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  V katalogu výrobků jsou uvedeny Maloobchodní 
ceny Hosta včetně DPH (zkratka: MCH). 
Společnost Amway si vyhrazuje právo ceny 
upravovat.  

  Na internetových stránkách 
www.amway.cz naleznete ceny a aktuální 
sortiment výrobků. 
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Žít lépe není vždy tak 
snadné, jak by se mohlo 
zdát
Všichni chceme být v životě zdraví 
a šťastní. Ale i při nejlepším úmyslu může 
být někdy obtížné najít si čas a pečlivě 
zvolit výrobky, které Vám pomohou 
dosáhnout Vašich cílů v oblasti životního 
stylu.

Pomoc je na dosah ruky
Díky kolekci Amway™ Most Loved najdete 
nyní výrobky, které Vám pomohou dosáhnout 
Vašich cílů v oblasti zdravého životního stylu, 
mnohem snáze. Kolekce Amway Most Loved 
Vám poskytuje výběr vysoce hodnotných 
a účinných výrobků, které Vám umožní rychle 
a pohodlně najít řešení, která Vám a Vašim 
zákazníkům pomohou žít lépe.

Speciálně sestavený výběr  
nejprodávanějších a mezi zaměstnanci 
společnosti Amway nejoblíbenějších výrobků, 
které ve vzájemné kombinaci přinášejí zákazníkům 
spoustu výhod. Díky kolekci Amway Most Loved  
zákazníkům snáze doporučíte  
výrobky, které si zamilují.

// 5// 4



OD SEMÍNKA

  Více informací najdete na www.amway.cz

AŽ PO DOPLNĚK 
STRAVY

AŽ K VÁM

VÝŽIVA

OPORA, KTERÉ 
MŮŽETE VĚŘIT, 
ŽE VÁM 
POMŮŽE 
DOSÁHNOUT 
ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO 
STYLU

facebook.com/nutriliteeurope www.instagram.com/nutrilite.europe6



 * Zdroj: Euromonitor International Limited. Vitaminy a doplňky stravy, svět, globální obchodní značky, globální hodnota 
maloobchodních tržeb, % členění, 2020. 

 ** Zdroj: Euromonitor International Limited, na základě hodnocení světových výrobců vitaminových doplňků a doplňků 
stravy z roku 2019; jejich vlastnictví celého výrobního procesu od ekologické farmy až po výrobu. Společnost 
Euromonitor v souvislosti s tímto tvrzením nepřijímá ani nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli třetí straně.

PIONÝŘI 
V OBLASTI 
VÝŽIVY A 
UDRŽITELNOSTI 

NUTRILITE™ BYLA ZALOŽENA  
JAKO MALÁ RODINNÁ FIRMA V KALIFORNII V ROCE 1934. 

U jejího zrodu stál Dr. Carl F. Rehnborg, který vypozoroval, 
že strava rostlinného původu může lidem pomoci žít zdravěji.

Carl měl od samého začátku hlubokou úctu k přírodě. Chtěl 
se učit od přírody a trval na tom, aby se k ovládání přírody 
používala zase jen příroda. Klíčem ke značce Nutrilite bylo 
v podstatě vždy udržitelné zemědělství – dlouho předtím, než 
se udržitelnost stala trendem.

NUTRILITE™ JE 
DNES 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
ZNAČKOU NA 
SVĚTĚ* A

1934

2021

jedinou celosvětovou značkou vitaminů a doplňků stravy, která 
pěstuje, sklízí a zpracovává rostliny na vlastních  
certifikovaných ekologických farmách. Všechny farmy Nutrilite™ 
mají ekologickou certifikaci podle amerických zákonů.**

Rostliny ve výrobcích Nutrilite, které pocházejí z farem Nutrilite™ 
a pečlivě vybraných farem našich partnerů, se pěstují s využitím 
UDRŽITELNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH POSTUPŮ, BEZ POUŽITÍ 
PESTICIDŮ ČI ŠKODLIVÝCH CHEMIKÁLIÍ.

VÍCE NEŽ 85 LET 
ZKUŠENOSTÍ

Hluboce 
zakořeněný  
závazek v podobě

rostlinných složek 
z udržitelných zdrojů

 Čistota
 Bezpečnost
 Efektivita

 4 farmy Nutrilite  
  partnerské farmy 

s certifikací NutriCert
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 * Zdroj: „Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable 
consumption“; Mary M. Murphy, Leila M. Barraj a Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition 
(2014), 112, 1004–1018.

BÍLKOVINY

SACHARIDY

TUKY

VITAMINY 
A MINERÁLNÍ 

LÁTKY

MOŽNÁ ANO – pokud si tedy při svém hektickém  
životním stylu nějakým způsobem nedokážete připravit 
a sníst nejméně 5 PORCÍ OVOCE A ZELENINY KAŽDÝ 
DEN, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Váš organismus potřebuje správnou kombinaci 
makronutrientů (bílkoviny, tuky a sacharidy) 
a mikronutrientů (více než 20 vitaminů 
a minerálních látek).

Kromě každodenní konzumace 
5 porcí ovoce a zeleniny 
BYCHOM MĚLI TAKÉ JÍST 
PORCE 5 RŮZNÝCH BAREV 
– BÍLÉ, ŽLUTÉ, FIALOVÉ, 
ČERVENÉ A ZELENÉ – abychom 
ze své stravy vytěžili maximum. 
Takováto rozmanitost přispívá 
k vyváženosti stravování 
a snižuje pravděpodobnost 
vzniku nedostatků ve výživě. 

Zdrojem barev jsou fytonutrienty 
– rostlinné složky, které 
se vyskytují v ovoci a zelenině. 

Fytonutrienty také podporují 
růst rostlin a chrání je před 
nemocemi. 

A co je dobré pro rostliny,  
může BÝT DOBRÉ I PRO NÁS!

ZNAČKA NUTRILITE™ ZASTÁVÁ 
NÁZOR, ŽE FYTONUTRIENTY 
NEJVYŠŠÍ KVALITY POCHÁZEJÍ 
Z OVOCE A ZELENINY, KTERÉ 
SE PĚSTUJÍ NA FARMÁCH 
S VYUŽITÍM UDRŽITELNÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH POSTUPŮ. 

POTŘEBUJI 
UŽÍVAT 
DOPLŇKY 
STRAVY?

FYTONUTRIENTY

VÍTE, ŽE… 
Špenát obsahuje fytonutrienty a také 
následující užitečné živiny:

 NĚKOLIK MINERÁLNÍCH LÁTEK
  VITAMINY (VČETNĚ VYSOKÉHO 

MNOŽSTVÍ VITAMINU K, 
VITAMINU C A KYSELINY LISTOVÉ)

 KAROTENOIDY

5–9
PORCÍ

Pokud tomu tak není, pak celosvětově patříte mezi 
3 ze 4 dospělých, kteří toto doporučení nesplňují.*

Správná výživa je základem pevného zdraví.  
Vyvážená a rozmanitá strava je klíčová nejen  
pro Vaši aktuální duševní a fyzickou kondici, ale také  
do dalších let.

Doplňky stravy Vám mohou pomoci překlenout 
případné nedostatky ve stravování, abyste 
se mohli soustředit na život naplno.
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TRANSPARENTNOST 
ZNAČKY NUTRILITE™ 
OD SEMÍNKA AŽ PO 
DOPLNĚK STRAVY… 
AŽ K VÁM!

