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POSLA IN STALNE KUPCE PLUS

Najvznemirljivejše 
nagrade so na 
voljo sedaj!
Več informacij v reviji.



OSVEŽILNI PRIHRANKI -

25 %* POPUSTA

SA8™ tekoče pralno sredstvo 
za občutljivo perilo
Št. izdelka: 3272 – 1 liter

DISH DROPS™ čistilo za 
pomivanje posode   
Št. izdelka: 0228  – 1 liter 

PURSUE™ čistilo za 
straniščno školjko 
z organsko kislino   
Št. izdelka: 3951 – 750 ml 

L.O.C.™ Plus čistilo za steklo
Št. izdelka: 7485 – 500 ml 

L.O.C. Plus blago čistilno 
sredstvo 
Št. izdelka: 0951 – 500 ml 

L.O.C. Plus čistilo za kovine    
Št. izdelka: 0094 – 200 ml

BODY SERIES vlažilni losjon 
za roke in telo
Št. izdelka: 2175 – 400 ml 

BODY SERIES koncentrirano 
tekoče milo za roke    
Št. izdelka: 2171 – 250 ml 

BODY SERIES polnilo 
koncentriranega tekočega 
mila za roke 
Št. izdelka: 100100 – 1 liter  

25 % popusta boste 
prejeli tudi pri nakupu 
spodnjih izdelkov.

* TV in VP se zaradi popusta ustrezno zmanjšajo.

Promocijska ponudba velja do 31. decembra 2009.

Na voljo tudi letaki s posebno ponudbo izdelkov 
ob 50. obletnici Amwaya za vaše stranke – 
v paketu je 10 izvodov. 

Št. izdelka: 233137

Za več informacij o 50. obletnici Amwaya 
obiščite spletno stran www.amway.si! 

Kupite oba fantastična in druge izbrane 
izdelke s 25-odstotnim popustom.

To poletje se osvežite z BODY SERIES™ osvežujočim tekočim milom 
za telo.  Za tuširanje v sončnem jutru za odličen začetek dneva ali 
ob koncu dolgega vročega dneva na soncu za osvežilen spanec.
Št. izdelka: 2162 – 400 ml 

Ostanite osveženi vse poletje z BODY SERIES polnilom osvežujočega 
tekočega mila za telo. Enostaven tulec za izlivanje. Z njim lahko 
plastenko osvežujočega tekočega mila napolnite dva in polkrat.
Št. izdelka: 2163 – 1 liter 

DELITE  
TE IZDELKE   

PO IZJEMNIH 
CENAH  

Z VAŠIMI  

STRANKAMI.

POPUSTA
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Kljub naslovnicam o težkih razmerah za 
globalno gospodarstvo, ki jih lahko vsak 
dan vidite, obstaja še druga zgodba – 
pozitivna zgodba o Amwayevi poslovni 
rasti. 

Pred kratkim smo objavili podatke o 
globalni prodaji za leto 2008 in podjetje 
je podrlo vse predhodne rekorde, saj je 
prodaja presegla 8,2 milijarde USD. To ni le 
rezultat ene države ali ene regije. K tej rasti 
so prispevali distributerji na vseh trgih. 

Naše podjetje je vodilno na področju 
direktne prodaje že vse od samega 
začetka. Kot vodilno podjetje se zavedamo, 
da se moramo osredotočiti na nove načine, 

kako doseči ljudi in jim zagotoviti bogate 
Amwayeve izkušnje, če želimo še naprej 
ohraniti ključno vlogo na trgu. 

Kljub temu, da svoj globalni uspeh merimo 
v milijardah dolarjev, še naprej spoštujemo 
osnove, s katerimi smo ta uspeh lahko 
dosegli – in jih nadgrajujemo. Ne pozabite, 
da gre za osebno podjetje, ki temelji na 
dolgoročnih odnosih med distributerji in 
strankami. 

Ti osebni odnosi nam pomagajo, da lahko 
pripovedujemo svojo zgodbo o uspehu, 
hkrati pa predstavljajo ključ do naše 
prihodnosti. Brez njih ne bi dosegli tega, 
kar smo.

Osebna zgodba 
o uspehu



Čistejši svet
Prvi Amwayev izdelek, večnamensko čistilo L.O.C.™ (tekoče organsko čistilo), je bilo eno izmed prvih 
biološko razgradljivih čistilnih sredstev. Prav tako smo bili med prvimi inovatorji, ki smo uporabljali 
biološko razgradljive površinsko aktivne snovi v SA8™ pralnem sredstvu in drugih čistilnih sredstvih.

Petdeset let pozneje pri izdelavi naših izdelkov za nego doma – pod blagovno znamko L.O.C., SA8 in 
DISH DROPS™ – še vedno uporabljamo sestavine, ki so sprejemljive za okolje. Stranke tako dobijo, 
kar potrebujejo: primerne, učinkovite čistilne sisteme, ki učinkujejo, in so hkrati prijazni do okolja.

Kvalif ikacija se začne pri tleh
NUTRILITE™ je edina blagovna znamka vitaminov in mineralov na svetu, ki goji, prideluje in predeluje 
rastline na lastnih certificiranih organskih posestvih.

Pridelke gojimo na naraven način, ter se pri tem izogibamo uporabi umetnih pesticidov in herbicidov.  
Namesto tega uporabljamo naravne, okolju sprejemljive načine za nadzor plevela, insektov in drugih 
škodljivcev.

Prav zaradi teh trajnostnih metod kmetovanja, NUTRILITE vitamini in prehranska dopolnila ustrezajo naši 

zavezanosti k zagotavljanju kakovosti od semena do končnega izdelka.

LET

UST VARJANJA SPREMEMB 
    S  SPREMINJANJEM

1959

1969

1979

1989

1999

2009

Ko sta leta 1959 soustanovitelja Rich DeVos in Jay Van Andel ustanovila Amway, sta določila 
tudi njegove cilje:  Pomagati ljudem, da izboljšajo svoje življenje in izdelovati kakovostne 
izdelke, ki niso škodljivi za okolje.

JUL/AVG 09
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S VE TA  OKOL I  NA S .

Pomemben prispevek
Amwayeva poslovna priložnost omogoča ljudem, da izboljšajo svoje življenje. Cilj Richa in Jaya pa smo 
še nadgradili.

Danes si nosilci Amwayevega posla in njegovi zaposleni s pomočjo Amwayeve kampanje za otroke 
EDEN ZA ENEGA prizadevajo, da bi spremenili življenja več kot šestih milijonov otrok po vsem svetu.

V Nemčiji Amwayevi zaposleni in nosilci Amwayevega posla v sodelovanju s hišami Ronald McDonald, 
preoblikujejo čakalnice v bolnišnicah v prijazne prostore za družine obolelih otrok.

Na Poljskem rehabilitacijski centri zdravijo otroke s poškodbami možganov s pomočjo fundacije AKOGO.  
Nosilci Amwayevega posla in zaposleni v ta namen darujejo denar in opravljajo prostovoljno delo.

In v Rusiji nosilci Amwayevega posla in zaposleni s projektom Otroški nasmeh pomagajo ranljivim otrokom 
v socialnih in zdravstvenih ustanovah s posebno opremo, igračami in pohištvom, namenjenim samo njim.

»Rich in Jay sta odličen primer, kako živeti kot skrben, uspešen poslovni vodja in doseči spremembo«, 
pravi Amwayev predsednik Doug DeVos.

Amwayev predsednik Steve Van Andel se s tem strinja: »Vedno bomo sodelovali s skupnostmi, v katerih 
poslujemo. Takšni smo kot podjetje. Takšni smo kot ljudje.«

1959

1969

1979

1989

1999

2009

Ti cilji tudi danes ostajajo enaki – omogočiti nosilcem Amwayevega posla, da postanejo 
uspešni in ustvariti boljši svet.

5poslovanje
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69

197

Za Amway sta ohranjanje okolja  in skrb zanj že od vsega začetka ključnega pomena.  Naš prvi izdelek, 

večnamensko čistilo L.O.C.™ ni vseboval – in še vedno ne vsebuje – okolju škodljivih kemikalij.  Da bi še 

dodatno zmanjšali naš vpliv na okolje, naši proizvodni obrati v Adi, Michigan, poskrbijo, da na odlagališčih 

konča do 95 % manj odpadnih materialov, ki so primerni za recikliranje.  K boljšemu okolju hočemo 

prispevati tako, da nanj kar najmanj vplivamo.

Avtorske pravice 2009. Korporacija Amway, ZDA. Vse pravice pridržane.

ČISTEJŠIH DOMOV in čistejšega sveta.

LET

JUL/AVG 09
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Omogočite svojim strankam, da tudi one v slogu 
počastijo 50. obletnico Amwaya s temi edinstvenimi darili.

ARTISTRY™ 
torbica
Velikost: D 37,5 cm x V 25 cm 

x Š 10 cm 

Št. izdelka: 108921

Več informacij o teh izdelkih in o 50. obletnici Amwaya 
poiščite na www. amway.si!

Izdelki bodo na voljo do decembra 2009 oziroma do prodaje zalog.

Svinčnik
Dolžina: 14 cm

Št. izdelka: 108918

Obesek
Pozlačena, 40 cm dolga verižica 
s 5 cm podaljškom, kristalni 
obesek dolžine 2,7 cm.
Št. izdelka: 108923

Praznujte v slogu

Moška ura
Čudovito oblikovana moška ura z ohišjem 
in pasom iz nerjavnega jekla. S pozlačenim 
okvirjem ohišja in sredino pasu.

Lastnosti:

• Pozlačena številčnica, logotip 
50. obletnica in prikaz datuma. 

• Japonski kvarčni mehanizem.
• V darilni škatli z logotipom 

50. obletnice.

Ohišje: premer  4,5 cm, 

celotna dolžina ure: 24 cm 

Št. izdelka: 108922 - na voljo v avgustu 2009

Skodelica
Prostornina: 330 ml

Št. izdelka: 108924

eelklkkka:a: 1 1089918

Št. izdelka: 108924

NUTRILITE™ 
doza za shranjevanje tablet
Velikost: D 10 cm x  V 4 cm x Š 7,5 cm

Št. izdelka: 108925

7izdelek
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AMWAYEVA kampanja 
EDEN ZA ENEGA (ONE BY ONETM)
Opeka na opeko in uspelo nam bo

Alex je značka za zbiratelje, ki predstavlja 
dečke in deklice v Anatoliji, ki imajo pravico, 
da obiskujejo šolo. Vsa zbrana sredstva bodo 
namenjena neposredno za izgradnjo novih 
otroških vrtcev. 
Št. izdelka 107069 

Zagotovite pomoč z donacijo. Naslednjo 
številko izdelka pomnožite tolikokrat, da 
boste dobili skupen znesek, ki ga želite 
podariti:  
Številka izdelka 101568 - 1 €   

Amway in UNICEF sta letos združila moči v skupnem projektu za otroke v Evropi. 
Z vašo pomočjo nameravamo zgraditi vrtce v regiji Anatolija v Turčiji.

