen Perspektiven und legen damit die Basis 
für erfolgreiches Lernen. Die Zukunft liegt in den Träumen der Kinder. 

Helfen Sie den anatolischen Kindern bei ihrem ersten und vielleicht 
wichtigsten Schritt in ein besseres Leben ! 

   Álmodjuk együtt
a gyermekek  

           jövőjét!
Hogyan válthatjuk valóra a gyermekek álmait?
A gyermekek álmai pozitív energiákat szabadítanak fel, bátorságot és önbizalmat 
adnak számukra. A gyermekeknek csodálatos képzelőerejük van, minden nap új és 
izgalmas dolgokat fedeznek fel. Játék és szaladgálás közben felfedezhetik környezetüket. 
Fantasztikus dolog, ahogyan önálló személyiséggé válnak és megtanulják, hogyan 
kell a körülöttük lévő emberekkel kapcsolatot teremteni. Több lehetőséget és jobb 
életkörülményeket teremtünk számukra, azzal a céllal, hogy elindulhassanak egy szebb 
jövő felé.

Miért olyan fontos az óvoda?
Az óvodák döntő szerepet játszanak abban, hogy a gyermekek sikeresen kezdhessék 
életüket. Célunk, hogy a gyermekek a beiskolázást megelőzően szakszerű foglalkozásokon 
vegyenek részt, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak az új ismeretek elsajátítására. 
Az óvodák segítenek a gyermekeknek a társadalomba való beilleszkedésben. 

Óvodák Kelet-Anatóliában
A régióban nagyon kevés óvoda van, ezért a gyerekek többnyire nem kapják meg 
a lehetőséget arra, hogy megfelelő módon fejlődjenek, kifejleszthessék képességeiket egy 
játékosan oktató környezetben. Ez az egyik oka annak, hogy Kelet-Anatóliában kétszer 
több az írástudatlanok aránya, mint Törökország más részén.

Az AMWAY és az UNICEF: 

 két erős partner. 

A Brick by Brick – Lépésről lépésre 

program új lehetőségeket nyit 

Anatólia gyermekei számára.

UNICEF Turkey

UNICEF Turkey

céginfó14
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Minden gyermek megérdemel egy lehetőséget.
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UNICEF kitűző Alex  – R. sz.: 107069 

UNICEF Adomány 1 euró  – R. sz.: 101568

UNICEF Alapkő – R. sz.: 234296
 (hamarosan kapható)

Az egyik legszegényebb régióban, Kelet-Anatóliában a Brick by Brick – Lépésről lépésre 
program eredményeként felépülő óvodák a kacagás, az önfeledt játék és a felhőtlen öröm 
szigetei lesznek, ahol a gyermekeket játékos módszerekkel készítik fel az életre.

A kampány 
2009-ben az Amway és az UNICEF összefogott a gyermekek érdekében: közös program 
keretében új óvodákat építenek Kelet-Törökország Van régiójában a környékbeli gyerme-
keknek. Tudta Ön azt, hogy Törökországban csupán a gyermekek 10%-ának van lehető-
sége óvodába járni? Sajnos Anatóliában még kevesebb gyermeknek van lehetősége erre.

Könnyedén segíthet a gyermekeken
Kitűzőnk megrendelésével Ön is egyszerűen és hatásosan járulhat hozzá az óvodák 
felépítéséhez – lépésről lépésre. Az Alex kitűző az anatóliai fiúkat szimbolizálja. Az 
értékesítésből származó teljes bevételt és a felajánlásokat az új óvodák létrehozására 
fordítjuk. A kitűzőt a következőképpen rendelheti meg:

Viselje büszkén a kitűzőt! Egy nagy 

közösségben még a legapróbb 

gesztusnak is óriási hatása lehet.

UNICEF Turkey

céginfó 15
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ÉPÍTSÜK 
EGYÜTT!
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2008 szeptembere óta sikeresen működik az online bankkártyás 
fizetés. Biztonsági okok miatt azonban változtattunk a fizetés mene-
tén. Az új eljárás során regisztrálnia kell bankkártyáját az 
Amway online rendszerben. 
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kártyaregisztráció és a fize-
tés lépéseit.

Bankkártya-regisztráció
A Profilom menü egy újabb almenüvel bővült: Bankkártyáim.
A Bankkártyáim oldalon:
• regisztrálhatja bankkártyáját az online fizetéshez
• átnevezheti bankkártyáját a könnyebb beazonosítás érdekében 
• szerkesztheti/törölheti bankkártyáját

Az Új bankkártya-regisztráció gombra kattintva indíthatja 
a regisztráció folyamatát. Kérjük, várja meg, míg a rendszer auto-
matikusan átirányítja a regisztrációs felületre.
A bankkártya-regisztrációs oldalon az alábbi adatokat kell megad-
nia:
•  bankkártyanév (tetszőlegesen bármi, amiről könnyen be tudja 

azonosítani kártyáját) 
• bankkártyaszám 
• érvényességi idő

Miután meggyőződött róla, hogy minden adatot helyesen adott 
meg, kattintson az Új kártya regisztrálása gombra.

