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REVIJA ZA SAMOSTOJNE NOSILCE
POSLA IN STALNE KUPCE PLUS

AMWAY • SLOVENIJA
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TIME DEFIANCE 3D serum za učvrstitev kože
neguje kožo na podlagi izmenjave kožnih celic
za takojšnje in dolgoročno izboljšanje videza kože. 
Rezultat – čvrstejša in vidno bolj napeta koža

Ta izdelek deluje v sinergiji z drugimi izdelki 
iz kolekcije TIME DEFIANCE za nego kože.

Prihaja kmalu ...
ARTISTRYTM TIME DEFIANCETM 3D serum za učvrstitev kože
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Nove poti
Če ste že nekaj časa del Amwaya, lahko že uživate sadove svojega truda. Kot novi
član naše družine, niti za trenutek ne smete pomisliti, da so najboljši dnevi že mimo.
Teh še ni konec – še zdaleč ne!

Še več pozornosti bomo namenili temu, da bomo ostali najbolj inovativno podjetje
za direktno prodajo na svetu. Naša naloga je vaš uspeh. In prav z uporabo
inovativnosti se bomo lotili novih izdelkov in načinov, kako vam pomagati do
uspeha.

Za naše podjetje ste zelo pomembni, zato se veselimo sodelovanja z
vami in skupnega vznemirjenja pri utiranju novih poti.

Doug DeVos
President

Steve Van Andel
Chairman



Naredite korak naprej
z dodatnimi 30 evri na mesec, ki jih
lahko zaslužite s Programom osebne
dejavnosti*, ustvarjenim prav za vas.

Nadaljujte s trženjem izdelkov in pomagajte
drugim, da se vključijo v posel, ter tako zaslužite
te posebne nagrade.

Kako? V katerem koli mesecu morate doseči
najmanj 100 TV in tako nadaljujte še najmanj
naslednje tri mesece.

….. plus objava v reviji Amagram!

Obseg
100-199,99 TV
200 TV ali več

Izplačilo/popust
10 evrov
30 evrov

* Za natančne pogoje sodelovanja in načine, kako lahko dosežete cilje, določene v Programu osebne dejavnosti v poslovnem letu 2006/2007,
se obrnite na Platino nad vami ali Amwayev Oddelek za stike s strankami, lahko pa tudi obiščete spletno stran www.amway.si. 

Predstavljajte si …
… neverjetno kristalno čisto vodo Indijskega
oceana, ki buči ob biserno belih plažah …
raj, ki brsti v lepoti, milini in energiji. 

Diamantom, ki se kvalificirajo v
tem poslovnem letu, si tega ne
bo treba zgolj predstavljati …

to bodo namreč doživeli!
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svetovna kampanja za

Eden za enega –

otroke
Amwayeva

Družbena odgovornost je bila
vedno del Amwayevega posla.
Rich De Vos in Jay Van
Andel sta svoje podjetje leta
1959 osnovala na skrbnem in
spoštljivem odnosu do SNP-jev
in strank. Svoj uspeh pa že od
začetka delita z ljudmi v stiski.

Danes, skoraj 50 let pozneje, več kot tri
milijone SNP-jev in 13.000 zaposlenih v
več kot 80 državah po svetu še vedno
izpolnjuje ta načela.

Leta 2003 je Amway začel kampanjo za
otroke, ki se imenuje Eden za enega
(One by One). Pod okriljem te
kampanje Amway zbira sredstva na
sedežu, v vseh podružnicah, pri SNP-jih
in zaposlenih, da bi zagotovil pomoč čim
večjemu številu otrok. Navsezadnje so
prav otroci naša prihodnost.

Kampanja Eden za enega se odvija na
različne načine po vsem svetu. Na
primer:

V Indiji Amway podpira šest sirotišnic v
državi.

Na Kitajskem Amway sodeluje z
organizacijo Operacija nasmeh, ki
omogoča brezplačne operacije za otroke
z volčjim žrelom.

V Avstraliji Amway podpira Inštitut za
otroke z rakom – edini neodvisni
medicinski inštitut v Avstraliji, ki se
ukvarja z raziskovanjem vzrokov ter
zdravljenjem in s preprečevanjem raka
pri otrocih.

V Mehiki Farma Nutrilite vlaga denar v
zdravstveno kliniko za skupnost, kjer je
zdravnik dejansko tudi zaposlen. Amway
Mehika pomaga invalidnim otrokom na
podeželju pri zdravstvenih težavah kot
tudi pri prehranjevanju in izobraževanju. 

V Braziliji Amway sodeluje s skupino
GRAACC, ki otrokom z rakom
zagotavlja zdravljenje. Farma Nutrilite v
Braziliji otrokom v šoli dobavlja različna
vitaminska dopolnila za izboljšanje
prehrane.

V ZDA Quixtar sponzorira organizacijo
Easter Seals, ki nudi kakovostne in
inovativne storitve za pomoč invalidom
pri življenjskih izzivih in izpolnjevanju
osebnih ciljev.

V Južni Afriki Amway šolskim otrokom
zagotavlja obroke in podpira Operacijo
nasmeh.

Seveda Amway tudi v Evropi podpira

UNICEF, Sklad Združenih narodov za
pomoč otrokom. UNICEF deluje na
področju razvoja in preživljanja otrok,
osnovnega izobraževanja in enakopravnosti
med spoloma kot tudi zaščite pred zlorabo
otrok. Na lokalni ravni Amway prav tako
podpira vrtce, šole in sirotišnice.

Od leta 2003 je Amway skupaj s SNP-ji
in z zaposlenimi po vsem svetu:

• prispeval več kot 37 milijonov
dolarjev;

• ponudil upanje in možnosti za več kot
pet milijonov otrok;

• prispeval 545.000 prostovoljnih ur
SNP-jev in zaposlenih.

Več o globalnem programu Eden za
enega lahko preberete na
www.amwayonebyone.com.
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Punčka iz cunj Če želiš izdelati svojo punčko, pokliči na 01 583 80 86
ali pa piši na puncka@unicef.si. Z veseljem ti bomo
poslali kroj z navodili za izdelavo in ti pomagali
premagati morebitne ovire.

Tvojo punčko bo nekdo posvojil za najmanj 17,11 evrov
(4100 tolarjev), s čimer bosta UNICEF-u omogočila, da
enemu otroku v državah v razvoju zagotovi cepljenje
proti šestim otroškim boleznim.

Dejstva in številke
več kot 30 milijonov otrok na svetu je necepljenih

• zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s
cepljenjem, umre:
- vsako leto več kot 2 milijona otrok,
- vsako minuto šest otrok
- vsako minuto eden samo zaradi ošpic

• v 80-tih je bil cepljen le vsak peti otrok, danes je
cepljenih že 80 % otrok

Kaj dela UNICEF?
UNICEF je glavni dobavitelj cepiv v državah v razvoju

• v letu 2005 je UNICEF razdelil 3 milijarde cepiv

• UNICEF cepi več kot 40 % otrok po svetu

Izdelaj svojo unikatno punčko in reši otroka.
Izdelati punčko ni zahtevno, naredi jo lahko vsak,
otrok ali odrasel, potrebno je le malo domišljije in
dobre volje.

Amway Slovenija – generalni sponzor 

UNICEF-ovega projekta Punčke iz cunj
Temeljni namen projekta “Punčka iz
cunj” je zbiranje sredstev za Unicefovo
svetovno kampanjo za cepljenje otrok
proti šestim nalezljivim otroškim
boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj,
otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus)
v nerazvitih predelih sveta. UNICEF-ovi
podatki namreč opozarjajo, da zaradi
bolezni, ki bi jih lahko preprečili s
cepljenjem vsako leto umre več kot 2
milijona otrok. 

Prav zato je nosilni slogan projekta
»Posvoji punčko in reši življenje
otroka«, kar pomeni, da punčka ni samo
prodana, ampak tudi posvojena za
17,11 EUR, kolikor v povprečju stane
cepljenje enega otroka. 
Izdelovanje punčk iz cunj temelji na
prostovoljnem delu. Vsaka punčka je
ročno izdelana in unikatna, saj jih z
veliko domišljije izdelujejo prostovoljci v
prostem času. 

Amway je svoje poslovno
poslanstvo nadgradil s
prizadevanjem, da bi otrokom po
celem svetu omogočili enake
možnosti za boljše in prijaznejše
življenje. To prizadevanje se je
oblikovalo v dolgoročneje
zastavljeno sodelovanje s Skladom
Združenih Narodov za pomoč
otrokom (UNICEF-om), ki je od
samih začetkov v letu 2005
preraslo v strateško korporativno
partnerstvo s ciljem delovanja v
korist otrok. Globalnemu
partnerstvu se je pridružil tudi
Amway Slovenija, ki že od leta
1999 podpira delovanje UNICEF-a
Slovenija, v letošnjem letu pa je
postal generalni pokrovitelj
UNICEF-ovega projekta Punčka iz
cunj.

Vrhunec celoletnega projekta vsekakor
predstavlja dobrodelna dražba punčk iz
cunj. Letos se je povabilu UNICEF-a
odzvalo več kot 50 najbolj znanih
slovenskih oblikovalcev, ki so punčkam
podarili edinstveno podobo z osebno
noto. 

Letošnjo dražbo, ki bo potekala v
Mestnem muzeju Ljubljana podpira
Amway Slovenija, ki v svoji predanosti
in s posluhom za probleme otrok
združuje prizadevanja s Skladom
Združenih narodov za pomoč otrokom
(UNICEF-om).
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Dosežki SNP-jev v Sloveniji in na Hrvaškem

MAREC15 %

Kuzman Karl in Helena
Marija Hermina Brus
Nada Horvat
Štrekelj Primož in Barbara

MAREC18 %

Čekada Jelić Mira 
Klakočer Milan in Marija
Žagar Aleš in Urša 

MAREC12 %

Šiler Božič Ksenija

MAREC9 %

Kastaneto Ljubica

SREBRNI SAMOSTOJNI
NOSILEC POSLA
MAREC

samostojni podjetnik

Aleš Posega, Slovenija

POZNA OBNOVA ČLANARINE
Od 1. februarja pa do konca avgusta lahko obnovite svoje članstvo po Pozni članarini, ki znaša 31,70 EUR. 

Tisti člani, ki še vedno niso obnovili članarine za poslovno leto 2006/2007, so trenutno neaktivni, izgubijo
dostop do Amwayeve spletne strani in ne bodo mogli ničesar naročati oziroma kupovati, dokler ne obnovijo
članarine.