Otrokom nameravamo zagotoviti boljšo, svetlejšo prihodnost. Vrtci imajo ključno vlogo pri 
otrokovem družbenem, čustvenem, jezikovnem in kognitivnem razvoju. Te ustanove dajejo 
osnovo za kasnejše učenje v šoli. Zato gradimo otroške vrtce v eni izmed najrevnejših regij v naši 
neposredni bližini, v Evropi – v Anatoliji. Skupaj položimo temeljni kamen, ki bo omogočil uspešno 
učenje, polno zabave in smeha.   

Dva močna partnerja 

Unicef Turčija

velikost: 2,5 cm

izdelek8



9izdelek

JUL/AVG 09

Ne glede na to, kam se bodo vaše stranke odpravile to poletje, 
lahko z novim TRAVEL TRIO kompletom plastenk za potovanje 
poskrbijo, da bodo s seboj vedno imele najljubše izdelke za 
osebno nego.  Komplet sestavljajo tri prazne plastenke, 
primerne za potovanje, s prostornino po 100 ml.

NOVI AMWAY™ 
TRAVEL TRIO™ komplet plastenk 
za potovanje, 3 v 1, prazen 

ali uporabljate 
vsako plastenko 

posebej.

Priloženih je 10 vodoodpornih nalepk 
za enostavno označevanje vsebine.     
Št. izdelka 107211 – 3 x 100 ml prazne plastenke

Na voljo od avgusta 2009.

Lahko ga združite 
s pokrovi 

Šest načinov, kako uporabiti 
prazen TRAVEL TRIO komplet 
plastenk za potovanje

• Shranite ga v ročno torbico 
(BODY SERIESTM vlažilni losjon za 
roke in telo).

• Odnesite ga v telovadnico (G&HTM 
gel za tuširanje).

• Praznovanja na prostem (PETER 
ISLANDTM losjon za sončenje).

• Na bazenu (SATINIQUETM 
šamponi in regeneratorji).

• Na počitnicah (najljubši izdelki).

• Dovolj majhen, da ga lahko 
spravite v ročno prtljago (v skladu 
s priporočili letalskega prometa).

JUL/AVG 09
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HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT 
pri SUMMIT LEASING SLOVENIJA
Hitri potrošniški kredit vam omogoča, da 
lahko izbrano blago plačate na obroke v minimalno 4 in 
maksimalno 24 obrokih. Hitri kredit sklenete preko podjetja 
Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 
1000 Ljubljana.

Ob nakupu plačate najmanj 10 % od vrednosti nakupa oz. 
pri nakupih, ki presegajo 1.300,00 EUR, vsaj 130,00 EUR z 
BA Maestro kartico. Če znesek nakupa presega maksimalni 
znesek kredita, lahko plačate del kupnine tudi z gotovino ali 
z drugimi plačilnimi sredstvi.

Najmanjši znesek kredita znaša 125 EUR, 
najvišji pa 1.300 EUR.

Za odobritev hitrega kredita lahko vse uredite v pisarni 
Amway Slovenija na Šmartinski 130, in to v nekaj minutah. 
Pri tem morate izpolnjevati naslednje pogoje:

Ste fizična oseba, državljan Republike Slovenije s stalnim 1. 
prebivališčem v Sloveniji, niste mlajši od 18 in starejši 
od 75 let ob poteku direktne bremenitve, ter ste redno 
zaposleni v Sloveniji ali upokojeni. 
Pri eni od slovenskih bank morate imeti odprt osebni 2. 
račun, ki omogoča odprtje direktne bremenitve (trajnika).

JUL/AVG 09
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Primer informativnega izračuna: 
Znesek nakupa:  717,06 EUR
Min. POS znesek:  71,71 EUR
Znesek kredita:  645,35 EUR
Št. mesečnih obrokov:  24
Višina obroka:  29,78 EUR
EOM:  18,04 %
Skupni znesek plačil:  714,71 EUR
Stroški odobritve:  9,68 EUR
Stroški zavarovanja:  32,16 EUR
Dan plačila:  18. v mesecu

Nakup 
eSpring™ 
sistema za 
prečiščevanje 
pitne vode

V skladu z Zakonom o potrošniških kreditih 
EOM na dan 11.6.2009 znaša 18,04 % in 
je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov 
odobritve in zavarovanja terjatev in obrestne mere. EOM 
ne vsebuje morebitnih stroškov predfinanciranja in delnega 
obroka ter stroškov, ki nastanejo z neizpolnjevanjem 
pogodbe. EOM se lahko spremeni, če se spremeni višina 
kredita oz. obroka, trajanje kredita, obrestna mera oz. če 
se spremenijo roki plačila.

Druge posebnosti in omejitve:
Ožja družinska člana•  (zakonca, oče, mati, otrok, brat, 
sestra) z istim priimkom in istim stalnim prebivališčem 
(kot je navedeno na osebnem dokumentu) lahko iz 
naslova enega računa pridobita vsak svoj kredit do višine 
1.300,00 EUR – to imenujemo družinski kredit.
Vaša • skupna zadolžitev iz naslova sklenjenih in še 
neodplačanih hitrih potrošniških kreditov pri Summit 
Leasing Slovenija ne sme presegati 1.300,00 EUR.
V primeru nerednega plačevanja vaših obveznosti do • 
Summit Leasing Slovenija vam tovrstnega kredita ne 
odobrimo. 
Summit Leasing Slovenija si pridržuje pravico, 
da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

11poslovanje

Ob nakupu morate predložiti naslednje 
dokumente:

osebno izkaznico ali potni list1. 
BA-MAESTRO kartico2. 
davčno številko3. 
če ste 4. redno zaposleni: zadnji originalni 
bančni izpisek oz. potrdilo matične banke 
kreditojemalca o prilivu na osebni račun iz naslova 
zadnje plače ali originalni internetni izpisek za 
zadnjih 31 dni; priliv iz naslova plače ne sme biti manjši 
od 427,00 EUR; če na bančnem izpisku ni razvidno, 
da je priliv plača, osebni dohodek ali redno delo, je 
potrebno za ta priliv predložiti še plačilno listo. 
če ste 5. na porodniškem dopustu, morate poleg 
originalnega bančnega izpiska (matične banke, z 
interneta) prinesti originalno potrdilo delodajalca, 
da ste zaposleni za nedoločen čas. 
če ste 6. upokojeni, morate predložiti originalni 
odrezek od pokojnine za zadnji mesec, pri čemer 
mora pokojnina (skupno nakazilo brez enkratnih 
dodatkov – letni poračun, regres) znašati vsaj 
427,00 EUR, in mora biti izkazana pod šifro 01.

Ob sklenitvi kreditne pogodbe podpišete 3 izvode pogodbe, 
2 pooblastili banki za odprtje direktne bremenitve in 
2 upravno izplačilni prepovedi. Direktno bremenitev na 
osnovi vašega pooblastila odpre pri vaši banki Summit 
Leasing Slovenija. Obroke po kreditni pogodbi plačujete 
vsakega 18. v mesecu preko direktne bremenitve vašega 
osebnega računa. Višina vašega obroka je odvisna od višine 
in ročnosti kredita ter obrestne mere. Stroški odobritve 
znašajo 1,5 % od zneska kredita, stroški zavarovanja pa 
4,5 % od zneska glavnice in obresti – plačajo se s prvim 
obrokom kredita.

Podrobnejši razrez mesečnih 

obrokov (razmerje glavnica - obresti) 

informativnega izračuna si lahko 

ogledate na www.amway.si 

ali pokličete v Oddelek za stike 

s strankami na 01/58 44 100, 

da vam informacije pošljejo po pošti 

ali elektronski pošti.
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 Dosežki nosilcev Amwayevega posla v Sloveniji in na Hrvaškem

Renata Glavač

profesorica matematike

Sanja Bonačić Marinković, Hrvaška

 ZLATA 
SAMOSTOJNA 
NOSILKA POSLA 
MAJ

15 % APRIL

231526A

Od 2. julija 2009 boste ob vsakem 
naročilu izdelka NUTRILITE Daily 
BREZPLAČNO prejeli komplet 
desetih NUTRILITE Daily kartic 
z Ronaldinhovo fotografijo.

Kartice vam lahko odlično pomagajo pri 
stikih z vašimi strankami, saj na njih lahko 
zapišete svoje kontaktne podatke. 

Na voljo samo dokler ne poidejo zaloge. 

Naročite izdelek čim prej in izkoristite to 
odlično ponudbo.

Št. izdelka: 5987

NUTRILITETM DAILY RONALDINHO KARTICE – 
POSEBNA PONUDBA!



Program osebne dejavnosti
Iskreno čestitamo prvič kvalificiranim Stalnim kupcem plus, ki so prejeli popust v višini 10 EUR (80 HRK)!