A rendszer leellenőrzi a bankkártyaadatokat, majd újra betöltődik 
a Bankkártyáim oldal, ahol az új regisztrált kártya is láthatóvá válik.

Az első regisztrált kártya alapértelmezetté válik. Ezen később – 
több kártya esetén – módosíthat.
Következő lépésként szerkesztheti, törölheti a regisztrált kártyáját 
vagy új bankkártyát regisztrálhat.

Rendelés kifizetése regisztrált bankkártyával
A rendelés elküldésekor válassza az Online bankkártyás fizetés 
opciót. Az elküldést követően a rendszer ellenőrzi rendelését, figye-
lembe veszi a promóciókat és az esetleges szállítási költséget.
Amikor a rendelés Fizetés szükséges státuszba kerül, a rendelés 
részleteinél kattintson az Online bankkártyás fizetés gombra, 
ezzel elkezdheti a fizetés folyamatát.

Megjelenik egy új oldal: Online fizetés
A rendelés kifizetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
•  Válasszon ki egy regisztrált kártyát

Megjegyzés: ha nem találja bankkártyáját vagy újat szeretne regisztrálni, 

kattintson az Új bankkártya-regisztráció gombra 

• Adja meg a kártya érvényességi idejét 
• Adja meg a kártya hátoldaláról a CVC/CVV kódot 
• Kattintson az Online fizetés gombra

A rendszer ellenőrzi az adatokat, és befejeződik a fizetés folyamata. 
Néhány perc múlva a rendelés Elfogadott státuszba kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az online bankkártyás fizetési mód-
dal feladott rendelések pontértékét csak a sikeres fizetési tranzak-
ciót követően írjuk jóvá.  A ki nem fizetett rendelések mindennap 
éjfélkor automatikusan törlődnek. 

Nagyító alatt az Amway Online webáruház
www.amway.hu

Aktuális témáink: bankkártyás fizetés, elektronikus bónuszszámla

Elektronikus bónuszszámla a www.amway.hu-n 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus 
bónuszszámlák letölthető, kinyomtatható formátumban 
már elérhetők a www.amway.hu-n (Irodám/Elektronikus 
bónuszszámla). Minden Amway üzleti vállalkozó és törzsvásár-
ló plusz megnézheti és kinyomtathatja saját bónuszszámláját. 



ARTISTRY™ essentials 
bőrápoló rendszerek kis méretben

Természetes szépség 
3 egyszerű lépésben

Az ARTISTRY márka számára nagyon fontosak a korlátozott mértékben rendelkezésre 
álló tényezők, mint például az idő. Ezért fordítottak évtizedeket a tökéletes bőrápolók 
kifejlesztésére, amelyek használata csupán 3 percet vesz igénybe. Mindaz, amit a teljes 
méretű ARTISTRY essentials bőrápoló rendszerekben kedvel, megtalálható a kisméretű 
termékekben is, amelyek ideálisak utazáskor, a termék kipróbálására vagy bemutatására. 

Az ARTISTRY essentials kisméretű bőrápoló rendsze-
reiben egy arctisztító (20 ml), egy arctonik (30 ml) és 
egy arctej (20 ml) található, így Önnek és vásárlóinak 
nem kell változtatniuk napi bőrápoló szokásaikon, 
amikor elutaznak.

Sikertörténet

“
                Hét napja használtam az ARTISTRY essentials 

Kiegyensúlyozó rendszert, amikor jelentős 
változást vettem észre a bőröm zsírosságában. Most 
együtt használom az ARTISTRY essentials Kiegyensúlyo-
zó rendszert az ARTISTRY TIME DEFIANCE Bőrszépítő 
arctejjel és az ARTISTRY essentials Bőrtápláló szem-
ránckrémmel. Elmondhatom, hogy bőröm zsírtartalma 
csökkent és a javulás szemmel látható.

Gabriela M.
„

termmékekben is amelyek ideálisak utazáskor a termék kipróbálására

A AARTISTRY i l ki é ű bő á ló d Sik é

termmékekben is, amelyyek ideálisak utazáskor, a term

ARTISTRY essentials 
Hidratáló rendszer (kisméretű)
Normál–száraz bőrre. 
R. sz.: 232828

vaggy bemutatására. mék kipróbálására term

ARTISTRY essentials 
Kiegyensúlyozó rendszer (kisméretű)
Kombinált és zsíros bőrre.
R. sz.: 232782
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E. FUNKHOUSER™ NEW YORK presents a new Colour Collection twice 

a year, each featuring a creative mix of professional-grade, prestige 

colour cosmetics. 

