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AMwAy SLOVENSKO, s.r.o.

Naturale Inspiration  
Kolekcia Jar 2009
Krehká krása. Elegantná harmónia.



Spríjemnite si tohtoročné jarné upratovanie  
pomocou úžasných cenových zvýhodnení 
najpredávanejších výrobkov Amway.   
L.O.C.™ Plus Jemný čistiaci prípravok dôkladne 
vyčistí povrchy v kúpeľni bez toho, aby ich 
poškriabal a pomocou L.O.C. Plus METAL 
CLEANER Čistiacej pasty na kov sa budú 
kovové predmety lesknúť a vyzerať ako nové.

PuSTiTE SA dO  
JARNéhO uPRATOvANiA  

A ušETRíTE 25%*

cenové  

zvýhodnenie

* Rovnako sú znížené B.h./R.o.. Ponuka platí len do konca roka 2009.

Zákaznícky leták k 50. výročiu Amway (bal./ 10 ks)  
za cenu 0,90 €/ 27,11 Sk.   
obj. č. 233137

viac informácií o 50. výročí Amway nájdete na www.amway.sk.

Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk

L.O.C. Plus Jemný  
čistiaci prípravok
obj. č. 0951  

– 500 ml

L.O.C. Plus METAL CLEANER 
Čistiaca pasta na kov

obj. č. 0094  
– 200 ml

K dispozícii sú aj:

DISH DROPS™ Prostriedok  
na umývanie riadu 
obj. č. 0228 – 1 liter 

PURSUE™ Čistiaci prostriedok  
na toalety s organickou kyselinou 
obj. č. 3951 – 750 ml 

L.O.C. Plus Čistiaci prostriedok  
na sklo 
obj. č. 7485 – 500 ml 

SA8™ Delicate Jemný tekutý  
prací prostriedok
obj. č. 3272 – 1 liter

BODY SERIES™ Hydratačné  
mlieko na ruky a telo
obj. č. 2175 – 400 ml 

BODY SERIES Koncentrované 
tekuté mydlo na ruky  
- náhradná náplň 
obj. č. 100100 – 1 liter  

BODY SERIES Osviežujúci  
sprchový gél
obj. č. 2162 – 400 ml 

BODY SERIES Osviežujúci  
sprchový gél - náhradná náplň
obj. č.  2163 – 1 liter
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Keď ste vstúpili do Amway, pridali ste sa 
s niečomu, čo je viac než len podnikanie. 
Stali ste sa súčasťou globálnej komunity. 
Komunity, ktorá spočíva na úspechu 
všetkých. Komunity ľudí, ktorí majú 
potenciál na to, aby boli zajtra ešte 
úspešnejší, ako boli včera. Komunity ľudí 
oddaných myšlienke pomáhať iným na 
ceste k úspechu.  

A pre nás je najlepším rozbehom na ceste 
k lepším zajtrajškom pomôcť vám dnes 
pri prvom kroku – pri uzavretí obchodu, 
budovaní podnikania, spriatelení sa  
s niekým. dokonca aj tým, ako prispievame 
k zmene k lepšiemu vo svete, v ktorom 
žijeme. Chceme, aby ste boli takí dobrí, ako 
sa len dá. Našou odmenou je, že môžeme 
byť s vami pri tom, stáť po vašom boku 
počas toho, ako pracujete na uskutočnení 
svojich cieľov.

Firma Amway vyrástla na spoločnosť 
s ročným obratom 8 miliárd USD v 
roku 2008.  Neustály hospodársky rast v 
súčasnej globálnej ekonomike nie je niečo, 
čo sa dá pokladať za bežné a zaručené. 
Žiadna spoločnosť to nemôže pokladať za 
zaručené – my to určite nerobíme. väčšina 
spoločností pokladá za dôvod k oslave už 
fakt, že dosiahla akýkoľvek minimálny rast.
 
My sme veľká spoločnosť a niekde na 
svete vždy dosahujeme rast. A chceme, 
aby nasledujúce roky boli úspešné, všade, 
na všetkých trhoch. vieme, že dokážete 
vybudovať ešte silnejšiu spoločnosť Amway, 
nezáleží na tom, na akom trhu pôsobíte. 

A chceme vám pri tom pomáhať. Pomôcť, 
aby ste dosiahli svoje maximum. Pomôcť 
vám čo najlepšie využiť príležitosť, ktorá sa 
volá Amway.

Stojíme po vašom boku

Výrobky

13 Značka NuTRiLiTE™  
oslavuje 75 rokov

14 ARTiSTRY™ Naturale inspiration, 
kolekcia jar 2009

16 6 jednoduchých krokov  
ku zdravšiemu ja!

17 Nové výrobky ARTiSTRY essentials
21 Nový ARTiSTRY vzorkovník farieb
22 SATiNiQuE™ intenzívny 

regeneračný zábal
23  výrobky pre Aktívny životný štýl 

značky NuTRiLiTE
27 ARTiSTRY Kozmetické analytické 

zariadenie
28 Káva a čaj od Amway
30 uNiCEF Odznak Alex
 NSF Certifikácia - eSpring
31 SA8™ Premium Prací prášok
32 Sila koncentrácie



Jar je pre väčšinu ľudí obdobie, ktoré so sebou prináša  
nový začiatok a rýchly rast.

Platinoví VPA s kvalifikáciou Q12, ktorí sa doposiaľ kvalifikovali každý mesiac v tomto 
hospodárskom roku, sú na najlepšej ceste k získaniu Ročnému bonusu pre 
Platinových VPA s kvalifikáciou Q12* a posilniť tak svoje podnikanie.

Dosiahnutím kvalifikácie Q12 v každom mesiaci tohto hospodárskeho roka získajú 
extra odmenu vo výške 5.000 euro za svoju usilovnú prácu.

Takže – ak doposiaľ spĺňate kvalifikačné kritériá, len tak ďalej! Myslite na túto lákavú 
odmenu, nech je jej dosiahnutie pre vás vyššou prioritou, ako povedzme jarné 
upratovanie!

Ďalšie podrobné informácie o Motivačnom programe 2008/2009 a podmienky kvalifikácie získate od vášho 
Platinového VPA, na internetových stránkach Amway alebo v kancelárii pobočky Amway

* Pri dodržaní všetkých podmienok kvalifikácie

Pustite sa ihneď do toho!

MAREC 2009
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PRinÁŠAMe zMenU prostredníctvom líderstva



Je možné, že ste sa stali vlastníkom podnikania Amway preto, aby ste sebe a svojej rodine zabezpečili lepší 
život. Prirodzene, veď si za usilovnú prácu zaslúžite niečo lepšie. Na dôvažok k bonusom, odmenám a pocitu 

úspechu pri dosiahnutí cieľa patria aj odznaky, ku ktorým sa na svojej ceste dopracujete. Odznaky vás 
charakterizujú ako veľmi úspešného podnikateľa. Nie sú len vzácnym šperkom, sú aj – na všetkých úrovniach 

– symbolom vášho odhodlania dosiahnuť zmenu k lepšiemu v životoch všetkých, ktorí s vami spolupracujú. 
A najlepšie zo všetkého – sú symbolom toho, že ste lídrom, vodcom – a môžete ho nosiť hrdo,  

aby to o vás vedel celý svet.

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

PRinÁŠAMe zMenU prostredníctvom líderstva

1959

1969

1979

1989

1999

2009

ROKOv
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PRinÁŠAMe zMenU
ROKOv
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vedeli ste, že spoločnosť Amway vyplatila viac výkonnostných 
bonusov svojim vPA ako ktorákoľvek iná spoločnosť priameho 
predaja v histórii? 