Prejete stopnje popustov  
Stalnih kupcev plus v Sloveniji in na Hrvaškem

MAJ 09

15 % SK +

MAJ

Grabljevec Jelka

12 % SK +

APRIL

Salobir Leopold

MAJ

Fortuna Silva     
Lampe Metka    
Lavš  Zdenka in Lavš Franc
Perko Ljubica    
Šamprl Anica 
 in Šamprl Srečko
Vigna Frencis in Frano
Zidar Ljubomir 
 in Zidar-Shamina Viktoria

9 % SK +

APRIL

Benedik Gregor    
Grabner Jože in Metka
Kramar Iztok  
Kružić Lončarič Barbara 
 in Lončarič Matej
Kvas Jernej     
Meglič Danica in Franci
Morato Sindi     
Najman Tatjana     
Šega Oskar     
Šegš Nina     
Šibila Borut in Rožman Maja
Varušak Martina  
Žužek Vanda

MAJ

Barišić Muslija Anita  
Grubnič Mara 
 in Grubnič Nikola
Jelovac Slavica in Boris
Leon Oven     
Mić Bojana in Željko
Plejić Ina      
Plevčak Anja    
Sitar Urška    
Sivec Muranovič Barbara 
 in Samo
Skelin Tamara    
Šušteršič Romana    
Urbanč Klemen    
Visković Adela
    

13poslovanje
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Bonus ali popust 
10 € (80 HRK) 

APRIL
Aličič Zekira   
Ambrožič Petra  
Batagelj Fučka Danjela 
 in Lucijan
Benedik Gregor  
Blažević Boris  
Bošnjakovič Ana  
Božić Savjeta  
Čebin Marija  
Džordževič Bojana 
Franyo Marina in Antal
Gorišek Marta  
Grbec Robert  
Javoršek Sabina 
 in Rolando
Karba Darinka  
Kašner Katarina  
Klajnšek Jožica  
Lesar Ana  
Nikolić Doris  

Pleterski Rok  
Ristić Slađan  
Sedmak Stojan   
Stojković Neda  
Šaver Igor  
Šimić Matija  
Štefulj Dijana 
 in Đurinić Tomislav
Tacar Barbara  
Tajnič Andreja   
Tomašič Danijela  
Topalovič Snežana 
Vale Damijana  
Velčić Stošija  
Zadel Sabina  
Zidar Ljubomir 
 in Zidar Shamina  
 Viktoria

MAJ
Abramović Žardin Željka
Ambrožič Joži   
Balek Joško in Balek 
Ksenija

Baričević Andrea   
Božeglav Irena  
Grabner Jože in Metka
Gspan Mateja  
Indihar Dimic Anita
Jeličić Darko  
Jelovac Damir 
 in Jelovac Martina
Jenebet Escaran   
Jermaniš Maja  
Jovanović Svetlana 
Koretič Miha  
Kovačević Jelena  
Križnar Klemen  
Krušič Tatjana  
Kumarić Andro  
Ljubič Josip 
 in Ljubič Jožica
Mintas Vjekoslav  
Mohorić Tamara  
Morarević Igor  
Musić Alma  
Nunčič Cvetka  
Pajk Sindi  

Perko Irma  
Pincin Marina  
Ramić Edvin  
Sejmenović Branko 
Skelin Tamara  
Stecević Dejan  
Šubelj Vesna 
 in Imerovič David
Tomovski Nikola 
 in Tomovski Slavko
Valič Marija in Valič Franc
Vincek Antonio   
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S PROGRAMOM START! 

DO USPEHA

PROGRAM START - prvih deset nosilcev 
Amwayevega posla/SK+, ki so zbrali 
največ točk v Programu START! v obdobju 
od januarja do marca 2009. Vsem iskreno 
čestitamo!

STRAN ZA NOVO VPISANE
NOSILCE AMWAYEVEGA POSLA 
IN STALNE KUPCE PLUS

Amway sva spoznala, ko nama je 

prijateljica poklonila nego obraza. 

Ob dogovorjenem času sta prišla 

zakonca, nama naredila nego obraza 

in naju navdušila za izdelke. Takoj sva 

se včlanila, naročila izdelke in 

izvedela tudi o poslovni priložnosti, 

ki pa naju še ni zanimala. Takoj po 

prejemu izdelkov sta naju klicala 

sponzorja, povprašala o izdelkih in, 

če želiva nego obraza podariti 

prijateljem. 

Prvi mesec se je vse odvijalo hitro in 

uspešno, saj sta tempo narekovala 

sponzorja, midva sva samo povabila 

ljudi in bila gostitelja. Po dveh do treh 

mesecih sva naletela na prve 

ovire, a v stiku s sponzorjema so 

težave postale zgodovina in 

samo še ena izkušnja več. 

Zelo so nama pomembni 

stiki s sponzorjema, še 

posebno srečna sva, 

da sta najina 

sponzorja Platini 

Sedika in Tugomil 

Linić. Od njiju se vsak 

dan učiva fines posla, 

medsebojno razumevanje in 

zaupanje med nami pa je bistveni 

element najinega razvoja. Tudi njima 

je v interesu, da uspeva, zato jima 

neomajno zaupava. 

Uporabljava izdelke vseh kategorij: 

kozmetiko, vitamine, čistila, eSpringTM 

sistem in sva z vsemi zelo zadovoljna. 

To zimo nisva zbolela, s čistili pa je v 

stanovanju hitro vse zelo čisto. Poleg 

eSpring sistema za prečiščevanje 

pitne vode, ki ga vedno nosiva s 

seboj, bi izpostavila še fantastične 

ARTISTRYTM izdelke za osebno nego 

in dekorativno kozmetiko. Z možem 

sva se udeležila Amwayevega 

predavanja za izdelke 

ARTISTRY in skupaj 

izvajava nego obraza 

prijateljem in 

znancem, pa tudi 

sodelavci iz najine 

skupine največ 

kupujejo in prodajo prav 

kozmetičnih izdelkov. 

Novovpisanim bi svetovala, 

da uporabljajo izdelke, jih priporočajo 

in zaupajo sponzorju. 

Najin moto je: sebi nabolj pomagate 

tako, da pomagate drugim in to je 

vaša obveznost do ljudi, ki jih uvedete 

v posel. PREVZEMITE 

ODGOVORNOST ZA SEBE S 

PREVZEMANJEM ODGOVORNOSTI 

ZA DRUGE. 

Zgodba o uspehu
Renata Petrović Franjković 
in Damir Franjković  
Hrvaška

Zidar Ljubomir in     
 Viktoria – Shamina Zidar  17 
Šaver Igor  14 
Slejko Ingrid  13 
Zanutto Paolo  12 
Batagelj Fučka Danjela 
 in Lucijan  12 

Benedik Gregor  11 
Zgonec Anton  11 
Breber Ana  11 
Košnjek Marjan  10 
Pleterski Mitja 
 in Šemrov Radojka 10 

Amway želi Renati Petrović Franjković in 

Damirju Franjkoviću* še naprej veliko 

uspeha pri gradnji Amwayevega posla.

*Ga. Renata Petrović Franjković in Damir Franjković 
sta največ točk zbrala že v obdobju 

november 2008 – januar 2009.
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PROGRAM START - prvih deset nosilcev 
Amwayevega posla/SK+, ki so zbrali 
največ točk v Programu START! v obdobju 
od februarja do aprila 2009. Vsem iskreno 
čestitamo!

Amwayeve  izdelke pravzaprav 

poznava že kar nekaj let, saj so se s 

poslom ukvarjali najini znanci in 

sorodniki. Takrat sva bila samo kupca, 

za sam posel pa se nisva odločila, 

saj sva imela tisoč razlogov. Konec 

lanskega leta pa sva doživljala krizo - 

finančno, časovno in predvsem 

čustveno. In ravno ob pravem času 

in na pravem mestu sta se pojavila 

Marija in Miran Goručan, ki sta nama 

predstavila poslovno priložnost. 

Kar nekaj  tednov sva potrebovala, 

da sva vsaj delno razumela posel – 

informacije sva pridobila iz različnih 

virov.

Skoraj simbolično sva se odločila za 

začetek novega načina življenja prav 

na Valentinovo. Odločila sva se, da 

»očistiva« najprej našo vodo, nato 

pa še naju sama. Naročila sva 

eSpring™ filter za 

prečiščevanje pitne vode 

in začela uživati izredno 

kakovostne izdelke 

NUTRILITE™. 

Ko sva preizkusila tudi 

nekaj čistil, sva si upala 

o njih tudi govoriti in jih 

promovirati.

Glede izdelkov skoraj nikjer nisva 

naletela na pripombe ali zavračanja, 

ker so vsi, brez izjeme, zelo 

kakovostni in tudi dokaj poznani. Več 

ovir naju je pričakalo pri predstavljanju 

posla; tu in tam nama je že skoraj 

upadel pogum. Ampak takrat sta naju 

s svojim neverjetnim optimizmom in 

toplo prisrčnostjo spet dvignila Marija 

in Miran ali Smaragda Milena in Brane 

Antič.

Po teh nekaj začetnih 

mesecih verjameva, da 

bova uspela, vendar, 

kar je najvažnejše - 

vsaj za naju - našla 

sva prekrasne 

prijatelje in našla sva 

spet drug drugega! 

In zato: Ni poti do sreče, 

sreča je pot!

Amway želi Metki in Jožetu Grabnerju 

še naprej veliko uspeha pri gradnji 

Amwayevega posla.

Zgodba o uspehu
Metka in Jože Grabner 
Slovenija

Grabner Jože in Metka 14
Pincin Marina  13
Jenebet Escaran  12
Skenderija Aleksandar 12
Mintas Vjekoslav 12
Krlić Nenad  12
Zaman Bogdana  11

Ljubič Josip in Jožica 11
Valič Marija in Franc 11
Medic Andrej   11

S programom START! do uspeha

V reviji AMAGRAM™ vsak mesec objavimo prvih 10 nosilcev 
Amwayevega posla (NAP-ov) in Stalnih kupcev Plus (SK+), ki so 
zbrali največ točk Programa START! v Sloveniji in na Hrvaškem v 
vsakem tromesečju. Le-ti bodo prejeli tudi osebno čestitko. Vsak 
mesec pa bomo izbrali enega izmed najbolj uspešnih v tem programu 
ter v reviji AMAGRAM objavili njegovo zgodbo o uspehu. Izmenično 
bodo objavljene zgodbe slovenskih in hrvaških NAP-ov in SK+.

Novo vpisani NAP/SK+ zbira točke s svojimi osebnimi nakupi in z 
nakupi od svojih osebno sponzoriranih NAP-ov/SK+ v mesecu vpisa 
in še naslednja dva (2) meseca (skupaj 3 meseci).

od 100-199 TV 2 točki Programa START!

od 200-299 TV 3 točki Programa START!

od 300-399 TV 4 točke Programa START!

od 400-499 TV 5 točk Programa START!

od 500 TV in več 6 točk Programa START!

Lestvica točk



Blagovna znamka NUTRILITE™ 

Kako deluje?
Dejavnosti kampanje, ki poteka v 
kibernetskem prostoru, se odvijajo na 
spletnem mestu www.everykickcounts.com. 
Obiskovalci lahko začnejo z novo podajo 
ali nadaljujejo s podajo, ki so jo prejeli prek 
elektronske pošte. Spremljate lahko tudi vse 
podaje, ki potekajo prek celega sveta! 

Kampanja Vsaka podaja šteje je namenjena 
povezovanju blagovne znamke NUTRILITE 
z ljudmi iz celega sveta, vsaka »podaja« 
pa sproži donacijo Amwayevi kampanji 
za otroke EDEN ZA ENEGA™. Več kot 
bo »podaj«, več bo blagovna znamka 
NUTRILITE podarila denarja. Vse do 
150.000 USD!