Članarino je mogoče obnoviti z izjavo za reaktivacijo na naslednje načine:

• z nakazilom na Amwayev poslovni račun pri NLB d.d.: SI56 0205 6001 1212 367 ali pri Bank Austria
Creditanstalt d.d.: SI56 2900 0000 1908 332 (pri sklicu je potrebno navesti Amway člansko številko), kopijo
nakazila pošljite na sedež našega podjetja, na Šmartinsko 130, 1000 Ljubljana ali po faxu na številko 
01/540 45 54;

• s kreditno kartico (VISA, EUROCARD/MASTERCARD, KARANTA in DINERS).

Člani, ki v zgoraj določenem obdobju ne bodo obnovili članarine, bodo izpisani.



18 % SK +

MAREC
Cetinić Jakica
Jakoič Martina
Kaelina Vinko
Klančar Darja
Laus Nikola
Lianović Nedjeljko
Malus Vesna in Šubelj Aleš
Matulović Ljiljana
Pesek Zora Ana in Aleš
Petelin Petra in Stebernik Boštjan
Podjed Tina
Pungartnik Rus Mojca
Salvagno Nada in Branko
Šearović Ivan
Šubelj Rado

15 % SK +

MAREC
Banovac Mladen in Silvija
Barčot Butle Goran
Bašić Ivan in Bosiljka
Bazina Siniša in Blanka
Božanić Darko
Brajković Marija
Brčić Lucija in Abel
Bubalo Marija in Miodrag
Damiš-Nemec Dubravka
Danese Francesca
Divić Darij in Bernarda
Domazet Ante
Dugalić Srđana
Dujmović Martina
Đaić Vesna
Foretić Jadranko
Geić Tina
Gemaljević Veselica
Glavnik Mitja
Grčić Alen in Ivana
Grmoja Danijel
Gunjević Ida
Katanušić Gizela
Kaznačić Tomislav
Kire Mare in Dinko
Kokić Grozdan
Kovačić Goran
Krajančić Ines in Marija
Krajančić Miroslav in Gordana
Kucan Zdenko
Kukoč Suzana
Likar Mirna
Lozica Žitomir
Malvasija Manuela
Ninković Ksenija
Nižić Silvana
Novak Olga

Ovuka Kristijan
Pal Ivan
Pavković Senka
Pavlović Goran in Ivana
Posega Edvard
Putnik Marija
Ribarić Katarina
Sardelić Mario
Sobočanec Anastazija 

in Marinović Milena
Solak Mirjana
Stanivuković Ljiljana
Stianović Damir
Šćerbe Tatijana
Šegvić Duje
Šumarac Mila in Goran
Tokić Andrea
Vajngerl Taja
Vukman Vesna in Marko
Zaletel Petra
Zidar Roberto 

in Jurčević Zidar Branka

12 % SK +

MAREC
Antonini Lađan
Batistić Bartul in Sylvia
Bezeljak Andreja in Jožko
Blatnik Ljudmila
Bučo Snježana in Igor
Bulatović Nada
Celarc Klemen
Cikojević Robert
Cvetković Boško
Čučuković Dejan
Debevec Darja
Delević Ivan
Dimitrijević Nebojša
Đorđević Ana
Fio Marko in Marija
Fulgosi Ikica
Fulgosi Ana
Ganc Nada
Ganc Jagica
Glavič Simona
Helfrih Sanja
Hodnik Danijel
Ilič Anita
Kazoti Frane
Klarić Miranda
Kodrič Anton
Košir Peter
Kramar Božena
Kundid Šima
Lakošeljac Tatjana
Lieber Jana in Aleksander
Mihajlović Dragan
Mihelič Vida

Milosavljević Zoran
Može Miroslav in Tamara
Noe Dragica
Novak Sandra
Ostrovski Andrej in Tomić Marija
Pavlović Radivoje in Sanja
Pavlović Radoje
Pejković Kata in Drago
Pokrivko Mateja
Protić Tea
Radas Dubravka
Ražnatović Vera
Rosandić Blanka
Rudelj Jadranka
Runik Simon
Sajovic Blaž
Sijerak Željka
Sinjeri Sandra
Škof Urška in Živkovič Ljubo
Šušel Barbara
Šušteršič Blaž
Tadin Violeta
Turk Tadej
Tutavac Tomislav
Uzelac Tanja in Nikola
Veljković-Kazoti Vesna
Višić Nikolina
Vujisić Tatjana
Vukičević Mladen in Bojana
Vukosavljević Čedomir
Vulić Bernarda

9 % SK +

MAREC
Adamović Dragan
Aljinović Sanja
Andabak Antonija
Andoljšek Jožefa in Vojislav
Asanović Ana
Balić Ana in Ivan
Berčič Maja
Bešlin Vesna
Bezeljak Miha
Biljan Božena
Biljan Siniša
Bišanović Ilić Jasmina
Bizjak Damjana
Borko Marija in Zebec Manuela
Brahaj Agim in Zoja
Brankov Olga
Brijačak Rudolf
Brumec Roman in Anđela
Cincović Milan
Crnković Marica in Vlado
Cvetković Željko in Danijela
Čadež Zvone
Čakalo Dino
Čeon Lamič Majda

Čović Ante
Čučnik Mitja in Saša
Ćuk Nada
Denić Kosta
Djokič Darko
Dobrosavljević Boris
Dragosavić Hrvoje
Džaferovič Elvira
Džinić Alem
Đurđa Marina
Efendić Joško
Erdeljan Nenad
Ezgeta Elizabeta
Fath Dragica in Petar
Fistonić Zoran in Mirela
Frelih Nataša
Glavak Ljerka in Sarah
Glavan Maja
Glavinić Vinka
Gligorić Jasminka
Godek Marija
Grčić Gordana
Grdinič-Cvitan Marija
Grgić Antun in Grgić Ivanka
Gubanec Tatjana
Gvozden Dušan
Gvozdenović Milica
Hadžić Amra
Halaj Borko
Hraščanec Marin in Hajdi
Hudolin Aleš
Ilić Stian in Jele
Ilić Juro in Petra
Intihar Nada
Ivančević Tamara
Janković Tonka
Jelačič Tom
Jelenković Miljana
Jeličić Renata
Jerkić Juro
Jerković Dubravka
Joh Suzanai Bojan
Jukčić Tomislav in Jozo
Jurić Saša in Marijana
Karajić Ahmet in Mirjana
Kelek Suzana
Kerševan Nives in Ivanka
Kirbiš-Sitar Nataša
Knific Darja
Koretič Maja
Kosanović Zoran
Kosmatin Ciril in Vesna
Kostić Danijela in Nenad
Kovar Anica
Kozjek Martina
Krčmar Dubravka
Kreže Karmen
Križman Snježana in Dragica
Križman Dragica in Anton

Prejete stopnje popustov 
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem
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Program osebne dejavnosti

Križman Dejan
Kučić Tatjana
Kunčič Barbara
Kurajić Stojan
Kurelović Gordana in Dorijan
Kuzmec Gordana in Ivan
Kužet Andrija
Laenda Jakov in Božica
Lavrič Jana
Lazar Damir
Ljubojević Nataša
Lučić Mira
Marentič Urška
Marević Saša
Markelc Vera
Martinčić Nela
Matiša Sabina in Goran
Medenjak Vjekoslava in Franjo
Medenjak Nada in Katarina
Merdović Jovanka
Mezgec Marina in Klaudio
Mihelič Jožica
Miklavec Davorin
Miklavec Jožko
Miličević Biljana
Milinković Ljiljana
Milinović Lada in Dario
Milošević Božur
Milović Marko
Mistrić Danče

Mitrović Mladen
Nanić Edvin in Ignoto Lara
Nefat Biserka
Nefat Bazilija in Branko
Nemec Valentina
Nola Milo
Novak Anica
Novak Marija
Novaković Slobodan
Ozebek Dragan in Martina
Pauković Ana
Pavić Goran
Peček Mirjana
Pelicon Andrej
Periša Julijana in Stjelja Marko
Perišić Renato
Pernar Miljenko in Teja
Pistotnik Andrej
Pižeta Ana
Ploj Nataša
Popović Dejan
Princi Ivanka
Prugović Krunoslav in Sanja
Radičević Mlađan
Radinović Goran
Rajter Dragica
Rako Davor
Raić Milena
Rašić Ana in Ivan
Robežnik Marjeta Mateja

Roguljić Tončica
Romih Bogdan
Sajovic Gašer
Sajovic Janja
Savković Dalibor in Biserka
Sedmak Sara
Sedmak Romina
Senjan Darko in Zlata
Searović Majić Vjera 

in Majić Goran
Serk Jernej
Setničar Andrej in Ferkov Petra
Sever Dragica
Sireta Slavica
Slaar Gregor
Smrke Matej
Sokač Jasmina
Stakić Tatjana
Stjeanović Ana
Stojanović Ljiljana
Strmečki Josi in Barica
Subotičanec Kruno
Sučec Ignacija
Sunek Željkica
Suan Branislav in Blanka
Susak Halil
Svarčić Tajana
Svitlić-Budisavljević Snježana
Šajina Nevina in Mladen
Škaro Marina

Škoflek Bojan in Elena
Škrokov Ante
Šnajdar Ivanka
Šiler Erika
Štefančič Gabrijela
Šugar Ivan
Švec Zoran in Mirela
Tadić Nebojša
Toman Zlatko
Tomović Đole in Mileva
Tušek Mirjana
Ujčić Vesna in Branko
Ujčić Mirjana in Lucijano
Valečić Luca
Vidić Vedran
Vidmar Teja in Viktor
Vidmar Iztok in Mateja
Virovec Štefica in Damir
Vitko Janez
Vogrinec Tina in Golub Aleksander
Volaj Berto in Rozman Suzana
Vrhovnik Šiler Sabina
Vujanović Dragoljub
Vukić Saša
Vuković Divna
Vuković Ivica
Vuleša Ines
Vulić Matilda
Zagorec Danijela
Žufić Đani in Eric 
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30 EUR (7.189,20
SIT/240,00 HRK)
(ali popust)
MAREC
Andreašić Edi in Ljiljana