Je důležité VĚDĚT, odkud Vaše DOPLŇKY STRAVY POCHÁZEJÍ.  
Obsah živin závisí na kvalitě jednotlivých složek a na tom, jakým 
způsobem jsou pěstovány, sklízeny a zpracovávány. Právě 
z tohoto důvodu pečlivě kontrolujeme každý krok našeho PROCESU 
O 9 KROCÍCH a sledujeme naše rostliny od semínka až po doplněk 
stravy, abychom se ujistili, že výrobky, které se k Vám nakonec 
dostanou, jsou ČISTÉ, BEZPEČNÉ a EFEKTIVNÍ.

1. VÝBĚR ROSTLINY

2. VÝBĚR OSIVA 

3. VÝBĚR FARMY

4. PĚSTOVÁNÍ

5. SKLIZEŇ

6. EXTRAHOVÁNÍ

7. VÝROBA

8. BALENÍ

9. VY

PROCES O 
9 KROCÍCH
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Na žádné z farem 
Nutrilite™ se nepoužívají 
syntetické a škodlivé 
pesticidy, herbicidy  
ani hnojiva.
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FARMY NUTRILITE™

Jsme toho názoru, že síla rostlinných výtažků závisí 
na způsobu pěstování rostlin. Je-li to možné, pěstujeme 
rostliny na vlastních farmách Nutrilite™, kde se jim daří v půdě 
plné živin a kde jsou hýčkány udržitelnými zemědělskými 
postupy.

U rostlin, kterým se daří lépe v odlišných klimatických 
podmínkách, hledáme po celé zeměkouli optimální místa pro 
jejich úspěšný růst.   
Hledáme vhodné lokality a pečlivě si vybíráme partnerské 
farmy, které splňují naše vysoké standardy udržitelných 
zemědělských postupů. Různorodá prostředí, kde naše 
spolehlivé partnerské farmy působí, zahrnují pouště, lesy, 
ledovcová jezera i farmy na pěstování mořských řas.

S VĚDOU V ZÁDECH

Složení výrobků Nutrilite vychází z odborných znalostí, které  
shromažďujeme již celá desetiletí, a z nejnovějších 
a nejmodernějších vědeckých poznatků a technik. Receptury 
výrobků Nutrilite jsou založeny na čistých rostlinách plných 
živin z certifikovaných osiv bez genetických modifikací (non-
GMO), které jsou pěstovány s ohledem na principy udržitelného 
zemědělství a bez použití škodlivých chemikálií a pesticidů. 

Naši vědečtí pracovníci neúnavně hledají nové způsoby 
zkvalitnění těchto přírodních surovin, včetně fytonutrientů, 
jejich kombinováním s esenciálními vitaminy a minerálními 
látkami. 

Naším cílem je vytvářet kvalitní doplňky stravy, které Vám 
pomohou naplňovat každodenní potřeby v oblasti stravování 
i specifické potřeby související s životním stylem, stravovacími 
návyky a okolnostmi.

PŘÍRODA 
KONTROLUJE 
PŘÍRODU V
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DOPLŇKY  
NA PODPORU  
ZDRAVÉHO  
ŽIVOTNÍHO 
STYLU

NAJDĚTE TY  
SPRÁVNÉ VÝROBKY  
PRO NAPLNĚNÍ SVÝCH  
INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

JDE MI O VŠEOBECNOU 
PODPORU DUŠEVNÍ 
I FYZICKÉ KONDICE

ZÁKLADNÍ  
DOPLŇKY  
STRAVY
STRANA 18

MÁM SPECIFICKÉ CÍLE 
V OBLASTI VÝŽIVY  
PRO UPEVNĚNÍ ZDRAVÍ

CÍLENÉ 
DOPLŇKY  
STRAVY
Podpora imunity
Podpora energie 
Pro děti STRANA 30

PŘEJI SI PODPOŘIT  
SVOU KRÁSU ZEVNITŘ

TRUVIVITY™  
BY NUTRILITE
STRANA 48

PŘEJI SI MÍT POD 
KONTROLOU SVOJI 
HMOTNOST

KONTROLA  
HMOTNOSTI
STRANA 58

CHCI PODPOŘIT SVŮJ 
ORGANISMUS PŘED CVIČENÍM, 
PŘI CVIČENÍ I PO NĚM

AKTIVNÍ 
ŽIVOTNÍ STYL
STRANA 68
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Základní doplňky stravy

Všichni máme stejné základní potřeby 
týkající se výživy a všichni podobně 
bojujeme s jejich uspokojováním. 
Představte si své tělo jako jízdní kolo. 
Kola jsou jako vitaminy a minerální látky. 
Udržují Vás v pohybu, ale potřebují 
pevnou oporu v rámu. Pro svaly a kosti 
v těle jsou tímto rámem bílkoviny. 
Vše je propojeno dobře promazaným 
řetězem – „srdcem“ celého jízdního kola. 
To připomíná omega-3 mastné kyseliny, 
které podporují normální fungování srdce. 
Naše Foundational Trio Vás společnými 
silami udrží v dobré kondici!

ZÁKLAD 
PRO 
OPTIMÁLNÍ 
KONDICI

FOUNDATIONAL  
TRIO 

VYDEJTE SE 
NA CESTU 
K TĚLESNÉ 
A DUŠEVNÍ 
POHODĚ!

POMÁHÁ ZAPLNIT MOŽNÉ 
MEZERY V KAŽDODENNÍM 
PŘÍJMU ŽIVIN.
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Základní doplňky stravy

// B

// A

MIKRONUTRIENTY + 
FYTONUTRIENTY

MAKRONUTRIENTY:  
TUKY

MAKRONUTRIENTY: 
BÍLKOVINY

Nutrilite™ DOUBLE X™ nebo  
Nutrilite™ Daily |

Vitaminy, minerální látky a fytonutrienty 
by mohly zaplnit možné mezery 
v každodenním příjmu živin a umožnit 
bezproblémové fungování těla i mysli. Lze 
je přirovnat ke kolům, na nichž jízdní kolo 
spočívá.

Na výběr máte:

• DOUBLE X: doplněk stravy špičkové kvality 
s 12 vitaminy, 10 minerálními látkami, 21 rostlinnými 
složkami a fytonutrienty z pěti barevných skupin, které 
Vašemu organismu poskytují nadstandardní podporu*.

• Daily: nabízí základní množství živin, které Vám dodají 
jistotu, že se o sebe dobře staráte.

Nutrilite™ Omega-3 Complex |

„Srdcem“ jízdního kola je řetěz, který 
ho udržuje v chodu. Podobně je tomu 
i s omega-3 mastnými kyselinami,  
které podporují normální fungování srdce.**

Nutrilite™ All Plant Protein |

Stejně jako je rám základním 
konstrukčním prvkem jízdního kola, 
jsou stavebními kameny organismu 
bílkoviny – jsou základem svalů 
a kostí.

 * Železo přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím a folát k normální psychické činnosti. Vápník je potřebný k udržení normálního 
stavu kostí a k normální činnosti svalů. Vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému.