Obiščite spletno stran, Vsaka podaja šteje in 
pošljite »podaje« svojim strankam, družini, 
prijateljem, ljudem v skupini pod vami in 
vsem ostalim, ki bi radi pomagali otrokom, 
da prejmejo potrebno pomoč.  

izdelek16
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Ko posvetimo nekaj časa in podarimo nekaj denarja, 

lahko res spremenimo življenja. »Vsaka podaja 

šteje« je nova, globalna spletna kampanja, ki smo jo 

sprožili s pomočjo našega prijatelja in mednarodne 

nogometne zvezde, Ronaldinha. Kampanja omogoča 

vsakomur z internetno povezavo, ne glede na to, 

kje je, da pomaga pri izboljšanju življenj otrok.

Pri tem potrebujemo vašo pomoč. Uspeh kampanje, 

Vsaka podaja šteje, je odvisen od tega, koliko ljudi 

bo izvedelo zanjo in poslalo kar največ »podaj«. 



Pomoč, kjer šteje vsaka podaja

Kako lahko vaša podaja 
pomembno prispeva?  
• Z le 20 USD je mogoče prikrajšanemu 

otroku zagotoviti čisto vodo in pomoč pri 
izobraževanju. 

• S 40 USD je mogoče zagotoviti cepljenje 
proti šestim najsmrtonosnejšim otroškim 
boleznim. 

• In 750 USD? Toliko je treba, da otroku z 
zajčjo ustnico zagotovimo operacijo, ki mu 
bo spremenila življenje in si je drugače nikoli 
ne bi mogel privoščiti.

Kaj je Amwayeva kampanja 
EDEN ZA ENEGA?
Amwayeva kampanja za otroke EDEN ZA ENEGA™ 
poteka v sodelovanju z več sto vodilnimi dobrodelnimi 
organizacijami po svetu. Te organizacije opažajo 
neverjeten vpliv, ki ga je mogoče doseči, če 
pomagamo enemu otroku naenkrat, sedaj pa tudi … 
z eno podajo naenkrat. V zadnjih petih letih je bilo v 
podobne namene zbranih več kot 70 milijonov USD 
in skoraj 1 milijon ur prostovoljnega dela.

Obiščite www.everykickcounts.com še danes! 

JUL/AVG 09
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ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 
RAZLAGA NEGE KOŽE
Z najnovejšimi naprednimi tehnološkimi dognanji na področju nege kože blagovna znamka ARTISTRY TIME 
DEFIANCE zagotavlja rešitve, ki gredo preko tradicionalnih pristopov nege starajoče se kože s kombinacijo 
sestavin in tehnologij v postopku pridobitve patenta.

TIME DEFIANCE peneče 
čistilno sredstvo

TIME DEFIANCE vlažilni 
tonik

Učinkovito odstrani ličila, umazanijo 
v porah in odvečno maščobo. 

Nežno odstrani odmrlo povrhnjico 
in spodbudi boljše delovanje drugih 
izdelkov.

Izdelek Ključne lastnosti

PRIPRAVITE 
kožo.

Več informacij o ARTISTRY TIME DEFIANCE izdelkih boste našli v centru blagovne znamke TIME DEFIANCE na www.amway.si!

TIME DEFIANCE krema za 
učvrstitev kože okrog oči

Zmanjša videz starajoče 
se kože okrog oči.

PREPREČITE 
in OBNOVITE.

(Izberite enega ali 
več izdelkov za 
nego kože glede na 
potrebe vaše kože).

TIME DEFIANCE 
vitamin C in divji jam

Izboljša videz gub v 16 tednih.

TIME DEFIANCE 
sredstvo za posvetlitev kože

Vidno posvetljena koža 
v samo 14 dneh.

TIME DEFIANCE 
sredstvo za ublažitev gub

V trenutku sprosti videz 
izraznih gub.

TIME DEFIANCE intenzivni serum 
za obnavljanje za vsakodnevno nego

TIME DEFIANCE 
3D serum za učvrstitev kože

Takojšnja učvrstitev kože 
in napet občutek kože.

TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema 
ZF 15 (normalna do suha koža) ali

TIME DEFIANCE dnevni zaščitni 
losjon ZF 15 (mešana do mastna 
koža)

Razkošna dnevna krema proti 
gubam, ki ščiti pred UV žarki in 
štirimi stopnjami poškodb prostih 
radikalov.

ZAŠČITITE kožo 
pred poškodbami 
UV-žarkov 

TIME DEFIANCE 
intenzivni serum za 
obnavljanje kože

Spodbudi naravno sposobnost 
obnavljanja kože, z neverjetnimi 
rezultati samo v 14 dneh. Uporaba 
na četrt leta.

Pomagajte 
POPRAVITI 
vidne znake 
staranja

TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje 
kože (normalna do suha koža) ali

TIME DEFIANCE nočni losjon za 
obnavljanje kože (mešana do 
mastna koža)

Obnovi mladostno celično 
komunikacijo, ko telo počiva in 
pomaga popraviti vidne znake 
prezgodnjega staranja, ki ga povzročijo 
stresni dejavniki iz okolja.

Zagotavlja zaščitno plast za 
vsakodnevno zaščito kože.

TIME DEFIANCE 
vlažilni losjon za obnavljanje kože

Spodbuja kožo k naravnemu 
obnavljanju z ovsom in ne kislino.

Korak

NOVO



Večji 
zaslužek …  
višje 
nagrade
Pripravili smo hiter pregled najvišjih dodatnih zaslužkov, ki jih lahko prejmete 
na podlagi letošnjih poslovnih spodbud ... pogovorite se s svojo Platino 
in ugotovite, kaj morate sedaj narediti VI!

Podvojite svojo nagrado
Vse nagrade temeljijo na zaslužkih po osnovnem 
Amwayevem Planu prodaje in trženja, vključno 
z nagradami za uspešnost, vodstveno in krušno nagrado. 
Višji kot bo vaš dohodek po Planu, višji bo vaš 
dodatni zaslužek! 

NAJVIŠJI zneski, ki jih lahko prejmete 

DODATNO, če se kvalificirate kot: 

ZNAČKA USTANOVITELJEV 

ZA PLATINE

Najvišja dodatna nagrada 

3.000 € mesečno 

ali 36.000* € letno.

SMARAGD 

Najvišja dodatna nagrada 

3.500 € mesečno 

ali 42.000* € letno.

DIAMANT

Najvišja dodatna nagrada 

4.500 € mesečno 

ali 54.000* € letno.

* Brez pripadajočega davka.
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Kaj bi naredili 
z 200.000 €? 
Super nagrada za Diamanta (SND) 
Sanjsko potovanje na eno od najvznemirljivejših 
svetovnih destinacij ... in enkratna denarna nagrada v 200.000 €! 
Da, prav ste prebrali … sanjsko potovanje in najvišja nagrada … najvišja nagrada 
v zgodovini Amwaya Evropa!

Pobuda je na voljo vsem nosilcem Amwayevega posla, na vseh stopnjah kvalifikacije, 
ki želijo doseči kvalifikacijo Diamanta ali višjo kvalifikacijo, in povečati število 
kvalificiranih skupin na prvi stopnji za 42 skupin v 4 letih ...  

Ali bo to VAŠA super nagrada ...?

Gradnja posla prek meja 
Kvalifikacija in nagrade za evropskega 
Smaragda in Diamanta
Kvalifikacija in nagrade za evropskega Smaragda in Diamanta

Kvalifikacija in nagrade za evropskega Smaragda in Diamanta bodo, tudi v novem 
poslovnem letu 2009/2010, še naprej večji del evropskih poslovnih spodbud.

S tem vas želimo neposredno nagraditi za trdo delo, za katerega v Amwayu vemo, 
da je potrebno za gradnjo trdnega, uravnoteženega in uspešnega 
Amwayevega posla preko evropskih meja.

poslovanje20
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Skupaj proslavljamo uspeh! 
Združitev posla z veliko zabave ...
Dogodki Amwaya Evropa so odlično prizorišče, da zaploskate svojim dosežkom, kakor tudi dosežkom 
vaših poslovnih partnerjev doseženih v celem letu … s priznanji in nagradami na odru, skupaj z Amwayevim 
vodstvom in drugimi nosilci Amwayevega posla.  So tudi odlična priložnost da dobite informacije o delovanju 
podjetja in načrtih za prihodnost iz prve roke - od Amwayevega najvišjega vodstva.

Ponujamo vam priložnost, da obiščete države, izkusite različne kulture in srečate ljudi (ki jih že poznate, 
ali pa še ne), ki jih sicer morda ne bi      
 … morate si zagotoviti svoje povabilo!

Vodstveni seminar 2011 
Leta 2011 bo Amway plul po Sredozemlju na krovu razkošne križarke. Lahko boste fotografirali nekaj izmed 
najbolj čudovitih znamenitostih in atrakcij tega dela sveta,  saj ste vabljeni na potovanje 
in izkušnjo življenja.

Kako se lahko vkrcate?   

Preprosto … povečajte svoje dohodke po preizkušenem 

Amwayevem Planu prodaje in trženja in se kvalificirajte za to nagrado.

Za dosego vašega cilja vam je na voljo celotno poslovno leto 

od 1. septembra 2009 do vključno 31. avgusta 2010!

Kaj morate storiti:

 - doseči kvalifikacijo Značke ustanoviteljev za Platino … in

 -  doseči potreben letni ciljni dohodek v višini 12.000 € po Amwayevem Planu 

prodaje in trženja (nagrada za uspešnost/vodstvena/krušna nagrada) … in

 -  doseči minimalni kriterij za aktivnost:  200 osebnih TV na mesec ali 

600 osebnih TV na četrtletje v poslovnem letu.

 - Isti pogoji veljajo za Smaragde.

 -  Kvalificirani Diamanti prejmejo vabilo na Vodstveni seminar avtomatično. 

V podružnicah, kjer se izvaja program pridobivanja Certifikata za potrditev 

statusa Platine, pa boste morali, za pridobitev povabila na Vodstveni seminar, 

uspešno opraviti tudi Certifikat za potrditev statusa Platine.
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Glede vseh podrobnosti za 

dosego teh nagrad se pogovorite 

s Platino nad vami, ali se obrnite 

na Amway Slovenija in Amwayevo 

spletno stran www.amway.si.