Čadež Emil

Demšar Saša in Petra

Dević Nenad

Fabjan Lidija

Gradišer Tatjana

Grčić Alen in Dražić Ivana

Groš Gabriela

Knežević Dobrila

Kostić Stana

Kovačević Danijela

Ljubić Srdjan

Mogorović Marija 
in Mario

Može Miroslav in Tamara

Nešković Snežana

Okić Gordana 
in Biskupović Ljiljana

Opačak Ana

Pavlović Radivoje in Sanja

Plestenjak Veronika 
in Cvetko

Ponjević Mensuda

Sovinc Uršula

Suman Josip

Šinko Danica

Šteković Robert

Toffeti  Samanta

Urh Jure

Valjevac Milena

Vuk Grozdana 
in Dubravko

Weissenbach Meta 
in Darko

Zidar Primož

Zupanc Peter 

10 EUR (2.396,40
SIT/80,00 HRK)
(ali popust)
MAREC
Andrić Željka

Azdejković Slaviša 
in Snežana

Begonja Boris in Suzana

Bušić Anita

Četrtič Matjaž

Ćopić Biljana

Dobrajnščak Janja

Dobravac Elvis

Flegar Dolores in Elvis

Gorza Dejan in Blanka

Grabar Smilja in Sergio

Jurkošek Olga

Koklič Tamara

Kostić Jugoslav

Kozar Balek Darja

Kralj Gregor in Ivanka

Kranjc Vasilija

Lisjak Zoran in Danijela

Novak Vida in Brankica

Pejaković Staško 
in Magda

Pensa Vedrana

Plohl Darinka Sp

Popov Svetlana

Pužar Franko

Radonić Bojan in Katarina

Saraja Marijana in Mirko

Siljan Ljubica in Dejvis

Siter Simon

Subotić Milan

Šket Robert

Škrlj Matjaž

Štrus Slava

Tavčer Bernarda 
in Edvard

Tomažič Matej

Vitulić Milivoj in Silvana

Zupet Jernej

Žerdin Simon

Čestitamo vsem, ki so meseca marca prvič prejeli izplačilo ali popust v višini 
30 EUR (7.189,20 SIT/240,00 HRK) ali 10 EUR (2.396,40 SIT/80 HRK)!



Transform/
Reinvent
104044

Mosaic/
Melange
104045

Pastiche/
Bricolage
104046

Senčilo za oči – dvojno

Bricolage je tehnika, ki povzema učinke iz drugih obdobij in kultur ter jih
združuje v nekaj popolnoma novega in razburljivega. Profesionalnega
umetnika ličenja, Eddieja Funkhouserja, je ideja tehnike bricolage navdihnila 
in vodila pri ustvarjanju barvne kolekcije 005.

Vsak izdelek v tej kolekciji je narejen po luksuzni formuli trendovskih barv, 
kar ponuja izjemne izdelke, s katerimi lahko vedno znova ustvarjate popoln 
in profesionalen videz.

Nova E. FUNKHOUSER NEW YORK kolekcija 005 bo na voljo od maja do oktobra 2007
oziroma do prodaje zalog.

Na voljo ZDAJ ...

barvna kolekcija 005 – Bricolage

Oči
Izbor izzivalnih in močnih barv za oči, 
ki so profesionalno združene v
E. FUNKHOUSER NEW YORK blagovni
znamki, vam zagotavlja ustvarjanje ravno
takega videza, kot ga želite.

Senčilo za oči v stiku
Ustvarite obstojnost barve s tem
preprostim E. FUNKHOUSER NEW
YORK senčilom za oči v stiku, ki omogoča
enkratne in preproste učinke za vaše oči.
Poleg tega je senčilo tudi vodoodporno!

Sredstvo za povečanje volumna trepalnic
S sredstvom za povečanje volumna
trepalnic boste dosegli skrajne meje
volumna, saj boste že z enim nanosom
pred maskaro ustvarili učinek polnih,
gostejših in daljših trepalnic.

Disco
104162

Glam Rock
104163

Power Pop
104164

Svetleči svinčnik
za oči

Tinker
104040

Fiddle
104041

Lash Volumizer
104030

Svetleče rdečilo za ustnice
E. FUNKHOUSER NEW YORK
svetleče rdečilo za ustnice vsebuje
posebne tekoče kristale, ki se igrivo
spogledujejo s svetlobo in tako
ustvarjajo dramatične prehode barv za
popoln učinek preobrazbe.

Moonflower
104165

Spotlight
104167

izdelek10
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Rdečilo za ustnice

Lip Polish
103708

Valley Girl
104054

Fashionista
104055

New York
Doll
104056

Pilling za ustnice

Leščilo za ustnice

Fascination
104049

Obsession
104050

Infatuation
104052

Transparent
103749

Balzam
za
ustnice

Ustnice
Razvajajte svoje ustnice z luksuzom čutnosti, ki si ga zaslužijo, in
uporabite E. FUNKHOUSER NEW YORK izdelke za nego ustnic.

Lica
Eddie Funkhouser je ustvaril to
izjemno luksuzno formulo prav
posebej za to, da popolnoma prekrije
in doseže profesionalni videz
prelivajočih se barv in odtenkov.

Nohti
Dolgi in seksi, kratki in praktični, nalakirani
z drznimi barvami ali naravni – ne glede
na to, kakšne nohte imate najraje, vam
bodo E. FUNKHOUSER NEW YORK
izdelki za nego nohtov v pomoč pri
ustvarjanju vaše prave podobe, ki bo sijala.

Lak za nohte
Transmutation
104038

Vsestranski izdelki
Kjer koli že boste, dodajte še več
zvezdniškega sijaja, z našim kompletom
osupljivih E. FUNKHOUSER 
NEW YORK bleščic za telo.

Bleščice za telo
104259

Rdečilo za lica

Za celoten seznam izdelkov si oglejte E. FUNKHOUSER NEW YORK barvno kartico kolekcije 005 (št. izdelka 218842 – komplet 5-ih
izvodov) in na E. FUNKHOUSER NEW YORK mikrostrani spremljajte videz meseca; tako boste lahko kombinirali odtenke iz kolekcije in
ustvarili lasten videz bricolage. Informacije o izdelkih E. FUNKHOUSER NEW YORK so na E. FUNKHOUSER NEW YORK mikrostrani. 

Nouveau Chic
104032

New Mod
104033

Prodajni pripomočki
Eddie je komplet dopolnil z vsemi
čopiči, ki jih boste potrebovali za
vsakodnevno ličenje.

NADGRADITE SVOJO IZKUŠNJO Z E. FUNKHOUSER™ NEW YORK ŠE Z NAŠO FANTASTIČNO PONUDBO.
Ob nakupu celotne barvne kolekcije 005 v mesecu maju ponujamo 10 % popust ob polni točkovni

vrednosti in vrednosti posla – št. promocije 219050*. Izkoristite neverjetno ponudbo in doživite popoln
izbor lepotnih izdelkov, ki jih je za vas skrbno izbral profesionalni umetnik ličenja Eddie Funkhouser.

* Ponudba velja za mesec maj 2007 oziroma do prodaje zalog in ne vključuje kompleta za urejanje trepalnic, kompleta za nego ustnic in potovalnega kompleta čopičev.

Potovalni
komplet
čopičev
102963

Black
104028

Brown
104029

Komplet za dražestne ustnice
Novi E. FUNKHOUSER NEW YORK izdelki za ustnice so
na voljo v priročni torbici, ki jo lahko nosite s seboj. Tako
vam je komplet za nego popolnih ustnic vedno na voljo.

Komplet za
dražestne ustnice
104267

Kompleti za ličenje
Ekskluzivno za znamko E. FUNKHOUSER NEW YORK so na
voljo kompleti za ličenje, ki ponujajo najboljše in profesionalne
izdelke kot tudi navodila s profesionalnimi tehnikami ličenja.

E. FUNKHOUSER NEW YORK komplet za urejanje trepalnic
je ustvaril profesionalni umetnik ličenja Eddie Funkhouser. Vanj
je vključil vse pripomočke, ki jih potrebujete za daljše, gostejše
in lepo oblikovane trepalnice, prav tako pa komplet vključuje
tudi priročnik s preprostimi navodili za ličenje.

11izdelek
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IZPOSTAVLJANJE SONČNIM
ŽARKOM LAHKO POŠKODUJE
DNK VAŠE KOŽE IN PREKINE
NARAVNO OBNAVLJANJE CELIC.

Vsi poznamo koristi uporabe zaščitnega
faktorja, ki ščiti kožo pred škodljivimi
sončnimi žarki. Vendar pa nova znanstvena
odkritja kažejo, da je problem globlji in zato
tudi nevarnejši, kot smo mislili do zdaj.

Medtem ko nekateri menijo, da je sijoča polt
po izpostavljanju sončnim žarkom znak
zdravja, se poškodba DNK dogaja globoko v
koži. Sprememba barve kože po določenem
času na soncu je lahko vidna vsem, poškodba
DNK pa je nevidna. Ta nevidni pojav je
nevaren, saj se poškodovani DNK
neposredno navezuje na kožnega raka in
prezgodnje staranje.

FUNKCIJE CELIC V KOŽI 
DOLOČA DNK

Kožo sestavljajo tri glavne plasti: epidermis,
dermis in subdermis. Skupaj imajo zaščitno
vlogo, zadržujejo vlago in obnavljajo. Vendar
pa je najpomembnejše dejstvo, da te plasti
»poznajo« svoje naloge ravno zaradi DNK
globoko znotraj vsake celice v koži. DNK je
genetski material, podoben računalniškemu
programu, ki znotraj vsake celice nadzoruje
njeno funkcijo. Ko je DNK poškodovan, celice
v koži izgubijo zmožnost opravljanja
pomembnih nalog. Še več, poškodovane
celice se nenormalno reproducirajo, ta škoda
pa v nekaj letih začne pospeševati staranje
kože in povečuje tveganje za pojav kožnega
raka.

IZPOSTAVLJANJE SONCU JE
KLJUČNI DEJAVNIK ZA
POŠKODBO DNK

Poškodba DNK se pojavi kot rezultat
vplivanja prostih radikalov, ki jih povzročajo
različni dejavniki, vendar so primarno rezultat
ultravijoličnih žarkov, ki jih oddaja sonce. 

Ultravijolični žarki so nevidni; tisti, ki so
najpomembnejši za kožo, so žarki UVA in
UVB. Žarki UVB, ki vdrejo v najvišjo plast
kože, so primarni vzrok za opekline kot tudi
nekatere vrste kožnega raka. Žarki UVA
prodrejo globlje v kožo. Večja verjetnost je,
da ravno ti žarki povzročajo dolgotrajne
učinke, kot so nastajanje gub, razbarvanje
kože, žilnat videz kože in mogoče tudi
melanom (najresnejša oblika kožnega raka).