 ** Tohoto pozitivního účinku lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.

A // FOUNDATIONAL TRIO S DAILY
1// Nutrilite Daily, 90 tablet
2// Nutrilite Omega-3 Complex, 90 tablet
3// Nutrilite All Plant Protein, 450 g

Obj. č. 280937
MCH: 3.545,00 Kč

B // FOUNDATIONAL TRIO S DOUBLE X
1// Nutrilite Double X, balení na 31 dní
2// Nutrilite Omega-3 Complex, 90 tablet
3// Nutrilite All Plant Protein, 450 g

Obj. č. 293033
MCH: 4.040,00 Kč
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Základní doplňky stravy

OBOHAŤTE SVŮJ PŘIROZENÝ POTENCIÁL
Lidský organismus je ekosystém, který se neustále snaží udržet vnitřní rovnováhu, aby 
fungoval optimálním způsobem. Nejdůležitější roli hraje správná výživa. Vyvážená a rozmanitá 
strava je klíčem nejen k Vaší aktuální duševní a fyzické kondici, ale také k Vašemu celkovému 
zdravotnímu stavu do dalších let. Je důležité konzumovat ovoce a zeleninu ze všech pěti skupin 
barev, neboť rostliny neobsahují jen rozmanité vitaminy a minerální látky, ale také druhotné 
rostlinné sloučeniny zvané fytonutrienty. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje 
jíst minimálně pět porcí ovoce a zeleniny denně. Tři ze čtyř lidí na celém světě však tento 
doporučený denní příjem potravy nesplňují.*

S FYTOENERGIÍ Z ROSTLIN

Nutrilite™ DOUBLE X™ MULTIVITAMINOVÝ, MULTIMINERÁLNÍ DOPLNĚK STRAVY 
S FYTONUTRIENTY
Tento doplněk stravy dodá Vašemu stravování rozmanitost díky vyvážené kombinaci 12 vitaminů 
a 10 minerálních látek; je obohacen o PhytoBlend™ – exkluzivní komplex z ovoce, zeleniny a bylin, 
kterých se Vám mnohdy v každodenní stravě nedostává. DOUBLE X je plný fytoenergie z rostlin 
všech pěti barev. Všechny rostliny pocházejí z udržitelných farem, které nepoužívají žádné 
toxické chemikálie ani pesticidy. 
Smyslem DOUBLE X je pomoci Vám:
Odstranit případné nedostatky v příjmu živin a fytonutrientů.
Získat zpět vnitřní rovnováhu.
Obohatit svůj přirozený potenciál.
Výrazně podpořit fungování Vašeho organismu – včetně kognitivních funkcí, imunitního systému 
a energetického metabolismu.**
Standardní balení na 31 dní, obj. č. 121576
MCH: 1.950,00 Kč
Náhradní náplň: Standardní balení na 62 dní, obj. č. 292409
MCH: 3.575,00 Kč

 * „Global assessment of select phytonutrient intakes by level of fruit and vegetable consumption“; Mary M. Murphy, Leila M. Barraj a Judith H. Spungen; British Journal of Nutrition (2014), 112, 1004–1018.
 ** Nutrilite DOUBLE X obsahuje základní živiny, které přispívají k optimálnímu zdraví. MOZEK: Jód přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím. Vitamin B12 přispívá k normální psychické činnosti. NERVOVÁ SOUSTAVA: 

Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy. IMUNITNÍ SYSTÉM: Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. ENERGETICKÝ METABOLISMUS: Niacin přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu. Dále má hlavní význam pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK

V

EGETARIA

N

je obohacen o exkluzivní komplex PhytoBlend™, který tvoří 22 rostlin 
a cenných fytonutrientů ze spektra pěti barev.
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+ Vitamin B6
+  vitamin B9 

(kyselina 
listová)

6 miliard (109 )
bakterií produkujících kyselinu 
mléčnou

+ Lactobacillus acidophilus NCFM

+ Bifidobacterium lactis HN019

Základní doplňky stravy

 1 Vitaminy B6 a B9 (kyselina listová) přispívají k normální funkci imunitního systému.
 2 Vitaminy B6 a B9 (kyselina listová) přispívají k normální psychické činnosti.
 3 Vitaminy B6 a B9 (kyselina listová) přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
 4 Přibližně 70 % imunologicky aktivních buněk se nachází ve střevní výstelce. 

2 VITAMINY SKUPINY B SPOLU SE 2 KMENY BAKTERIÍ 
PRODUKUJÍCÍCH KYSELINU MLÉČNOU V JEDINÉM VÝROBKU

Nutrilite™ Balance Within™

• Podpora imunity.1

• Podpora dobré nálady2 a snížení míry únavy a vyčerpání.3

• Obsahuje 2 kmeny vědecky řádně zdokumentovaných  
bakterií produkujících kyselinu mléčnou. 

• Chutný, rychle rozpustný prášek,  
který lze nasypat přímo na jazyk.

• Lahodná chuť s trochou vanilky.
• 1 sáček denně; praktické balení, které se  

snadno stane součástí Vašeho každodenního režimu. 
30 sáčků, obj. č. 120571
MCH: 1.110,00 Kč

DÁ SE SNADNO ZAČLENIT  
DO VAŠEHO KAŽDODENNÍHO REŽIMU

 + NASYPEJTE PŘÍMO NA JAZYK
 + SMÍCHEJTE SE STUDENÝMI NÁPOJI NEBO NÁPOJI O POKOJOVÉ 

TEPLOTĚ (NAPŘ. DŽUSY NEBO SMOOTHIE) NEBO JÍDLY  
(NAPŘ. MÜSLI).

 + CESTOVNÍ BALENÍ – LZE UŽÍT KDYKOLI A KDEKOLI.

NUTRILITE™  
BALANCE  
WITHIN™

VÍTE, ŽE...

70 %
VAŠEHO IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU  
SE NACHÁZÍ VE STŘEVECH?4

Oba kmeny bakterií produkujících kyselinu 
mléčnou jsou řádně vědecky zdokumentovány. Díky 
velmi dobré toleranci vůči žaludečním kyselinám 
se převážná většina 6 miliard bakterií dostává 
do střev v živé podobě.
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Foundational Food SupplementsFoundational Food Supplements

POMOZTE SVÉMU SRDCI, MOZKU A ZRAKU 

B // Nutrilite™ Omega-3 Complex
Jelikož náš organismus nedokáže v dostatečném množství vytvářet 
polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, potřebujeme je získávat 
z jiných zdrojů, jako např. z ryb nebo doplňků stravy s rybím tukem. 
• Dvě aktivní složky výrobku – EPA (kyselina eikosapentaenová) 

a DHA (kyselina dokosahexaenová) přispívají k normální činnosti 
srdce.   

• DHA také přispívá k udržení normální činnosti mozku a k udržení 
normálního stavu zraku. Pozitivního účinku lze dosáhnout při 
denním příjmu 250 mg DHA. 

• Pomáhá doplnit mastné kyseliny, které mohou ve stravě chybět. 
90 kapslí, obj. č. 4298
MCH: 1.130,00 Kč

// B
Základní doplňky stravy

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky 
praktickému Nutrilite Pouzdru na vitaminy. Více 
informací najdete na str. 43.

// A

DOKONALÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ MEZER VE VÝŽIVĚ

A // Nutrilite™ Daily
Vyvážené každodenní pokrytí základními vitaminy, 
minerálními látkami a rostlinnými koncentráty .
• Jednou denně pohodlně doplní živiny, které 

mohou organismu chybět z důvodu hektického 
životního stylu a nezdravého stravování.

• Poskytuje široké a vyvážené pokrytí základními 
vitaminy a minerálními látkami.

• Bez umělých aromat, barviv a konzervačních 
látek.

90 tablet, obj. č. 8632
MCH: 1.245,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK
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VAŠE ZDRAVÁ ALTERNATIVA K TRADIČNÍM ZDROJŮM 
BÍLKOVIN

Nutrilite™ All Plant Protein
Nutrilite All Plant Protein poskytuje rostlinné bílkoviny 
ze sóji, hrášku a pšenice ve formě prášku.
• Je zdrojem zcela přírodních bílkovin.
• Obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny, které poskytují 

vyvážená množství všech devíti esenciálních 
aminokyselin.