To je prejavom jej vedúceho postavenia, a to bolo víziou, ktorou 
sa Rich devos a Jay van Andel riadili, keď zakladali spoločnosť 
Amway pred vyše 50 rokmi. Títo dvaja priatelia chceli po sebe 
zanechať podnikanie, ktoré je jednoduché rozbehnúť, ktoré má 
myšlienku, čo sa ľahko predáva a ktoré rýchlo rastie.

deň čo deň si ľudia na celom svete plnia svoje celoživotné túžby 
a sny prostredníctvom svojho vlastného Amway podnikania. 
Niektorí si jednoducho iba prilepšujú k príjmu predajom 
jedinečných výrobkov Amway. Ďalší zvyšujú potenciál svojho 
príjmu tým, že pomáhajú iným rozbehnúť ich vlastné Amway 
podnikanie, tak, ako to robili Rich a Jay pre prvých vPA.

“Toto podnikanie môže zahŕňať celú rodinu, môže byť 
biznisom na čiastočný alebo aj plný úväzok,” hovorí Predseda 
Amway Steve van Andel. “Amway podnikateľská príležitosť 
vám umožňuje expandovať podnikanie podľa vašich vlastných 
predstáv.”

“Tým, že je Amway lídrom priameho predaja, umožňuje jeho 
fungovanie vo všetkých kultúrach, na všetkých ekonomických 
úrovniach,” hovorí Prezident Amway doug devos. “Ľudia 
odkiaľkoľvek potrebujú to, čo im my môžeme ponúknuť.”

1959
1969
1979
1989
1999
2009

PRoSTRednÍcTvoM 

PodniKATeĽSKeJ PRÍLeŽiToSTi 

PRe KAŽdého

dávame 
príležitosť 
každému 

Keď spoluzakladateľ Amway 

Rich DeVos opisoval Amway 

podnikteľskú príležitosť, 

povedal: “Tento plán je 

pripravený tak, aby pomáhal 

ľuďom vyšplhať sa po rebríku. 

Ktokoľvek môže v tomto 

podnikaní uspieť. Len im treba 

povedať, aby verili v seba,  

vo svoje vlastné schopnosti. 

A keď uspejú oni, bude to aj 

vaším úspechom.” 

A dodal: “Pre tých, ktorí naozaj 

chcú splniť svoj sen, nie je 

žiaden sen nesplniteľný.”

47F
A

K
T

 č
.

Amway 

podnikateľská 

príležitosť umožňuje 

ľuďom celého sveta 

dosiahnuť takú 

zmenu, po akej túžia 

– a umožňuje im 

dokonca zanechať 

niečo naozaj 

hodnotné svojim 

deťom..
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daniela a Milan FALŤANOvCi

Milan MOKRiš a Ján KLEiN 

štefan SZABÓ

6% DECEMBER 200812% DECEMBER 2008

Magdaléna a Mikuláš 
vASZiLYOvCi

Ján BABiC  

Roman BERKA 

vladislav CviKLiK a Monika 
ANTOšOvÁ

ildikó FERENCZOvÁ 

henrieta a Marián GEŇOvCi

Monika a Peter hRTÁNKOvCi

Petra a Peter JuRČOvCi

Zdeno KASÁČ 

helena a František KRAuSZOvCi

Erika a Jozef MihÁLiKOvCi

Kristína a vladimír SLivOvCi

Katarína a Miroslav STANíKOvCi

Jaroslav TÁMÁR

Alena a Juraj TuPTOvCi

3% DECEMBER 2008

Kvalifikácie na slovenskom trhu

 Privilegovaní zákazníci plus kvalifikovaní  
na výkonnostnú úroveň

December 2008

15% PZ+
hana a ivan ChORvÁTOvCi

9% PZ+
ivana KLČOvÁ 
vladimíra a Miroslav PANČíKOvCi
Martin RAKÚS 
Jana šiPOšOvÁ  
Zlatica a Tibor vAšKOvCi

6% PZ+
viliam BABiC
Lenka a Roman BALÁŽOvCi 
Michal BudOvEC a Mária BOROviČOvÁ
Anna hALiCKA   
Agnesa a Zsolt KOvÁCSOvCi
dana a ivan KuLiChOvCi
Marta MAšLEJOvÁ 
Alena POTÚČKOvÁ
Monika a Mária STROMKOvé
Lukáš šARMíR
Monika ŽÁKOvÁ

3% PZ+
Mária BAdiNOvÁ  
Martin BAJTALA  
helena BAJZOvÁ 
Pál BARTA  
Oľga BEBLAvÁ  
Eva a Roman BOJNANSKí
Katarína BOROvSKÁ  
Anežka a Kristián CSENTEOvCi
Beáta ČiRiBÁNOvÁ  
Jana a Miroslav duRAČKOvCi
Zuzana ĎuROšKOvÁ  
Tomáš FiSChER 
Erika hRdLOviCSOvÁ a Róbert MOLNÁR
Anna Alžbeta a Ján KELOvCi
Jozef KŇuR a Sylvia KŇuROvÁ 
Mária a Gabriel KONČALOvCi
Mária KOŽušNíKOvÁ  
Jozefka KuBOvOvÁ  
Jana KudLÁČOvÁ  
Martin LEhANSKÝ  
dana a František MARKOvCi
Liana MATušKOvÁ  

Anna a Ján MAZÚROvCi
Beáta a Marián MEdEKOvCi
Beatrix a štefan NAGYOvCi
Oľga NEMČEKOvÁ  
Jolana NÔTOvÁ 
Jana OSvALdOvÁ  
Zita PAPuČíKOvÁ 
Magdaléna PEKÁROvÁ  
Mária PiNKEOvÁ 
Jana PivOvARČiOvÁ  
Monika POTOČKOvÁ  
Mária SRNKOvÁ 
daniel STuPAvSKÝ  
Anna šÁTKOvÁ  
Andrej TOMČíK 
Klaudia uRBAN  
vladislava vAChuLOvÁ  
Mária a Ján vALLušOvCi
Martin vALO a Miroslava hANKOvÁ 
darina a Pavel vAŇKOvCi
Eva vARGOvÁ  
Katarína ZEMANOvÁ  
Zlata a Peter ZMATKOvCi



Už k dispozícii   
Katalóg výrobkov Amway   
doplnkové stránky, marec 2009

Svoj výtlačok nájdete ako prílohu  
tohto čísla časopisu AMAGRAM™!
V týchto Doplnkových stránkach nájdete všetky nové výrobky, ktoré si budete  
môcť kúpiť a aj ponúknuť svojim zákazníkom. Nájdete tam: 

ARTiSTRY™ essentials doplnkové výrobky
ARTiSTRY dekoratívnu kozmetiku
e. FUnKhoUSeR™ neW YoRK Profesionálny rad
nové nUTRiLiTe™ výrobky

Používajte tieto Doplnkové stránky spolu s Katalógom výrobkov Amway (obj. č. 1080),  
aby ste mohli svojim zákazníkom ukázať celé portfólio dostupných výrobkov Amway.

Ak si chcete objednať ďalšie Doplnkové stránky ku Katalógu výrobkov Amway,  
použite objednávkové číslo 1945.

