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Letné cenové 
zvýhodnenie -  

25%*

 * 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 euro/ 27,11 Sk.  
obj. č. 233137

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

Na letné osvieženie použite 
SA8™ DELICATE Jemný 

tekutý prací prostriedok, ktorý 
zanechá vaše odevy aj po praní 
pri nízkych teplotách nádherne 

čisté a so sviežou vôňou.
obj. č. 3272 – 1 liter

Vyskúšajte L.O.C.™ Plus Čistiaci 
prostriedok na sklo a vaše okná 
budú bez škvŕn a slnečné lúče 

vás cez ne budú príjemne hriať. 
L.O.C. Plus Čistiaci prostriedok 

na sklo
obj. č. 7485 – 500 ml

zakúpte si ktorýkoľvek z nižšieuvedených 
výrobkov a tiež získajte cenové 
zvýhodnenie 25%.

zakúpte si tieto dva  
vynikajúce výrobky s cenovým  
zvýhodnením 25%!

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 Jemný čistiaci 
prípravok  
Obj. č. 0951 – 500 ml 

L.o.c. Plus MeTAL cLeAneR 
Čistiaca pasta na kov   
Obj. č. 0094 – 200 ml

BodY SeRieS™ hydratačné 
mlieko na ruky a telo
Obj. č. 2175 – 400 ml

BodY SeRieS Koncentrované 
tekuté mydlo na ruky    
Obj. č. 2171 – 250 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 

Predstavte 
vašim 

zákazníkom 
túto

vynikajúcu 
Ponuku!
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Pre mnohých z vás sa najpodstatnejšia 
udalosť podnikania s Amway odohrala pri 
prvých krokoch, ktoré ste museli urobiť – 
a bolo ňou rozhodnutie, že by ste mohli 
úspešne viesť svoje vlastné podnikanie.

Prijať túto myšlienku a uskutočniť takúto 
životnú zmenu si vyžaduje veľa odvahy. 
A nie len to, je potrebná aj veľká dávka 
trpezlivosti. 

Vy to viete lepšie, ako ktokoľvek iný. 

Keď naši otcovia rozbiehali toto podnikanie, 
ľudia veľmi rýchlo zistili, že je odlišné. 
Úspech nebol založený na vašej finančnej 

situácii alebo na vašom vzdelaní. dôležitá 
bola vaša vôľa tvrdo pracovať, predávať 
výrobky a budovať vzťahy s ostatnými.

Prvými distributérmi sa stali babičky, 
vedúci pracovníci firiem, učitelia, robotníci 
- jednoducho ľudia z rôznych vrstiev 
spoločnosti. tak ako aj vy. Čo mali 
spoločné a čo dodnes motivuje mnohých 
z vás, bola túžba využiť vlastný potenciál.  

východiskový bod je pre všetkých rovnaký. 
Kam to dotiahnete ďalej, záleží vždy len  
od vás samých.

Uvedomte si,  
aký je váš vlastný 
potenciál
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nA ceLoM SveTe .

Keď Rich devos a Jay van Andel začali v roku 1959 s Amway 
podnikaním, koncept priameho predaja nevymysleli sami, ale 
rozhodne tento koncept  zdokonalili.

dnes je spoločnosť Amway svetovým lídrom tohto odvetvia, 
s viac ako tromi miliónmi vlastníkov podnikania Amway 
vyvíjajúcimi činnosť vo viac ako 80 krajinách sveta. 

Je to tým, že Amway podnikateľská príležitosť neobmedzuje ani 
výšku zárobku a nie je obmedzená ani geografickými hranicami.

Je jedno, či žijete v Miami, Madride alebo Mumbai, vaše Amway 
podnikanie si môžete vybudovať aj za hranicami vašej krajiny 
a rozšíriť ho na iné trhy tým, že sa o Amway podnikateľskú 
príležitosť podelíte s ostatnými. 

náš fenomenálny rast za posledných 50 rokov vám dovoľuje 
pomáhať ľuďom na celom svete, aby získali príjem navyše, 
uplatnili svoj potenciál a stanovovali si vyššie ciele pre seba  
a svoje rodiny, ako o tom hovorí Rich devos:

„Srdcom a dušou nášho podnikania sú ľudia: zamestnanci, 
vlastníci podnikania Amway a zákazníci. všetci spolu  
pomáhame vytvárať prostredie vzájomej starostlivosti, ktoré  
je príťažlivé pre všetkých.”

Synovia zakladateľov doug devos a Steve van Andel vedú ďalšie 
generácie lídrov Amway, inšpirovaní a motivovaní podnikateľským 
duchom ich otcov, aby táto vynikajúca podnikateľská príležitosť 
pokračovala a rástla aj ďalších 50 rokov.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

Až po hranice 
- a až za ne
Podnikateľská príležitosť Amway 
oslovila veľa ľudí na celom svete 
- pre svoje nízke počiatočné 
náklady a flexibilitu, podporu 
vysokokvalitnými výrobkami  
a potenciálny zárobok úmerný 
vynaloženej snahe. 

Doug DeVos, Prezident Amway 
hovorí: „Môžeme hovoriť iným 
jazykom, náš životný štýl a kultúra sa 
môžu líšiť, ale všetci máme rovnaké 
ciele a sny o lepšej budúcnosti.”

Steve Van Andel, Predseda Amway 
dodáva: „Máte našu podporu,  
aby ste dosiahli ešte viac, ako sami 
veríte, že je možné dosiahnuť. 
Porastiete ako ľudia, a porastie  
aj vaše Amway podnikanie.”

JÚN 2009

vašepodnikanie 5



RoKov

1959

1969

1979

1989

1999

2009Aby sme si boli istí tou najvyššou kvalitou, naši vedeckí pracovníci všetky Amway výrobky dôkladne 
testujú. v našich laboratóriách a na farmách sa každý mesiac uskutoční viac ako 15 000 testov výživových 

doplnkov. značka nUtRiLite™ si ako jediná pestuje a spracúva rastliny na svojich vlastných organických 
farmách a bola prvou značkou výživových doplnkov, ktorá získava dôležité živiny z rastlín. Stala sa tak 

vynikajúcim príkladom toho, ako je spoločnosť Amway oddaná inovácii a pokroku.

© 2009, Amway corporation, U.S.A. všetky práva vyhradené.

hĽAdÁMe ceSTY, ako pomôcť ľuďom žiť lepšie.

JÚN 2009
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ešte nie je neskoro!
Kvalifikačné obdobie na Výjazdový seminár vedúcich VPA  
a Európske Diamantové fórum sa končí 31. augusta 2009. 