V nasprotju s splošnim mnenjem pa ni nujno,
da zaščitno sredstvo z visokim zaščitnim
faktorjem (ZF) preprečuje poškodbe DNK in
posledično vidna spremenjena kožna stanja.
Razlog za to je, da ocene ZF merijo le, kolikšen
je učinek zaščitnega faktorja pri preprečevanju
prodiranja žarkov UVB. Vendar pa žarki UVA,
za katere je nekdaj veljalo, da niso škodljivi, saj
ne povzročajo opeklin, v resnici prodrejo še
globlje v kožo in tako povzročajo še več škode
v DNK in drugih strukturah kože.

DOBRA NOVICA 

Znanstveni napredek strokovnjakom
omogoča, da iščejo nove poti za podporo
naravnih obnovitvenih mehanizmov. Dnevna
uporaba zaščitnega faktorja je nujna, saj kožo
varuje pred škodljivimi učinki prodiranja
žarkov UVA in UVB; tako koža lahko še
naprej opravlja običajno nalogo obnavljanja in
regeneracije celic. Antioksidanti pa lahko
pomagajo nevtralizirati proste radikale in
preprečevati poškodbe DNK. Nenazadnje pa
nov tehnološki napredek pomaga spodbujati
naravne celične obnovitvene procese, ki
preprečujejo poškodbe DNK.

ZAŠČITITE SVOJO KOŽO, ZAŠČITITE SVOJ DNK

> Sledite stalnemu, dolgoročnemu pristopu za
zdravo kožo. Tudi najmanjše izpostavljanje UV
žarkom lahko vpliva na DNK kože. Dnevna
uporaba širokospektralnega zaščitnega faktorja
vam bo pomagala zmanjšati negativne učinke
sonca na prezgodnje staranje kože.

> Kupujte izdelke za sončenje, ki omogočajo
širokospektralno zaščito pred žarki UVA/UVB.

> Najvarnejša možnost je, da se izogibate
soncu, ko je le mogoče. Ne izpostavljajte se
mu med 10. in 16. uro.

> Ko greste ven, tudi na oblačen dan, na odkrite
predele kože vedno nanesite širokospektralni
izdelek z zaščitnim faktorjem ZF 15 ali več. 

> Večina ljudi na kožo ne nanese dovolj izdelka
za zaščito kože. Vedno sledite navodilom, ki
so navedena na embalaži.

> Če želite imeti porjavelo kožo, uporabljajte
samoporjavitvene izdelke ali bronzerje.
Zapomnite si, da ti izdelki po navadi ne
omogočajo zaščite pred sončnimi žarki, zato
morate vedno uporabljati tudi zaščitni faktor. 

> Ne hodite v solarij. Mednarodna agencija za
raziskave rakavih obolenj (IARC), ki deluje v
okviru Svetovne zdravstvene organizacije
(WHO), opozarja na očitno povezavo med
sončenjem v solariju in melanomom oziroma
najnevarnejšo obliko kožnega raka pri mladih
ljudeh.

> Nosite zaščitna oblačila, ki vam pokrivajo roke
in noge, izberite pokrivalo s širokim krajcem.
Uporabljajte izdelke za zaščito pred žarki UV,
kot so zaščitena okna, sončna očala in
oblačila. 

NASVETI ZA ZAŠČITO KOŽE PRED POŠKODBAMI DNK
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Profesionalna kolekcija
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK profesionalna kolekcija izdelkov je vedno v prodaji.
Ustvarjena je bila z namenom združitve najboljših izkušenj v profesionalni kozmetiki in
strokovnega znanja s know-how-om profesionalnih umetnikov ličenja.

ZDAJ JE NA VOLJO 
E. FUNKHOUSER NEW YORK
mazilo za povečanje 
volumna ustnic.
Vaše ustnice bodo videti mehkejše, 
bolj gladke in, kar je najboljše,
nepremagljivo polnejše.

Translucent
102904

Puder
v kamnu

Puder za senčenje

Korektor in
podlaga

Puder v stiku

Ličilo za osvetljevanje obraza

Svinčnik za oblikovanje in
puder za poudarjanje obrvi

Kremasto črtalo
za oči

Graphite 
103380

Black Onyx
102108

Carbon
103381

Svinčnik za oči

Maskara

Leščilo za ustnice Magnetism
102100

Mazilo za povečanje volumna ustnic
103750

Za celoten seznam izdelkov si oglejte E. FUNKHOUSER NEW YORK barvno kartico kolekcije 005 (št. izdelka 218842 – komplet 5-ih
izvodov). Če želite videti, kako Eddie uporablja te izdelke za vsakokratno doseganje profesionalnega videza, si oglejte www.amway.si 
(E. FUNKHAUSER NEW YORK mikrostran) in prenesite na svoj računalnik najnovejše posnetke za ličenje korak za korakom.

Blonde
102588

Brown
102083

Brunette
102082

Charcoal
102587

Stopnja I
- light
103438

Stopnja II
- medium
102589

Stopnja III 
- medium-
dark
103439

Stopnja IV
- dark
103440

Fair
103445

Nude
103446

Natural
103447

Mahogany
103448

Fair
103437

Nude
102081

Natural
102605

Mahogany
102903

Stopnja I -
light
103441

Stopnja II -
medium
102590

Stopnja III -
medium-
dark
103442

Stopnja IV
- dark
103443



IZBOLJŠANA FORMULA
ARTISTRY™ SIJAJNEGA MAZILA ZA USTNICE ZF 15

Pripravite se, da boste to poletje zasijali z našo novo paleto najlepših barv in z dodanim 
zaščitnim faktorjem ZF 15. 

Nova ARTISTRY sijajna mazila omogočajo več kot le sijaj, saj so DVOJNO obogatena z vitaminoma 
A in E, ki sta odlična za ustnice. Prav tako vsebujejo DVOJNO količino pomirjajoče in obnovitvene
aloje vere. Še več, nova mazila so še dodatno izboljšana z antioksidantom vitaminom C. 

POMLAD IN POLETJE ODPIRATA VRATA KRASNI NOVI KOLEKCIJI
ARTISTRY SIJAJNIH MAZIL ZA USTNICE. 

NOVO

NOVizdelek14
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V NOVI ELEGANTNI KVADRATNI EMBALAŽI DODAJO ARTISTRY
SIJAJNA MAZILA ZA USTNICE NA MODEN NAČIN SIJAJ
RAZLIČNIM VIDEZOM OB KATERI KOLI PRILOŽNOSTI.

3,8 g

POPOLN SIJAJ
Ker mazila vsebujejo večdimenzionalno
barvo, zasijejo v popolnem sijaju, saj
poudarjajo videz polnejših ustnic.

ZAŠČITA
Antioksidanti, vitamini A, E in C, tvorijo
zaščito na površini in tako preprečujejo
negativne učinke iz okolja. ZF 15 filtrira in
ščiti ustnice pred škodljivimi UV žarki .

NEGA
Mazilo vsebuje visoko koncentracijo
pomirjajoče aloje vere, ki zavira vidne
znake izsušenosti in staranja ter tako
odlično gladi in vlaži ustnice.

Za uporabo ARTISTRY mazila za
ustnice ZF 15 imate nešteto
možnosti:
• Uporabljajte le mazilo in dosegli

boste zelo nežen barvni in sijoči
odtenek. 

• Nanesite mazilo čez najljubše
kremasto mazilo, da poudarite
odtenek in volumen. 

• Nanesite ga čez najljubši ARTISTRY
avtomatični svinčnik za ustnice, 
da povečate vlažnost in sijaj ustnic. 

PROMOCIJA ARTISTRY SIJAJNIH
MAZIL ZA USTNICE
Najboljši način za trženje ARTISTRY
mazila za ustnice je, da strankam dovolite
preizkus formule in različnih odtenkov.
Naročite celotno kolekcijo NOVIH
ARTISTRY mazil za ustnice in prejeli boste
10 % popust pri polni točkovni vrednosti
in vrednosti posla.
Št. promocije: 218992

Iz higienskih razlogov naročite tudi
Nanašalec za rdečilo za ustnice za
enkratno uporabo (25 kosov).
Št. izdelka: 0818

NANAŠANJE MAZILA JE
POPOLNOMA PREPROSTO,
SAJ OSTANEJO USTNICE
SVILENO GLADKE, NEGOVANE
IN ZAŠČITENE.
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Stara ARTISTRY mazila za ustnice ZF15 (št.
izdelka 9613, 9614, 9619, 9622 in 9625)
bodo na voljo samo do prodaje zalog.

Promocija bo potekala od 3. maja 
do konca oktobra 2007.



Vsakdo ima edinstven okus.

Vsakdo ima svoje navade.

Vsakdo ima posebno
vsakodnevno rutino.

Želite izgubiti težo?

Zato vsakdo potrebuje
svojo dieto.
Stalno pomanjkanje energije v daljšem
časovnem obdobju zmanjšuje količino
maščob v telesu. Da bi dosegli konstantno
moč, morate imeti radi hrano, ki jo jeste.

Čim ekstremnejša je dieta:
• manj je volje/vzdržljivosti;

• večje je tveganje stranskih učinkov;

• večje je tveganje pomanjkanja nekega
hranila;

• večje je tveganje, da znova pridobimo težo.

Katera dieta je najboljša za vas?
• Dieta, ki je po vašem okusu.

• Dieta, ki zahteva malo sprememb
prehranjevalnih navad. 

• Dieta, ki je najbolj usklajena z vašo
dnevno rutino.

• Dieta, ki je v skladu s priporočenimi
dnevnimi količinami zaužitih hranil.

• Dieta, ki se je lahko držite vse življenje.

Zdaj je pravi čas za Program za
uravnotežen življenjski slog
Uporabljajte NUTRILITE™ POSITRIM™ kremasti napitek v prahu kot
nadomestilo za obrok v kombinaciji z izborom treh različnih vzorcev za obrok in
dveh različnih tipov telesne vadbe (iz priročnika Program za uravnotežen življenjski
slog).

Dieta z malo ogljikovimi hidrati? 
Z malo maščobami? Katera je najboljša?
Diete, ki bi bila najboljša za vsakogar, ni. Upoštevati morate naslednje:
Vsaka knjiga o dietah je primerna za nekatere ljudi,

medtem ko pri drugih ljudeh ta dieta ne uspe.

izdelek16
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218502 – Osnovni paket, ki vsebuje priročnik, POSITRIM posodico za mešanje 
in POSITRIM pedometer.