Program osobnej aktivity
Program osobnej aktivity, ako prvý krok Motivačného programu, je navrhnutý pre všetkých,  
ktorí si pravidelne budujú stabilnú maloobchodnú základňu a dosahujú stále mesačné príjmy.  
BLAhOŽELÁME všETKÝM NOvOKvALiFiKOvANÝM!

december 2008 
1.020,- SK

Blanka a Jozef JuRČíKOvCi

Zuzana KudLiČKOvÁ

december 2008 
340,- SK 

irena ALMÁSiOvÁ 

Tomáš BREZiNSKÝ 

a veronika RÁKOšOvÁ

Ľubica ČERvENÁKOvÁ

Eva FARKAšOvÁ

Patrik FÖLdESi

Michaela a Pavol 

FRÜhWALdOvCi

Lenka hAviAROvÁ

viktor hOhENSASSER

Klaudia huĎANOvÁ

Renáta KLAMOvÁ

Monika KOTOROvÁ

Jozefína a Milan KuBišOvCi

dagmar a Jozef 

MASARiKOvCi

Gizela a Kazimír 

MišTARKOvCi

helena PéMOvÁ  

a Melinda PéM 

Anna STRNiSKOvÁ  

a Jozef MiLON 

Michaela šALAMONOvÁ 

Alena a Pavol ŽiAČiKOvCi

MAREC 2009
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Európske kvalifikácie
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Nina Koryak    
ukrajina

Nina sa narodila v oblasti vinnytsya a presťahovala sa do Odessy v roku 1980. 
Predtým, ako začala podnikať s Amway, zažila úspech aj v tradičnom podnikaní. 
Potom navštívila prezentáciu  Amway Predajného a marketingového plánu  
a pochopila, akú úžasnú možnosť ponúka - takže sa rozhodla stať sa súčasťou 
Amway. v súčasnosti sa k podnikaniu s Amway pripojili obaja jej synovia  a je veľmi 
hrdá na to, čo dosiahli.

Nina si myslí, že Amway poskytuje svojim lídrom mnohé možnosti vzdelávania a šancu naplniť svoje ambície. Teraz má presne 
taký život, po akom vždy túžila.

Nina spriada veľké plány do budúcnosti. Jej cieľom je stať sa Korunným veľvyslaneckým vPA na ukrajine a v Rusku.

TROJiTÝ diAMANTOvÝ vPA
AUGUST 2008

Larysa Hajieva a Rauf 
Huseynov, ukrajina

Pre Larysu a Raufa bola možnosť podnikania s Amway šancou stať sa nezávislými a zmeniť 
svoj životný štýl. veria aj v to, že ich podnikanie je šancou pre nich, aby robili dobré skutky 
každý deň a pomáhali ostatným žiť lepší život. Larysa a Rauf sú hrdí na svoj tím. veria, že 

Amway na ukrajine sa bude rozvíjať a rásť.

RiAdiTEĽSKí diAMANTOví vPA
AUGUST 2008

Izabela a Marek Bujwiccy 
Poľsko

vždy sme snívali o neobyčajnom živote, chceli sme precestovať svet, zoznamovať sa so 
zaujímavými ľuďmi a učiť sa novým veciam. Amway podnikanie nám toto všetko umožnilo. 
Teraz chápeme, čo mysleli naši mentori poučkou: ”Úspech znamená dennodenne 

dodržiavať disciplínu.” 

Tým, že sme dosiahli nové úrovne kvalifikácie, môžeme pozorovať a tešiť sa z úspechov našich partnerov v podnikaní.  
Naša organizácia sa rozvíja a rastie v mnohých krajinách. Sme veľmi hrdí na náš tím a ich úspechy.

Čo sa týka našich partnerov v podnikaní, najviac si na nich ceníme ich vernosť a spôsob vystupovania. Sme vďační našim 
mentorom, Eve a hansovi Nusshold a Jimovi a Nancy dornan za ich vieru v nás a tiež za to, že sa s nami podelili o svoje 
vedomosti, ako využiť jedinečnú podnikateľskú príležitosť Amway a ako správne riadiť Amway podnikanie.

RiAdiTEĽSKí diAMANTOví vPA
MÁJ 2008



Európske kvalifikácie
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Volodymir a Oksana Golota 
ukrajina

volodymirovi a Oksane bola možnosť Amway podnikania predstavená počas ich štúdia na 
univerzite. Amway Predajný a marketingový plán sa zdal vynikajúcim pre ich mladú rodinu. 
Postavili veľký profesionálny tím za pomoci svojich sponzorov - ivana a Svitlany hlushko  

a igora a valerie Kharatin. „Nebojte sa, každý má krídla, roztiahnite ich a leťte!“ - je ich mottom.

diAMANTOví vPA
JÚN 2008

Anzela a Oleg Onischuk
ukrajina

Anzela a Oleg žijú vo veľkom priemyselnom meste. Anzela je účtovníčka a Oleg je ekonóm. 
Oleg stále pracuje ako vedúci spoločnosti. Majú veľké ciele a vďaka podnikaniu Amway, 
podpore ľudí, ktorých sponzorujú, usilovnej práci a tímovému duchu sa nemožné stalo 

možným! ich životným mottom je : „Keď sa už raz pre niečo rozhodnete, nikdy neustúpte!“

diAMANTOví vPA
AUGUST 2009

Olena a Mykola Synytsya 
ukrajina

Olena a Mykola začali budovať svoje Amway podnikanie pred piatimi rokmi. Keďže už mali 
skúsenosti s tradičným podnikaním, ihneď si uvedomili, aký unikátny model podnikania sa 
im naskytol: nízka počiatočná investícia, minimálne náklady, vysokokvalitné produkty. vďaka 

podnikaniu s Amway majú skvelú možnosť pomáhať ostatným ľuďom získať nezávislosť a taktiež si byť istí svojou budúcnosťou.

diAMANTOví vPA
JÚN 2008

Vita Vigul
ukrajina

vita býva v Kyjeve, hlavnom meste ukrajiny. Je profesionálnou rečovou terapeutkou, má 
šestnásťročného syna a je bystrou a činorodou osobnosťou. vita rešpektuje svoj partnerský 
tím, ktorý spájajú podobné plány a ciele do budúcnosti. Táto žena buduje svoje podnikanie, 

aby si zlepšila vlastný život.

diAMANTOvÝ vPA
JÚL 2008



dôležitý nástroj pre úspech vášho podnikania!

MAREC 2009

Máme to potešenie ponúknuť vám 
vynovenú Registračnú a Štartovaciu súpravu!   

Súčasťou Registračnej súpravy,  
obj. č. 100568, je leták Amway 
výrobkové balíčky, ktorý je skvelým 
nástrojom na motiváciu nových VPA, 
zameraným na široký sortiment výrobkov. 
Prečo nevyužiť túto výhodnú ponuku?

Brožúra Amway Politika podnikania, 
ktorá sa tiež nachádza v Registračnej 
súprave, slúži na to, aby sa VPA dôkladne 
oboznámili s princípmi a pravidlami 
podnikania Amway. Novou súčasťou tejto 
brožúry je aktualizovaná Európska politika 
kontroly kvality materiálov na podporu 
podnikania (BSM).

Štartovacia súprava, obj. č. 100569 
obsahuje aktualizovanú brožúru 
Podpora podnikateľskej 
príležitosti Amway, ktorá sa predáva 
aj samostatne pod obj. č. 104694. Toto 
je nevyhnutný nástroj na oboznámenie 
sa s materiálmi na podporu podnikania, 
s výrobkami a doplnkovými výrobkami 
podporujúcimi rast podnikania.

Ceny sú uvedené v platnom Cenníku 
Amway.

nezabudnite si objednať 
aktualizované materiály!

Európske kvalifikácie

Pavlo Vypryazhkin a 
Valentyna Shevchenko, ukrajina

diAMANTOví vPA
AUGUST 2008

Pavlovi a valentyne predstavili možnosť podnikania Amway Mykola a Olena Synytsya v roku 
2003. Pavlo a valentyna prisudzujú svoj úspech členom svojho tímu a sponzorskej línii.  
ich podnikanie im dalo možnosť stanoviť si ciele a dosiahnuť ich.
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   V 20-tych rokoch 
20. storočia sa v hlave 
zakladateľa značky 
NUTRILITE Carla Rehnborga 
zrodila myšlienka dosiahnuť 
vyváženú stravu pomocou 
výživových doplnkov 
na rastlinnej báze.