Kde sa ku nám  
pripojíte?    
…Tešíme sa na stretnutie  
s vami!

Výjazdový  
seminár  
vedúcich VPA

Európske 
Diamantové  
fórum

“Nikam, kam sa 
oplatí ísť, nevedie 
žiadna skratka.”
                    neznámy autor

Ďalšie informácie o týchto podujatiach a podmienkach kvalifikácie získate od Vášho Platinového VPA, 
na internetových stránkach Amway alebo v kancelárii pobočky Amway Slovensko.

Všetky semináre, výlety a podujatia sú výhradne na pozvanie Amway Európa.

vašepodnikanie 7
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nové

naša oslava nech  
je vašou oslavou!

nUTRiLiTe™ Puzdro na vitamíny
Leštené kovové Puzdro na vitamíny s nádherným gravírovaním 
na viečku je ideálne na to, aby ste mohli mať vždy pri sebe svoje 
NUTRILITE vitamíny a minerály.

Rozmery: dĺžka 10 cm x výška 4 cm x šírka 7,5 cm

obj. č. 108925

Popis:

• Gravírované logo NUTRILITE a logo 50. výročia
•  Dvojdielne, odnímateľný horný diel, oba diely  

so 4 priehradkami
• V darčekovej krabičke s logom 50. výročia

ARTiSTRY™ Taška
Táto štýlová a praktická čierna štrukturovaná ARTISTRY 
Taška je ideálna na prenášanie vecí, ktoré potrebujete 
mať každý deň poruke, ale aj na obchodné stretnutia. 

Rozmery: dĺžka 37,5 cm x výška 25 cm x šírka 10 cm 

obj. č. 108921

Popis:

• Materiál: koža, látka
• Odnímateľný remienok
•  Priestranná priehradka vo veľkosti A4  

a 2 priehradky na mobil 
•  Zips s gravírovanou značkou ARTISTRY  

a kovové logo na vnútornom vrecku
•  Odopínateľný obojstranný kovový prívesok  

s logom ARTISTRY a logom 50. výročia
•  Balená v ochrannom tkanom vrecku s logom  

ARTISTRY

novévýrobky8
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nové

Pripojte sa s nami k oslave 50. výročia tým, že si kúpite niektorý z našich 
jedinečných „sviatočných“ výrobkov. týchto 5 výrobkov bolo špeciálne navrhnutých 
exkluzívne pre Amway, na pamiatku päťdesiatich rokov v tomto podnikaní. 

doprajte sebe, rodine, priateľom alebo zákazníkom nádherný darček.

Podrobné informácie ohľadom Pánskych hodiniek, ktoré budú v predaji od augusta,  

nájdete v dvojčísle časopisu AMAGRAM™ Júl/August.

viac informácií o týchto výrobkoch a o 50. výročí nájdete  
na internetových stránkach www.amway.sk

výrobky sú v ponuke len do konca decembra 2009 alebo do vypredania zásob.

Porcelánová šálka
Jemná biela šálka z krehkého kostného porcelánu  
s pozláteným vzorom na oboch stranách. 

Pero
Kovové striebristé pero s pozláteným vzorom 
na oboch stranách. Ideálne na obchodné  
stretnutia, alebo ako darček.

dámsky prívesok
Exkluzívny brúsený rakúsky krištáľ na klasickej pozlátenej retiazke so 
štvorcovými očkami je vhodným doplnkom akéhokoľvek oblečenia. 

Výška krištáľového prívesku 2,7 cm

obj. č. 108923

Popis:

• Gravírované logo 50. výročia 
• V darčekovej krabičke s logom 50. výročia
• Pozlátená 40 cm dlhá retiazka s možnosťou predĺženia o 5 cm

Popis:

•  Gravírované logo  
50. výročia 

•  Guličkové pero s čiernou 
vymeniteľnou náplňou

•  V darčekovej krabičke  
s logom 50. výročia

Dĺžka 14 cm

obj. č. 108918

Popis:

•  V darčekovej krabičke  
s logom 50. výročia

Objem 330 ml

obj. č. 108924

novévýrobky 9
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Ľudovít ALMÁSi   

Mária a Jozef ČeRveŇAnSKÍ

Marek JAKABŠic 

Martin JAnČoK   

Katarína a Jaroslav KUBÍKovci

Alena MAGYARovÁ  

éva vÁMoS

6% marec 2009

Kvalifikácie na slovenskom trhu

 Privilegovaní zákazníci plus kvalifikovaní  
na výkonnostnú úroveň

marec 2009

18% Pz+
Mária RiGÓovÁ a Roman LAMPARSKý

12% Pz+
Ján BUMBÁK  
Mária a igor doBRoviČovci
zlatica a Ján KALÁnovci
helena a Peter MinARoviČovci

Jana RehÁKovÁ   
erika a Ľudovít RevéSzovci

9% Pz+
Peter AdAMČÍK 
viliam BABic  
Lenka a Roman BALÁŽovci
zuzana BUMBÁKovÁ 
Janka GodÁnYovÁ  
Jaroslav JoKL   

zuzana a Jozef LizÁKovci
Katarína a Jaroslav MLYnÁRovci
iveta a Benjamín PUŠKARiKovci
Wanda a Ľubomír StAnKoviAnSKi
Silvia StRUhÁRovÁ  
Rozália ŠAndoRovÁ  
darina a Martin teSLÍKovci
Mária véGhovÁ

Klára a Marek FRndovci

15% marec 2009

Monika diAnovÁ 

dana a Miroslav JAcKULiAKovci

18% marec 2009

Matilda a valér AdAMoviČovci

Peter BeŇo   

Blanka a Jozef JURČÍKovci

Anna a Jiří MASARoviČovci

9% marec 2009 3% marec 2009

dušan cAiS 

Jana a Rudolf czeLLeRovci

František FUJdALA

Ján hAnULJAK  

zuzana a Martin hoRnÍ

Marián JAnov

Mária a Štefan nAGYovci

Alena novÁKovÁ 

eva a Ján SiSKovci

etela a Marián toMKovci

eva a Milan zAUJecovci

WoLF andrea Éva a serdÜLt imre

PeRLovÍ vPA 
Február  
2009

Andrea a imre sú veľmi hrdí na to, že okrem zakladateľského diamantového podnikania 
v Maďarsku dokážu spoločne s mnohými svojimi priateľmi na Slovensku budovať úspešné 
podnikanie a ukázať tak mnohým cestu, ktorá vedie k úspechu.

“naše výsledky sú triumfom celého nášho tímu. tajomstvo úspechu v tomto podnikaní 
tkvie v tom, aby si sa napriek okolnostiam vedel po každom páde vždy znovu vzchopiť  

a postaviť sa na rovné nohy,” hovoria Andrea a imre o sebe a o svojom podnikaní.