• 8 g proteinu v jedné dávce (1 polévková lžíce).
• Méně než 0,5 g tuku v jedné dávce.
• Zdravá alternativa k tradičním zdrojům bílkovin, jako 

je červené maso, sýr, vejce a plnotučné mléko.
• Vhodné pro vegetariány i vegany.
• Snadno stravitelné.

450 g, obj. č. 110415
MCH: 1.170,00 Kč

VÍTE, ŽE...

Vám nabízíme dvě 
specializovaná řešení ohledně 
příjmu bílkovin? Zvolte si pro 
sebe to pravé podle svého 
životního stylu:

/ Nutrilite All Plant Protein: 
je určen pro každého 
k vytvoření pevného základu 
pro každodenní fyzickou 
a duševní pohodu.

/ XS Hydrolyzed Whey 
Protein: je určen pro sportovní 
nadšence k růstu svalové hmoty 
a přispívá k rychlé regeneraci 
po tréninku.

Základní doplňky stravy PEVNÝ ZÁKLAD PRO 
KAŽDODENNÍ FYZICKOU 
A PSYCHICKOU POHODU. 

VYZKOUŠEJTE 
NUTRILITE™ ALL PLANT 
PROTEIN JAKO ZDRAVOU 
ALTERNATIVU A ZAŘAĎTE 
HO DO SVÉHO BĚŽNÉHO 
DENNÍHO JÍDELNÍČKU! 

Přidejte 
do mléčného 
koktejlu nebo 
smoothie  

Přidejte do těsta 
na koláč nebo 
palačinky  

Vmíchejte 
do polévky nebo 
do teplého nápoje 

Přidejte do těsta 

Nutrilite™ All Plant Protein představuje vyváženou alternativu k tradičnějším 
zdrojům bílkovin, jako jsou maso a mléčné výrobky, a obsahuje všech devět 
esenciálních aminokyselin, které přispívají k dobrému zdraví. 

OVOCNÝ ELIXÍR 

SLOŽENÍ

• 75 g mražených jahod 

• 2 mražené banány, nakrájené 

• ½ čerstvého manga, nakrájeného 

• 125 ml netučného řeckého jogurtu 

• 1 lžíce (10 g) Nutrilite All Plant Proteinu 

POSTUP

1. Všechny přísady kromě jahod, 3 plátků 
banánu a 1 plátku manga rozmixujte 
dohladka. Polovinu směsi přendejte do misky. 
2. Do zbytku směsi přidejte jahody 
a rozmixujte dorůžova a dohladka. Přendejte 
do stejné misky. 
3. Lehce promíchejte vidličkou a ozdobte 
zbývajícími plátky banánu a manga. 

Další recepty najdete na: 

V

EGETARIA

N

amagram.amway.cz/recipes
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VITAMIN C, KTERÝ SE DO ORGANISMU UVOLŇUJE 
V PRŮBĚHU AŽ OSMI HODIN! 

A // Nutrilite™ Vitamin C Plus  
(s postupným uvolňováním) 
• Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního 

systému. 
• Speciální složení umožňuje postupné uvolňování 

vitaminu C během osmi hodin, což pomáhá 
optimalizovat jeho účinek.  

• Prvotřídní směs obsahuje kyselinu L-askorbovou 
a koncentrát z třešní acerola v kombinaci 
s koncentrátem z grapefruitu, mandarinky a citronu. 

• Bez umělých sladidel, barviv, aromat a konzervačních 
látek. 

60 tablet, obj. č. 109741
MCH: 720,00 Kč
180 tablet, obj. č. 109743
MCH: 1.635,00 Kč

// B

PODPORA IMUNITY NA CESTÁCH

B // Mineral Sticks Zinc
Zinek pomáhá zachovat normální funkci imunitního systému a přispívá k udržení vlasů, 
nehtů a pleti v dobrém stavu. Přispívá také k normálním rozpoznávacím funkcím.
• Díky speciálnímu složení každý sáček pokrývá 100 % doporučené denní dávky zinku.

30 sáčků s pomerančovou/citronovou příchutí, obj. č. 116982
MCH: 505,00 Kč

Cílené doplňky stravy Imunitní systém

Zatímco základní doplňky stravy řeší obecné nedostatky 
ve výživě, cílené doplňky stravy Vám pomáhají řešit 
specifické potřeby. Na následujících stránkách najdete 
doplňky stravy, které podpoří celý organismus tím, 
že se zaměří na konkrétní výživové potřeby.

VYBERTE SI PRO SEBE TEN 
NEJLEPŠÍ DOPLNĚK STRAVY:

IMUNITNÍ SYSTÉM
BYLINNÉ DOPLŇKY 
STRAVY

ENERGETICKÁ 
HODNOTA

DALŠÍ DOPLŇKY 
STRAVY

OCHRANA BUNĚK ŽENY

SRDCE MUŽI

KOSTI DĚTI

OČI Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky 
praktickému Nutrilite Pouzdru na vitaminy. Více 
informací najdete na str. 43.

// A

V

EGETARIA

N

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK

Vychutnejte 
si zvýšený přísun 

vitaminu C s ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE 

Pokročilým 
přípravkem 

na ošetření pleti 
s vitaminem C+HA  

a zmírněte viditelnost 
mimických vrásek.  

Viz sekce Krása.
V

EGETARIA
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DODEJTE SI ENERGII A BOJUJTE PROTI ÚNAVĚ DÍKY DVOJÍMU 
PŮSOBENÍ PRO OPTIMALIZOVANÉ VSTŘEBÁVÁNÍ ŽIVIN 

A // Nutrilite™ Vitamin B Plus
• Vitaminy skupiny B přispívají k normálnímu energetickému 

metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.* 
• Technologie dvojího působení zajistí, že každý vitamin B je uvolněn 

v optimální dobu, aby podpořil vstřebávání živin: 
 - Okamžité uvolňování doplní velkou dávku vitaminů B12 a B2. 
 - Při postupném uvolňování po dobu osmi hodin se do těla 
vstřebává dalších šest vitaminů skupiny B. 

• Vyrobeno se spirulinou a 100 % RHP** všech osmi základních 
vitaminů skupiny B. 

• Tablety neobsahují umělá sladidla, barviva, aromata ani 
konzervační látky. 

60 tablet, obj. č. 110178
MCH: 545,00 Kč

 * K normálnímu energetickému metabolismu přispívají thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), kyselina pantotenová (B5), pyridoxin (B6), biotin (B7) a kobalamin (B12). 
Ke zmírnění únavy a vyčerpání přispívají riboflavin (B2), niacin (B3), kyselina pantotenová (B5), pyridoxin (B6), kyselina listová (B9) a kobalamin (B12).

 ** Denní referenční hodnota příjmu.
 *** Zdroj: Euromonitor International Limited; Ověřování tvrzení na základě výzkumu a metodiky společnosti Euromonitor pro Amway Corporation provedených v květnu 

2016 a říjnu až listopadu 2016. Euromonitor zkoumal 10 nejprodávanějších globálních značek vitaminů a doplňků stravy podle tržeb v roce 2015; maloobchodní 
prodejní ceny.

// A
Energetická hodnota

// B

PŘÍRODNÍ ZDROJ LECITINU A VITAMINU E 

B // Nutrilite™ Lecithin E
Nutrilite Lecithin E je doplněk stravy vhodný 
ke každodennímu užívání. 
• Obsahuje vitamin E, který přispívá k ochraně buněk 

před oxidativním stresem. 
• Obsahuje přírodní lecitin ze sójových bobů, který 

působí jako přírodní emulgátor. 
• Žvýkací tablety neobsahují umělá sladidla, barviva, 

aromata ani konzervační látky. 
110 tablet, obj. č. 4042
MCH: 635,00 Kč

Ochrana buněk

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky 
praktickému Nutrilite Pouzdru na vitaminy. Více 
informací najdete na str. 43.