Professional make-up artist Eddie has garnered international acclaim 

for his innovative products and head-turning make-up looks.  As well 

as working professionally in the industry, Eddie utilises his experience 

and inspiration to help develop trend-defining shades and formulas to 

survive the demands of stage, screen and everyday use.  

Whatever Eddie creates for you, his intention is always to inspire your 

own unique creativity so that you can become a beautiful expression of 

your inner star qualities. 

E. FUNKHOUSER NEW YORK is proud to present Colour Collection 009: 

Paramount – allowing you to transform into a modern, living legend.

COLOUR COLLECTION 009 - PARAMOUNT

Available May – October 2009, while stocks last

Unsurpassed 106931

Lip Gloss Set (Gloss 6 ml, Liner 1.1 g)RP: UK £17.24, J/G £14.99, ROI €26.25

Lip Color Set (Color 2.5 g, Liner 1.3 g)RP: UK £17.62, J/G £15.32, ROI €26.85

Lip Color
Extraordinaire

Lip Liner 
Magnificent

Absolute 106932

Superlative 106934
Lip Gloss  
Peerless

Primo 106933 
Lip Gloss  
Nonpareil

Lip Color 
Virtuoso

Lip Liner 
Timeless

Gloss Liner 
Perfection

Gloss Liner 
Consummate

M
o

d
e

l 
is

 w
e

a
ri

n
g
 (

L
u

xl
ig

h
t 

D
iv

a
 F

a
ce

 P
a

le
tt

e
) 

E
ye

 C
o

lo
r:

 E
th

e
ra

l/
L
e

g
e

n
d

/F
ri

ll,
 C

h
e

e
k

 C
o

lo
r:

 C
u

sh
/R

it
zy

, 
L
ip

 C
o

lo
r:

 P
a

ra
m

o
u

n
t,

 L
ip

 G
lo

ss
: 

M
a

g
n

e
ti

sm

Creme Eye Color (5 g)RP: UK £13.88, J/G £12.07, ROI €21.15 Prime
106930

Sterling
106929

Elevate 
106928

Limitless 
106927

Creme Eye Liner (4 g)RP: UK £11.10, J/G £9.65, ROI €16.90

Application Tips
Using the liner brush, start by lining the upper lash line with a thin line 

at the inner corner of the eye. The line should become thicker as it 

approaches the centre of the eyelid and then taper off to a fine point 

at the outer corner of the eye. Finish by lining along the lower lash line 

using the same brush.

Memento
107207

Medaille
107208
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*Softlight Diva Face Palette  **Spotlight Diva Face Palette

Shimmering Body Glitter (1.4 g, 2.8 g)RP: UK £19.26, J/G £16.75, ROI €29.35
Acclaim/Brilliance 
106935

Everlast
106937

2-in-1 Topcoat/ 
Basecoat

Nail Lacquer (4 x 4 ml)RP: UK £13.95, J/G £12.13, ROI €21.25 

Dedicated

Determined

Enduring
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Eritrea/Asmara
104837

Cheek Color Duo (2 g)RP: UK £14.00, J/G £12.17, ROI €21.30

Eddie’s  
Insider Tips
Lightly apply delicate amounts of Cheek Color to the eyelids for a 
natural-looking wash  of colour.

To complement Colour Collection C009, we have the stunning Cheek Color Duo – the ideal 

finishing touch for your ‘PARAMOUNT’ look.

RP: Retail Prices (all prices include V.A.T.).Due to the limitations of the printing process, please consider these colours approximate.  

Please see your Amway Business Owner for a demonstration of actual products for your 

specific requirements and for further Application and Eddie’s Insider Tips. 

Please note: product images are not to scale.

Rendelje meg a Kollekciókártyát, amelyen a teljes termékskála megtalálható. 
Ízléses, új formátuma segíti a csodálatos termékek értékesítését.

R. sz.: 233192

Fedezze fel az Önben rejlő sztárt!

Készítsen ragyogó hollywoodi sminket az új 
E. FUNKHOUSER NEW YORK Paramount kollekció 009 segítségével. 

Ezekkel a termékekkel fedezze fel az Önben rejlő sztárt!