POSITRIM posodico za mešanje je mogoče kupiti tudi posamično (št. izdelka 218506). 

218505 – Paket z izdelki (različni okusi), ki
vsebuje POSITRIM kremasti napitek v prahu (po eno
škatlo kakava in vanilije), POSITRIM proteinsko tablico s
sladilom z okusom karamele in vanilije, NUTRILITE
multivlakna in NUTRILITE kompleks omega-3. V
primerjavi z nakupom posameznega izdelka lahko paket
kupite za 10 % nižjo ceno ob nespremenjeni točkovni
vrednosti in vrednosti posla*. 

218504 – Paket z izdelki (kakav), ki vsebuje
POSITRIM kremasti napitek v prahu (dve škatli kakava),
POSITRIM proteinsko tablico s sladilom z okusom čokolade
in mete, NUTRILITE multivlakna in NUTRILITE kompleks
omega-3. V primerjavi z nakupom posameznega izdelka
lahko paket kupite za 10 % nižjo ceno ob nespremenjeni
točkovni vrednosti in vrednosti posla*. 
* Paketi imajo omejen rok uporabe.

Ponovno želimo
opozoriti na 
oddajo naročila.

Na kratko: Program za
uravnotežen življenjski slog 
je individualen in prilagodljiv:
• Dieto lahko prilagodite svojemu okusu.

• V dieto je vključen POSITRIM kremasti
napitek v prahu nadomestilo za obrok,
ki ga sčasoma lahko nadomestite z
običajno hrano. 

• Temelji na uradnih evropskih priporočilih,
ki sta jih izdali Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) in Evropska unija
(Eurodiet Core Report).

• Vsebuje zmerne oziroma nizke količine
maščob in ogljikovih hidratov.

• Je zdrava dieta, saj upošteva vnos hranil
kot tudi kakovost ogljikovih hidratov in
maščob.

• Je program za življenjski slog, ki vključuje
telesno vadbo.

Program temelji na dveh preprostih 
načelih prehranjevanja.

Prehranski načrt
Podajaj število obrokov na dan
glede na skupino živil. 

Seznam živil
Omogoča, da si sami izberete
živila iz vsake skupine živil. 

PRIPOMOČKI
ZA PROGRAM

namesto industrijsko obdelanih živil, tj.
tort, piškotov, čipsa, ocvrtega krompirčka,
hamburgerjev, hot doga, sladkarij.

Tudi znotraj ene skupine živil
Vsak dan si izberite različna živila.

Izberite naravna živila, in sicer
sadje, zelenjavo, kosmiče, kruh, testenine, riž, krompir, meso,
ribe, jajca, mleko, jogurt, sir, mineralno vodo 

Kombinirajte naravna živila
Nobena posamezna vrsta živil ne vsebuje vseh potrebnih hranil v pravem
razmerju, zato je treba vsak dan izbrati hrano iz vsake skupine živil.

DVD s predstavitvijo Programa za uravnotežen življenjski slog za vsakega SNP-ja, ki kupi Osnovni paket. 
Na tem DVD-ju dr. Claudia Osterkamp predstavlja praktične in preproste smernice za uporabo priročnika, dr. Sam Rehnborg 
pa svoje mnenje glede podpore programa.

BREZPLAČEN DVD!
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Vas ob vedno toplejšem
vremenu straši misel na
poletna oblačila?

Se zaradi nekaj kilogramov, 
ki ste jih pridobili pozimi, počutite
nelagodno, ko pomislite, da boste
morali telo kmalu pokazati na plaži?

NUTRILITE POSITRIM 
kremasti napitek v prahu 
vam lahko pomaga shujšati 
do poletja.

POSITRIM kremasti napitek v prahu
pomaga izgubljati težo, je pa tudi
zelo hranljivo nadomestilo obroka.
Lahko ga uporabljate kot del
programa za uravnotežen življenjski
slog ali pa le kot del diete za nadzor
vnosa kalorij oziroma zgolj takrat,
kadar se vam kam mudi. Pri dieti, ki
omejuje vnos energije, nadomestite
le obrok ali dva na dan. Tako boste
dosegli vse koristi popolnega in
hranilnega nadomestila obroka.
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Kaj je olje iz trigliceridov s srednje dolgo verigo molekul?
Pomembna naloga maščobe v telesu je, da shranjuje energijo, na splošno pa velja, da je maščoba v hrani počasneje
prebavljiva. Kljub temu pa se derivat iz rastlinskega olja, ki se imenuje olje iz triglicerida s srednje dolgo verigo molekul,
prebavlja neposredno in tako hitro sprošča energijo oziroma se vede kot ogljikov hidrat. Namesto da bi se to olje shranilo
kot maščoba, kroži po krvnem obtoku, dokler je potrebno za proizvajanje energije. 

Nova formula
POSITRIM™ kremasti 
napitek v prahu
103792 vanilija  103793 kakav  

POSITRIM kremastega napitka v prahu ne smete uporabljati kot nadomestilo za celodnevno prehrano. 

NUTRILITE™ je vodilna svetovna znamka vitaminov, mineralov in prehranskih dopolnil 
(na osnovi prodaje v letu 2005; raziskavo tega je izvedlo podjetje Euromonitor International).

Vsak paket vsebuje
14 vrečk.

Poskusite v mleko dodati nekaj ledu, kar vas
bo še dodatno osvežilo na toplem soncu!
• Uravnotežene količine hranil omogočajo primerno

nadomestilo obroka kadar koli in kjer koli. Vsebuje najmanj
30 % priporočljivih dnevnih količin vitaminov in mineralov
ter mnogih pomembnih mineralov v sledovih. 

• Napitek je hranilen in cenejši od hitro pripravljene hrane,
prav tako pa je odlična alternativa težkim obrokom in
prigrizkom. 

• Predstavlja del Programa za uravnotežen življenjski slog 
iz Amwaya.

• Napitek je slajen s fruktozo in je brez saharoze, umetnih
sladil, barvil, arome in konzervansov. 

• Vsebuje trigliceride s srednje dolgo verigo molekul. Potem
ko pojeste obrok, ki vsebuje olje iz takih trigliceridov,
metabolizem začne delovati, vi pa se boste počutili polni
energije. 

Preprosto!
Stresite en zavoj POSITRIM kremastega napitka v prahu v
posodico za mešanje, ki ste jo napolnili z 250 ml mrzlega
posnetega mleka, ter stresajte 30 sekund, dokler ne nastane
gosta, kremasta in okusna zmes, ki je nadomestilo obroka.
Formula je znanstveno uravnotežena in hranljiva ter bolj
zdrava možnost v primerjavi s hitro pripravljeno hrano.
Gosta in kremasta tekstura omogoča, da se boste dlje
počutili siti.
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Življenjska moč je v eSpring-u!

Stopite v pomlad 
in poletje z eSpring™
plastenkami
Kjer koli že boste, uživajte čistejšo in okusnejšo 
vodo iz eSpring plastenk.

Pripravne so za uporabo v telovadnici, 
na potovanju ali službi, saj voda ostaja 
sveža ves dan. 

Št. izdelka: 
102598 – 
24 plastenk po 500 ml,
1 paket. 

Št. izdelka: 
104066 – 
1,5 l – 4 v paketu.

Odkrijte odličnost narave z

iCook™ kuhinjsko 
posodo ...
Metoda kuhanja VITALOCK™ omogoča ohranitev za tretjino
več vitaminov in hranil v hrani v primerjavi z običajnimi
metodami kuhanja.

Pripravljajte okusne in hranilne obroke zase 
in za svojo družino.

Kuhajte zdravo,
živite bolje!
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ARTISTRY losjon za vsestransko
zaščito obraza ZF 30 omogoča
najvišjo zaščito pred škodljivimi
učinki žarkov UV. Vsebuje ZF 30 in
antioksidante, ki varujejo kožo pred
škodljivimi vplivi iz okolja,
pospeševalcev znakov prezgodnjega
staranja, obenem pa to sredstvo
neprekinjeno vlaži kožo. 

POPOLN OBSEG ZAŠČITE
ARTISTRY losjon za vsestransko zaščito
obraza ZF 30 omogoča popolno zaščito 
pred žarki UVA in UVB. 

ZAŠČITA PRED PROSTIMI RADIKALI
Vsebuje vitamin E, ki je močan antioksidant 
in ga vsebuje tudi Nutrilite.

VODOODPORNO/VLAŽILNO 
ARTISTRY losjon za vsestransko zaščito
obraza ZF 30 je vodoodpornejše zaradi
uporabe emulzije silikona v vodi in ima 
tudi močno vlažilno vlogo.

PRIPOROČLJIVA UPORABA
ČISTILNO SREDSTVO, TONIK, VLAŽILNO
SREDSTVO, VEČNAMENSKO ZAŠČITNO
SREDSTVO ZF 30, PUDER. 

SONČNA ENERGIJA
POVZROČI DO 80 %
ŠKODE NA KOŽI, 
KI JO POVEZUJEMO
S STARANJEM.

Št. izdelka:
102877, 50 ml

>TESTIRANO NA OBČUTLJIVI KOŽI.
>PRIMERNO ZA VSE TIPE KOŽE.

Prva zaščita kože za
ohranjanje mladostnega
videza kože.

ARTISTRY™

VSESTRANSKA
ZAŠČITA
OBRAZA ZF 30

Priporočamo, da uporabljate losjon za vsestransko zaščito obraza 
ZF 30 skupaj s TIME DEFIANCE™ dnevno zaščitno kremo ali
losjonom, saj varuje vašo kožo pred večino prostih radikalov in jo
odlično vlaži, ohranja mladostno ter omogoča komunikacijo med
celicami. 

Ta izdelek uporablja anorganski zaščitni sistem, ki lahko začasno
povzroči »pobeljeni« videz kože med nanašanjem, zato je rahlo obarvan,
da se prilagodi odtenku kože. Ta barva pomaga zamaskirati začasno
beljenje med nanosom, vendar pa na koži ne pušča nobenih sledi. 
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Od 3. maja 2007 naprej
lahko naročite 
TIME DEFIANCE stojalo
(številka izdelka 104481) ali pa
ga prejmete

BREZPLAČNO,
če kupite katerega koli
izmed izdelkov ARTISTRY
TIME DEFIANCE v vrednosti
najmanj 238,80 EUR
(znesek za plačilo z DDV),
boste prejeli brezplačno
predstavitveno stojalo.