Dubaj VAS čaka ... 
Evropska Konferenca Diamantov 2011 
Vse kvalificirane evropske Diamante in višje kvalificirane nosilce Amawayevega posla bomo 
leta 2011 popeljali v Dubaj, “biser Perzijskega zaliva”. Od puščave do morja se v Dubaju 
domiselno prepletata zgodovina in tradicija z novim in modernim.

Na tem dogodku na najvišji ravni boste imeli priložnost slišati o prihodnjih usmeritvah Amwaya v Evropi, 
se družiti z vodilnimi v Amwayevem vodstvu in si izmenjavati poglede in ideje z ostalimi udeleženci.

Dubaj je eno od najbolj vznemirljivih in razkošnih letovišč - kar ne moremo dočakati, da bi vas pozdravili tam … 
poskrbite, da boste z nami!

Obdobje kvalifikacije: 1. september 2009 – vključno 31. avgust 2010.

Ugodnosti za Izvršilne Diamante (na Konferenci Diamantov 2011)
Kvalificirajte se v tem poslovnem letu kot Izvršilni Diamant, ali dosezite še višjo kvalifikacijo 
in lahko se boste kvalificirali za letalsko vozovnico “okrog sveta” v prvem razredu in še več ...

Ponujamo vam dodatno nagrado v višini 10.000 €  na distributerstvo za izdatke na poti!

Obdobje kvalifikacije: 1. september 2009 – vključno 31. avgust 2010.

poslovanje22
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OBRAZ
Ob nakupu kateregakoli odtenka 
ARTISTRY IDEAL pudra v kamnu in 
ARTISTRY škatlice za IDEAL puder 
v kamnu boste prejeli 10 % popusta za 
oba izdelka ter ustrezno nižji TV in VP. 
Samo s spodaj zapisanimi posebnimi 
številkami za naročilo. Na voljo

do preklica

ODPRITE SVOJIM STRANKAM 
     OČI S TEMI NOVIMI 
   BARVITIMI ARTISTRY™

        PONUDBAMI IZDELKOV!
OČI
Kupite katerikoli dve* ARTISTRY TOTAL maskari 
po posebni ceni s 25 % popusta ter ustrezno 
nižjima VP in TV.

ARTISTRY TOTAL 
MASKARA

Dark Brown 105616 
Black 105615  
10g

ARTISTRY TOTAL 
VODOODPORNA MASKARA

Dark Brown 105614 
Black 105613 
10g

Ponudba na voljo do 31. januarja 2010.
Posebna cena je cena izdelka s 25 % popusta in znižanima TV in VP. 
*Ponudba velja za katerikoli 2 kombinaciji; posamezna številka izdelka se lahko naroči več kot enkrat.

Ponudba na voljo 
do 31. januarja 2010!

Odtenek Pearl + škatlica 234912
Odtenek Chablis + škatlica 234913
Odtenek Bone + škatlica 234914
Odtenek Shell + škatlica 234915
Odtenek Linen + škatlica 234916
Odtenek Chiffon + škatlica 234917
Odtenek Sand + škatlica 234918
Odtenek Natural + škatlica 234919
Odtenek Plush + škatlica 234920
Odtenek Golden + škatlica 234921
Odtenek Toffee + škatlica 234922

Ob nakupu katerekoli ARTISTRY 
TOTAL maskare in ARTISTRY 
odstranjevalca ličil za oči in 
ustnice, boste slednjega prejeli 
za 50 % nižjo ceno ter 
ustrezno nižjima TV in VP.

ARTISTRY TOTAL MASKARA
Črna in Odstranjevalec 
ličil za oči in ustnice 234940 

Rjava in Odstranjevalec 
ličil za oči in ustnice  234941  

ARTISTRY TOTAL VODOODPORNA 
MASKARA
Črna in Odstranjevalec 
ličil za oči in ustnice 234942

Rjava in Odstranjevalec 
ličil za oči in ustnice 234943 

JUL/AVG 09
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  PODALJŠAJTE.      
POVEČAJTE VOLUMEN.  
  PRIVZDIGNITE.  
ARTISTRY™ TOTAL MASKARA

*ARTISTRY TOTAL 
MASKARA

Temno rjava 105616 
Črna 105615  
10 g

*ARTISTRY TOTAL 
VODOODPORNA MASKARA

Temno rjava 105614 
Črna 105613 
10 g

Temno rjavaČrna

Sedaj lahko z enim izdelkom poskrbite za vse - podaljšate, povečate volumen, 
privzdignete ali ločite trepalnice - z ARTISTRY TOTAL maskaro. Omogoča 
enostavno poudarjanje ali ustvarjanje dolgih, bujnih trepalnic, poudarjenega 
videza - res je edinstvena.

EN NANOS – NARAVNO
DVA NANOSA – POUDARJENO
TRIJE NANOSI – DRAMATIČNA POUDARJENOST

Formula
Revolucionarna formula, z vitaminoma A in E, daje 
neverjetne rezultate, ter predstavlja obstojno rešitev 
za osupljive in dolge trepalnice, ki ustreza potrebam 
vsake ženske v enem samem izdelku.

Embalaža
Embalažo je zasnoval Olivier van Doorne in dopolnjuje 
nov videz pripomočkov blagovne znamke ARTISTRY 
z visoko sijočo črno barvo, črto vzdolž škatlice v zlatih 
odtenkih in logotipom ARTISTRY.  

Krtačka
Inovativna krtačka je posebej oblikovana tako, da 
zagotavlja enakomeren nanos formule, ki obogati 
vsako posamezno trepalnico.

JUL/AVG 09
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Uporaba
Nanesite na čisto, suho kožo namesto vlažilne kreme. 
Pri suhi koži najprej nanesite običajno vlažilno kremo, 
nato pa še tonirano kremo.

Za vse tipe kože, uporablja se jo lahko tudi na 
predelu okrog oči.

ARTISTRY TONIRANA 
KREMA ZF 15
ARTISTRY tonirana krema ZF 15 vsebuje ekskluzivno 
tehnologijo, ki prosojnim barvnim odtenkom omogoča, 
da se samodejno prilagodijo posameznikovem tenu kože.

BREZHIBEN 
   VIDEZ KOŽE Z IZDELKI  
      ARTISTRY™

Izbira pravega izdelka za obraz, ki ustreza vaši koži in koži vaše stranke, 
predstavlja odlično osnovo za ostala ličila. S tem lahko poudarite svojo polt 
in ohranite svežino ličil. 

ARTISTRY IDEAL PUDER 
V KAMNU ZF 18
ARTISTRY IDEAL puder v kamnu ZF 18 vsebuje 
ekskluzivno ARTISTRY zaščitno avro, ki je v ZDA v 
postopku patentiranja, in je namenjena zaščiti kože 
pred številnimi zunanjimi vplivi okolja. 

Vsestransko uporabna formula omogoča dva 
fantastična načina uporabe ARTISTRY IDEAL pudra 
v kamnu. 

Samostojno - kot puder
ARTISTRY IDEAL puder v kamnu ZF 18 lahko 
uporabljate kot samostojen puder z naravnim, 
mat sijajem in dolgo obstojnostjo.

Nanos preko tekočega pudra
ARTISTRY IDEAL puder v kamnu ZF 18 v vlogi zaščitne 
plasti, ki vpija maščobe in podaljšuje obstojnost pudra. 
Za normalno do mastno kožo in kot nadomestilo za 
puder v kamnu za vse tipe kože.

ARTISTRY škatlica za IDEAL puder v kamnu – 
naprodaj samostojno, brez izdelka
Št. izdelka: 104369

ARTISTRY gobica za nanašanje
Št. izdelka: 105149  

Na voljo 
v petih 

odtenkih.

Informacije o odtenkih lahko najdete 
v ARTISTRY priročniku za ličenje in barve.

Na voljo 
v enajstih 
odtenkih.

JUL/AVG 09
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3.3.    POLETNAPOLETNA ZAŠČITA
Z uporabo PETER ISLAND™ losjona za sončenje, ki vsebuje 
vlažilna sredstva in vitamin E, ne boste le lažje dosegli 
popolnega zagorelega videza, ampak boste tudi zaščitili svojo 
kožo pred opeklinami in trajnimi poškodbami. PETER ISLAND 
losjon po sončenju pa preprečuje luščenje kože in pomaga 
ohranjati zagorelo polt dlje časa.*

PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 15 
Št. izdelka 103172 – 250 ml
PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 30 
Št. izdelka 103173 – 250 ml
PETER ISLAND losjon po sončenju  
Št. izdelka 103176 – 250 ml

*Pri uporabi z losjonom za sončenje z ustreznim zaščitnim faktorjem .

2.2.  POLETNAPOLETNA SVEŽINA
Paleta izdelkov SA8™ predstavlja enega izmed 
najučinkovitejših sistemov za nego perila na svetu. SA8 
mehčalca za perilo z vonjem alpskega ali vrtnega cvetja 
pa sta najprimernejša, da oblačilom v tem poletnem času 
vdahnete svežino.

SA8 mehčalec za perilo - alpsko cvetje   
Št. izdelka 103405

SA8 mehčalec za perilo - vrtno cvetje  
Št. izdelka 103408

1.1.  POLETNIPOLETNI PRIGRIZKI
Pomagajte strankam do vitke postave to poletje z 
NUTRILITE™ POSITRIM™ proteinskimi tablicami s sladilom. 
Ti hranilni, že pripravljeni prigrizki, ki vsebujejo veliko beljakovin, 
lahko pomagajo pri vzdrževanju zdrave prehrane, saj vsebujejo 
vseh devet ključnih aminokislin, ne da bi telo obremenjevali 
z ogljikovimi hidrati in maščobami. Na voljo v treh odličnih 
okusih, vsebujejo le 1,5 g nasičene maščobe na tablico!

Okus karamele in vanilje Št. izdelka 102617
Okus mete s čokolado Št. izdelka 101140
Okus pomaranče  Št. izdelka 101141

Vsaka škatla 540 g vsebuje 9 tablic po 60 g.

KLJUČNIH IZDELKOV ZA STRANKE TO

POLETJEPOLETJE 66

izdelek26
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5.5.    POLETNAPOLETNA 
STOPALA

Za popolna stopala priporočite svojim 
strankam uporabo ARTISTRY kolekcije 
za nego stopal. Vsebuje blažilno kremo, 
ki nežno odstranjuje odmrlo povrhnjico 
in balzam za stopala, ki pomaga nahraniti 
suho in grobo kožo. Oba izdelka vsebujeta 
poletni vonj mešanice poživljajoče 
mandarine, limete in zelenega jabolka, 
združene z morsko svežino.