Kvalifikácie na slovenskom trhu

6% Pz+
Katarína AntALovÁ  
Sylvia a Jaroslav AntoLovci
František BALoGh a zuzana JUSKovÁ 
Lýdia BenoviČovÁ  
Ján BohdAL  
dušan doviČoviČ  
Gabika GABRiKovÁ 
Soňa hUPKovÁ  
ingrid JABLonicKÁ 
ivan JAnoUŠ  
Mária a Jozef KAŠKovci
Katarína a Ján KLeinovci
Anna KLYMČUKovA  
dana KondRČÍKovÁ  
erika KoRBeĽovÁ  
Renáta KovALÍKovÁ  
Mária KUKUČKovÁ 
Anton MAtYS  
Andrea a Ľubomír MichALiČKovci
Anna a Karol MoLnÁRovci
irena noSKoviČovÁ  
Miroslava a dušan oBenRAUch
terézia PiŠKoRÍKovÁ  
Monika a Jozef PoLLAGovci
Beáta a Ján RehÁKovci
Gyöngyi ReveSzovÁ a Ladislav FeteRiK
helena a Ľubomír vAŠKovci

3% Pz+
Lýdia BALoGovÁ 
Lenka BALUŠÍKovÁ 
denisa BARAnoviČovÁ  
Andrea a Peter BARtALoŠovci
Soňa BARUtovÁ   
Simona BAŽÍKovÁ   
dáša BieĽovÁ 
Miroslav BoGYo   
henrieta a Peter BoRovSKÍ
Gertrúda BottovÁ  
oľga cinGeLovÁ   
Andrea cSÍKÁnY  
Alexandra doBRoviČovÁ  
Anna a Ján dUČovci
Richard dUFFeK   
Jana a vladimír dUGovci

vilma FURŤovÁ  
Marcel GAJdoŠ a veronika cÍchovÁ 
valéria a Jozef GÁLUSovci
tímea a Štefan Gécziovci
Richard GoMBiK  
Monika hARBUtovÁ  
Jana hAveRovÁ  
Renáta heGedŰŠovÁ  
Beáta hLAvÁČKovÁ
Beáta hoLeŠovÁ  
Jana hURtiŠovÁ  
Jana chovAncovÁ
Kristína a František JAKAB 
eva a Koloman JAKABovci
valéria a Ladislav JAKUBovci
igor JAneČeK a Katarína JAnoviČovÁ 
Martin JAnÍČeK  
Kvetoslava JAnovovÁ 
Katarína JARoŠKovÁ  
eva JAved  
Marián JURÍK  
Mária a Ján KAŠAiovci
Lucia KeRMietovÁ  
Ľuboš KoLLÁR  
denisa a Ladislav KondoRovci
Marta KoStKovÁ 
vladimír KovÁČ   
Lucia KRAKovSKÁ 
edita KRiŽAnovÁ   
Ľubica KUchtovÁ  
veronika LUKÁČovÁ
Mária MAcKovÁ  
Mária MAGovÁ 
Mária a otto MAJoRoŠovci
oľga a Ján MALČeKovci
irena MAntiČovÁ   
Silvia MARcineKovÁ  
tatiana MAŤovÁ  
Miloš MeSÁRoŠ  
Rastislav MichALKo 
Katarína MiKUŠovÁ
Ľudmila a Anton MinÁRiKovci
diana MÓRovÁ  
eva MRvovÁ  
Anna MURČovÁ 
eva nAGYovÁ 

zuzana nAGYovÁ  
Mária a Augustín neMcovci
vladimír novÁK  
zuzana noveLinKovÁ
tatiana ŐLveczKÁ  
elemír PAČUtA  
Renáta a Stanislav PAvLiŠinovci
Ľubomíra PetRUSovÁ  
Radoslav PetRŽeL   
Lucia a Jozef PJenteKovci
Jaroslava PoLeRecKÁ
Monika PRÁGAiovÁ  
Alena a Slavomír PSotovci
Ladislav PUteRA   
Renáta ReSSLeRovÁ  
Gabriela RUSznYÁKovÁ a Peter KovÁČ
Ján RYBÁR  
Martina SAdecKÁ  
Martina SÁnYovÁ a Stanislav KYtKA 
dominik SedLÁK   
Jolana SchMidtovÁ  
veronika SchULteovÁ
Miroslava a Radoslav SivÁKovci
Mário SLivKA  
Jozef SLovÁK   
darina StAnKovSKÁ  
Monika a Miroslav StRAKovci
Arnold StRoMKo   
etela StUBŇovÁ
Markéta SzABÓovÁ  
zdenka SzABÓovÁ 
viera SzALAiovÁ  
Mária ŠteveKovÁ  
dušan ŠtÚRiK  
zuzana teSÁRovÁ   
Martina toMÁŠovÁ
emília toMKoviČovÁ  
Mária a otto toMoviČovci
Attila tÓth
Róbert tÓth   
Jana a Peter URBAnovci
Jolana a Ladislav vARGovci
Margit viLÁGi  
elena voRoBiovÁ  
iveta zReBnÁ   
Miroslav zRoK

JÚN 2009



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!

Marec 2009 
10 euro

helena BAJzovÁ 

Pál BARtA 

Miroslav BoGYo 

Mária a dušan dAnieLovci

Katarína a ivan hiSeLSKÍ

Monika a Josef 
hoRniAKovci

Simona ivAnoviČovÁ

Anna Alžbeta a Ján KeLovci

Lucia KeRMietovÁ 

Lenka nezdoBovÁ

Monika a Jozef 
PoLLAGovci

Martin RAKÚS 

zuzana SALAKYovÁ

Jana ŠiPoŠovÁ

Adriana vASSovÁ 

Jozef zeLeŇÁK a Silvia 

tKÁČovÁ

Marec 2009 
30 euro 

Lýdia a imrich 

LUKAČoviČovci

edina tÓthovÁ

Kvalifikácie na slovenskom trhu

AMWAY™ cAR WASh Čistiaci 
prostriedok na automobily 
doprajte vašim zákazníkom príležitosť používať 
všestranný a efektívny výrobok na čistenie karosérie  
bez poškodenia ochranného laku.
AMWAY cAR WASh Čistiaci prostriedok na automobily je tekutý prípravok 
špeciálne navrhnutý tak, aby jemne odstránil povrchové nečistoty, mastnotu 
a nánosy špiny bez poškodenia lesku povrchového laku.