Ta posebna ponudba velja do 
konca oktobra 2007 oziroma 
do razprodaje zalog.

ZDAJ je na voljo tudi NOVO ARTISTRY™
TIME DEFIANCE™ stojalo!

Številka izdelka
104481.

Uporabite novo TIME DEFIANCE stojalo ter navdušite in poučite tako svojo
skupino kot tudi stranke o novi edinstveni celični tehnologiji in izpopolnjenih
izdelkih za sodobno žensko.
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Naj vas težavni madeži
ne spravijo ob pamet!
Težavne madeže v vašem domu in zunaj njega lahko
odpravite s pomočjo nasvetov v letaku Svetovalec za
odstranjevanje madežev.

Svetovalec vam ponuja rešitve za madeže
na perilu, v gospodinjstvu in kuhinji.
Priročen Svetovalec za odstranjevanje
madežev vam daje namige, kako se lotiti
najbolj trdovratnih madežev na posodi,
pohištvu in tkaninah, korak za korakom. 

Združuje odlično čistilno moč številnih
izdelkov za nego doma, poleg tega boste z
njim v hiši ob morebitnih neprijetnih
madežih lahko vedno mirni!

Št. izdelka: 201150 
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Pogosto zastavljena
vprašanja o SA8™
tekočem pralnem sredstvu

Kaj je tisto, zaradi česar je novo SA8 tekoče
pralno sredstvo boljše od starega SA8
GELZYME™ tekočega pralnega sredstva?
Splošna moč čiščenja SA8 tekočega pralnega sredstva se
je precej izboljšala zaradi dodatnih čistilnih encimov, ki še
posebej odstranjujejo težavne madeže, kot so od trave ali
krvi. Lahko računate na to, da bo perilo, oprano s SA8
tekočim pralnim sredstvom, čistejše in bolj sveže pri
kakršni koli temperaturi pranja.

Kako lahko SA8 tekoče pralno sredstvo čisti tako dobro pri
hladnejši temperaturi vode?
Nov, dodaten encim zdaj omogoča, da SA8 tekoče pralno sredstvo odstranjuje
madeže pri nižji temperaturi vode. 

Zakaj ste zamenjali SA8 GELZYME?
Najpomembnejše je, da smo od predstavitve SA8
GELZYMA odkrili novo tehnologijo encimov. Tudi trg
vedno bolj stremi k uporabi izdelkov, ki delujejo pri nižji
temperaturi, kot tudi k uporabi visokozmogljivih izdelkov,
manjši porabi vode in/ali uporabi pralnih strojev, ki imajo
vratca na sprednji strani. 
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Proteini za
vsakogar

Proteini so osnova za vsako celico v našem telesu. Pomembni
so za nastajanje encimov, hormonov in protiteles.

Proteine potrebujemo za tvorbo mišic, krvi in drugih celičnih
struktur ter tudi za obnavljanje, vzdrževanje in rast telesa.

Na žalost večina virov proteinov, kot so rdeče meso, sir, jajca
in polnomastno mleko, lahko vsebuje visoke količine maščob
in holesterola. Zato je ta hrana neprimerna za ljudi, ki imajo
specifične prehranjevalne potrebe, prav tako pa je težko
spodbuditi otroke, da bi jedli hrano, ki vsebuje veliko
proteinov.

Če zgolj posujemo po hrani
nekaj NUTRILITE™ proteinov, ki
so nevtralnega okusa, ali pa jih
primešamo pijači, bomo zaužili
kakovostne proteine, ne da bi
telo obremenili z ogljikovimi
hidrati in maščobami.

Ste vedeli, da lahko
NUTRILITE proteine
uporabljate tudi med
kuhanjem?
Predstavljamo vam nekaj sladkih
receptov, lahko pa
eksperimentirate tudi z drugimi
okusnimi jedmi.

NUTRILITE™ proteini
0145 – 450 g

Zmešamo pecilni prašek in moko, vmešamo kokos in
NUTRILITE proteine. Posebej umešamo maslo in
sladkor ter dodamo moko. Gnetemo toliko časa, da
dobimo gladko testo. Le-to zvaljamo do debeline
približno enega centimetra in uporabimo modelčke za
piškotke v obliki srca. Pri polovici piškotov naredimo v
sredini majhno luknjo. Vse piškote prebodemo, da med
peko ne postanejo krhki, ter jih premažemo z mlekom
in beljakom. Položimo jih v pekač, ki smo ga prej
premazali z maščobo, in 15 minut pečemo pri 180° C.
Ko so pečeni, jih nekaj minut pustimo na mreži, da se
ohladijo. Še tople piškote, ki nimajo luknje, premažemo
z džemom in jih pokrijemo s preluknjanimi piškotki.

Pečeni srčki
2 skodelici moke (200 g)

1 skodelica kokosove moke (37,5 g)

1/2 skodelice sladkorja v prahu (112 g)

1/2 skodelice masla (112 g)

1/4 čajne žličke pecilnega praška

5 čajnih žličk džema iz mešanega sadja

3 merice NUTRILITE proteinov

Za 10 porcij, 287 kcal na porcijo

Proteinska torta
1 skodelica moke (100 g)
1/2 skodelice masla (112 g)
1 skodelica sladkorja v prahu (125 g)
15 nasekljanih datljev
15 nasekljanih orehov
1 čajna žlička pecilnega praška
1 čajna žlička sode
1 čajna žlička vanilijeve arome
3 jajca
1/2 merice NUTRILITE proteinov

Za 8 porcij, 339 kcal na porcijo

Datlje namočimo v polovici skodelice vroče
vode za najmanj eno uro. Vsaj trikrat
zmešamo moko, pecilni prašek in sodo ter
odložimo na stran. Umešamo maslo in sladkor
do goste in kremaste snovi. Dodamo vsako
jajce posebej in zmešamo. Dodamo datlje in
orehe ter znova zmešamo. Postopoma
dodajamo moko in NUTRILITE proteine ter
dobro premešamo. Med mešanjem dodajamo
vanilijino aromo. Maso zlijemo v pekač, ki smo
ga premazali z maščobo, in v že prej ogreti
pečici pečemo pri 180° C 40–50 minut.
Ohladimo in postrežemo.



Uporabljajte PETER ISLAND™ losjone za sončenje
za obraz in telo ter popolnoma zaščitite in
navlažite telo pred škodljivimi sončnimi žarki.

- PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 4 omogoča zaščito
pred žarki UVB, losjona za sončenje ZF 15 in 30 pa omogočata
zaščito pred žarki UVA in UVB. Losjoni vsebujejo vitamine A, C 
in E z aloja vero. 

- PETER ISLAND losjon za po sončenju pomaga preprečevati
luščenje kože in ohranja porjavelost v času, ko uporabljate
PETER ISLAND losjone za sončenje. Vsebuje vitamine A, B, C 
in E, kakavovo maslo, afriško maslo shea in kokosovo olje. 

PETER ISLAND losjoni za sončenje so vodoodporni in ščitijo
tudi med plavanjem, primerni so za vso družino razen za
otroke, mlajše od treh let. 

ZF 4 – 103499 – 250 ml
ZF 15 – 103172 – 250 ml
ZF 30 – 103173 – 250 ml
Po sončenju – 103176 – 250 ml

(1) KABUKI ČOPIČ (104087) ARTISTRY LEŠČILA V STIKU (1,95 g)
(2) Destiny (104111) – rjava
(3) Wish (104112) – rožnata 
(4) Fate (104113) – oranžna

ARTISTRY LUSTRE PUDRI V KAMNU (10 g)
(5) Rose Lustre (104109) – puder
vsebuje rožnate in rjave odtenke 
(6) Bronze Lustre (104110) – puder
vsebuje bež, oranžne in rjave odtenke

Na voljo do prodaje zalog
ARTISTRY™ LUSTRE
BARVNA KOLEKCIJA 
To je lahko vaša zadnja možnost za naročilo
presenetljivih pudrov za zagorel videz ter
sijočih leščil za ustnice v bogatih barvah.

Lepota se začne z naravnim in zdravim
sijočim videzom, zato si nanesite poletni
sijaj s takojšnjim učinkom, kadar koli ga
boste potrebovali, ne da bi kožo
poškodovali škodljivi sončni žarki – zaščitite

naravni sijaj kože še za nadaljnja leta.
Nanesite puder s popolnim kabuki čopičem,
ki je prav tako nežen, kot je videti, in
dosegli boste popoln in enakomeren nanos. 

Zaključite nanos ličil s sijočim in z vlažilnim
leščilom, s katerim boste uravnotežili fino
sijoče oči in obraz. 

Oglejte si vodnik za ličenje na spletni strani
www.amway.si, Center blagovne znamke
ARTISTRY. Tako boste lahko dosegli zagorel
videz, kakršnega vidite na modnih brveh. 

(2)

(1)

(3) (4)

(5) (6)
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Bo vaša koža to poletje
zaščitena in navlažena?
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Poznavanje izdelkov je ključno za
prepričljivo predstavitev stranki – zato je
vaša seznanjenost z Amwayevimi izdelki
zelo pomembna pri trženju izdelkov.
Vedno kupujte nove in nadgrajene
priročnike z informacijami o izdelkih na
področju dobrega počutja, lepote in doma. 

Vsak izmed teh visokokakovostnih
priročnikov je natančnejši in obsežnejši kot
vaša črno-bela brošura Izdelki in njihovo
trženje, ki jo imate zdaj. Ti priročniki prav
tako vsebujejo vse, kar boste potrebovali
za razumevanje, predstavitev in trženje
Amwayevih izdelkov strankam. 

Novi izdelki so ob vsakem lansiranju na
trg vedno predstavljeni na spletni strani
www.amway.si. Tako ste lahko vedno na
tekočem.

Na voljo je vsak priročnik posebej
ali pa vsi trije skupaj, po 25 %
nižji ceni.

ZAMENJAJTE STARO BROŠURO 
IZDELKI IN NJIHOVO TRŽENJE ZDAJ!

HYMM nadomestne
britvice za stari brivnik
(št. izdelka: 101501)
bodo na voljo samo še
do sredine julija 2007.

Št. izdelka: 101502

Investirajte v HYMM™ moški
brivnik s trojnim rezilom in z
nadomestnimi britvicami ter pri
britju še naprej uporabljajte
izdelke blagovne znamke HYMM.

HYMM moški brivnik s trojnim
rezilom in nadomestni britvici – št.
izdelka: 216365
HYMM nadomestne britvice – št.
izdelka: 216356

KUPITE ZDAJ ...