ARTISTRY kolekcija za nego stopal   
Št. izdelka 101814 x 2 125 ml

4.4.    POLETNEPOLETNE 
NUJNE 
POTREBŠČINE

Ostanite sveži celo poletje z BODY 
SERIESTM osvežujočim tekočim milom za 
telo. Posebna vonjava, ki ohranja svežino.  
Z uporabo dezodorantov iz programa 
BODY SERIES, ki so primerni za moške 
in ženske, lahko ostanete sveži in sijoči 
ves dan.

BODY SERIES osvežujoče 
tekoče milo za telo  
Št. izdelka 2162 – 400 ml

6.6.  POLETNAPOLETNA DIŠAVA 
Začnite dan s svežo, poživljajočo dišavo, WISTFUL™ žensko parfumsko vodico ali 
OPPORTUNE™ športno vodico za moške. V vročih poletnih popoldnevih uporabite svežo sadno 
SUN DAPPLES™ žensko parfumsko vodico. Za strastne večere uporabite ANCESTRY™ moško 
toaletno vodico s svežo sivko in cedrovino.

Informacije o številkah izdelkov poiščite 
v Amwayevem katalogu izdelkov 
(št. izdelka: 1080).

27izdelek
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Copper Beach

Golden Lynx

Delite namige za 
zlato zagorel sijoč 
poletni videz, ki ga 
lahko dosežemo 
samo v nekaj 
korakih, tudi s 
svojimi strankami.

 OČI:
› Nanesite ARTISTRY senčilo za 

oči* v odtenku Golden Lynx na 
celotno veko.

› Nanesite ARTISTRY senčilo za 
oči* v odtenku Copper Beach 
vzdolž linije trepalnic na zgornji 
in spodnji veki.

› Na trepalnice nanesite ARTISTRY 
TOTAL maskaro v odtenku Black.

 * Če želite shraniti senčila za oči v ARTISTRY škatlici za senčila 
   oz. 2 rdečili je le-ta na prodaj samostojno – 104173.

 USTNICE:
› Na ustnice nanesite 

ARTISTRY sijajno 
mazilo za ustnice 
ZF 15 v odtenku 
Gleam.

Št. izdelkov za naročilo ter druge 
izdelke in odtenke si oglejte v 
ARTISTRY barvni kartici.
Št. izdelka: 217109

 OBRAZ:
›  Z ARTISTRY čopičem za nanašanje pudra 

v prahu nanesite ARTISTRY puder za 
zagorel videz na lica, vzdolž ličnic v smeri 
rasti las in drugje po obrazu.

JUL/AVG 09
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Poletna nega 
barvanih las

“Ves čas poslušam vprašanja: Kakšna je trenutna 
najbolj vroča pričeska? Kaj je novega?  Trenutno je 
zelo modno barvanje - barvani lasje v vseh mogočih 
odtenkih.  Nova je možnost daljše obstojnosti barve. 
Barvanje in čim daljše ohranjanje barve za lase bosta 
postala neustavljiva trenda, ki bosta všeč vsem.”

Več informacij o SATINIQUE izdelkih za nego las 
najdete v centru blagovne znamke SATINIQUE na 
www.amway.si.

Naj bodo tudi vaše lasje 
to poletje videti odlično 
in z izdelki SATINIQUE za 
nego barvanih las dosezite 
za 115 %* daljše trajanje 
obstojnosti barve vaših las.

*Pri redni uporabi vseh SATINIQUE izdelkov za nego barvanih las hkrati, v primerjavi z 
običajnimi izdelki za nego las.

SATINIQUE 
šampon za barvane lase
Vsebuje nežne čistilne sestavine, ki 
očistijo in odstranijo umazanijo z las 
brez izpiranja barve. Za čudovit sijaj 
vaših las.
Št. izdelka: 102674 – 300 ml

SATINIQUE 
regenerator za barvane lase
Zapre lasno povrhnjico in ohranja
vlago in barvo lasu. Lasje so živahni, 
gladki, poživljeni in se ne vozlajo.
Št. izdelka: 102675 – 250 ml

SATINIQUE 
razpršilo za zaščito barve las
Ščiti pred UV-žarki, drugimi vplivi 
iz okolja in pred poškodbami zaradi 
toplotne obdelave.
Št. izdelka: 102676 – 220 ml

John Gillespie, mednarodno priznani oblikovalec pričesk
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Multivitaminsko, multimineralno, 
fitohranilno prehransko dopolnilo 
NUTRILITE DOUBLE X 
vsebuje učinkovite koncentrate iz 
23 vrst sadja, zelenjave in drugih 
rastlin. Ali druga multivitaminska 
prehranska dopolnila vašim 
strankam ponujajo vse to? 
Verjetno ne. Za kaj so še 
prikrajšani?

Ali vaša multivitaminska prehranska dopolnila dosegajo  
NUTRILITE™ DOUBLE X™?

Št. izdelka: 
102687 – 
DOUBLE X

Ali je njihovo trenutno prehransko dopolnilo … 

• polno koncentratov in izvlečkov iz: granatnega jabolka, zelenega ohrovta, brusnic, jabolka, grozdnih 

tropin, slive, bazilike, vodne kreše, origana, rožmarina, žajblja, peteršilja, belušev, grenivke, 

mandarine, limone, brokolija, hrena, borovnic, alfalfe, češenj acerola, paradižnika in ognjiča?   

• polno naravnih rastlinskih sestavin, za katere je znano, da zaradi antioksidativnih lastnosti ščitijo 

telo pred prostimi radikali?  
 

• brez barvil, sladil in konzervansov?  
 

• razvil priznan pionir in vodja v industriji vitaminskih, mineralnih in prehranskih dopolnil?  

• od proizvajalca, ki nadzira vsak del procesa, od semen do končnega prehranskega dopolnila?   

• izdelano s pomočjo najsodobnejših predelovalnih metod, s katerimi je mogoče ohraniti hranilne 

snovi in zagotoviti kakovost?  
 

• več kot 600-krat preizkušeno in preverjeno glede neoporečnosti in učinkovitosti?     

Z NUTRILITE DOUBLE X prehranskim dopolnilom bodo uporabniki zaužili več kot 

priporočeno dnevno količino vitaminov in mineralov, vendar v primerni in uravnoteženi 

količini.

TRENUTNO 

PREHRANSKO 

DOPOLNILO
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Telo vsebuje proaktivne encime, katerih funkcija je, da telo 
ščitijo pred morebitnimi strupenimi snovmi. Brokoli, skupaj 
z nekaterimi zelišči, vključno z rožmarinom, origanom, 
baziliko in drugimi, ki jih vsebuje NUTRILITE DOUBLE X 
prehransko dopolnilo, so znani po tem, da spodbujajo nastajanje 
teh encimov, ter tako pomagajo pri uničevanju in odstranjevanju 
morebitnih strupenih snovi.

Poleg tega vitamini, minerali in koncentrati, ki jih lahko najdemo 
v NUTRILITE DOUBLE X, na različne načine medsebojno 
učinkujejo in podpirajo normalno delovanje imunskega sistema, 
zdravje kosti, delovanje možganov, ter tako zagotavljajo zaščito 
z antioksidanti in spodbujajo splošno dobro počutje. 
Vse to je vašim strankam na voljo v vodilnem izdelku blagovne 
znamke NUTRILITE.

NUTRILITE™ DOUBLE X™ je vrhunsko multivitaminsko, 
multimineralno, fitohranilno prehransko dopolnilo blagovne 
znamke NUTRILITE, ki vsebuje dinamično mešanico 
sestavin za aktiven in zdrav življenjski slog.  

Ne pozabite na NUTRILITE DOUBLE X 
posebno ponudbo! Tako boste na odličen 
način zagotovili, da bodo vaše stranke 
vsak dan zaužile vse nujno potrebne 
vitamine in minerale.

Od 1. januarja 2009 za vsakih pet 
kupljenih polnil NUTRILITE DOUBLE X 
prehranskih dopolnil prejmete eno polnilo 
BREZPLAČNO!* Nakupi se seštevajo 
vsako tromesečje!

Oddajte naročilo še danes.
Št. izdelka: 103377 – DOUBLE X polnilo

* Kupljeni in kasneje vrnjeni izdelki ne štejejo. Za BREZPLAČNA polnila ne boste prejeli TV/VP.

Pomaga pri izločanju 
strupenih snovi
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Amwayev program za uravnotežen življenjski slog ponuja tri različne prehranske vzorce in štiri enostavne 
faze** programa, hkrati pa je tako prilagodljiv, da vam ne bo treba zavrniti povabila na zabave ali se odreči kosilom 
v restavracijah. Posladki so vključeni v vašo skupno količino dovoljenih zaužitih živil. Program deluje tako:

Osnovni paket 
Programa za uravnotežen 
življenjski slog (LBS)

20 % POPUSTA*

julija in avgusta 2009
Zaradi 20 % popusta na osnovni paket Programa 
to poletje, je sedaj najboljši čas, da povabite svoje 
stranke, da začnejo težo izgubljati na zdrav način.

* TV/VP nespremenjena.
**Zelo pomembno je, da se posvetujete z zdravnikom in se prepričate,  
  da je program primeren glede na vaše zdravstveno stanje.
† v skladu s priporočenimi vrednostmi v priročniku Programa.

Št. izdelka: 218502 
Osnovni paket Programa za uravnotežen življenjski slog vsebuje: 
Priročnik o Programu za uravnotežen življenjski slog, posodico za mešanje 
POSITRIM, pedometer in izobraževalni DVD.

20% 
POPUST*

Ohranitev telesne teže
Sedaj je čas, da nekoliko† povečate vnos kalorij in uživate v pestrejši izbiri odlične hrane! Na ta način 
boste lažje vzdrževali svoj nov, bolj zdrav življenjski slog.
Sledite načrtu telesne vadbe iz 4. faze. Preverite cilje glede teže in se za trajno zdrav življenjski slog 
naučite prilagajati vrednost kalorij. 

4.
faza

Preverite dosežene rezultate
• En obrok dnevno nadomestite s POSITRIM™ kremastim napitkom v prahu.
•  S predlogami skupin živil in načrti obrokov enostavno načrtujte svoje obroke.
• Redno vadite.

3.
faza

Določite, koliko lahko največ pojeste
• Na začetku si pomagajte s primeri velikosti obrokov.
• Dva obroka dnevno nadomestite s POSITRIM™ kremastim napitkom v prahu.
•  Začnite s telesno vadbo in sledite aktivnostim, ki so priporočene za vaš življenjski stil.