• Koncentrovaný, stačí použiť len 5 ml na 4 litre vody,  
a preto každé balenie  vydrží veľmi dlho

• vynikajúco pení

• Automobily zanecháva nádherne žiarivé, čisté a bez poškriabania

obj. č. 8708 – 1 liter
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európske kvalifikácieeurópske kvalifikácie

valeriya a igor kharatin, 
Ukrajina

valeria hovorí: „výrobky Amway používam už skoro rok. ich exkluzivita, 
kvalita, ekonomické použitie a to, že mnohé z nich sú vyslovene ekologické, 
ma prekvapilo a zapôsobilo na mňa. v tom období som pracovala ako učiteľka 
chémie a nehľadala som novú príležitosť.” 

igor hovorí: „toto bol náš prvý krok na ceste, aj keď vtedy sme to ani netušili.”

valeriya neskôr dostala pozvánku na prezentáciu Predajného a marketingového 
plánu Amway. vrátila sa inšpirovaná myšlienkou, ktorú táto príležitosť ponúka  

a okamžite sa rozhodla vstúpiť do tohto podnikania.

„Úspech nie je len dosiahnutie nejakých cieľov. Úspech je pre nás cesta, náš smer. Je to rovnováha a harmónia v našich životoch.“ 

„Určite si, čo znamená úspech pre vás,” radí igor. Čo je vaším cieľom? Úspech si vyžaduje zmeny, rast a svieži pohľad na život. 
váš život je v skutočnosti putovaním. Urobte to dnes! zahoďte pochybnosti a neistotu. Prijmite vaše nezdary – tie z vás robia 
silnú osobnosť!

Korunní veľvyslaneckí vPA
auGust 2008

dmytro sheynin a maryna 
Firsina, Ukrajina 

Keď sa zoznámili s podnikaním Amway, Marina bola hudobníčka a dmytro podnikateľ. Fakt, že 
to bola dobrá podnikateľská príležitosť, im bol jasný od začiatku. Stáli pri nich ľudia, ktorí týmto 
podnikaním dosiahli úspech. Podnikanie Amway sa stalo predmetom ich skúmania, skúšok

a omylov. Skúsenosť to dokázala a presvedčili sa, že v tomto podnikaní je zisk priamo úmerný objemu predaja. dnešné výsledky 
dosiahli vďaka svojej oddanej a vytrvalej práci v Amway podnikaní.

Spoločnosti Amway sú vďační za jej činnosť a takisto ďakujú svojej sponzorskej línii za ich múdrosť. všetkým, ktorí začínajú s Amway 
podnikaním, prajú, aby boli vytrvalí a verili v svoju silu.

Riaditeľskí diamantoví vPA
jún 2007

elena a michael 
Feiwuschkin, nemecko

elena a Michael Feiwuschkin prišli do nemecka z Lotyšska, v roku 1994. Stretli Loru  
a Alexandra doblera, ktorí sa stali ich sponzormi. na ich práci s Amway sa im najviac  
páči to, že môžu pracovať nezávisle, s veľkou perspektívou. ich rada nováčikom v tomto 

podnikaní je byť aktívnymi a veriť Amway výrobkom!

diamantoví vPA
auGust 2008
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nach den erfolgreich realisierten Projekten in Kenia wenden wir unser 
engagement nun dem osten der türkei zu. Brick by Brick, Stein auf Stein - 
in Kooperation mit UniceF und mit ihrer Unterstützung bauen wir dort 
Kindergärten. Gemeinsam geben wir damit über tausend Kindern in einer 
der ärmsten Regionen europas einen ort zum Spielen, Lachen und träumen. 
durch qualifizierte vorschulische Betreuung können wir zusammen einen 
entscheidenden Beitrag zur sozialen und emotionalen entwicklung der 
Kinder leisten. Wir eröffnen ihnen Perspektiven und legen damit die Basis 
für erfolgreiches Lernen. die zukunft liegt in den träumen der Kinder. 

helfen Sie den anatolischen Kindern bei ihrem ersten und vielleicht wichtig-
sten Schritt in ein besseres Leben ! 

   Pre budúcnosť,
v ktorej deti 

   môžu snívať!
ako splniť sny týchto detí?
detské sny uvoľňujú pozitívnu energiu a dodávajú deťom sebavedomie a odvahu.  
deti majú neuveriteľnú predstavivosť a každý deň objavujú nové, vzrušujúce veci.  
hrou a pohybom vo svojom okolí sa o ňom dokážu naučiť veľmi veľa. Je to pre nich 
vynikajúci spôsob rozvoja osobnosti a tiež spôsob, akým sa učia vzájomne komunikovať. 
naším cieľom je uviesť tieto deti na cestu k svetlejšej budúcnosti, ktorá im ponúkne viac 
príležitostí a lepší život.

Prečo sú predškolské zariadenia také dôležité?
Pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri úspešnom štarte dieťaťa do života. naším cieľom 
je zabezpečiť deťom predškolskú výchovu – možnosť vzdelávať sa v období, kedy sú 
najvnímavejšie. Predškolské zariadenia sú základom pri pomoci deťom úspešne sa 
integrovať do širšej spoločnosti. 

Predškolské zariadenia vo východnej anatólii
v tejto oblasti je len málo predškolských zariadení a deti sú preto často zbavené  
šance naplno využiť svoj potenciál a formovať si talent v príjemnom prostredí. 
to je len jedna z príčin, prečo je negramotnosť vo východnej Anatólii dvojnásobne  
vyššia ako v ostatných oblastiach turecka.

AMWAY a UniceF: 

 dvaja silní partneri.

Program “Brick by Brick”  

(tehla za tehlou) otvára nové  

perspektívy pre deti z Anatólie.

UNICEF Turkey

UNICEF Turkey

každé dieťa si zaslúži šancu

vašepodnikanie14
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obj. č. 107069 uniceF odznak alex

obj. č. 101568 príspevok 1 euro

obj. č. 234296 tehla – čoskoro v ponuke

Postupne vybudujeme - tehlu po tehle - predškolské zariadenia v jednom z najchudobnejších 
regiónov neďaleko nás – vo východnej Anatólii. v týchto nových škôlkach sa deti budú 
môcť zabávať, snívať a hravým spôsobom sa pripravovať na svoju budúcnosť. 

kampaň 
Amway a UniceF spojili v roku 2009 svoje sily na pomoc deťom blízko nás: spoločne 
budujeme nové predškolské zariadenia v oblasti van na východe turecka. vedeli ste,  
že možnosť predškolskej výchovy má v turecku len 10% detí? Bohužiaľ, v oblasti Anatólie 
je toto číslo ešte nižšie. 