A PARAMOUNT
kollekciót Hollywood ihlette

A kollekció termékeivel kreálható sminkek leírásai és egyéb friss információk az E. FUNKHOUSER 
NEW YORK termékekről a Márkabemutató központban olvashatók, a www.amway.hu weboldalon.

termék
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Az ARTISTRY TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő szemránckrémről további 
információk a www.amway.hu weboldalon, az ARTISTRY Márkabemutató 
központban olvashatók.

Ismertesse vásárlóival az érzékeny szemkörnyéki bőr 
ápolásának legújabb lehetőségét. A luxusminőségű, 
gazdag krém segít megelőzni és helyreállítani az öre-
gedés látható jeleit a szem környékén. A Derma Cell 
Exchange (bőrsejtek cseréje) technológia kiemeli 
a szemeket, amelyek nem maradnak észrevétlenek. 
A tápláló hatóanyagok feszesebbé teszik a bőrt, hely-
reállítják rugalmasságát, eltüntetik a sötét karikákat és 
csökkentik a szemkörnyék duzzadtságát.

“
”

86% egyetért abban, hogy az ARTISTRY TIME 
DEFIANCE Bőrfeszesítő szemránckrém köz-
reműködik a szem körüli szarkalábak és apró 
ráncok megjelenésének csökkentésében*.

* Fogyasztói csoportteszt alapján

Feszesebb bőr, 
fiatalosabbnak 
lászó tekintet 

Higgyen a szemének – 
ÚJ ARTISTRY™ TIME 
DEFIANCE™ Bőrfeszesítő 
szemránckrém!

TIME DEFIANCE Bőrfeszesítő 
szemránckrém
R. sz.: 105532 – 15 g

ÚJtermék 19
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  ZSENIÁLIS 
 ÖTLET A TÖKÉLETES

     SZEMPILLÁKÉRT
ARTISTRY™ SZEMPILLASPIRÁL (TOTÁLIS)

EGY RÉTEG FELVITELÉVEL – 
TERMÉSZETES A TEKINTET
KÉT RÉTEG FELVITELÉVEL – 
HANGSÚLYOS 
A TEKINTET
HÁROM RÉTEG FELVITELÉVEL – 
DRÁMAI HATÁS

2009 JÚNIUS
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ÚJtermék

Az új, többfunkciós Szempillaspirál dúsítja, hosszabbítja, tökéletesen 
szétválasztja és megemeli a szempillákat. A szempillaspirál-kefe ki-
képzése olyan ötletes, hogy az E-vitamint tartalmazó szempillafesték 
hozzátapad a szempillákhoz. Tartósan gyönyörű szempillák, valóban 
zseniális megoldással.

ARTISTRY SZEMPILLA-
SPIRÁL (TOTÁLIS)

Dark Brown/Sötétbarna 
105616 
Black/Fekete 105615  
10 ml

ARTISTRY VÍZÁLLÓ 
SZEMPILLASPIRÁL (TOTÁLIS)

Dark Brown/Sötétbarna 
105614 
Black/Fekete 105613 
10 mlDark Brown/

Sötétbarna
Black/Fekete

2009 JÚNIUS
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termék22

Nem kell feltétlenül sportolónak 
lenni ahhoz, hogy élvezhesse 
az aktív életstílust. Az élet 
mindennapi erőpróbát je-
lentő kihívásai gyakran 
igényelnek magas szintű 
szellemi és fizikai energiát.

Tudjuk, a fizikai terhelés 
során nagyon fontos, hogy 
egészségünk és jó közérze-
tünk megőrzése érdekében 
sok folyadékot kell innunk, de 
vajon tisztában vagyunk-e azzal, 
hogy a víz önmagában nem biztosítja 
szervezetünk számára mindazt, ami 
a hatékony munkához szükséges?

PEZSDÍTSE FEL szervezetét 
a NUTRILITE FITH2O™ 
Antioxidánssal dúsított italporral.
• Alacsony kalória- és szénhidráttartalom 

mellett hidrálja a szervezetet

• Red Orange Complex*-tartalmánál fogva 
antioxidáns-védelmet nyújt és segít a sza-
bad gyökök elleni harcban

R. sz.: 
103786 – mandarinízű (20 tasak)
R. sz.: 
103787 – őszibarackízű (20 tasak)
 

Növelje ENERGIÁJÁT, 
fokozza szellemi koncent-
rációját és fizikai teljesít-
ményét a NUTRILITE 1™ 
Étrend-kiegészítővel.
• Gyorsan extra adag energiát 

biztosít egy mozgalmas napon

• L-karnitin-, természetes koffein- 
és B-vitamin-tartalma segít meg-
előzni a fáradtságot és fokozza 
a szellemi teljesítményt

R. sz.: 103493 
10x15 ml – grapefruitízű

Energia a mindennapokra…

Enyhe 
terhelés 
esetén 

Ha munkahe-
lyén vagy ott-
hon kemény 
nap elé néz  

Csavarja el, 
rázza fel, igya 

meg!