Priročnik Dobro počutje
– Prehrana & skrb za
dobro počutje
Št. izdelka: 216995

Priročnik Lepota –
informacije o izdelkih in
tehnične informacije
Št. izdelka: 216996

Priročnik Dom – informacije
o izdelkih, tehnične
informacije in predstavitve
Št. izdelka: 216994

Nujni
pripomočki
- vsak priročnik je
naprodaj posebej. 
Kupite priročnik, ki je
najbolj usklajen s
potrebami vašega posla,
ali pa kupite vse tri
priročnike po nižji ceni 
(št. izdelka: 216997).
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V pomoč pri gradnji 
vašega eSpring posla vas
želimo opomniti na letak
eSpring. Govori o
pomembnosti 
vode, njeni vlogi v 
telesu in zanimivih 
dejstvih o vodi.

Ponudite ga stranki za lažji premislek o nakupu.

eSpring™ letak

Letak
Št. izdelka: 214073 - 10 izvodov

Če naročite katere koli
izdelke za nego doma v
vrednosti nad 60 TV, 
boste dobili zastonj 

Kolekcijo za
nego doma
(101958 ali 101959 – izdelek bo
naključno izbral sistem).

Spomladanska kolekcija za dom Splash of Citrus 
©t. izdelka: 101959

Jesenska kolekcija za dom Spiced Pear 
©t. izdelka: 101958

Poživite svoj dom
z odlično svežo dišavo!



Razvajajte sebe ali osebo, 
ki vam je pri srcu!

Kolekcija za razvajanje telesa vsebuje dva odlična izdelka,
ki dosegata vse trende dišav kot jih poznate z razvajanja
v toplicah, z edinstveno mešanico jasmina, divje vrtnice,
potonike ter sladkih not guave, papaje in črnega ribeza.

ARTISTRY™ kolekcija za razvajanje telesa
ARTISTRY pena za tuširanje
– Lahko peneče milo za umivanje telesa, ki ustvari bogato,

kremasto peno.
– Kožo nežno očisti in navlaži.
– Lahko se uporablja kot milo za umivanje telesa ali kot 

šampon za lase.
– Formula za hitro izpiranje s čistilnimi sestavinami

naravnega izvora.
ARTISTRY vlažilna krema za telo v spreju
– Lahko vlažilno sredstvo v spreju za celo telo.
– Kožo nežno navlaži.
– Je lahka in mastna,.
– Po uporabi je koža voljna, s svilnatim občutkom.
– Se hitro vpija.

Promocija bo potekala od 3.
maja do konca julija 2007
oziroma do prodaje zalog.

ARTISTRY pena za tuširanje
ARTISTRY vlažilna krema za telo v spreju
Št. izdelka: 102939
(komplet vsebuje dve plastenki po 200 ml)

Ob naročilu ARTISTRY kolekcije za razvajanje
telesa (št. izdelka 102939) dobite 20 %
popusta pri znesku za plačilo z upoštevanim
davkom in maloprodajni ceni. 
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8. maj 2007
E. FUNKHOUSER™ NEW YORK
prebudite zvezdo v sebi
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

22. maj 2007
Priprava na poletje
z Amwayevimi izdelki
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

12. junij 2007
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™
Torkova predstavitev ob 17.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

Osebno naročilo
Osebno naročilo je naročilo, s katerim naročate izdelke samo zase. Osebno
naročilo lahko oddate z uporabo možnosti »Hitro naročilo« ali z naročilom iz
seznama »Amwayevi izdelki«.

Kako naročati na Amwayevi
strani za e-poslovanje? – 1. del

Hitro naročilo
Hitro naročilo je najlažji in najhitrejši način
naročanja. Poznati morate le številko
izdelka, ki ga želite kupiti. 
Gumb »Hitro naročilo« se nahaja zraven
gumba »Iskanje« in je viden na vseh
podstraneh.
Naenkrat lahko naročite do 100 izdelkov.
Za naročilo več kot 8-ih izdelkov dodajte
nove vrstice. 
V polje »Dodaj novo vrstico« vpišite število
željenih vrstic in kliknite na gumb »Dodaj«.
Vpišite številke izdelkov in količine v
posamezna polja. 
Ko ste izbrali željene izdelke, kliknite na
gumb »Dodaj v košarico«

Osebno naročilo lahko oddate tudi tako, da
izdelke izberete iz seznama »Amwayevi
izdelki«. Izbirate lahko po kategorijah
izdelkov, blagovnih znamkah ali glede na
oznake.
Izberite skupino izdelkov glede na kategorijo
(npr. Dobro počutje), blagovno znamko (npr.
NUTRILITETM) oz. oznako (npr. Novo).
Izberite določeno podkategorijo (npr.
Multivitamini).
Izberite določen izdelek (npr. NUTRILITETM

DOUBLE XTM). 
Izdelek lahko postavite neposredno v
košarico (kliknite na gumb »Košarica«).

Naročanje iz seznama 
»Amwayevi izdelki« 

Več informacij o hitrem naročilu najdete na www.amway.si, v rubriki 
Pomoč (Kako naročati – Hitro naročilo).

Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na ime izdelka.

Več informacij o naročanju iz seznama »Amwayevi izdelki« najdete na www.amway.si, 
v rubriki Pomoč (Kako naročati – Naročanje po kategorijah izdelkov).

Nova partnerska trgovina
Na Amwayevi strani za e-poslovanje smo razširili izbor partnerskih
trgovin. Odslej lahko kupujete tudi v spletni trgovini VIDIC CENTER, ki ponuja
širok izbor pnevmatik različnih proizvajalcev. VIDIC CENTER ponuja tudi
menjavo in centriranje pnevmatik. 
Povezavo do spletne trgovine VIDIC CENTER in informativno TV/VP najdete
na strani www.amway.si (kategorija Partnerske trgovine).
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NUTRILITE™
0145 NUTRILITE proteini 450 g 30 20,96 26,68 28,94 6.936,00 37,63 9.017,00 24

103792 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu – 14 vrečk 
okus vanilija x 51 g 30 17,49 22,26 24,15 5.788,00 31,40 7.525,00 18

103793 NUTRILITE POSITRIM kremasti napitek v prahu – 14 vrečk
okus čokolada x 51 g 30 17,49 22,26 24,15 5.788,00 31,40 7.525,00 18
Program za uravnotežen življenjski slog

218502 Osnovni paket 1 paket 30 22,75 28,95 34,74 8.325,09 45,16 10.822,62 17
218504 Paket z izdelki - okus kakav 1 paket 30 78,37 99,74 97,40 23.340,00 126,61 30.342,00 17
218505 Paket z izdelki - različni okusi 1 paket 30 78,37 99,74 97,40 23.340,00 126,61 30.342,00 17
218506 Posodica za mešanje 1 kos 20 3,35 4,26 5,11 1.244,00 6,13 1.469,00 17

ARTISTRY™ 
102877 ARTISTRY vsestranska zaščita obraza ZF 30 50 ml 35 12,19 15,52 18,62 4.463,06 25,14 6.025,12 21
102795 ARTISTRY TIME DEFIANCE™ sredstvo za čiščenje obraza 125 g 35 17,49 22,83 27,40 6.565,18 36,98 8.862,99 22
102796 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni tonik 250 ml 35 17,49 22,83 27,40 6.565,18 36,98 8.862,99 22
101821 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF15 50 ml 35 20,81 26,49 31,79 7.617,68 42,91 10.283,86 22
101822 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF15 50 ml 35 20,81 26,49 31,79 7.617,68 42,91 10.283,86 22
101823 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočna krema 

za obnavljanje kože 50 ml 35 23,95 30,48 36,58 8.765,07 49,38 11.832,85 22
101824 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože 50 ml 35 23,95 30,48 36,58 8.765,07 49,38 11.832,85 22

7313 ARITSTRY TIME DEFIANCE vitamin C in divji jam 1 tubica + 
1 steklenička 35 18,71 23,81 28,57 6.847,00 38,57 9.243,00 22

100282 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum 14 ampul 
za obnavljanje kože v kompletu 35 118,78 151,18 181,42 43.475,00 244,91 58.691,00 22

102050 ARTISTRY TIME DEFIANCE sredstvo za ublažitev gub 4 ml 35 18,18 23,13 27,76 6.653,00 37,48 8.982,00 22
102006 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum 

za obnavljanje za vsakodnevno nego 30 ml 35 50,64 64,45 77,34 18.538,76 104,41 25.020,57 22
ARTISTRY sijajno mazilo za ustnice ZF 15 3,8 g 35 8,40 10,69 12,83 3.074,10 17,32 4.150,04 24
103357 Gloss 103359 Sandrine 103361 Gleam

103363 Pom Pom 103364 Madeira 103369 Glace 

218992 Promocija ARTISTRY sijajnih mazil za ustnice 1 komplet 35 50,40 64,14 69,27 16.600,15 93,52 22.410,20 15
0818 ARTISTRY nanašalec za rdečilo za ustnice 25 kosov 0 0,00 0,00 5,76 1.380,00 5,76 1.380,00 15

102939 ARTISTRY kolekcija za razvajanje telesa 1 komplet 35 24,38 31,03 37,24 8.923,00 50,27 12.046,00
29,79 7.138,59 40,21 9.637,09 28

104481 ARTISTRY stojalo 1 kos 0 0,00 0,00 46,80 11.215,15 46,80 11.215,15 22
ARTISTRY dekorativna kozmetika LUSTRE

104087 ARTISTRY kabuki čopič 1 kos 35 4,91 6,25 14,99 3.591,72 20,23 4.848,83 25
ARTISTRY večnamenski puder za zagorel videz 11 g 35 13,74 17,49 20,99 5.029,56 28,33 6.789,91 25
104110 Bronze Lustre 104109 Rose Lustre

ARTISTRY leščilo za ustnice 15 ml 35 7,46 9,49 11,39 2.729,02 15,37 3.684,18 25
104111 Destiny 104112 Wish 104113 Fate

E. FUNKHOUSER NEW YORK KOLEKCIJA 005
Rdečilo za ustnice 2,5 ml 35 6,86 8,73 10,48 2.510,47 14,14 3.389,13 10
104049 Fascination 104050 Obsession 04052 Infatutation

Svetleče rdečilo za ustnice 1,8 ml 35 12,08 15,38 18,46 4.422,80 24,92 5.970,77 10
104165 Moonflower 104167 Spotlight