Pomáhať týmto deťom je jednoduché
objednať si náš odznak je jednoduchý a efektívny spôsob pomôcť nám postupne budovať 
materské školy. Alex teraz symbolizuje chlapca z Anatólie. zisk z predaja venujeme na 
budovanie nových škôlok. tu sú spôsoby, ako prispieť:

nosením našich odznakov dávate 

všetkým naokolo najavo, že súcítite 

s týmito deťmi a ste ochotní pomôcť. 

v rámci veľkej komunity majú aj tie 

najmenšie gestá obrovský účinok.

vybudujme spolu základy.

brick by brick 

UNICEF Turkey

budujme ju  
sPoLočne!

vašepodnikanie 15

JÚN 2009
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Insider Tips

Aby ste vždy mali pred očami všetky dostupné výrobky, kúpte si nový  
Vzorkovník kolekcie 009. Teraz v novom formáte, ktorý vám bude veľmi nápomocný  

pri ponúkaní týchto úchvatných výrobkov zákazníkom.
obj. č. 233192 – 1 ks

Buďte hviezdou, ktorá sa vo vás skrýva!

Vytvorte si vlastný hviezdny vzhľad, inšpirovaný hviezdami klasického  
Hollywoodu pomocou výrobkov novej E. FUNKHOUSER NEW YORK  
Kolekcie 009: Paramount.  Pomocou pestrej palety výrobkov si každý  

nájde spôsob, ako v sebe objaviť skrytú hviezdu.

Už v ponuke

koLekcia Paramount 
inšpirovaná  hollywoodom

Najnovšie aktuálne informácie o výrobkoch E. FUNKHOUSER NEW YORK nájdete  
v Značkovom centre na  www.amway.sk

JÚN 2009
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Viac informácií o výrobkoch ARTISTRY TIME DEFIANCE nájdete 
v Značkovom centre TIME DEFIANCE na www.amway.sk.

Predstavte vašim zákazníkom novinku v starostlivosti 
o jemnú pleť v okolí očí. tento luxusný krém  
s bohatým zložením pomáha chrániť pleť v okolí 
očí pred viditeľnými príznakmi starnutia. obsahuje 
technológiu derma cell exchange zabezpečujúcu 
viditeľné spevnenie pleti v okolí očí. vyživujúce prísady 
spoločne pracujú na spevnení a zachovaní pružnosti 
pleti a potláčajú viditeľnosť tmavých kruhov a opuchov 
okolo očí.

“
”

86% zákazníkov súhlasí, že ARTiSTRY 
TiMe deFiAnce očný krém so spevňujúcim 
účinkom pomáha znižovať viditeľnosť  
jemných liniek v okolí očí *.

*Výsledok zákazníckych panelových testov.

Pevnejšia  
a mladšie  

vyzerajúca pleť  
v okolí očí.

Uverte vlastným očiam  
s novýM ARTiSTRY™ 
TiMe deFiAnce™ 
Očným krémom so 
spevňujúcim účinkom

ARTiSTRY TiMe deFiAnce očný krém 
so spevňujúcim účinkom - 15 g
obj. č. 105532

novývýrobok 17
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ÚVOD  
ARtiStRY™ essentials 
- cestovné balenia

Prirodzená krása  
v troch jednoduchých 
krokoch!

Značka ARTISTRY vždy berie do úvahy, aký je 
v dnešnom uponáhľanom svete dôležitý čas.

Preto sme investovali desiatky rokov výskumu  
do vývoja dokonalej starostlivosti o pleť, ktorá  
zaberie len tri minúty. 

Všetko, čo sa vám páči na ARTISTRY Systémoch  
starostlivosti o pleť, vám teraz ponúkame  
v zmenšených baleniach ideálnych na cestovanie,  
testovanie, alebo ako vzorka. 

 JÚN 2009
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JE tO tAké  
JEDnODuché.  
tRi kROky, tRi  

minúty.

ARtiStRY essentials hydratačný systém 
- cestovné balenie 
Vhodný na normálnu až suchú pleť. 
obj. č. 232828

ARtiStRY essentials Systém  
na rovnováhu pleti - cestovné balenie 
Vhodný na zmiešanú až mastnú pleť.
obj. č. 232782

Každý ARTISTRY essentials Systém starostlivosti 
o pleť – cestovné balenie obsahuje malé balenie 
čistiaceho prípravku (20 ml), pleťovej vody  
(30 ml) a pleťového mlieka OF 15 (20 ml), takže 
vy aj vaši zákazníci môžete dodržiavať svoje zvyky, 
kdekoľvek sa vyberiete.

výpovede o úspechu

“ARtiStRy™ essentials Systém  
na rovnováhu pleti som používala 
7 dní a cítim obrovský pokrok  
v reguláci hladiny mastnoty mojej 
pleti. ARtiStRy essentials Systém 
na rovnováhu pleti teraz používam 
spolu s ARtiStRy timE DEFiAncE™ 
Pleťovým mliekom s regeneračným 
účinkom a ARtiStRy essentials 
Regeneračným očným krémom. 
môžem povedať, že hladina 
mastnoty mojej pleti sa znížila  
a zlepšenie je viditeľné.

Gabriela M.

“ARtiStRy Systém starostlivosti  
o pleť v 3 krokoch je založený na 
vedeckom prístupe. Starostlivosť 
o pleť považujem za nevyhnutnosť 
a preto som si zvykla starať sa 
o ňu pomocou tohto systému.

natália S.

„

„

novývýrobok 19
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  KÚzeLný 
    dotYK PRe  
doKonALé 
          RiASY

ARtiStRY™ MASKARA

JednA vRStvA – 
PRiRodzený vzhĽAd
dve vRStvY – 
výRAzný vzhĽAd
tRi vRStvY – 
dRAMAticKý vzhĽAd

JÚN 2009
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táto novÁ viacúčelová maskara dodá vašim riasam potrebný  
objem, predĺži ich, natočí, oddelí a nadvihne. nová nápaditá  
kefka obaľuje jednotlivé riasy farbou nasýtenou vitamínom e.  
Je ozajstným kúzlom na dosiahnutie dlhých a výrazných rias.

*ARTiSTRY MASKARA

dark Brown 105616 
Black 105615  
10 ml

*ARTiSTRY vodovzdoRnÁ 
MASKARA

dark Brown 105614 
Black 105613 
10 ml

dark BrownBlack

novývýrobok 21
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Kúpte si ktorúkoľvek z 2 ARtiStRY Maskár* za uvádzaciu cenu.

v ponuke od júna 2009 do 31. januára 2010 alebo do vypredania zásob.
Uvádzacie ceny zodpovedajú cene s 25% cenovým zvýhodnením so zníženou B.h./R.o.