   Amway vlastní 4 farmy 
na celkovej ploche 2555 
hektárov, kde sa pestujú 
mnohé rastliny používané vo 
výrobkoch NUTRILITE.

   Rastliny spracovávané 
na NUTRILITE rastlinné 
koncentráty sa pestujú 
metódami zabezpečujúcimi 
obnoviteľnosť zdrojov. 
Namiesto spoliehania 
sa na škodlivé pesticídy 
alebo chemické hnojenie 
nechávame účinkovať prírodu.

   Každoročne sa na výrobkoch 
NUTRILITE uskutoční 
400 000 testov. Každá 
výrobná dávka je podrobená 
priemerne 330 testom 
a kontrolám kvality.

   Nutrilite Inštitút zdravia  - 
Nutrilite Health Institute (NHI) 
je založený na celosvetovej 
spolupráci odborníkov, ktorí sa 
zameriavajú na pomoc ľuďom 
pri získavaní optimálneho 
zdravia na základe výskumu, 
vzdelávania a praktickými 
riešeniami.    Dnes sú výrobky NUTRILITE 

dostupné miliónom ľudí vo 
viac ako 50 krajinách celého 
sveta.

značka nUTRiLiTe™   
OSLAvuJE 75 ROKOv KvALiTY, 
KTOREJ MOŽNO dÔvEROvAŤ
Svojimi skúsenosťami nadobudnutými za uplynulých 75 rokov je 
značka NUTRILITE  schopná získavať to najlepšie z prírody najlepšími 
vedeckými postupmi, takže vaši zákazníci získavajú viac zo života!

Obohaťte znalosti vašich zákazníkov o značke NUTRILITE  
týmito ôsmymi dôležitými faktami:

   Celý rad výrobkov 
NUTRILITE, ktoré sú dnes 
v ponuke, sú založené 
na 75 rokoch výskumu 
a skúseností o oblasti zdravej 
výživy. 

   NUTRILITE je vedúcou 
svetovou značkou vitamínov, 
minerálov a výživových 
doplnkov*. 

* Na základe výsledkov predaja za rok 2007, podľa štúdie 
Euromonitor International.



vaši zákazníci môžu tento rok privítať jar odtieňmi jemnými ako piesok naviaty vetrom, 
čerstvé steblá trávy a nežné púčiky. harmonickými ako okvetné lístky lemujúce ružovkasté 
púčiky broskýň. Oči lesknúce sa ako mušle vyumývané morskou vodou. Líca s jemným 
nádychom lesku.

Nový zvodný ARTiSTRY Jemný rúž na pery akoby sa topil a objímal pery luxusným dotykom raja. 

Krehká krása. Elegantná harmónia.
Kolekcia dekoratívnej kozmetiky ARTiSTRY™ naturale inspiration, jar 2009.

 MAREC 2009
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Nová kolekcia dekoratívnej kozmetiky ARTiSTRY™ Naturale 
inspiration, jar 2009 je ľahučká ako jarný vetrík. Jemná, 
takmer nenalíčená pleť je výborným pozadím pre paletu 
odtieňov inšpirovanú vodou, pieskom, morou a zemou. 
Tichá elegancia ôsmych minerálnych očných tieňov a šesť 
nových zvodných odtieňov rúžu sú kľúčom k vytvoreniu jar 
vyžarujúcej tváre, plnej svetla.

Také prirodzené, také šik.

doplňte skvelú paletu odtieňov očných tieňov nádhernými šiestimi odtieňmi nového 
ARTiSTRY Jemného rúžu na pery. Tieto rúže majú úplne nové puzdro, ktoré tiež 
navrhol Olivier van doorne.

ARTiSTRY Sada 4 očných 
tieňov insight ponúka štyri 
zladené odtiene:

• Fresh Moss

• Sable

• Bone

• Sandstone

obj. č. 107083

vyskúšajte aj nežné odtiene 
ARTiSTRY Sady 4 očných 
tieňov Revelation, s odtieňmi, 
ktoré sa navzájom dopĺňajú:

• Fern

• Jade

• Starry Night

• Joy

obj. č. 107088

Nezabúdajme na elegantné štíhle 
ARTiSTRY Štvordielne puzdro 
na tieto Sady 4 očných tieňov, 
ktoré navrhol Olivier van doorne.
Puzdro je v predaji samostatne.

obj. č. 104173

Barley 
obj. č. 107093

Russet 
obj. č. 107097

Quartz 
obj. č. 107096

Blossom 
obj. č. 107095

Lily 
obj. č. 107094

Lotus Pod 
obj. č. 107098

novévýrobky 15
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6 jednoduchých krokov 
ku zdravšiemu ja!
Niekedy už aj malé zmeny v životnom štýle prinesú svoje ovocie. Pomôžte  
svojim zákazníkom na ich ceste k optimálnemu zdraviu pomocou týchto veľmi 
jednoduchých krokov, ktoré zostavil Sean Foy, Prezident Personal Wellness 
Corporation a fyziológ Nutrilite inštitútu zdravia.

Raňajkujte! 
Raňajky doslova nakopnú váš 
metabolizmus. Výskumy ukázali, že 
ľudia, ktorí raňajkujú, ľahšie dokážu 
znížiť hmotnosť alebo si udržať zdravie 
v porovnaní s tými, ktorí neraňajkujú.

vyberajte si jedlo, ktoré mate radi. 
Väčšina ľudí sa mylne domnieva, že zdravo jesť 
znamená jesť nudné, málo chutné jedlá. To je omyl! 
Vyhľadávajte recepty, kde je málo tuku a kreatívne 
vylepšujte chuť pomocou korenín a byliniek.

hýbte sa! 
Zaparkujte auto ďalej  
ako obvykle.
Vyjdite po schodoch, 
nepoužite výťah.
Každý krok navyše môže byť 
prínosom pre vaše zdravie.

vyberajte si cviky, 
ktoré mate radi.
Cvičenie by nemalo 
byť mukami! Ak sa radi 
bicyklujete, bicyklujte 
sa, ak sa radšej venujete 
hrám, hrajte ich. Venujte 
sa takým rekreačným 
aktivitám, ktoré vás bavia, 
takže vás rýchlo neomrzia.

Pite veľa  
vody.
Výskumy ukázali, že 
zvýšený príjem vody nie je 
dobrý iba pre vaše zdravie, ale 
podporuje aj stratu hmotnosti.

Medzi jedlami  
si dávajte len  
zdravé maškrty.
Výskumy ukázali, že ak si medzi 
hlavnými jedlami zobnete niečo ľahké 
a zdravé, pomôže vám to zbaviť sa pocitu 
hladu a aj chudnúť. Kúsok ovocia či pohár 
mlieka  sú dobrými príkladmi na to, ako 
prijímať dôležité živiny bez prejedania sa

Kvalita, ktorej môžete dôverovať

MAREC 2009
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Výrobky ARTISTRY™ essentials  

pre vás urobia…

novévýrobky 17
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…ešte omnoho viac

MAREC 2009
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ARTISTRY essentials, prestížny systém pre vašu krásu, ktorý v sebe 

spája individuálnu starostlivosť o pleť najvyššej kvality s pohodlím 

jednoduchého používania teraz predstavuje nové výrobky rozširujúce 

tento skvelý rad... Vaši zákazníci si budú môcť vybrať niečo vynikajúce 

na každý deň, ako aj nové výrobky, ktoré doplnia základné Systémy  

o prípravky na špeciálnu starostlivosť o pleť. Určené práve vám, 

pretože ste to VY, kto najlepšie vie, čo je pre vašu pleť podstatné.