2.
faza

Zastavite si cilje
• Določite cilje glede teže in telesne vadbe. 
• Izberite prehranski vzorec, ki vam ustreza.
• Izberite ustrezno dovoljeno število kalorij, ki vam bo omogočilo izgubo odvečne telesne teže.

1.
faza

Ponudba velja od 2. julija do vključno 31. avgusta 2009.
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To poletje uživajte 
v okusih Sredozemlja

Ker je narejeno iz ročno pobranih oliv 
in izbranih najboljših sredozemskih 
olj, bodo vaše stranke uživale v okusu 
in vseh odličnih prednostih olivnega 
olja, ki med drugim vključujejo:

• visoke količine mono 
nenasičenih maščob, ki 
pomagajo pri zmanjševanju 
tveganja za nastanek srčnih 
obolenj,

• ekstra deviško olivno olje je 
bogato z oleinsko kislino, 
polifenoli in vitaminom E, 
ki so učinkoviti antioksidanti.

Vaše stranke bodo navdušene 
nad Amway da Carapelli ekstra 
deviškim olivnim oljem blagega 
okusa zrelega sadeža, lahkega, 
začinjenega priokusa in toplega 
vonja trave in mandljev.

AMWAY da Carapelli Firenze 
ekstra deviško olivno olje
Št. izdelka: 3963 
2 x 0,75 litra

Kakovost izdelka, prepoznavnega po 
močnem, sadnem vonju in izjemno 
sladko-kislem okusu, sta potrdila 
»Italijanski konzorcij za balzamični 
kis iz Modene« in agencija za nadzor 
Cermet. To dokazuje uradna rdeča 
nalepka okoli vratu steklenice – znak 
izjemne odličnosti.

Balzamični kis iz Modene 
Št. izdelka: 200662 
500 ml

Predlogi uporabe:
• Pokapajte po sadju, solatah, 

mesu z žara, perutnini in 
morskih sadežih.

• Za bogat, izrazit okus, 
dodajte omakam.

AmwayTM da Carapelli ekstra deviško 
olivno olje je vrhunsko olivno olje, ki ga 
izključno za Amway proizvaja podjetje Carapelli, 
vodilni italijanski proizvajalec.  

Balzamični kis iz Modene je poseben 
izdelek, pridelan iz vrst grozdja Trebbiano 
in Lambrusco v regiji Modena. Vinska trta 
iz italijanskega podeželja Modena že od 
nekdaj slovi po grozdju izjemne kakovosti. 

33izdelek
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Dan odprtih vrat
V soboto, 6. junija 2009, smo 
za vas pripravili dan odprtih vrat 
na Fužinskem gradu v Ljubljani. 
Veseli smo, ker ste se vabilu 
odzvali v velikem številu. Videli 
in prezkusili ste lahko vse Amwayeve 
izdelke v naši ponudbi, se naličili, 
okrepčali z Amwayevimi testeninami 
in omakami, eSpring vodo in 
NUTRILITE napitki. Otroci pa so se 
zabavali v otroškem kotičku in na 
napihljivem gradu. Spomnili pa smo 
se tudi Amwayeve 50. obletnice, ki jo 
praznujemo letos. 

poslovanje34
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1959

1969

1979

1989

1999

2009

1 9 5 9 – 2 0 0 9

35poslovanje
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poslovne informacije36

SA8™ tekoče pralno sredstvo
Vaše stranke bodo navdušene nad Amwayevim 
SA8 tekočim pralnim sredstvom, ki odlično očisti 
še tako trdovratne madeže.
SA8 tekoče pralno sredstvo odlično čisti pri vseh temperaturah 
in trdotah vode,

• Primerno za vse pralne tkanine* in se dobro izpira.

• Posebna formula za pranje v mrzli vodi.

• Odlično ščiti barve, da ostanejo žive, črno pa ščiti, da ne zbledi.

• Vsebuje naravne mehčalce, ki poskrbijo, da so oblačila mehka na dotik.

Št. izdelka: 103800 – 1,5 litra

*Ni primerno za svilo in volno.

Odlična ponudba za povečanje uspešnosti vašega posla in prodaje. 

FANTASTIČNA 
PONUDBA 
DIŠAVNIH VZORCEV
Povečajte svojo prodajo 
s to odlično ponudbo. 
Ob nakupu dveh kompletov 
dišavnih vzorcev, dobite 
drugega s 50 % popusta!

Št. izdelka: 235218 - 50 % popusta na drugi izdelek,  
            TV/VP zmanjšana

Ponudba je na voljo od 2. julija do 31. avgusta 2009, oz. do prodaje zalog.
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14. julij 2009
Nega telesa
Torkova predstavitev ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja.

25. avgust 2009
Aktiven življenjski slog z 
NUTRILITE™
Sredino srečanje ob 18.00
v sejni sobi na sedežu podjetja

Torkovih predstavitev v času 
od 15. julija – 15. avgusta ne bo.
Prav tako v poletnih mesecih 
ne bo sredinih srečanj Dobrodošli 
v Amwayu.
Z vami bomo ponovno v septembru! 
Želimo vam prijetne dopustniške dni.

Z veseljem vas obveščamo, da  je 2. junija 2009 stopil v veljavo nov Pravilnik o 
minimalnih tehničnih pogojih za področje trgovine kot dopolnilo novega Zakona 
o trgovini, ki je bil sprejet lansko jesen. Nov Pravilnk nadomešča starega, ki je bil v 
veljavi od začetka devetdesetih in, ki je omejeval prodajo prehranskih dopolnil  na 
način direktne prodaje. Nov pravilnik tako sledi praksi večine držav Evropske Unije 
in sprošča prodajo prehranskih dopolnil tudi za industrijo direktne prodaje. 

Kaj to pomeni za vas, nosilce Amwayevega posla? Do sedaj je bil dovoljen 
nakup NUTRILITE izdelkov samo za vašo osebno uporabo, od sedaj palahko izdelke 
NUTRILITE predstavljate in tržite tudi vašim strankam.  Verjamemo, da boste to 
novico sprejeli z navdušenjem in da vam bo v veliko pomoč pri gradnji vašega 
Amwayevega posla!  

HYMM™ 
POSEBNA PONUDBA

Od 4. avgusta do 30. septembra je na voljo 

odlična HYMM ponudba. Ob nakupu kompleta 

izdelkov - HYMM pene za britje in HYMM 

balzama po britju - prejmete 15 % popusta 

ob polni TV in vrednosti posla.

Št. posebne ponudbe: 234744

Naj literatura dela za vas
Samo še do 1. septembra si lahko pri trženju izdelka ARTISTRY Creme LuXury 
pomagate z naslednjo literaturo:

ARTISTRY Creme LuXury brošuro
Št. izdelka: 106839 – 5 izvodov

ARTISTRY Creme LuXury razglednicami
Št. izdelka: 106709 – 10 razglednic

ARTISTRY Creme LuXury letakom
Št. izdelka: 106549 – 10 letakov

Po 1. septembru omenjena literatura ne bo več na voljo.
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  ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™       
 7313 ARTISTRY TIME DEFIANCE vitamin C in divji jam tubica  35%  18,70   25,26   30,31   40,92  18
   + steklenička
 100240 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni losjon za obnavljanje kože 30 ml 35%  18,99   25,65   30,78   41,55  18
 100282 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje kože 14 ampul 35%  118,74   160,38   192,46   259,82  18
   v kompletu
 101821 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevna zaščitna krema ZF 15 50 ml 35%  20,80   28,10   33,72   45,52  18
 101822 ARTISTRY TIME DEFIANCE dnevni zaščitni losjon ZF 15 50 ml 35%  20,80   28,10   33,72   45,52  18
 101823  ARTISTRY TIME DEFIANCE nočna krema za obnavljanje kože 50 ml 35%  23,94   32,33   38,80   52,37  18
 101824 ARTISTRY TIME DEFIANCE nočni losjon za obnavljanje kože 50 ml 35%  23,94   32,33   38,80   52,37  18
 102006 ARTISTRY TIME DEFIANCE intenzivni serum za obnavljanje za vsakodnevno nego 30 ml 35%  50,62   68,37   82,04   110,76  18
 102050 ARTISTRY TIME DEFIANCE sredstvo za ublažitev gub 4 ml 35%  18,17   24,54   29,45   39,75  18
 102795 ARTISTRY TIME DEFIANCE peneče čistilno sredstvo 125 ml 35%  17,93   24,22   29,06   39,24  18
 102796 ARTISTRY TIME DEFIANCE vlažilni tonik 250 ml 35%  17,93   24,22   29,06   39,24  18
 103426 ARTISTRY TIME DEFIANCE 3D serum za učvrstitev kože 30 ml 35%  47,51   64,17   77,00   103,96  18
 105711 ARTISTRY TIME DEFIANCE sredstvo za posvetlitev kože 30 ml 35%  20,44   27,61   33,13   44,73  18
 105532 ARTISTRY TIME DEFIANCE krema za učvrstitev kože okrog oči 15 ml 35%  20,05   27,08   32,50   43,87  18
  ARTISTRY nega telesa       
 101814 ARTISTRY kolekcija za nego stopal 2 izdelka 35%  20,43   27,60   33,12   44,71  27
  ARTISTRY dekorativna kozmetika in pripomočka       
  ARTISTRY Total maskara                           10 ml 35% 10,14 13,69 16,43 22,18 23, 24
  105615 Black     105616 Brown

  ARTISTRY Total maskara - vodoodporna              10 ml 35% 10,14 13,69 16,43 22,18 23, 24
  105613 Black     105614 Brown

  Posebna ponudba dveh ARTISTRY Total maskar katerikoli  35% 20,28 27,38 32,86 44,36  23, 24
   2 maskari  15,21 20,54 24,65 33,27
 234940 ARTISTRY Total maskara - črna + ARTISTRY odstranjevalec ličil za oči in ustnice 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 23, 24
     13,52 18,25 21,91 29,57
 234941 ARTISTRY Total maskara - rjava + ARTISTRY odstranjevalec ličil za oči in ustnice 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 23, 24
     13,52 18,25 21,91 29,57
 234942 ARTISTRY Total maskara - vodoodporna, črna + ARTISTRY odstranjevalec ličil 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 23, 24
  za oči in ustnice   13,52 18,25 21,91 29,57
 234943 ARTISTRY Total maskara - vodoodporna, rjava + ARTISTRY odstranjevalec ličil 2 izdelka 35% 16,90 22,82 27,39 36,97 23, 24
  za oči in ustnice   13,52 18,25 21,91 29,57
  ARTISTRY tonirana krema  30 ml 35%  10,59   14,31   17,17   23,18  25
  106265 Odtenek 1     106266 Odtenek 2     106267 Odtenek 3         