Na to, aby vaši zákazníci žili 
aktívnym životným štýlom, 
nemusia chodiť denne do 
telocvične. Každodenné 
zmeny v živote často 
vyžadujú vysokú úroveň 
fyzickej a duševnej námahy. 

Vieme, že dostatočný 
príjem tekutín je nevyhnutný 
na udržanie si zdravia  
a dobrej nálady počas fyzickej 
aktivity. Vedeli ste, že len 
samotná voda vám nezabezpečí 
všetko, čo vaše telo k efektívnej 
činnosti potrebuje?

Pre nenáročné cvičenie si 
doprajte hYdRATÁciU  
NUTRILITE FITh20™ Nápojom 
obohatenom o antioxidanty
• Spôsob, ako hydratovať organizmus,  

s nízkym obsahom kalórií a sacharidov 

• Obsahuje Red Orange Complex™ 
(Komplex z červených pomarančov*), 
ktorý poskytuje účinnú antioxidačnú 
ochranu a pomáha tak v boji proti voľným 
radikálom 

obj. č. 103786 – s príchuťou  
mandarínky (balenie 20 vrecúšok)
obj. č. 103787 – s príchuťou  
broskyne  (balenie 20 vrecúšok) 

Počas náročných dní  
v kancelárii alebo doma 
dodajte vašej mysli a telu 
eneRGiU NUTRILITE 1™ 
Výživovým doplnkom.
• Navrhnutý na rýchly prílev  

energie počas rušného dňa

• Obsahuje L-karnitín, prírodný 
kofeín a vitamíny skupiny B, ktoré 
vám pomôžu bojovať s únavou  
a podporia vašu mentálnu výkonnosť

obj. č. 103493
10 x 15 ml fľaštička  
– grapefruitová príchuť

energia na každý deň...
Osvieženie doplnenie síl hydratácia

Pri  
miernej  
námahe

Ak máte 
náročný deň 

doma či  
v práci

Jednoducho otočte 
vrchnáčikom,  

pretrepte a vypite!

JÚN 2009
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V ponuke aj: 
nUTRiLiTe Športová fľaša

Špeciálne navrhnutá na použitie  
s NUTRILITE FITh20™ Nápojom s obsahom 
antioxidantov a NUTRILITE STRIVE + 
Izotonickým nápojom. Tieto štýlové  
a funkčné fľaše majú vnútorný úložný 
priestor na uskladnenie vrecúšok NUTRILITE 
FITh20 Nápoja s obsahom antioxidantov 
a NUTRILITE STRIVE+ Izotonického nápoja.

obj. č. 400855

Pri intenzívnej záťaži si  
doprajte  hYdRATÁciU  
a PovzBUdenie NUTRILITE™ 
STRIVE+™ Izotonickým nápojom
• Poskytuje efektívnu ochranu pred dehydratáciou 

a rýchly dodatočný prísun živín, ktoré ste 
spotrebovali počas namáhavej fyzickej aktivity

• KLINICKY TESTOVANÁ antioxidačná ochrana 
pred poškodením voľnými radikálmi spojenými 
so športovou aktivitou 

obj. č. 103788 – s príchuťou  
grapefruitu (balenie 20 vrecúšok)
obj. č. 103789 – s príchuťou  
ovocnej zmesi (balenie 20 vrecúšok)

Počas 
plného  

nasadenia

Pomôžte vašim zákazníkom naplno využiť dni  
s nUTRiLiTe výrobkami Aktívneho životného štýlu.

Klinické výskumy dokázali, že Red orange complex  (Komplex  
z červených pomarančov*) nachádzajúci sa v nUtRiLite FitH20 nápoji 
s obsahom antioxidantov a nUtRiLite StRive+ izotonickom nápoji 
pomáha uchovávať integritu buniek a telu umožňuje prirodzenú obranu 
počas fyzickej aktivity.

* Red orange complex™ je obchodnou známkou spoločnosti Bionap SRL.

výrobky 23
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nUTRiLiTe natural Multi carotene 
(Prírodný multikarotén)   
je antioxidačný výživový doplnok so zmesou 
karotenoidov z prírodných zdrojov. Použitie 
karotenoidov z ovocia, rastlín a kvetín – 
rovnakej palety pigmentov, ktoré dodávajú 
farbu rastlinám, kvetom a ovociu – umožní 
vašim zákazníkom využiť silu prírody na boj 
proti voľným radikálom.

obj. č. 8058 - 90 kapsúl 
Odporúčané dávkovanie: 1-3 kapsule denne s jedlom

nUTRiLiTe omega-3 complex 
(omega-3 komplex)  
je ideálny výživový doplnok pre tých, ktorí 
pravidelne nekonzumujú aspoň 1-2 porcie 
ryby týždenne. Omega-3 mastné kyseliny  
sú „dobré“ tuky, ktoré môžu pozitívnym 
spôsobom ovplyvniť zdravie srdca. Okrem 
toho NUTRILITE Omega-3 Complex posky-
tuje antioxidačnú ochranu pred poškodením 
buniek organizmu, čím vaši zákazníci získajú 
dvojaký úžitok v jednej kapsuli denne.

obj. č. 4298 - 90 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne s jedlom

Pridajte sa  
do boja proti 
poškodeniu 
voľnými radikálmi

Antioxidanty sa nachádzajú v ovocí, zelenine, cereáliách a orechoch. Ak vaši zákazníci nekonzumujú  
dostatok takejto stravy, nižšieuvedené výživové doplnky nUTRiLiTe™ im môžu pomôcť podporiť antioxidačnú 
ochranu organizmu.

Voľné radikály poškodzujú bunky, čo môže 
viesť k ochoreniam a urýchleniu procesu 
starnutia. Napríklad antioxidačné vlastnosti 
citróna nakvapkaného na listy šalátu  
ho môžu ochrániť pred oxidáciou  
a zhnednutím. Podobne antioxidanty 
pomáhajú chrániť bunky organizmu tak,  
že bojujú s voľnými radikálmi, spôsobujúcimi 
oxidáciu.

JÚN 2009

výrobky24



Amway™ eSpring  
náhradný filter

vynikajúca akcia pre vás  
a vašich zákazníkov

Aby sa zabezpečila očakávaná 
výkonnosť Amway eSpring Systému 
na doúpravu vody, je potrebné filter 
vymeniť po prefiltrovaní 5000 litrov 
vody alebo po 1 roku, podľa toho,  
čo nastane skôr.

ŠPeciÁLnA 
PonUKA

Pripomeňte vašim zákazníkom, aby si skontrolovali elektronický  
monitorovací systém Amway eSpring Systému na doúpravu vody.  
Systém zaznamenáva čas a určuje ostávajúcu životnosť filtra.  
výmenu filtra signalizuje zvukový signál a blikanie. 