…ešte omnoho viac

PREDVEĎTE 
SVOJU KRÁSU  

PROSTREDNÍCTVOM

novévýrobky 19
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vAŠe obĽúbené výRobKY v novoM  
hodvÁbne JeMnoM bALenÍ

PREDVEďTE SVOJ POHľAD
ARTiSTRY essentials Regeneračný očný krém 
Upokojí opuchnuté oči a vyhladí jemné vrásky vďaka účinkom extraktov 
sladkého drievka, vitamínu A a citrusových flavonoidov. Skutočné 
prebudenie s jasnými očami.
Obj. č. 105531 – 15 ml, k dispozícii po dopredaní obj. č. 100227

PREDVEďTE HEBKOSť SVOJEJ  PLETI               
ARTiSTRY essentials hydratačný prípravok Plus
Drsná, vysušená a unavená pleť bude na dotyk hladká ako hodváb už za 
okamih. Použite ho na miestach, kde to vaša pleť potrebuje, prípadne ho 
pridajte do svojho pleťového mlieka alebo ošetrujúceho krému. Jedinečná, 
na vitamíny bohatá olejovitá esencia účinkuje okamžite.
Obj. č. 104133 – 15 ml

PREDVEďTE SVOJU KREHKú KRáSU
ARTiSTRY essentials odstraňovač líčidiel z očí a pier
Ukončite deň jemnou očistou, aby ste si uchovali prirodzenú krásu.  
Tento nemastný odličovač po sebe nezanechá nič iné, len osvieženú 
čistú pleť a navyše vám ju ošetrí pomocou gélu z Aloe vera, výťažkov 
Rumančeka pravého a ovsa.
Obj. č. 106403 – 120 ml, k dispozícii po dopredaní obj. č. 4662

PREDVEďTE SVOJU žIARIVú PLEť
ARTiSTRY essentials intenzívna hydratačná maska 
Oddych a uvoľnenie pre pleť. Suchá pleť sa upokojí a normálna je úžasne 
hebká a dôkladne zvlhčená. Mango, aloe a kakaové maslo dodajú pleti 
výživu a pleť bude žiarivo krásna.
Obj. č. 106401 – 100 ml, k dispozícii po dopredaní obj. č. 100198

ARTiSTRY essentials Maska na hĺbkové čistenie pleti
Pomôžte svojej pleti touto občerstvujúcou, krémovou maskou  
s minerálnymi ílmi. Dostaví sa pocit čistoty, pleť bude mäkká a osviežená. 
Hlavnú úlohu v tomto prípade zohráva ženšeň.
Obj. č. 106400 – 100 ml, k dispozícii po dopredaní obj. č. 100197

PREDVEďTE SVOJU JEMNOSť
ARTiSTRY essentials Peelingový krém
Stačí jedno ošetrenie a vaša pleť bude žiarivo svieža. Penový čistiaci gél čistí 
a zároveň odstraňuje odumreté čiastočky pleti a nadbytočný kožný maz. 
Jojoba účinkuje pri exfoliácii a Rumanček pravý na upokojenie pleti.
Obj. č. 106399 – 125 ml, k dispozícii po dopredaní obj. č. 100196

Vaša pleť je jedinečná:
taká je aj vaša 

starostlivosť o ňu

ViAC iNfORMÁCi Í  NÁJDETE V NOVOM MANUÁlE O VýRObKOCh – KRÁSA, 
ObJ .  č .  216996

NOVÝ
VÝROBOK

MAREC 2009
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nový ARTiSTRY™ vzorkovník 
farieb už v predaji!

obj. č. 217108, 1 ks

Nájdete v ňom nové odtiene kolekcie dekoratívnej  
kozmetiky ARTISTRY Naturale Inspiration, jar 2009 
a nové odtiene podkladových make-upov.

Táto šikovná predajná pomôcka umožní vašim zákazníkom, 
aby si vybrali výrobky takých farebných tónov, ktoré budú 
ladiť s ich pleťou, rovnako ako tipy a rady na ich použitie. 

Majte poruke prostriedok, ktorý vám pomôže predstaviť celú širokú paletu výrobkov  
dekoratívnej kozmetiky ARTISTRY. ľahko to dokážete pomocou reprezentatívneho  
ARTISTRY Vzorkovníka farieb. S ním dokážete svojim zákazníkom vždy sebaisto a dobre poradiť. 

Šikovný a skladný, primeranej veľkosti a VEľMI účelný, to je ARTISTRY Vzorkovník farieb –  
užitočný pomocník pri predvádzaní všetkého, čo ponúka kolekcia dekoratívnej kozmetiky ARTISTRY!
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Napraví bežné 

opotrebenie, ale  

aj silné poškodenie 

za päť minút.

John Gillespie, 
medzinárodne 
uznávaný kaderník

“

”
obj. č. 5070 - 150 ml

Informácie o výrobkoch SATINIQUE nájdete aj na našich  
internetových stránkach, v SATINIQUE Značkovom centre  
na www.amway.sk

Množstvo 
rozštiepených 
končekov vlasov sa 
zníži o 85% už po 
prvom použití
Poraďte svojim zákazníkom, aby 
dožičili vlasom dôkladné ošetrenie  
a zlepšili vzhľad rozštiepených 
končekov pomocou SATiNiQuE™ 
intenzívneho regeneračného zábalu.

Tento intenzívny ošetrujúci zábal pomôže 
reštrukturalizovať poškodenú kutikulu a “opraviť” 
narušenú štruktúru vlasu. Takéto ošetrenie potrebujú 
hlavne suché, poškodené a farbené vlady. Bohaté  
krémové zloženie zábalu preniká hlboko do vlasu, 
prináša tam výživu a nahradí stratenú hydratáciu.  
Vlasy budú lesklejšie, poddajnejšie, silné a krásne.

MAREC 2009
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Osviežia, doplnia sily, hydratujú
Výrobky pre Aktívny životný štýl značky NUTRILITE™

Nech už vaši zákazníci pravidelne cvičia alebo ich energetický výdaj je počas pracovného  
dňa vysoký, rad NuTRiLiTE Aktívneho životného štýlu má pre každého niečo. Tieto výrobky  

sa postarajú o prísun energie, dokážu rehydratovať a poskytujú aj hydratáciu. 

výrobky 23
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* Red Orange Complex  
is a trademark of  

bionap SRl.

NUTRILITE 1 Výživový doplnok 

Kľúčové vlastnosti a výhody
Poskytuje rýchly príliv fyzických síl• 
Podporuje mentálnu výkonnosť a pomáha bojovať proti únave• 
Obsahuje kofeín z prírodných zdrojov• 
 Obsahuje vitamíny skupiny B a neobsahuje žiadne umelé farbivá, • 
príchute a konzervačné prísady
Má sviežu grepfruitovú príchuť• 

Použitie
1-2 fľaštičky denne podľa potreby• 
Otáčajte vrchnáčikom až na doraz, dôkladne pretrepte a vypite• 
Pre aktívnych a zaneprázdených mužov a ženy• 
užite pred cvičením alebo namáhavou činnosťou• 

NUTRILITE 1 Výživový doplnok
Obj. č. 103493 
balenie 10 fľaštičiek po 15 ml

Energia Hydratácia
Ako pohodlný a rýchly zdroj energie pred cvičením 
alebo kedykoľvek, keď je potrebné podať vysoký 

výkon odporúčame užiť nUTRiLiTe 1™.

na to, aby ste mohli kedykoľvek hydratovať a 
vyživovať svoje telo, poslúži nUTRiLiTe FiTH2O™ 

nápoj obohatený o antioxidanty.