2009 JÚNIUS



Az italporok elkészítéséhez ajánljuk:
NUTRILITE Sportflakon

Kifejezetten a NUTRILITE FITH2O és 
a NUTRILITE STRIVE+ Italporokhoz készült. 
A különleges formájú palack a NUTRILITE 
FITH2O és a NUTRILITE STRIVE+ tasakok-
hoz praktikus, belső tárolóhellyel rendelke-
zik.

R. sz.: 400855

TÖLTSE FEL szervezetét 
a NUTRILITE STRIVE+™ Izotóniás 
italporral.
• Teljes védelmet biztosít a kiszáradás ellen, mi-

vel gyorsan pótolja a terhelés során elveszett 
tápanyagokat

• KLINIKAILAG TESZTELT antioxidáns-védelem 
a sportolás közben keletkezett szabad gyö-
kökkel szemben  

R. sz.: 
103788 – grapefruitízű (20 tasak)
R. sz.: 
103789 –  vegyes gyümölcs ízű 

(20 tasak)

Erős 
terhelés 
esetén

A NUTRILITE FITH2O és a NUTRILITE STRIVE+ Italporokban található 
RED ORANGE COMPLEX (ROC)* olyan növényi anyag, amely a klinikai 
kutatások szerint hozzájárul ahhoz, hogy a sejtek megőrizzék épségüket 
– azaz a fizikai terhelések során természetes úton járul hozzá a szervezet 
védekező mechanizmusához.

* A Red Orange Complex a Bionap SRL védjegye

termék 23
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A NUTRILITE Természetes 
multikarotin étrend-kiegészítő termé-
szetes forrásból származó karotinoidokat 
tartalmaz. A zöldségekben, gyümölcsökben 
és virágokban előforduló karotinoidok 
fogyasztásával a természet erejét használ-
hatjuk ki, hogy felvegyük a harcot a szabad 
gyökök ellen – ugyanezek a színezőanyagok 
adják a zöldségek, gyümölcsök és virágok 
színét is.

R. sz.: 8058 – 90 kapszula 
Napi 1 kapszula étkezés közben.

A NUTRIITE Omega-3 komplex 
étrend-kiegészítő ideális azok számára, 
akik nem fogyasztanak halat legalább heti 
egy-két alkalommal. Az omega-3 zsírsavak 
a jó zsírok kategóriájába tartoznak, kedve-
ző hatással lehetnek a szívre. Emellett az 
Omega-3 komplex antioxidáns-védelemben 
részesíti a szervezet sejtjeit, így a naponta 
egy alkalommal fogyasztandó étrend-kiegé-
szítő révén dupla előnyhöz juthat.

R. sz.: 4298 – 90 kapszula 
Napi 1 kapszula étkezés közben.

Vegye fel Ön 
is a harcot 
a szabad 
gyökök ellen!

Antioxidánsokat a gyümölcsök, a zöldségek, a gabonafélék és a dió tartalmaznak. Ha nem fogyasztunk kellő 
mennyiséget a fenti élelmiszerekből, akkor a NUTRILITE™ márka alábbi étrend-kiegészítői segítenek növelni 
a szervezet antioxidáns-védelmét:

A szabad gyökök károsíthatják a sejteket, 
megbetegedéseket és felgyorsult öregedést 
okozhatnak. Antioxidáns tulajdonságai révén 
a citrom, amelynek levével a salátát ízesítjük, 
megakadályozza a saláta oxidálódását és bar-
nulását. Az antioxidánsok megvédik szerveze-
tünket, mivel felveszik a küzdelmet az oxidációt 
okozó szabad gyökök ellen.

termék24
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 HIDRATÁL 
 VÉD 
TÖKÉLETES

Minden bőrtípusra 

ARTISTRY™ SZÍNEZETT 
HIDRATÁLÓ SPF 15

30 ml

Korszerű bőrápoló leheletnyi színezőanyaggal. A könnyű, tápláló hidratáló 
antioxidáns hatóanyag-együttest tartalmaz, amely semlegesíti a szabad gyököket és 
megvédi a bőrt a káros környezeti hatásoktól. Sima, könnyű fedés, a bőr színéhez 
illő árnyalatokban.

6. sz. árnyalat
106270

1. sz. árnyalat 
106265

2. sz. árnyalat  
106266

5. sz. árnyalat
106269

Kapható 5 
szépséges 

árnyalatban3. sz. árnyalat
106267

ÚJtermék 25
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Fantasztikus ÚJ árnyalatok! (12 g)

Kombinált és zsíros bőrre, továbbá napközbeni sminkigazításhoz minden bőrtípusra ajánlott.