Leščilo za ustnice 6 ml 35 6,28 7,99 9,59 2.297,67 12,94 3.101,85 10
104054 Valley Girl 104055 Fashionista 104056 New York Doll

103749 Balzam za ustnice 8 g 35 13,99 17,81 21,37 5.121,11 28,85 6.913,61 10
103708 Pilling za ustnice 10 g 35 12,72 16,19 19,43 4.656,21 26,23 6.285,75 10

Senčilo za oči - dvojno 3,5 g 35 11,39 14,50 17,40 4.169,74 23,49 5.629,14 10
104044 Transform/Reinvent        104045 Mosaic/Melange

104046 Pastiche/Bricolage

Senčilo za oči v stiku 2,5 g 35 12,72 16,19 19,43 4.655,73 26,23 6.285,23 10
104162 Disco 104163 Glam Rock 104164 Power Pop 

Svetleči svinčnik za oči 1 kos 35 7,69 9,79 11,75 2.815,29 15,86 3.800,64 10
104040 Tinker 104041 Fiddle

104030 Sredstvo za povečanje volumna trepalnic 7 ml 35 9,35 11,90 14,28 3.422,06 19,28 4.619,78 10
Rdečilo za lica 3,8 g 35 9,24 11,76 14,11 3.381,80 19,05 4.565,43 10
104032 Nouveau Chic             104033 New Mod

104038 Lak za nohte Transmutation 4x4 g 35 10,28 13,08 15,70 3.761,39 21,20 5.080,39 10
104259 Bleščice za telo 3x2 g 35 10,40 13,23 15,88 3.804,52 21,43 5.136,11 10

Komplet za urejanje trepalnic 1 komplet 35 38,17 48,58 58,30 13.970,05 78,71 18.862,06 10
104028 Black 104029 Brown

104267 Komplet za dražestne ustnice 1 komplet 35 39,22 49,91 59,89 14.352,52 80,85 19.375,90 10
219050 Promocija E. FUNKHOUSER NEW YORK kolekcije 005 1 komplet 35 226,53 288,30 311,36 74.615,27 420,34 100.730,61 11
218842 E. FUNKHOUSER NEW YORK barvna kartica kolekcije 005 5 izvodov 0 0,00 0,00 3,00 718,92 3,00 718,92 10
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E. FUNKHOUSER NEW YORK PROFESIONALNA KLASIČNA KOLEKCIJA
E. FUNKHOUSER NEW YORK korektor in podlaga 
za ličenje oči 3,4 g 35 11,80 15,02 18,02 4.319,00 24,33 5.831,00 13
103437 Fair 102081 Nude 102605 Natural

102903 Mahagony

E. FUNKHOUSER NEW YORK ličilo za osvetljevanje 
obraza 7 g 35 10,90 13,88 16,65 3.991,00 22,48 5.388,00 13
103438 stopnja I - Light 102589 stopnja II - Medium

103439 stopnja III - Medium-Dark 103440 stopnja IV - Dark

E. FUNKHOUSER NEW YORK puder za senčenje 5 g 35 12,46 15,86 19,03 4.560,00 25,69 6.156,00 13
103441 stopnja I - Light 102590 stopnja II - Medium

103442 stopnja III - Medium-dark 103443 stopnja IV - Dark

E. FUNKHOUSER NEW YORK puder v stiku 12 g 35 15,90 20,24 24,29 5.821,00 32,80 7.859,00 13
103445 Fair 103446 Nude 103447 Natural

103448 Mahogany

E. FUNKHOUSER NEW YORK leščilo za ustnice 6 ml 35 6,28 7,99 9,59 2.297,00 12,94 3.101,00 13
102100 Magnetism

E. FUNKHOUSER NEW YORK puder v kamnu 7 g 35 11,61 14,77 17,73 4.248,00 23,93 5.735,00 13
102904 Translucent

E. FUNKHOUSER NEW YORK kremasto črtalo za oči 6,5 g 35 7,81 9,94 11,93 2.860,00 16,11 3.861,00 13
103380 Graphite

E. FUNKHOUSER NEW YORK svinčnik za oči 0,28 g 35 7,81 9,94 11,93 2.860,00 16,11 3.861,00 13
103381 Carbon

E. FUNKHOUSER NEW YORK maskara 7 g 35 9,35 11,90 14,28 3.421,00 19,27 4.618,00 13
102108 Black Onyx

E. FUNKHOUSER NEW YORK svinčnik za oblikovanje 1,49 g (1,2 g
in puder za poudarjanje obrvi svinčnik 35 9,79 12,46 14,96 3.584,00 20,19 4.838,00 13
102082 Brunette 102083 Brown 102587 Charcoal + 0,29 g
102588 Blonde puder)

103750 E. FUNKHOUSER NEW YORK mazilo za povečanje 
volumna ustnic 5,5 ml 35 15,90 20,24 24,29 5.820,38 32,79 7.875,51 13

102963 E. FUNKHOUSER NEW YORK potovalni komplet čopičev 1 komplet 35 25,31 32,22 38,66 9.265,00 52,19 12.508,00 13
HYMM™ nega za moške

101502 HYMM nadomestne britvice 4 kosi 30 3,76 4,78 5,74 1.375,00 7,46 1.788,00 26
216365 HYMM moški brivnik s trojnim rezilom in nadomestni britvici 1 komplet 30 5,01 6,37 7,64 1.832,00 9,94 2.382,00 26
216356 HYMM nadomestne britvice 4 kosi 30 4,18 5,32 6,38 1.530,00 8,30 1.989,00 26

PETER ISLAND™ izdelki za zaščito pri sončenju
103499 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 4 250 ml 30 9,11 11,60 13,92 3.335,00 18,09 4.336,00 25
103172 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 15 250 ml 30 11,94 15,20 18,24 4.370,00 23,71 5.681,00 25
103173 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 30 250 ml 30 13,30 16,93 20,31 4.868,00 26,41 6.328,00 25
103176 PETER ISLAND losjon po sončenju 250 ml 30 6,99 8,90 10,67 2.558,00 13,87 3.325,00 25

iCook™ posoda za kuhanje
101094 iCook 7-delni začetni komplet posode iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 297,65 378,83 454,59 108.938,00 590,97 141.619,00 20
101095 iCook 10-delni osnovni komplet posode iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 219,20 278,99 334,79 80.228,00 435,22 104.296,00 20
101096 iCook 10-delni izpopolnjeni komplet posode 

iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 325,03 413,68 496,42 118.962,00 645,35 154.651,00 20
101097 iCook 17-delni družinski komplet posode 

iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 491,44 625,48 750,57 179.867,00 975,74 233.827,00 20
101098 iCook 27-delni veliki družinski komplet posode 

iz nerjavečega jekla 1 komplet 30 699,18 889,87 1.067,85 255.899,00 1.388,20 332.669,00 20
101083 iCook 3 ponve s pokrovkami brez prijemanja 1 komplet 30 140,37 178,66 214,39 51.376,00 278,71 66.789,00 20

eSpring™ pripomočki
102598 eSpring plastenke 24 kosov 30 19,00 24,18 29,02 6.954,00 37,72 9.040,00 20
104066 eSpring plastenka 1,5 l x 4 30 4,67 5,94 7,13 1.709,00 9,27 2.222,00 20
214073 eSpring letak 10 izvodov 0 0,00 0,00 1,92 461,00 1,92 461,00 27

Pralna sredstva in nega perila
103800 SA8 tekoče pralno sredstvo 1,5 l 30 13,88 17,66 21,19 5.078,45 27,55 6.601,99 23

LITERATURA
216994 Priročnik Dom 1 izvod 0 0,00 0,00 9,60 2.301,00 9,60 2.301,00 26
216995 Priročnik Dobro počutje 1 izvod 0 0,00 0,00 9,60 2.301,00 9,60 2.301,00 26
216996 Priročnik Lepota 1 izvod 0 0,00 0,00 9,60 2.301,00 9,60 2.301,00 26
216997 Komplet priročnikov Dom, Dobro počutje in Lepota 1 izvod 0 0,00 0,00 21,60 5.176,00 21,60 5.176,00 26
201150 Svetovalec za odstranjevanje madežev 1 izvod 0 0,00 0,00 0,55 156,00 0,55 156,00 23
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Vse cene vključujejo 20-odstotni oz. 8,5-odstotni DDV. Cene v SIT so informativnega značaja in so preračunane po tečaju zamenjave 239,64 SIT = 1 EUR.



Urednica: Tanja Krajišnik
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Am wa ye vim čla nom se do vo li po na tis ka te re ga ko li
član ka v tem časopisu za raz množeva nje v Slo ve ni ji, pod
po go jem, da je čla nek ti skan v ce lo ti in ima pri pom bo:
“Po na tis z do vo lje njem Am wa ya Slo ve ni ja L.L.C.,
Po družni ca Lju blja na”.

©Am way Slo ve ni ja L.L.C, Po družni ca Lju blja na
Šmar tin ska ce sta 130
1000 Lju blja na

Tel. od del ka za sti ke s stran ka mi: (01) 5844 100
Faks: (01) 5404 554
Te le fon taj ništva: (01) 5844 104
Faks: (01) 5404 451
Ra čun pri NLB d.d. SI56 0205 6001 1212 367
Ra čun pri Bank Au stria Cre di tan stalt d.d.

SI56 2900 0000 1908 332

Ura dne ure Amway Slovenija

PON, TOR, SRE, ČET od 9.00 do 17.00
PET od 9.00 do 15.00

Sple tna stran: www.am way.si
Elek tron ski na slov: am way_slo ve nia@am way.com
E-na slov za na roča nje iz del kov: slo or der@am way.com
Št. od ziv ni ka ATIS: (01) 5844 160
Št. od ziv ni ka ATOS: (01) 5844 150

V KATEGORIJI, KJER VLADA PRESTIŽNA
KONKURENCA, SAMO ARTISTRY™ IN TRI OSTALE
PRIZNANE BLAGOVNE ZNAMKE UŽIVAJO
VODILNO VLOGO NAJBOLJ PRODAJANIH
KOZMETIČNIH ZNAMK NA SVETU.*
Ostale tri so Clinique™†, Lancôme™† and Estee Lauder™†.  

* Na podlagi raziskave Euromonitor Consultancy o
maloprodaji po svetu leta 2005

† Blagovne znamke ESTEE LAUDER (Estee Lauder, Inc., New York, New York),
CLINIQUE (Clinique Laboratories, Inc., New York, New York), LANCÔME
(Lancome Parfums Et Beaute & CIE, Paris, France)