NUTRILITE FITH2O Nápoj obohatený 
o antioxidanty 

Kľúčové vlastnosti a výhody
 Nízky obsah sacharidov a kalórií (menej než 20 kalórií v 1 balení) • 
Pomáha hydratovať a vyživovať telo, kedykoľvek je to potrebné• 
 dodáva telu antioxidanty prostredníctvom Komplexu z • 
červených pomarančov -  Red Orange Complex™, ktorý 
bojuje proti voľným radikálom uvoľňujúcim sa zo znečisteného 
prostredia, pri nesprávnej výžive a pri nadmernom strese
 Zdravá a chutná alternatíva k čistej vode na rehydratáciu počas • 
celého dňa
Rýchlo rozpustné zloženie, pohodlne sa používa• 
dve skvelé príchute, mandarínka a broskyňa• 

Použitie
Podľa potreby 1 – 2 vrecúška denne• 
Pridajte k 500 ml vody• 
Primárne určený zaneprázdneným aktívnym ľuďom• 

NUTRILITE FITH2O 
Nápoj obohatený  
o antioxidanty
Obj. č. 103786   
- s mandarínkovou 
príchuťou, 
balenie 20 vrecúšok po 6 g

Obj. č. 103787  
- s broskyňovou 
príchuťou, 
balenie 20 vrecúšok po 6 g

MAREC 2009

výrobky24



Rehydratácia

NUTRILITE STRIVE+ Izotonický nápoj 

Kľúčové vlastnosti a výhody
 Obsahuje Komplex z červených pomarančov - Red Orange • 
Complex™ (ROC)*, ktorý zmierňuje škodlivé účinky oxidačného 
stresu
Pomáha telu chrániť sa pri námahe• 
dopĺňa elektrolyty, ktoré telo vylúčilo potením počas cvičenia• 
Rýchlo rozpustný, pohodlne sa používa• 
dve skvelé príchute, grapefruit a ovocná zmes• 

Použitie
Jedno vrecúško denne• 
 Pridajte k 400 ml vody na prípravu izotonického† nápoja alebo  • 
k 500 ml vody na prípravu hypotonického† nápoja
 Pre mužov a ženy, ktorí sa venujú intenzívnym fyzickým • 
aktivitám
užite pred a počas cvičenia alebo vynakladania námahy• 

na rehydratáciu, na nahradenie živín a minerálov 
spotrebovaných počas namáhavej činnosti použite 
počas aktivity a po nej nUTRiLiTe™ STRive+™ 

izotonický nápoj.

NUTRILITE STRIVE+ 
Izotonický nápoj
Obj. č. 103788   
- s príchuťou grapefruitu, 
balenie 20 vrecúšok po 30 g

Obj. č. 103789  
- s príchuťou  
ovocnej zmesi,  
balenie 20 vrecúšok po 30 g

† izotonické nápoje sú vhodné pre 
väčšinu ľudí, zvlášť pre tých, ktorí denne 
cvičia viac ako 1 hodinu. hypotonické 
nápoje sú výhodné pre tých, ktorí 
potrebujú nahradiť tekutiny, ale 
potrebujú doplniť menej energie - teda 
tí, čo denne cvičia menej ako 1 hodinu. Komplex z červených 

pomarančov - Red Orange 
Complex*, ktorý sa nachádza 
v NUTRILITE FITH2O Nápoji 
obohatenom o antioxidanty  

a v NUTRILITE STRIVE+ Izotonickom 
nápoji, je prírodný rastlinný výťažok,  

o ktorom je klinickými štúdiami dokázané, že 
pomáha telesným bunkám uchovávať si celistvosť 

a integritu – skrátka, pomáha telu prirodzene sa 
chrániť počas zvýšenej námahy.

* Red Orange Complex™ je ochranná známka spoločnosti bionapSRl.

NUTRILITE 
Športová fľaša

špeciálne navrhnutá pre nápojové zmesi 
NuTRiLiTE FiTH2O a NuTRiLiTE STRivE+. 

štýlová a bezchybná fľaša na pitie so šikovným 
vnútorným úložným priestorom na vrecúška 

nápojových zmesí NuTRiLiTE FiTH2O  
a NuTRiLiTE STRivE+.

Obj. č. 400855

Tiež k dispozícii:
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 Výrobky majú praktické balenie vo • 
vrecúškach, ktoré sa dajú jednoducho 
použiť aj ako vzorka, takže sú vždy 
poruke.

 Väčšina ľudí vie, aké je dôležité • 
dodržiavať pitný režim a piť dostatok 
vody. často je ale nevýrazná chuť 
vody málo lákavá. Predstavte svojim 
zákazníkom skvelú chuť  NUTRILITE 
FITh2O.

 Prejavte svojim zákazníkom • 
pochopenie, dokonca aj ľudia, ktorí 
necvičia toľko, ako by mali, si uvedomjú 
a uvítajú užitočné vlastnosti našich 
výživových doplnkov a nápojov.

PREdAjNé TIPy
Predaj výrobkov NUTRILITE™ Aktívneho životného štýlu nebol nikdy jednoduchší. Sortiment 

výrobkov je dostatočne široký. Kedysi boli cieľovými zákazníkmi tohto segmentu iba nadšenci fitness.  
Dnes ich poznajú všetci a sú veľmi žiadané – čiže potenciál budúcich predajov je veľký.

Nech sa páči, navštívte Značkové 
centrum NUTRILITE Aktívny 
životný štýl, kde sa môžete sami 
presvedčiť o skvelých vlastnostiach týchto 
výrobkov. Kliknite na www.amway.sk. 

NUTRILITE Vizitky 

ideálne, ak chcete zanechať svoje 
kontaktné údaje. 

Obj. č. 106714    
bal./ 10 ks

PODPORNé MATERIÁLy

NUTRILITE Aktívny životný  
štýl Výrobkový leták 

Objednajte si ho hneď, aby ste mohli  
svojim zákazníkom predstaviť  
celý sortiment výrobkov NUTRiliTE  
Aktívneho životného štýlu.

Obj. č.  106550    
bal./ 10 ks   

MAREC 2009
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OdPORÚČAJTE SvOJiM  
ZÁKAZNíKOM TiE NAJLEPšiE 
Z NAšiCh vÝROBKOv
Môžete si byť istí, že pomocou ARTISTRY™ Kozmetického analytického 
zariadenia dokážete odporúčať tie najvhodnejšie výrobky radu ARTISTRY 
TIME DEFIANCE™, podľa skutočných potrieb pleti zákazníka. Zároveň 
používaním prístroja bude vaše vystupovanie profesionálnejšie a určite to 
podporí vašu dôveryhodnosť – a v konečnom dôsledku aj vaše predaje.  

 
Čo dokáže ARTiSTRY Kozmetické analytické zariadenie?
ARTISTRY Kozmetické analytické zariadenie dokáže zmerať tieto charakteristické vlastnosti pleti: 

•  ÚROvEŇ hYdRATÁCiE PLETi 

•  MNOŽSTvO KOŽNéhO MAZu (ÚROvEŇ PREMASTENiA PLETi)

ARTiSTRY TiME dEFiANCE 
denný ochranný krém OF 15 
Bohatý jemný krém s miernym 
exfoliačným účinkom, poskytuje 
účinnú hydratáciu. 
obj. č.  101821 – 50 ml

ARTiSTRY TiME dEFiANCE  
denné ochranné mlieko OF 15 
Jemné nemastné denné pleťové  
mlieko s aktívnymi prísadami 
na ochranu pleti pred škodlivými 
účinkami prostredia a predčasným 
starnutím. 
obj. č.  101822 – 50 ml

PLeTi chýbA  
hYdRATÁciA

PLeŤ MÁ PRÍLiŠ veĽA 
KoŽného MAzU

ARTiSTRY TiME dEFiANCE 
Nočný krém s regeneračným 
účinkom 
Luxusný nočný prípravok 
na zvlhčenie pleti, ktorý zároveň 
počas spánku pomáha naprávať 
prejavy starnutia pleti. 
obj. č. 101823 – 50 ml

ARTiSTRY TiME dEFiANCE  
Nočné mlieko s regeneračným 
účinkom 
Jemné nemastné nočné pleťové 
mlieko, ktoré počas spánku pomáha 
naprávať prejavy starnutia pleti. 
obj. č.  101824 – 50 ml

ARTISTRY Kozmetické analytické zariadenie  
obj. č. 232385

Informácie o výrobkoch ARTISTRY TIME DEFIANCE  
nájdete aj v Značkovom centre na www.amway.sk

dEŇ

NOC
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ČAJ A KÁvA šTÝLOvO 
A S ČiSTÝM SvEdOMíM

Anglický ranný čaj
Anglický ranný čaj od Amway pochádza od dodávateľa, ktorý 
poskytuje svojim robotníkom príkladnú starostlivosť; poskytuje 
im bývanie, spravodlivú mzdu, lekársku starostlivosť a príspevok 
na stravu, takže majú slušný život. 