Mezi předními 
celosvětovými 
značkami vitaminů 
byla značka Nutrilite 
první, která přišla 
s doplňkem stravy 
s vitaminy skupiny B 
a technologií  
dvojího účinku.***
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Oči

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky praktickému Nutrilite 
Pouzdru na vitaminy. Více informací najdete na str. 43.

// B

// C
JASNÁ VOLBA PRO DOBRÝ ZRAK 

B // Nutrilite™ Bilberry with Lutein 
Obsahuje speciální kombinaci borůvek, luteinu a vitaminu 
A, a má tak pozitivní vliv na dobrý zrak v každém věku. 
• Vitamin A jako jedna ze základních složek přispívá 

k udržení normálního stavu zraku. 
• O fytonutrientu luteinu je známo, že se koncentruje 

a ukládá v oční sítnici a také se nalézá v čočce. 
• Klíčové rostliny – borůvky a aksamitník, ze kterého 

se získává lutein – se pěstují na udržitelných farmách 
NutriCert™. Má se za to, že udržitelné zemědělství 
přináší silnější, dynamičtější rostliny s vyšší výživovou 
hodnotou. 

• Bez umělých sladidel, barviv, aromat a konzervačních 
látek. 

62 tablet, obj. č. 104144
MCH: 1.225,00 Kč

DOPLŇKOVÉ KAROTENOIDY

C // Nutrilite™ Natural Multi Carotene
Obsahuje komplex karotenoidů, který poskytuje především 
alfa-karoten, beta-karoten a lutein, směs karotenoidů 
podobnou té, která se vyskytuje v různých druzích ovoce 
a zeleniny.
• Obsahuje beta-karoten, který je prekurzorem vitaminu 

A, jenž přispívá k udržení normálního stavu zraku. 
Beta-karoten se změní ve vitamin A, pouze když ho tělo 
potřebuje. 

• Obsahuje antioxidanty (ze směsi karotenoidů), které 
Vám pomohou při neutralizaci volných radikálů.

90 kapslí, obj. č. 109538
MCH: 855,00 Kč

V

EGETARIA

N

Srdce

POMOZTE SVÉMU SRDCI, MOZKU A ZRAKU 

A // Nutrilite™ Omega-3 Complex
Jelikož náš organismus nedokáže v dostatečném množství 
vytvářet polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, 
potřebujeme je získávat z jiných zdrojů, jako např. z ryb 
nebo doplňků stravy s rybím tukem. 
• Dvě aktivní složky výrobku – EPA (kyselina 

eikosapentaenová) a DHA (kyselina dokosahexaenová) 
přispívají k normální činnosti srdce.   

• DHA také přispívá k udržení normální činnosti mozku 
a k udržení normálního stavu zraku. Pozitivního účinku 
lze dosáhnout při denním příjmu 250 mg DHA. 

• Pomáhá doplnit mastné kyseliny, které mohou ve stravě 
chybět. 

90 kapslí, obj. č. 4298
MCH: 1.130,00 Kč

// A

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK
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Rozsáhlá studie 
financovaná Evropskou 
unií zjistila, že nedostatek 
vitaminu D se vyskytuje 
u 40,4 % evropské 
populace bez ohledu na věk, 
národnost a zeměpisnou 
šířku.*

 * Zdroj: Cashman KD, Dowling KG, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr (2016) 103(4):1033–44.10.3945/ajcn.115.120873.

CHRAŇTE SE PŘED NEDOSTATKEM VITAMINU D 

B // Nutrilite™ Vitamin D
• Nutrilite Vitamin D obsahuje vitamin D2 získaný 

z přírodních zdrojů (kvasnic) a vitamin D3, který 
podporuje celkovou fyzickou a duševní pohodu. 
Vitamin D přispívá:  
* k udržení normálního stavu kostí a zubů 

a normální činnosti svalů 
* k normální funkci imunitního systému. 
* Vitamin D se podílí na procesu dělení buněk. 

• Vyrábí se z kultivovaných kvasinek – vysoce 
koncentrovaného zdroje vitaminu D. 

• Jeho užívání je pohodlné – jedna malá tableta, 
která se snadno polyká, poskytuje denně 
15 μg (600 IU) vitaminu D. 

• Neobsahuje umělá barviva, aromata ani přidané 
konzervační látky. 

90 tablet, obj. č. 119797
MCH: 535,00 Kč

Kosti // A

// B

POMOZTE SVÝM KOSTEM A ZUBŮM 

A // Nutrilite™ Cal Mag D Plus
• Vápník ze zvápenatělých mořských řas – jeden z jeho nejkoncentrovanějších 

přírodních rostlinných zdrojů. Vápník je potřebný pro udržení normálního 
stavu kostí. 

• Hořčík přispívá k normální činnosti svalů a k normální činnosti nervové 
soustavy. 

• Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku. 
• Vápník a hořčík jsou potřebné pro udržení normálního stavu kostí a zubů 

a přispívají k normální činnosti svalů. 
• Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů a k udržení 

normální činnosti svalů. 
• Vápník přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální 

srážlivosti krve. 
90 tablet, obj. č. 110605
MCH: 390,00 Kč
180 tablet, obj. č. 110606
MCH: 705,00 Kč

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky praktickému Nutrilite 
Pouzdru na vitaminy. Více informací najdete na str. 43.

Vyzkoušejte také Nutrilite Chewable Calcium Magnesium, 
více informací najdete na str. 47.

Dodejte silným 
zubům jiskru 

s výrobky 
GLISTER Péče 

o ústní dutinu. 
Viz sekce Osobní 

péče.

V

EGETARIA

N NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK
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Bylinné doplňky stravy

// B// A // C

// D

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK SI UCHOVAT  
MOZEK V DOBRÉ KONDICI! 

A // Nutrilite™ Ginkgo Biloba and DHA 
Výrobek obsahuje speciální kombinaci jinanu 
dvoulaločného a mastné kyseliny DHA. 
• DHA (kyselina dokosahexaenová) je esenciální 

mastná kyselina, která je ve vysokých 
koncentracích obsažena v lidském mozku. 

• Ginkgo biloba ( jinan dvoulaločný) příznivě 
ovlivňuje paměť a zachování kognitivních 
funkcí i v pokročilém věku. 

100 kapslí, obj. č. 8005
MCH: 1.185,00 Kč

POMÁHÁ VE STRESOVÝCH SITUACÍCH 

B // Nutrilite™ Garlic
Nutrilite Garlic představuje snadný a pohodlný způsob, 
jak využít předností česneku. 
• Česnek přispívá k normální funkci imunitního systému. 
• Rovněž přispívá k normální činnosti srdce a k udržení 

normální hladiny cholesterolu v krvi. 
• Osvěžující příchuť máty peprné pomáhá potlačit 

zápach česneku. 
120 tablet, obj. č. 109705
MCH: 680,00 Kč

OBSAHUJE VÝTAŽKY A KONCENTRÁTY 
Z 10 DRUHŮ OVOCE A ZELENINY

C // Nutrilite™ Concentrated 
Fruits and Vegetables
Tento prvotřídní přípravek obsahuje výtažky 
ze zeleného čaje, granátových jablek, 
pomerančů, černého bezu, borůvek, třešní 
acerola, brokolice, mrkve, špenátu a rajčat.
60 tablet, obj. č. 100296
MCH: 1.110,00 Kč

ECHINACEA PODPORUJE ČINNOST 
IMUNITNÍHO SYSTÉMU

D // Nutrilite™ Echinacea Plus
Vyrábí se z nejkvalitnějších zelených 
částí a kořenů echinacey sklizených 
v tu nejpříhodnější dobu. 
• Echinacea purpurea posiluje přirozenou 

obranyschopnost organismu.
• Neobsahuje umělá barviva, aromata ani 

konzervační látky.
120 tablet, obj. č. 5986
MCH: 1.330,00 Kč

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky 
praktickému Nutrilite Pouzdru na vitaminy. Více 
informací najdete na str. 43.
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Další doplňky stravy

// A

// C
// B

Mějte svůj osobní výběr doplňků stravy stále při sobě díky 
praktickému Nutrilite Pouzdru na vitaminy. Více 
informací najdete na str. 43.