Amway eSpring Systém na doúpravu vody vám každodenne poskytne 
čistú priezračnú vodu s lepšou chuťou. odstraňuje 140 rôznych zdraviu 
škodlivých znečisťujúcich látok a takisto ničí viac ako 99,99 % potenciálnych 
choroboplodných baktérií a vírusov žijúcich vo vode.

espring náhradný filter
obj. č. 100186

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

10% 
cenové 

zvýhodnenie 
počas júna  

2009 s plnou 
hodnotou  
B.h./R.o.
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PoSLednÁ MoŽnoSŤ nÁKUPU!
ARtiStRY™ nerozmazateľná maskara 200,  
ARtiStRY vodovzdorná maskara 200,  
ARtiStRY Kompaktný podkladový make-up  
a Puzdro na ARtiStRY Kompaktný podkladový make-up 
budú stiahnuté z predaja!

Týka sa to nižšieuvedených  
výrobkov:
ARTiSTRY Kompaktný 
podkladový make-up (11 g) 
odtiene obj. č.
Porcelain  101264
cameo  101266
Buff  101267
Linen  101268
Fawn  101270
Almond  101274
Puzdro na Kompaktný 
podkladový make-up
obj. č. 101280
ARTiSTRY vodovzdorná 
maskara 200 (7 g)
odtiene obj. č.
Black  4916
Brown  4918
ARTiSTRY nerozmazateľná 
maskara 200 (7 g)
odtiene obj. č.
Black  4920
Brown  4922
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Ukončenie predaja AMWAY™ výrobkov

V ponuke do konca júla 2009 alebo do vypredania zásob!

iCook™ Doplnková mriežka na 4 l hrniec a 4 šálky 
obj. č. 0144 – 1 ks

ARTISTRY™ AHA Zjemňujúce hydratačné telové mlieko 
obj. č. 2780 – 200 ml

ARTISTRY Spevňujúci a formujúci telový gél   
obj. č. 3887 – 250 ml

ARTISTRY Penivý sprchový gél  
obj. č. 100776 – 200 ml

ARTISTRY Telový peeling 
obj. č. 100777 – 375 ml

ARTISTRY Hydratačný prípravok 
obj. č. 100778 – 200 ml

Postupne sa snažíme uvádzať nové atraktívne a inovatívne výrobky, ktorými vás chceme ešte viac podporovať  
pri budovaní podnikania v silnejúcom konkurenčnom prostredí. Naše portfólio výrobkov sa snažíme rozširovať 
tak, aby sme maximalizovali vaše príležitosti. Musíme preto aj identifikovať a eliminovať výrobky, ktorých životný 
cyklus sa končí a v rámci podnikania už nezohrávajú významnú úlohu. 

tentokrát ide o nasledujúce výrobky: 



 hYdRAtÁciA
    ochRAnA
doKonALoSŤ

Vhodný pre všetky  
typy pleti.

ARtiStRY™ tÓnovAcÍ KRéM 0F 15
30 ml

vnímajte ho ako zdokonalenú starostlivosť o pleť s jemným farebným tónom.  
Bohatá výživná hydratácia plus ochranná bariéra, neutralizujúca voľné radikály  
ešte dôkladnejšie chránia pred nástrahami okolitého prostredia. Jemné hebké  
krytie v odtieňoch prispôsobujúcich sa farbe pleti.

Tint 6   
obj. č. 106270

Tint 1  
obj. č. 106265

Tint 2   
obj. č. 106266

Tint 5  
obj. č. 106269

dostupný  
v 5 odtieňoch

Tint 3  
obj. č. 106267
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Amway Vône ponúkajú sériu luxusných parfumov, ktoré boli vytvorené 
tak, aby prinášali dobrý pocit. Sú ideálnymi darčekmi k narodeninám,  
k výročiam alebo pri akejkoľvek inej zvláštnej príležitosti.

Viac informácií nájdete v manuále o výrobkoch - krása 
Obj. č. 216996 

elegantný. Moderný. Štýlový.
ToLSoM Toaletná voda pre mužov. 
obj. č. 103703 – 50 ml    

Oslávte Deň otcov 
s tOLSOm™ 
toaletnou vodou  
pre mužov
deň otcov (tretia júnová nedeľa) je skvelou 
príležitosťou ukázať otcom, ako ich máme 
radi a dokázať im to úžasným darčekom 
- ToLSoM Toaletnou vodou pre mužov, 
štýlovou a elegantnou pánskou vôňou.

nezabudnite svojim zákazníkom predviesť 
či pripomenúť celý sortiment výrobkov 
ToLSoM!

vašepodnikanie28
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Fantastické nové odtiene! (12 g)

Odporúčame na zmiešanú až mastnú pleť a ako alternatívu kompaktného púdru na všetky typy pleti.

ARTISTRY Puzdro na ARTISTRY 
Ideal Dual Kompaktný podkladový 
make-up OF 18  
- v predaji samostatne
obj. č. 104369

  viAc AKo Len 
PRiRodzený vzhĽAd, 
   tento PÚdeR 
  Je zLatÝ 
      ŠtAndARd

Pearl 
obj. č. 106845

chablis 
obj. č. 106846

Bone 
obj. č. 106849

Shell 
obj. č. 106850

Linen
obj. č. 106851

chiffon 
obj. č. 106853

Sand 
obj. č. 106855

natural
obj. č. 106858

Plush 
obj. č. 106860

Golden 
obj. č. 106862

Toffee
obj. č. 106863

ARtiStRY™ ideAL dUAL KoMPAKtný  
PodKLAdový MAKe-UP oF 18

Ľahučké hodvábne zloženie sa 
dokonale prispôsobí odtieňu 
pleti a pomôže vám dosiahnuť 
prirodzený vzhľad po celý deň. 
vďaka najnovšej ideal dual Powder 
technológii pleť vyzerá dokonale 
a odtiene sa intuitívne prispôsobujú 
tónom pleti. obsahuje oF 18  
a pomáha tak chrániť pleť pred 
škodlivými UvA/UvB lúčmi. 

novývýrobok 29

JÚN 2009



ceny nových výrobkov
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obj. č. Popis balenie b.h. r.o. 