Táto kvalitná zmes Assamu, čajových lístkov pestovaných v Keni 
a jemných lístkov ďalších skvelých odrôd je dôkladne balená tak, 
aby sa čajová zmes uchovala čo najdlhšie čerstvá.

Anglický ranný čaj 
obj. č. 101163
8 x 125 g (8 x 40 nálevových vrecúšok)

espresso mletá káva
Zrná tejto jedinečnej, špeciálne pripravovanej kávy sú pražené tak, 
aby sa dosiahla typická espresso chuť. Na prípravu jednej vynikajúcej 
šálky kávy sa spotrebuje viac ako 40 kávových zŕn.

Espresso je viac, než iba silná káva so skvelou chuťou a vôňou. Dá sa 
použiť ako základ na prípravu ďalších pochúťok, ako sú cappuccino, 
latte, mocca a iné.

espresso mletá káva
obj. č. 100209
4 x 250 g vákuovo balených vrecúšok

Anglický ranný čaj a Espresso mletá kava od Amway sa 
vyrábajú z najlepších surovín a sú to autentické zmesi, 
čo ich robí ideálnymi pre náročnejších zákazníkov.

MAREC 2009
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MANUÁL O VÝROBKOCH

Beauty PIM Intro 1 SK.indd   1
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zdravieMANUÁL O VÝROBKOCHVýživa a starostlivos  o zdravie

SK_Health_0_Mar09.indd   1

10/11/08   20:59:11

Máme to potešenie oznámiť vám, že boli  
vydané nové, aktualizované Manuály o výrobkoch  
– Domácnosť, Zdravie a Krása.

MAnUÁLY  
o výRobKoch 2009
Podstatné informácie  
pre úspech vášho podnikania.

Dôkladné znalosti o výrobkoch sú kľúčom k tomu, aby ste ich dokázali zákazníkom presvedčivo 
a účinne  prezentovať – vaše podrobné informácie môžu byť tým pravým prostriedkom 
k úspešnému zavŕšeniu predaja! Preto rozhodne potrebujete tieto užitočné nástroje! 

Nezabúdajte, že výrobkové manuály opisujú vlastnosti a prednosti celého širokého portfólia 
výrobkov Amway. Nájdete v nich aj históriu tej-ktorej značky, informácie o technológii výroby, 
údaje z vedeckých výskumov, ingrediencie, tipy a nápady a všeličo iné.

Každý manuál sa predáva samostatne alebo si môžete zakúpiť sadu všetkých troch 
za zvýhodnenú cenu. 

obj. č. 
216994 Manuál o výrobkoch - domácnosť
216995 Manuál o výrobkoch - zdravie
216996 Manuál o výrobkoch - Krása

216997 Manuál o výrobkoch – sada 3 ks (domácnosť, zdravie a Krása)

vašepodnikanie 29
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NSF Certifikácia je nápomocná pri budovaní  
vášho eSpring™ podnikania

•   NSF international je celosvetovo uznávaný ako vedúci nezávislý testovací a certifikačný 
úrad v oblasti systémov na doúpravu vody.

•   Amway™ eSpring Systém na doúpravu vody je certifikovaný úradom 
NSF international ako systém, ktorý odstraňuje viac potenciálnych 
znečisťujúcich látok, ako akýkoľvek iný systém založený 
na princípe uv žiarenia a uhlíkového filtra.

Amway eSpring Systém na doúpravu vody na pripojenie k existujúcemu kohútiku, obj. č. 100188
Amway eSpring Systém na doúpravu vody s pomocným kohútikom, obj. č. 100189
eSpring Náhradný filter, obj. č. 100186

Použite NSF certifikáciu, aby ste presvedčili potenciálnych 
zákazníkov, že si kupujú skutočne spoľahlivý systém  
na doúpravu vody. Viac informácií o NSF International  
nájdete na ich webovej stránke www.nsf.org alebo 
navštívte www.eSpring.com. 

vedeli ste, že…?
Amway eSpring Systém 

na doúpravu vody bol prvým 
na trhu, ktorý vyhovel trom 
najdôležitejším NSF/ANSI 

štandardom zároveň! (Sú to 
štandardy 42, 53 a 55B).

výrobok30

MAREC 2009

Pomáhajme deťom žiť lepší život

Ešte niečo!
dôležitú prácu uNiCEF a kampane One by One 
môžete podporovať aj naďalej, a to finančným 
darom. Nižšieuvedené objednávkové číslo 
zadajte toľkokrát, aká by mala byť hodnota 
vášho príspevku. 

obj. č. 101568  
na darovanie sumy 1 euro

Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk

Pomôžte pomáhať
Alex je štvrtým zo série v zbierke našich 
charitatívnych odznakov. Peniaze získané 
predajom tohto odznaku budú venované 
organizácii uNiCEF na podporu vzdelávacích 
a zdravotných projektov. 

obj. č. 107069
Predajná cena Amway vr. dPh: 2,55 euro 
(76,82 Sk)
 

Kúpou UNICEF Odznaku Alex  
dokážete, že nie ste ľahostajní

výška 2,5 cm



biodegradovateľné surfaktanty - povrchovo aktívne látky 
odstraňujú olej a mastnostu a rozkladajú sa na oxid uhličitý a vodu.

biologické enzýmy odstraňujú aj ťažko odstrániteľné  
proteínové škvrny, napr. od krvi, trávy, čokolády a vajíčka.

SA8™ PREMIUM Prací prášok s čistiacim systémom BIOQUEST™ 
má mimoriadny čistiaci účinok aj vďaka technológii tzv. explodujúcich 
kryštálov, ktoré sa zaručene výborne rozpúšťajú, dokonca aj v studenej 
vode.

obj.č. 
100115 SA8 PREMIUM Prací prášok, 2,25 kg
100272 SA8 PREMIUM Prací prášok, 750 g
5101 AMWAY™ Dávkovač na prací prášok

Žiarivo čistá bielizeň už pri 
nízkych teplotách

bioQUeST čistiaci systém je vedecky  
vyvinutý a ekologicky vyrábaný system.  
Kombinuje biodegradovateľné čistiace zložky 
a biologické enzýmy (účinne odstrňujú škvrny).

Dokonale vyperte špinu, škvrny a mastnotu 
pomocou SA8™ PREMIUM Pracieho prášku 
s čistiacim systémom BIOQUEST™

výrobok 31
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SILA KONCENTRÁCIE…  

menej je niekedy viac

• Jedným litrom diSh 
dROPS™ Prostriedku 
na umývanie riadu 
môžete umyť viac ako  
30 000 tanierov.