ARTISTRY Ideális 
púderalapozó-kompakt
R. sz.: 104369

  TÖBB MINT 
    TERMÉSZETES 
   MEGJELENÉS, EZ AZ  
         IGAZI MINŐSÉG!

Pearl/Gyöngyszín
106845

Chablis/Fehérbor-szín 
106846

Bone/Csontszín 
106849

Shell/Kagylószín
106850

Linen/Vászonszín
106851

Chiffon/Sifonszín 
106853

Sand/Homokszín 
106855

Natural/Természetes
106858

Plush/Plüssbársonyszín 
106860

Golden/Arany 
106862

Toffee/Tejkaramellaszín
106863

ARTISTRY™ IDEÁLIS KETTŐS 
PÚDERALAPOZÓ SPF 18

A selymesen lágy, könnyű púderala-
pozó a bőr színéhez alkalmazkodik, 
egész napra természetes megjele-
nést kölcsönözve. A korszerű ideális 
kettős púdertechnológiának köszön-
hetően az egyéni bőrtónusokhoz illő 
árnyalatok hibátlan megjelenést ad-
nak a bőr számára. Az SPF 18 fény-
védő faktor közreműködik az UVA/
UVB-sugárzás elleni védelemben.

2009 JÚNIUS



ARTISTRY Ideális kettős 
púderalapozó és kompakt együtt!

10% kedvezménnyel vásárolhatja meg együtt az új 
ARTISTRY Ideális kettős púderalapozó tetszőleges árnyalatát 
és az új ARTISTRY púderalapozó-kompaktot.

Az árengedmény arányában csökkentett PÉ és KF.

Az ajánlat 2009. június 2-től érvényes. 

Vásároljon most bevezető áron két 
tetszőleges ARTISTRY Szempillaspirált!

A promóciós ajánlatban 25% árengedményt adunk a két szem-
pillaspirálra. Az árengedmény arányában csökkentett PÉ és KF.

Az akció 2009. június 2. és 2010. január 31. között érvényes.

ARTISTRY Szempillaspirál (totális) és 
ARTISTRY essentials Sminklemosó
Vásárolja meg az új ARTISTRY Szempillaspirál (totális) bármelyikét 
és az ARTISTRY essentials Sminklemosót együtt, és 
a sminklemosót féláron kapja meg. 

Az árengedmény arányában csökkentett PÉ és KF.

Érvényes: 2009. június 2. és 2010. január 31. között.

akció
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KÜLÖNLEGES ARTISTRY 
AJÁNLATOK
Az új ARTISTRY színes kozmetikumokkal való ismerkedés megkönnyí-
tésére az alábbi akciókat ajánljuk az Önök és vásárlóik figyelmébe. 
Rendelési számok és árinformációk a 31. oldalon.



eSpring Víztisztító rendszer 
Szűrőbetét

Fantasztikus ajánlat 
Önnek és vásárlóinak

Annak biztosítására, hogy az eSpring 
Víztisztító rendszer a vásárlók 
által elvárt teljesítményt nyújtsa, 
a szűrőbetétet évente egyszer vagy 
5000 liter víz szűrése után – amelyik 
előbb következik be – cserélni kell.

KÜLÖNLEGES 

AJÁNLAT

Figyelmeztesse vásárlóit, hogy ellenőrizzék eSpring Víztisztító rendszerük 
elektronikus kijelzőjét. A rendszer figyeli az eltelt időt, valamint tájékoztat 
arról, mikor kell a szűrőbetétet kicserélni. Hang- és fényjelzés figyelmeztet, ha 
a szűrő azonnali cserére szorul.

Az eSpring Víztisztító rendszer mindennap tisztább, jobb ízű és minőségű vizet 
biztosít. Nem csak több mint 140 különböző, potenciálisan egészségkárosító 
szennyeződést képes eltávolítani, hanem az ivóvízben előforduló, potenciálisan 
betegséget okozó baktériumok és vírusok több mint 99,99%-át is.

eSpring Szűrőbetét
R. sz.: 100186

eSpring Víztisztító készülék pult feletti
R. sz.: 100188

eSpring Víztisztító készülék pult alatti
R. sz.: 100189

10% 
kedvezmény 

és teljes 
PÉ/KF 2009 
júniusában

2009 JÚNIUS
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A 24. Budapest Nemzetközi Félmaraton 
szeptember 6-án kerül megrendezésre 
a Városligetben.