ZACHOVÁNÍ OHEBNOSTI KLOUBŮ 

B // Nutrilite™ Glucosamine with Boswellia 
Tento výrobek obsahuje speciální směs glukosaminu 
a rostlinných koncentrátů. Je určen pro podporu 
zdravých a ohebných kloubů. 
• Glukosamin se vyskytuje v chrupavkách. 
• Výtažek z kadidlovníku Boswellia serrata může 

přispívat k udržení zdraví a ohebnosti kloubů. 
Po staletí se využíval v indickém ájurvédském 
lékařství na podporu zdravých kloubů. 

• Výrobek obsahuje také koncentráty z třešní acerola 
a citrusových plodů. 

150 kapslí, obj. č. 100108
MCH: 810,00 Kč

UDRŽENÍ NORMÁLNÍ HLADINY CHOLESTEROLU 

C // Nutrilite™ CLA 500 Konjugovaná 
kyselina linolová v kapslích 
Kyselina linolová je primární omega-6 mastná 
kyselina, kterou přijímáme ve stravě. Tento 
potravinový doplněk obsahuje konjugovanou 
kyselinou linolovou (CLA) získávanou ze 100% 
světlicového oleje. 
• Kyselina linolová přispívá k udržení normální 

hladiny cholesterolu v krvi. Tohoto pozitivního 
účinku lze dosáhnout při denním příjmu 
10 g kyseliny linolové.

180 kapslí, obj. č. 100280
MCH: 2.250,00 Kč

MĚNÍ JÍDLO NA ŽIVOTADÁRNOU ENERGII

A // Nutrilite Coenzyme Q10
Koenzym Q10 se v organismu vyskytuje přirozeně. 
Tento enzym je chemická sloučenina napomáhající 
přeměně stravy na nezbytnou energii, kterou 
organismus potřebuje. Přirozená koncentrace koenzymu 
Q10 se v našem těle s přibývajícím věkem snižuje a tehdy 
může pomoci doplněk stravy.
• Obsahuje koncentrát z grapefruitu, mandarinky 

a citronu.
• Bez umělých sladidel, barviv, aromat a konzervačních 

látek.
60 kapslí, obj. č. 0191
MCH: 1.260,00 Kč
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// D
// A

// B

ZMÍRNĚNÍ ÚNAVY POMOCÍ KYSELINY LISTOVÉ 

A // Nutrilite™ Iron Folic Plus
Železa a kyseliny listové může být někdy z různých 
důvodů v našem těle nedostatek. Doplňováním těchto 
prvků tomu můžeme zabránit. 
• Železo přispívá k normálnímu energetickému 

metabolismu a k normálnímu přenosu kyslíku v těle. 
• Folát (aktivní forma kyseliny listové) a železo 

přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
• Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek 

a hemoglobinu. 
• Během těhotenství a kojení dochází ke zvýšené 

potřebě těchto živin. Folát přispívá k růstu 
zárodečných tkání během těhotenství. 

120 tablet, obj. č. 100295
MCH: 405,00 Kč

ZAJISTÍ PÉČI O VAŠE VLASY A PLEŤ 

B // Nutrilite Biotin C Plus
Kolagen se přirozeně nachází v kožní škáře a kostech, 
ale jeho produkce se může s přibývajícím věkem 
a vlivem vnějších faktorů snižovat. Biotin C Plus 
obsahuje prvotřídní směs biotinu, vitaminu C, 
kolagenu, výtažku ze semínek vinných hroznů 
a koncentrátu z třešní acerola značky Nutrilite. 
• Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů 

a pokožky. 
• Vitamin C přispívá k ochraně buněk před 

oxidativním stresem. 
• Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro 

normální funkci kůže. 
90 tablet, obj. č. 100305
MCH: 645,00 Kč

// C

Podpora pro muže

PRO MUŽE

C // Nutrilite™ Saw Palmetto and Nettle 
Root Extract
Tento speciální přípravek, určený konkrétně pro muže, 
obsahuje kombinaci výtažků z palmy pilovité (Serenoa 
repens) a kořene kopřivy. Palma pilovitá je rostlina, 
která má blahodárný účinek na kondici mužů, 
neboť podporuje správné fungování reprodukčního 
a močového ústrojí. Přípravek také obsahuje 
olej z dýňových semen a citrusový koncentrát 
s bioflavonoidy.
100 tablet, obj. č. 8004
MCH: 1.960,00 Kč

VELMI PRAKTICKÉ

D // Nutrilite Pouzdro na vitaminy
Praktické, odolné a přenosné pouzdro na doplňky 
stravy Nutrilite. Má tři menší a dvě větší 
přihrádky, což Vám umožní mít svůj osobní výběr 
doplňků stravy stále při sobě.
Rozměry 10,2 x 6,2 x 3,3 cm.
Obj. č. 111661*
MCH: 175,00 Kč

 * V prodeji do vyprodání zásob.

Podpora pro ženy

Vyzkoušejte výrobky 
SATINIQUE 

pro komplexní 
péči o vlasy, která 

probudí jejich 
energii. 

Viz sekce 
Krása.
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Pro děti

OBJEVTE 
VÝROBKY 
NUTRILITE 
KIDS

PODPORA IMUNITY* PRO DĚTI 
NutriliteTM Balíček na podporu 
imunity* Plus

• Skvělý výrobek 4-v-1 s vitaminem D, 
vitaminem C, zinkem a bakteriemi 
produkujícími kyselinu mléčnou.

• Podpora imunity.*  
• Dětem určený, rychle se rozpouštějící 

chutný prášek s chladivým efektem, který lze 
nasypat přímo na jazyk.

30 sáčků, obj. č. 123046**

BERUŠKA LADY BOOSTER 
u nás na farmě je malá, ale 
skvělá pomocnice.  
Ráda jí mšice  
a další rostlinné škůdce. 
Chrání tak naše rostliny. Díky 
svému superštítu  
má pro strach uděláno.

 * Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému u dětí.
 ** Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
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NEJŠŤASTNĚJŠÍ FARMA NA ZEMI
Najdete zde pole s květinami, záhony se zeleninou, sady 

ovocných stromů a keře bobulovin. Je také domovem mnoha 

druhů užitečného hmyzu a ptactva, které se podílejí na růstu 

zdravých rostlin, jež potřebujeme k výrobě našich doplňků 

stravy Nutrilite pro děti.
// 45// 44



Dodejte jiskru 
silným zoubkům 

s výrobky Glister 
Kids, které jsou 

určeny k péči o ústní 
dutinu. Viz sekce 

Osobní péče 

Výrobky pro děti

SEZNAMTE SE SE SOKOLEM 
MIGHTY FLEX 

Silný sokol, který žije na farmě 
Nutrilite a má silné kosti, 
díky nimž je obratný a vždy 
připravený k akci. 