30 000 390 75
tanierov obrusov praní

• 1 kg balenie SA8™ 
ALL FABRiC BLEACh 
univerzálneho bieliaceho 
prostriedku má 
dostatočnú bieliacu silu, 
aby odstránilo škvrny  
od vína z 390 obrusov.

• 1,5 litrové balenie SA8™ 
Tekutého pracieho 
prostriedku vám vydrží 
na 75 praní.

Amway cíti záväzok poskytovať zákazníkom účinné,  
úsporné výrobky Starostlivosti o domácnosť, šetrné  
k životnému prostrediu.  

Väčšina našich výrobkov radu Starostlivosti o domácnosť je preto koncentrovaná. 
Koncentrované zloženie umožňuje výrazne vyšší počet použití ako nekoncentrované 
zloženie vo veľkom balení. 

S našimi koncentrovanými výrobkami získate za vaše peniaze viac, miniete menej vody 
a menej obalového materiálu. Výrobky Amway Starostlivosti o domácnosť obsahujú 
vysoké percento aktívnych prísad a sú veľmi účinné. V prípade potreby ich môžete, 
samozrejme, aj riediť.

MAREC 2009



ŠTýLové 
dARčeKové  

bALenie

Tento nádherný darček s ródiovým povrchom a s rakúskymi krištáľmi môžete  
nosiť ako prívesok, alebo ako retiazku na vašej kabelke. 

Podeľte sa s vašimi zákazníkmi o kúzlo ARTiSTRY Creme LuXury a očarte ich 
týmto skvostným darčekom.

Prívesok je balený v štýlovej darčekovej krabičke.

Navštívte ARTiSTRY značkové centrum na internetových stránkach www.amway.sk 

Ponuka platí od marca do mája 2009 alebo do vyčerpania skladových zásob.

Pri kúpe ARTISTRY Creme LuXury (obj. č. 103564) 
získajú vaši zákazníci nádherný štýlový ARTiSTRY 
creme LuXury Prívesok ako darček!

Nech vaši zákazníci povedia  
‘Ľúbim ťa’  
na Deň žien a Deň matiek  
špeciálnym darčekom   
ARTISTRY™ Creme LuXury.

vašepodnikanie 33
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Novinka - prinášame vám úžasné čítanie:  
desať povzbudivých viet pre pozitívne zmýšľajúcich
Rich devos
ibA V ANGliCKOM JAZYKU!

Stručný popis
Spoluzakladateľ spoločnosti Amway Rich 
DeVos prináša inšpiráciu a motiváciu lídrom v 
podnikaní na pohľad jednoduchými,  
ale v skutočnosti prevratnými praktickými 
ponaučeniami, založenými na vlastnej 
skúsenosti.

obsah
Jednoducho - povedať niekomu láskavé 
slovo či dve má moc zmeniť životy zásadným 
spôsobom k lepšiemu. Rich DeVos sa  
v každej kapitole svojej knihy zameriava  
na jednu kľúčovú vetu, ako napr.  
„Som na teba hrdý“ alebo „Dobrá práca“,  
pri ktorých má overené, že jednotlivcom 
pomáhajú prekonať názorové rozdiely  
a budovať vzťahy, motivujú k výsledkom, 
nastoľujú dôveru, pomôžu zmeniť postoj 
a celkovo podporujú pozitívny pocit v nás 
samotných, aj pri pomoci a podpore 
ostatných. Každú kľúčovú vetu ilustruje 
príbeh, ktorý Rich DeVos sám zažil, príbeh 
ľudí, ktorých život táto veta ovplyvnila, keď ju 
sami vyriekli, alebo im ju povedal niekto iný. 
Tieto príbehy odrážajú život a životné postoje 
autora, človeka z ľudu, ktorý nás motivuje 
a obohacuje. Pozitívna, z praxe čerpajúca 
múdrosť tejto knižky bude prínosom pre 
každého, kto dokáže láskavým slovom 
povzbudiť svojich priateľov, príbuzných či 
spolupracovníkov.

Tvrdá väzba

Počet strán: 144

obmedzený počet výtlačkov za výhodnú cenu, do vypredania zásob!

Obj. č. 400944 

Predajná cena Amway vr. dPh:  5,47 euro /164,79 Sk

Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk
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Ceny nových výrobkov

Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk

MAREC 2009

Obj. č. Popis Balenie B.h. R.o. 

Predajná cena Amway 
vr. DPH

Odporúčaná MOC

Euro Sk Euro Sk

ARTISTRy™ NATURALE ISNPIRATION 
Kolekcia jar 2009

107083 ARTISTRY Sada 4 očných tieňov - Insight 4 x 1 g 14,17 19,84 23,61 711,27 31,87 960,12

107088 ARTISTRY Sada 4 očných tieňov - Revelation 4 x 1 g 14,17 19,84 23,61 711,27 31,87 960,12

107093 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Barely 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

107094 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Lily 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

107095 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Blossom 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

107096 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Quartz 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

107097 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Russet 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

107098 ARTISTRY Jemný rúž na pery - Lotus Pod 3,8 g 8,86 12,40 14,76 444,66 19,93 600,41

ARTISTRy essentials

104133 ARTISTRY essentials Hydratačný prípravok Plus 15 ml 10,86 15,20 18,09 544,98 24,42 735,68

106403 ARTISTRY essentials Odstraňovač líčidiel z očí a pier 120 ml 6,50 9,10 10,83 326,26 14,62 440,44

105531 ARTISTRY essentials Regeneračný očný krém 15 ml 12,26 17,16 20,42 615,17 27,57 830,57

106399 ARTISTRY essentials Peelingový krém 125 ml 11,62 16,27 19,36 583,24 26,14 787,49

106400 ARTISTRY essentials Maska na hĺbkové čistenie pleti 100 ml 11,62 16,27 19,36 583,24 26,14 787,49

106401 ARTISTRY essentials Intenzívna hydratačná maska 100 ml 11,62 16,27 19,36 583,24 26,14 787,49

*Ponuka platí  od januára 2009 do júna 2009 alebo do vypredania zásob.

Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk

Nenechajte si ujsť túto skvelú príležitosť a kúpte  
si NUTRILITE™ značkový dres Nike, presne taký, 
aký nosí futbalové eso Ronaldinho!*
Tričko s jednoduchým nápaditým dizajnom vo farbách  
značky NUTRILITE je už v predaji od januára 2009. 

Vyrobené je zo špeciálneho 100% Nike dri-fit polyesteru,  
aby sa pohodlne nosilo a aby ste sa v ňom nepotili.  
Na zadnej strane trička je umiestnené Ronaldinhove slávne 
číslo 80 vo futbalovom klube AC Miláno.

Táto vynikajúca ponuka platí len počas šiestich mesiacov*,  
takže neotáľajte a povedzte vašim zákazníkom, aby si ho  
objednali čo najskôr a vyhli sa tak prípadnému sklamaniu!

Obj. č. 231512, veľk. S
Obj. č. 231513, veľk. M
Obj. č. 231514, veľk. L

Predajná cena Amway vr. DPH:  
45,87 euro /1.381,88 Sk

Ponuka Ronaldinhovho futbalového dresu      
VYZERAJTE AKO FUTBALOVá LEGENDA!

vYniKAJúci  
TiP nA  

dARčeK



ARTiSTRY patrí medzi päť najpredávanejších 
prestížnych značiek starostlivosti o pleť a dekoratívnej 
kozmetiky* na svete.
* Zdroj: Na základe štúdie spoločnosti Euromonitor podľa globálnych výsledkov predaja za rok 2007.  
Do tejto výnimočnej päťky ďalej patria značky Clinique™, Estée Lauder™, Lancôme™, a Shiseido™.

SKuTOČNÁ vEdA, PRAvÁ KRÁSA
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