A Liget-kör-futással az Amway és a Team 
Nutrilite lehetőséget kínál, hogy Önök is 
teljes értékű életet élhessenek.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Budapesti Sportiroda hivatalos webol-
dalára, a www.futanet.hu oldalra felkerült 
az Amway honlapjára mutató link, ame-
lyet az Amway logójára kattintva érhet-
nek el  (lásd: /versenykiírások/szeptember 
6./bővebben). 

Ez azt jelenti, hogy szeptember 6-án a Kós 
Károly sétányon a rajtnál és a célegye-
nesben molinókon és függőtáblákon jele-
nik meg az Amway és a Team Nutrilite 
logója. Külön Amway Team Nutrilite sátor 
is a rendelkezésünkre áll majd, ahol az 
UNICEF lehetőséget kap, hogy ajándék-
tárgyait árusítsa. 

Az Amway Hungaria Marketing Kft. biztos 
abban, hogy sok Amway üzleti vállalkozó 
vesz részt ezen az eseményen, és büszkén 
fogják viselni az Amway, a Team Nutrilite 
és az UNICEF logóival ellátott pólót. 

Ha még nem jelentkezett a Liget-kör-futásra, még megteheti a www.amway.hu honlapon június 30-ig. 
A nevezési csomag egy Nike fit dry pólót, egy NUTRILITE Sportflakont és egy rajtszámot tartalmaz. 
A nevezési csomag rendelési száma a póló méretének függvényében változik.
 
Rendelési szám
234620  Liget-kör nevezési csomag S méretű pólóval
234621  Liget-kör nevezési csomag M méretű pólóval
234712 Liget-kör nevezési csomag L méretű pólóval 
234718  Liget-kör nevezési csomag XL méretű pólóval 
234719  Liget-kör nevezési csomag XXL méretű pólóval
 
Ár: 4800 Ft 

A www.amway.hu honlapon a nevezéssel 
kapcsolatban minden szükséges információt 
megtalál, illetve számos segítséget nyújtunk 
a felkészüléshez, többek között táplálkozási 
tanácsok, edzéstervek, futóklubok listájának 
közzétételével. 

Csatlakozzon Ön is ehhez a nagyszabású 
kezdeményezéshez, 

fussuk le együtt a 3,5 km-t!

A A AA AAAA wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww
kakakakaakakakakaapcpcpcpcpcpcpcpcccpcpppcppcsosososososoososossosss
memememememememmemeememeemmmmmeegtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttg aaaaaaaaaa
a a aa aa aa a a a aaa fefefefefefefefefefeffeffeefefefeffeefelklkllklklklklkllklklkklklklkkééééééé
tatatatatatatatatatatattatataanánánáánánánánánánánánááánánán cscscscsccscscscscscscscs
kökökökökökököökökökököközzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzététététéététététététtétt

Fussunk együtt!
Liget-kör-futás – 2009. szeptember 6. 

Fussunk együtt!
Liget-kör-futás – 2009. szeptember 6. 
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ARTISTRY TIME DEFIANCE*

105532 Bőrfeszesítő szemránckrém 15 g 21,09 6833 8200,- 11100,- 35

ARTISTRY*

232828 essentials Hidratáló rendszer (kisméretű) szett 6,43 2083 2500,- 3400,- 35

232782 essentials Kiegyensúlyozó rendszer (kisméretű) szett 6,43 2083 2500,- 3400,- 35

Ideális kettős púderalapozók SPF 18 12 g 10,55 3417 4100,- 5500,- 35

106845 Pearl/Gyöngyszín

106846 Chablis/Fehérbor-szín

106849 Bone/Csontszín

106850 Shell/Kagylószín

106851 Linen/Vászonszín

106853 Chiffon/Sifonszín

106855 Sand/Homokszín

106858 Natural/Természetes

106860 Plush/Plüssbársonyszín

106862 Golden/Arany

106863 Toffee/Tejkaramellaszín

104369 Ideális púderalapozó-kompakt 1 db 4,89 1583 3800,- 5100,- 35

105149 Púderalapozó-szivacs 1 db 0,13 42 100,- 150,- 35

Ideális kettős púderalapozó + Púderalapozó-kompakt 12 g + 1 db 13,89 4500 7100,- 9600,- 35

234912 Pearl/Gyöngyszín

234913 Chablis/Fehérbor-szín

234914 Bone/Csontszín

234915 Shell/Kagylószín

234916 Linen/Vászonszín

234917 Chiffon/Sifonszín

234918 Sand/Homokszín

234919 Natural/Természetes

234920 Plush/Plüssbársonyszín

234921 Golden/Arany

234922 Toffee/Tejkaramellaszín

Szempillaspirálok (totális) 10 ml 10,80 3500 4200,- 5700,- 35

105615 Black/Fekete

105616 Dark Brown/Sötétbarna

Vízálló szempillaspirálok (totális) 10 ml 10,80 3500 4200,- 5700,- 35

105613 Black/Fekete

105614 Dark Brown/Sötétbarna

AKCIÓ Szempillaspirál (totális) + ARTISTRY essentials Sminklemosó** 10 ml +120 ml 14,27 4625 5550,- 7500,- 35