VÁPNÍK A HOŘČÍK PRO SILNÉ KOSTI A ZUBY

Nutrilite™ Chewable Calcium 
Magnesium
• Vápník a hořčík přispívají k udržení 

normálního stavu kostí a jsou potřebné pro 
udržení normálního stavu zubů. Přispívají také 
k normální činnosti svalů.

• Žvýkací tablety skvělé chuti vhodné pro 
dospělé a děti od čtyř let.

• Výrobek obsahuje vápník získaný z ústřičných 
lastur.

• Bez umělých sladidel, barviv, aromat 
a konzervačních látek.

80 tablet, obj. č. 5847
MCH: 420,00 Kč

PODPORA PO CELÝ DEN

Nutrilite™ Chewable Multivitamin
• Obsahuje 11 vitaminů, betakaroten a tři 

minerální látky včetně vápníku, který děti 
potřebují pro správný růst a vývin kostí, 
a vitamin D, který přispívá k normální 
funkci imunitního systému u dětí. Železo, 
zinek a vitaminy B, C a E.

• Obsahuje koncentrát Nutrilite 
z tropického ovoce se složkami 
rostlinného původu z celých rostlin.

• Žvýkací tablety skvělé chuti bez umělých 
sladidel, barviv, aromat a konzervačních 
látek.

120 tablet, obj. č. 100930
MCH: 845,00 Kč

SEZNAMTE SE S MOTÝLEM 
PERFECT HARMONY 

Nadpřirozená síla motýla 
se projeví, pouze pokud 
je farma v rovnováze. 
Kdykoli ho na farmě uvidíte, 
je to znamení, že je farma 
šťastná a zdravá. 

SEZNAMTE SE S MOTÝLEM 

S VÝTEČNOU OVOCNOU PŘÍCHUTÍ

Nutrilite™ Kids Omega-3
• Úžasně chutné žvýkací tablety (pro děti 

i dospělé) s cennými omega-3 mastnými 
kyselinami (DHA a EPA) a vitaminem D. 

• U dospělých přispívá DHA k udržování 
normální činnosti mozku a k udržení normálního 
stavu zraku. Pozitivního účinku lze dosáhnout 
při denním příjmu 250 mg DHA.

• Děti potřebují vitamin D pro správný růst 
a vývin kostí. Vitamin D také přispívá k normální 
funkci imunitního systému.

• Snadno se užívají: dají se žvýkat a snadno 
se polykají, nemusejí se zapíjet.

• Bez umělých barviv, aromat a konzervačních 
látek.

30 měkkých žvýkacích tablet, obj. č. 
122447
MCH: 630,00 Kč

SEZNAMTE 
SE SE VČELKOU BEE BEE

Bee Bee a její příbuzní jsou 
velmi inteligentní hmyzí 
rodinkou. Umí skvěle 
vyhledávat nové zdroje 
nektaru a nová místa 
k usazení. Spolupracují 
jako tým, rychle se učí 
a na farmách Nutrilite  
se jim dobře daří. 
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Krása pramenící zevnitř

Doplněk stravy a nápoj na podporu krásy Truvivity 
by Nutrilite OxiBeauty™ působí zevnitř a pomáhá Vám 
chránit pokožku před oxidativním stresem, abyste se každý 
den cítila mladě a svůdně.

Doplněk stravy a nápoj na podporu krásy Truvivity 
by Nutrilite  vyživuje pokožku zevnitř a doplňuje Váš denní 
hydratační kosmetický režim dvěma způsoby během dne 
a v noci.

// A

// B

PŘIPRAVTE SVOU POKOŽKU POMOCÍ ŽIVIN NA DALŠÍ DEN, ABYSTE JI OCHRÁNILI 
PŘED VOLNÝMI RADIKÁLY A OXIDATIVNÍM STRESEM.

A // Truvivity by Nutrilite™ OxiBeauty™ Beauty Supplement
Doplněk stravy, který se užívá ráno pro vytvoření ochranné bariéry proti volným 
radikálům po celý den. Je to díky obsahu mědi a našeho komplexu PhytoVibrantTM. 
• Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, který hraje významnou 

úlohu v procesu stárnutí pleti. 
• Měď také přispívá k normální pigmentaci pokožky a normální funkci imunitního 

systému.
• Komplex PhytoVibrant™ je směsí výtažků z aronie a šalvěje.
• Výtažky z plodů aronie i šalvěje pocházejí z partnerské farmy NutriCert™ (aronie) 

a vlastních farem Nutrilite (šalvěj), na nichž se používají postupy udržitelného 
zemědělství.

60 tablet, obj. č. 120850
MCH: 2.180,00 Kč

DODEJTE TĚLU DÁVKU OCHRANNÝCH ŽIVIN VE FORMĚ LAHODNÉHO NÁPOJE

B // Truvivity by Nutrilite™ OxiBeauty™ Beauty Drink
Rostlinný doplněk stravy, který obsahuje vitamin E a komplex PhytoBeauty. 
Má podobu snadno připravitelného lahodného nápoje a představuje lehký a praktický 
způsob, jak pleť prospěšně chránit a hydratovat organismus. 
• S lahodnou příchutí plodů aronie.
• Obsahuje vitamin E, který přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
• Skvělý způsob, jak vyřešit hydrataci i výživu pleti v rámci jednoho jednoduchého 

režimu.
• Obsahuje komplex PhytoBeauty, který je směsí výtažků z černého rybízu 

a heřmánku.
30 sáčků, obj. č. 120854
MCH: 1.195,00 Kč

Legenda k symbolům:  Ráno  V poledne.

Truvivity 
by Nutrilite™

Značka Truvivity by Nutrilite vyvinula dva 
kosmetické systémy, které řeší dvě různé  
potřeby pleti.

SPOJENÍ TOHO NEJLEPŠÍHO  
OD NUTRILITE S TÍM NEJLEPŠÍM 
OD ARTISTRY

Toto je hlavní filozofie značky Truvivity by Nutrilite.

Celostní systém kombinující doplněk stravy a nápoj 
na podporu krásy vytvořený harmonickou souhrou 
přírody a vědy. Truvivity působí zevnitř navenek 
a odhaluje krásu skrytou v přirozené podstatě každé 
ženy. Zkrášlování zevnějšku začíná uvnitř.

Maximalizujte 
přínosy výrobků 

Truvivity  
s řadou ARTISTRY 

Skin Nutrition

V

EGETARIA

N
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Krása pramenící zevnitř

DODÁVÁ ŽIVINY, KTERÉ PŮSOBÍ ZEVNITŘ, ZATÍMCO SPÍTE, ABY VAŠE POKOŽKA 
VYPADALA (A BYLA NA DOTYK) SVĚŽÍ A REVITALIZOVANÁ*

B // Truvivity by Nutrilite™ Beauty Supplement (Doplněk stravy 
na podporu krásy)
Doplněk stravy, který obsahuje vitamin A, C a zinek. Abyste se mohli těšit z fascinující 
nové úrovně zdravě vyhlížející zářivé pleti, užívejte Beauty Supplement před spaním.
• Obsahuje patentovaný komplex PhytoInfuse™ poskytující směs výtažků z kustovnice 

čínské, šípků a hroznových semínek.
• Obsahuje patentovaný fytoceramidový komplex – speciální složení obsahující 

pšeničné ceramidy.
• Obsahuje vitamin C přispívající k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.
• Obsahuje vitamin A a zinek, které přispívají k udržení normálního stavu pokožky.