Predajná cena amway 
vr. dPH

odporúčaná moc

euro sk euro sk

artistry™

105613 ARTISTRY Vodovzdorná maskara - Black 10 ml 9,56 13,69 16,29 490,75 21,99 662,47

105614 ARTISTRY Vodovzdorná maskara - Brown 10 ml 9,56 13,69 16,29 490,75 21,99 662,47

105615 ARTISTRY Maskara - Black 10 ml 9,56 13,69 16,29 490,75 21,99 662,47

105616 ARTISTRY Maskara - Brown 10 ml 9,56 13,69 16,29 490,75 21,99 662,47

artistry ideal dual kompaktný podkladový make-up oF 18

106845 Pearl 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106846 Chablis 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106849 Bone 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106850 Shell 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106851 Linen 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106853 Chiffon 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106855 Sand 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106858 Natural 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106860 Plush 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106862 Golden 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

106863 Toffee 12 g 9,31 13,03 15,51 467,25 20,93 630,54

104369 Puzdro na Ideal Dual Kompaktný podkladový make-up 
OF 18

1 ks 8,80 12,31 14,65 441,35 19,78 595,90

artistry tónovací krém oF 15

106265 Tint 1 30 ml 10,22 14,31 17,03 513,05 22,99 665,48

106266 Tint 2 30 ml 10,22 14,31 17,03 513,05 22,99 665,48

106267 Tint 3 30 ml 10,22 14,31 17,03 513,05 22,99 665,48

106269 Tint 5 30 ml 10,22 14,31 17,03 513,05 22,99 665,48

106270 Tint 6 30 ml 10,22 14,31 17,03 513,05 22,99 665,48

artistry essentials

232828 ARTISTRY essentials Hydratačný systém - cestovné 
balenie

1 sada 5,78 8,09 9,63 290,11 13,00 391,64

232782 ARTISTRY essentials Systém na rovnováhu pleti - cestovné 
balenie

1 sada 5,78 8,09 9,63 290,11 13,00 391,64

artistry™ time deFiance™

105532 ARTISTRY TIME DEFIANCE Očný krém so spevňujúcim 
účinkom

15 ml 21,30 29,82 35,49 1.069,17 47,91 1.443,34

značkové výrobky k 50. výročiu amway

108918 Pero 1 ks 13,82 19,35 23,03 693,80 29,93 901,67

108921 ARTISTRY Kabelka 1 ks 81,24 113,74 135,35 4.077,55 175,96 5.300,97

108922 Pánske hodinky - v predaji od augusta 2009 1 ks 84,89 118,84 141,42 4.260,42 183,85 5.538,67

108923 Dámsky prívesok 1 ks 28,44 39,82 47,39 1.427,67 61,60 1.855,76

108924 Porcelánová šálka 1 ks 10,52 14,73 17.53 528,11 22,79 686,57

108295 NUTRILITE™ Puzdro na vitamíny 1 ks 27,52 38,53 45,85 1.381,28 59,61 1.759,82

akcia - kúpte si 2 ľubovoľné artistry 
maskary - 25% cenové zvýhodnenie 

1 sada 14,67 20,54 24,44 736,28 32,99 993,86

akcia - kúpte si ľubovoľnú artistry maskaru a získajte artistry essentials odstraňovač líčidiel z očí a pier za polovičnú cenu

234940 ARTISTRY Maskara - Black + ARTISTRY essentials 
Odstraňovač líčidiel z očí a pier

1 sada 13,03 18,24 21,71 654,04 29,30 882,69

234941 ARTISTRY Maskara - Brown + ARTISTRY essentials 
Odstraňovač líčidiel z očí a pier

1 sada 13,03 18,24 21,71 654,04 29,30 882,69

234942 ARTISTRY Vodovzdorná maskara - Black + ARTISTRY 
essentials Odstraňovač líčidiel z očí a pier

1 sada 13,03 18,24 21,71 654,04 29,30 882,69

234943 ARTISTRY Vodovzdorná maskara - Brown + ARTISTRY 
essentials Odstraňovač líčidiel z očí a pier

1 sada 13,03 18,24 21,71 654,04 29,30 882,69
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obj. č. Popis balenie b.h. r.o. 

Predajná cena amway 
vr. dPH

odporúčaná moc

euro sk euro sk

akcia - artistry ideal dual kompaktný podkladový make-up oF 18  + artistry Puzdro na ideal dual kompaktný podkladový 
make-up oF 18 - 10% cenové zvýhodnenie

234912 Pearl + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234913 Chablis + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234914 Bone + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234915 Shell + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234916 Linen + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234917 Chiffon + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234918 Sand + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234919 Natural + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234920 Plush + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234921 Golden + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

234922 Toffee + ARTISTRY Puzdro na Ideal Dual Kompaktný 
podkladový make-up OF 18

1 sada 16,29 22,81 27,14 817,62 36,64 1.013,44

10% cenové zvýhodnenie pre espring náhradný filter

100186 eSpring Náhradný filter 1 ks 100,72 141,01 151,02 4.549,63 196,33 5.914,64

„… pri ich výrobe sme mysleli na to, aby vám bez 
veľkej námahy poskytli čo najlepšie výsledky.“
Jason Roberts – odborník značky iCook

icook™ nože…

icook Sada nožov je skvelým príslušenstvom do každej kuchyne, kde sa 
veľa varí. táto exkluzívna sada nožov s prvotriednymi funkčnými 
vlastnosťami navrhnutá pre pohodlné a ľahké používanie je výbornou 
investíciou pre každého, kto rád varí.  

•  vďaka špecifickému prevedeniu sú dobre vyvážené a dobre  
sa s nimi manipuluje. 

•  ostrie noža je zaoblené na dosiahnutie prirodzených pohybov  
pri krájaní, čo ocení najmä vaše zápästie. 

• Rukoväte sú na spodnej strane zaoblené, čo umožňuje lepšiu kontrolu  
a ovládanie pohybu noža.

• oblá chrbtová časť noža zlepšuje jeho vyváženie.

Kompletná sada sa dodáva s boxom na bezpečné skladovanie a ľahkú identifikáciu nožov. 

obj. č. 102709 icook nože  
(5-dielna sada, vrátane Boxu na 
odkladanie nožov*, obj. č. 102717) 
* v ponuke aj samostatne. 
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Každý gól Ronaldinha v talianskej lige, v Pohári 
UEFA alebo za brazílske národné mužstvo  
znamená príspevok v hodnote 10 000 USD   
od značky NUTRILITE venovaný na projekty  
na pomoc deťom v Európe.

navštívte internetové stránky www.amway.sk a pozrite si naživo 
Ronaldinhove góly a doterajšie hodnotné príspevky.

nezabudnite, ak fandíte Ronaldinhovi, fandíte deťom na celom svete.

neuveriteľných 12 gólov  
= príspevok 120 000 USd 
na pomoc deťom

ronaldinho a značka nutriLite™  
vnášajú do života detí naozajstný rozdiel.