234940 Szempillaspirál (totális) Black/Fekete + Sminklemosó

234941 Szempillaspirál (totális) Dark Brown/Sötétbarna + Sminklemosó

234942 Vízálló szempillaspirál (totális) Black/Fekete + Sminklemosó

234943 Vízálló szempillaspirál (totális) Dark Brown/Sötétbarna + Sminklemosó

* Bevezetés: 2009. június 2.
** Érvényes: 2009. június 2. és 2010. január 31. között.
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* Bevezetés: 2009. június 2.

*** Kapható: 2009. június 2. és december 31. között, illetve amíg a készlet tart.

**** Az akció 2009. június 2–30-ig, illetve a készlet erejéig tart.

ARTISTRY*

Színezett hidratálók SPF 15 30 ml 11,57 3750 4500,- 6100,- 35

106265 1. számú árnyalat

106266 2. számú árnyalat

106267 3. számú árnyalat  

106269 5. számú árnyalat

106270 6. számú árnyalat

50. évfordulós ajándéktárgyak***
108921 ARTISTRY™ Kézitáska 1 db 91,05 29500 35400,- 46000,- 30

108925 NUTRILITE™ Vitamintároló 1 db 30,86 10000 12000,- 15600,- 30

108923 Női lánc medállal 1 db 31,89 10333 12400,- 16100,- 30

108918 Toll 1 db 15,43 5000 6000,- 7800,- 30

108924 50. évfordulós porcelánbögre 1 db 11,83 3833 4600,- 6000,- 30

UNICEF

107069 UNICEF Kitűző Alex 1 db – – 700,- 700,- –

101568 UNICEF Adomány 1 euró – – – 250,- – –

AKCIÓ

100186 eSpring Szűrőbetét**** 1 db 112,40 36417 39300,- 51100,- 30
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Változások a forgalmazásban

Kaphatók 2009. június–július végéig

ARTISTRY AHA Bőrsimító és hidratáló 
testápoló
R. sz.: 2780 – 200 ml

ARTISTRY Alakformáló és bőrfeszesítő zselé
R. sz.: 3887 – 250 ml

ARTISTRY SPA Hab- és tusfürdő
R. sz.: 100776 – 200 ml

ARTISTRY SPA Testradír
R. sz.: 100777 – 375 ml

ARTISTRY SPA Hidratáló habkrém
R. sz.: 100778 – 200 ml

ARTISTRY Púderalapozó 
a hibátlan fedéshez

ARTISTRY Púderalapozó-kompakt
R. sz.: 101280

ARTISTRY Vízálló szempillafesték 200

ARTISTRY Tartós szempillafesték 200

eSpring™ Műanyag 
flakonok neoprén tartóval 
R. sz.: 102598

iCook™ Párolókiegészítő
R. sz.: 0144

Új és izgalmas termékeket keresünk a választék frissítésére, amelyek innovatívak és a kor igényeinek megfelelnek. Cé-
lunk, hogy az állandóan erősödő versenyben támogassuk Önt az üzletépítésben. Miközben a lehetőségek maximalizálása 
érdekében alakítjuk a termékportfóliót, arra is szükség van, hogy felismerjük és visszavonjuk azokat a termékeket, amelyek 
életciklusa lejárt, és már nem vagy csak csekély szerepet játszanak az üzletben.

Az alábbi termékek forgalmazása fejeződik be hamarosan: 

  Változik az általános forgalmi adókulcs (áfa)

Az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa 20 százalékról 25 százalékra emelkedik 
2009. július 1-jétől. Az új áfá-val módosított Árjegyzék online formában lesz 
majd elérhető.



Minden gól után, melyet Ronaldinho az olasz 
ligában, az UEFA-kupamérkőzésen vagy a brazil vá-
logatottban lő, a NUTRILITE márka 10 ezer dollárt 
adományoz a rászoruló gyermekek megsegítésére 
Európában.

Keresse fel a www.amway.hu honlapot és kövesse az élő kivetítőt, amely az 
eddigi gólokat, valamint az adományozott összeget mutatja.

Ne feledje, ha Ön Ronaldinhónak szurkol, valójában 
a gyermekeknek drukkol szerte a világon.

12 elképesztő gól 
= 120 ezer dollár 
adomány a gyermekeknek

Ronaldinho és a NUTRILITE™ márka 
Valódi változás a gyermekek életében
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