  106269 Odtenek 5     106270 Odtenek 6 

  ARTISTRY Ideal puder v kamnu 12 g 35%  9,65   13,03   15,64   21,11  24, 25
  106845 Pearl      106846 Chablis    106849 Bone     106850 Shell     

  106851 Linen     106853 Chiffon     106855 Sand     106858 Natural     

  106860 Plush     106862 Golden     106863 Toffee

 234912 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Pearl  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234913 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Chablis + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234914 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Bone  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234915 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Shell + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234916 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Linen  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234917 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Chiffon  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234918 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Sand  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234919 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Natural + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234920 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Plush  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234921 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Golden  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 234922 ARTISTRY Ideal puder v kamnu-Toffee  + ARTISTRY škatlica za Ideal puder 2 izdelka 35% 14,21 19,19 30,47 41,05 24, 25
  v kamnu   12,79 17,27 27,37 36,94 
 104369 ARTISTRY škatlica za Ideal puder v kamnu 1 kos 35%  4,56   6,16   14,77   19,94  24, 25
 105149 ARTISTRY gobice za puder v kamnu 1 kos 35%  0,13   0,17   0,41   0,55  24, 25
  Literatura       
 217109 ARTISTRY barvna kartica 5 izvodov 0%  0,00   0,00   3,00   3,00  28
  Dišave       
 100593 SUN DAPPLES™ parfumska vodica za ženske 50 ml 35%  15,62   21,10   25,32   34,18  27
 100600 OPPORTUNE™ moška toaletna vodica 50 ml 35%  13,29   17,95   21,54   29,08  27
 101843 ANCESTRY™ moška toaletna vodica 50 ml 35%  13,29   17,95   21,54   29,08  27
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  Dišave       
 103704 WISTFUL™  aroma sprej za telo 100 ml 35%  16,86   22,77   27,32   36,39  27
 235218 Posebna ponudba kompleta dišavnih vzorcev 2 kompleta 35%  13,68   18,48   44,34   59,86  36
  SATINIQUE nega barvanih las       
 102674 SATINIQUE šampon za barvane lase 300 ml 30%  6,03   8,15   9,78   12,71  29
 102675 SATINIQUE regenerator za barvane lase 250 ml 30%  6,03   8,15   9,78   12,71  29
 102676 SATINIQUE razpršilo za zaščito barve las 250 ml 30%  9,07   12,25   14,70   19,11  29
  PETER ISLAND izdelki       
 103172 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 15 250 ml 30%  11,94   16,13   19,36   25,16  29
 103173 PETER ISLAND losjon za sončenje ZF 30 250 ml 30%  13,30   17,96   21,55   28,02  29
 103176 PETER ISLAND losjon po sončenju 250 ml 30%  6,99   9,44   11,33   14,73  29
  HYMM izdelki       
 234744 HYMM posebna ponudba 2 izdelka 30%  9,76   13,18   13,44   17,47  37
  Izdelek za potovanja       
 107211 AMWAY™ TRAVEL TRIO™ komplet plastenk 3-v-1, prazen 3 plastenke 30%  3,70   5,00   6,00   7,80  9
  NUTRILITE™ izdelki       
 5987 NUTRILITE Daily 120 tablet 30%  21,11   28,51   30,93   40,21  12
 101140 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablice s sladilom - okus meta s čokolado 9 x 60 g 30%  13,59   18,35   19,91   25,88  26
 101141 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablice s sladilom - okus pomaranče 9 x 60 g 30%  13,59   18,35   19,91   25,88  26
 102617 NUTRILITE POSITRIM proteinske tablice s sladilom - okus vanilje in karamele 9 x 60 g 30%  13,59   18,35   19,91   25,88  26
 102687 NUTRILITE Double X 186 tablet 30%  36,26   48,98   53,14   69,09  30
 103377 NUTRILITE Double X - polnilo 372 tablet 30%  66,94   90,42   98,11   127,54  31
 218502 Osnovni paket Programa za uravnotežen življenjski slog 1 paket 30% 22,74 30,71 36,85 47,91 32
     22,74 30,71 29,48 38,33
  iCook™ posoda       
 101098 iCook 27-delni veliki družinski komplet posode iz nerjavnega jekla 1 komplet 30% 698,94 944,06 1.132,87 1.472,73 40
     698,94 944,06 1.019,58 1.325,45
  Živila       
 3963 AMWAY da Carapelli ekstra deviško olje 2 x 750 ml 20%  13,93   18,82   20,42   24,50  33
 200662 Balzamični kis iz Modene 500 ml 20%  6,54   8,83   9,58   11,50  33
  SA8 izdelki       
 103405 SA8 mehčalec za perilo - alpsko cvetje 1 liter 30%  4,46   6,02   7,22   9,39  26
 103408 SA8 mehčalec za perilo - vrtno cvetje 1 liter 30%  4,46   6,02   7,22   9,39  26
 103800 SA8 tekoče pralno sredstvo 1, 5 l 30%  13,87   18,73   22,48   29,22  36
  50. obletnica Amwaya       
 108918 Kemični svinčnik 14 cm 30%  14,33   19,35   23,22   30,19  7
 108921 ARTISTRY torbica 37,5 cm x 30%  84,21   113,74   136,49   177,43  7
   25 cm x 10 cm
 108922 Moška ura ohišje 4,5 cm 30%  87,98   118,84   142,61   185,39  7
 108923 Obesek kristal 2,7 cm 30%  29,48   39,82   47,78   62,12  7
 108924 Skodelica 330 ml 30%  10,91   14,73   17,68   22,98  7
 108925 NUTRILITE doza za shranjevanje tablet 10 cm x 30%  28,53   38,53   46,24   60,11  7
   4 cm x 7,5 cm
  Posebna ponudba izdelkov ob 50. obletnici s 25 % popusta       
 2171 BODY SERIES  koncentrirano tekoče milo za roke 250 ml 30% 4,14 5,40 6,48 8,42 2
     3,10 4,05 4,86 6,32
 2175 BODY SERIES vlažilni losjon za roke in telo 400 ml 30% 8,87 11,57 13,88 18,05 2
     6,65 8,68 10,42 13,54
 100100 BODY SERIES polnilo koncentriranega tekočega mila za roke 1 liter 30% 14,12 18,43 22,12 28,75 2
     10,59 13,82 16,58 21,56
 2162 BODY SERIES osvežujoče tekoče milo za telo 400 ml 30% 5,03 6,57 7,88 10,25 2
     3,78 4,93 5,92 7,69
 2163 BODY SERIES polnilo osvežujočega tekočega mila za telo 1 liter 30% 11,43 14,92 17,90 23,28 2
     8,57 11,19 13,42 17,46
 3272 SA8 tekoče pralno sredstvo za občutljivo perilo 1 l 30% 8,34 10,89 13,07 16,99 2
     6,26 8,17 9,81 12,75
 0094 L.O.C. Plus čistilo za kovine 200 ml 30% 3,03 3,95 4,74  6,16 2
     2,27 2,96 3,55 4,62
 7485 L.O.C. Plus čistilo za steklo 500 ml 30% 2,85 3,72 4,46  5,80 2
     2,14 2,79 3,34 4,35
 0951 L.O.C. Plus blago čistilno sredstvo 500 ml 30% 3,95 5,16 6,19  8,05 2
     2,97 3,87 6,04 6,64
 0228 DISH DROPS čistilo za pomivanje posode 1 l 30% 4,91 6,41 7,69 10,00 2
     3,69 4,81 5,77 7,50
  UNICEF in literatura       
 107069 UNICEF značka Alex 1 kos 0%  0,00   0,00   2,60   2,60  8
 101568 Donacija 1 1 donacija 0%  0,00   0,00   1,00   1,00  8
 233137 Letak Posebna ponudba izdelkov ob 50. obletnici 10 izvodov 0%  0,00   0,00   1,08   1,08  2

Vse cene so izražene v EUR in vključujejo 20 % oz. 8,5 % DDV.



 Urednica: Anita Štefin
AD: Nives Okorn
Prelom: Studio oko d.o.o.
Tisk: Collegium Graphicum

Amwayevim članom se dovoli ponatis kateregakoli
članka v tem časopisu za razmnoževanje v Sloveniji, pod 
pogojem, da je članek tiskan v celoti in ima pripombo:
»Ponatis z dovoljenjem Amwaya Slovenija L.L.C.,
Podružnica Ljubljana«.

©Amway Slovenija L.L.C, Podružnica Ljubljana
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana

Naklada: 6.500 izvodov

Tel. oddelka za stike s strankami: (01) 5844 100
Faks:       (01) 5404 554
Telefon tajništva:       (01) 5844 104
Faks:       (01) 5404 451
Račun pri NLB d.d.                 SI56 0205 6001 1212 367
Račun pri UniCredit Banki Slovenija d.d.:
                SI56 2900 0000 1908 332

Uradne ure Amway Slovenija

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

Spletna stran:        www.amway.si
Elektronski naslov: amway_slovenia@amway.com
E-naslov za naročanje izdelkov: sloorder@amway.com
Št. odzivnika ATIS:        (01) 5844 160
Št. odzivnika ATOS:        (01) 5844 150

 SA2350SL0

Pridržujemo si pravico do napak v tisku (pri objavi cen, najavi izdelkov in posebnih ponudb, itd.).

iCook™ posoda za kuhanje 
iz nerjavnega jekla
Posebna poletna ponudba
10 % popusta, polni TV in VP

iCook 27-delni veliki družinski komplet posode za kuhanje 
iz nerjavnega jekla 

Poletje je odličen čas leta za druženja s prijatelji in z družino ob čudovito pripravljenih jedeh. 
Ponudite tudi svojim strankam priložnost za bolj zdravo kuhanje in boljše življenje s to odlično 
ponudbo iCook posode za kuhanje iz nerjavnega jekla.

Več informacij o iCook posodi in okusne mednarodne recepte boste našli na www.amway.si, Center blagovne 
znamke iCook.

iCook 27-delni veliki družinski komplet posode za kuhanje iz nerjavnega jekla
Št. izdelka: 101098

Posebna ponudba bo na voljo od 2. julija do 31. avgusta.