30 blistrů x 2 tablety, obj. č. 119407
MCH: 2.110,00 Kč

POSKYTUJE DÁVKU OSVĚŽENÍ A SMĚS ŽIVIN, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ KE ZDRAVÍ 
POKOŽKY A POMÁHAJÍ ZMÍRŇOVAT ÚNAVU A VYČERPÁNÍ

A // Truvivity by Nutrilite™ Beauty Powder Drink (Nápoj v prášku 
na podporu krásy)
Doplněk stravy, který poskytuje vitamin C a zinek. Beauty Powder Drink 
je nutrikosmetický výrobek, který pleti napomáhá vypadat celý den svěže. S lahodnou, 
osvěžující grapefruitovou příchutí.
• Obsahuje vitamin C z výtažku z třešní acerola přispívající k normální tvorbě kolagenu 

pro normální funkci kůže.
• Obsahuje zinek, který přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
• Obsahuje patentovaný PhytoCeramide Complex obsahující pšeničné ceramidy.

30 sáčků, obj. č. 119405
MCH: 1.155,00 Kč

 * Prostřednictvím přirozeného regeneračního spánkového cyklu, abyste se probudili svěží a odpočatí. Legenda k symbolům:  Ráno  V poledne  Večer

// A

// B

10%
UŠETŘETE 10 % 

PŘI NÁKUPU 
CELÉHO 
BALÍČKU

10%
UŠETŘETE 10 % 

PŘI NÁKUPU 
CELÉHO 
BALÍČKU

// C // D

D // Truvivity by Nutrilite™ Balíček
Systém se prodává za zvýhodněnou cenu a obsahuje:
• TRUVIVITY BY Nutrilite™ Beauty Powder Drink
• TRUVIVITY BY Nutrilite™ Beauty Supplement

Obj. č. 271916
MCH: 2.940,00 Kč

C // Truvivity by Nutrilite OxiBeauty Balíček
Systém se prodává za zvýhodněnou cenu a obsahuje:
• TRUVIVITY BY Nutrilite™ OxiBeauty™ Beauty Drink
• TRUVIVITY BY Nutrilite™ OxiBeauty™ Beauty Supplement

Obj. č. 296820
MCH: 3.035,00 Kč
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Vaše tělo je Vaším domovem – odráží Váš životní styl a uspokojuje Vaše jedinečné 
potřeby. Ať už se stěhujete, odjíždíte do zahraničí, měníte práci, zakládáte rodinu 
nebo už máte život vyřešený a užíváte si více času pro sebe, Vaše tělo zůstává 
v každé z těchto situací s Vámi. Ať už Vás život zavede kamkoli, Vaše tělo je Vaším 
domovem v každé životní fázi. S tím, jak se v průběhu života mění Vaše potřeby, měl 
by se měnit i způsob, jakým o své tělo pečujete. Zásadní význam má zdravý životní 
styl s pravidelným cvičením, dostatkem „času na sebe“ a vyváženou stravou. Jenže 
skloubit to vše dohromady může být náročné.

PERSONALIZOVANÁ 
ŘEŠENÍ  
PRÁVĚ PRO VÁS

Život je jedno velké dobrodružství a každá 
životní etapa nám přináší nová překvapení. 

NUTRILITE™ Balíček pro aktivní lidi

Mějte vše pod kontrolou Posilte svůj imunitní systém

• Omega-3 Complex: Obsahuje omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA, 
které přispívají k normální činnosti srdce.

• Vitamin C Plus: Obsahuje vitamin C, který přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu a normální funkci imunitního systému.

• Vitamin B Plus: Obsahuje vitaminy B6 a B12, které přispívají 
k normálnímu energetickému metabolismu.

obj. č. 294545
MCH: 2.235,00 Kč

• Vitamin C Plus 
Vitamin D 
Mineral Sticks Zinc

Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají 
k normální funkci imunitního 
systému. Každý z výrobků poskytuje 
živiny, které podporují buňky jiným 
způsobem.

obj. č. 294850
MCH: 2.120,00 Kč

Pro lidi, kteří mají během pracovního týdne zajištěnou 
vyváženou životosprávu a kteří každý víkend vyrážejí 
za dobrodružstvím.

Pro ty, kdo milují každodenní výzvy a chtějí 
se na ně snadno připravit.

NUTRILITE™ Balíček na imunitu
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NUTRILITE™ Balíček pro budoucí maminky*

Skvělý pomocník  
v těhotenství

Pro těhotné ženy, které chtějí udělat  
něco navíc pro své dítě i pro sebe.

• Cal Mag D Plus: Obsahuje vápník, který je potřebný pro udržení 
normálního stavu kostí a zubů.

• Iron Folic Plus: Obsahuje folát, který přispívá k růstu 
zárodečných tkání během těhotenství.

obj. č. 294852
MCH: 1.690,00 Kč obj. č. 308133*

obj. č. 305543
MCH: 3.385,00 Kč

NUTRILITE™ Balíček pro nejmenší

Chutná podpora imunity  
pro Vaše nejmenší

Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem  
zajistit živiny, jež potřebují k tomu,  
aby byly silné a zdravé.

• Kids Omega-3: Obsahuje omega-3 mastné kyseliny  
(DHA a EPA) a vitamin D.

• Balíček na imunitu Plus: Obsahuje vitamin D, který přispívá 
k normální funkci imunitního systému u dětí, vitamin C, zinek a kyselinu 
mléčnou. 

Nutrilite™ Balíček Pro nejlepší věk

Zůstaňte plní energie, fit a připraveni  
na vše! 

Pro ty, kdo chtějí zůstat fit a užít si každý  
den na maximum!

• All Plant Protein
• Omega-3 Complex 
• Koenzym Q10 

 * Těhotné a kojící ženy by se před použitím jakéhokoli doplňku stravy měly poradit s lékařem.  * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
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Nutrilite™ Balíček Jen tak dál

Podpora aktivního  
životního stylu

Pro dospělé se středně aktivním životním stylem, kteří 
jsou neustále v pohybu, zajišťuje tento balíček energii 
a regeneraci svalů, posiluje imunitu, a dává jim tak sílu 
jít dál.

Nutrilite™ Balíček Výživa pro krásu

Skvělý způsob jak podpořit krásu 
zevnitř

Pro ty, kdo neustále hledají nové způsoby, jak zdokonalit 
a ochránit svou krásu, a vědí, že skutečná krása pramení 
zevnitř!

obj. č. 305546
MCH: 3.655,00 Kč

obj. č. 305545
MCH: 2.690,00 Kč

• Truvivity by Nutrilite™ Beauty Powder Drink
• Truvivity by Nutrilite™ Beauty Supplement
• Vitamin C Plus

• XS™ Pre-Workout Drink 
• XS™ Proteinové tyčinky – příchuť čokolády
• Vitamin C Plus
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Kontrola hmotnosti

Lepší postava?

Ano,  
může 
být! JSOU LAHODNÉ, PRAKTICKÉ A POMOHOU VÁM 

KONTROLOVAT VELIKOST PORCÍ!

Objevte vynikající způsob, 
jak si pomocí náhrad jídel, 
instantních jídel a podpůrných 
výrobků bodykey kontrolovat 
velikost porcí a příjem 
kalorií. Vyberte si ze široké 
nabídky výrobků, které byly 
vyvinuty tak, aby vyhovovaly 
Vašim potřebám.

bodykey by 
Nutrilite™
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Kontrola hmotnosti

PROČ JSOU TYČINKY bodykey PRO SNIŽOVÁNÍ 
HMOTNOSTI A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TAK DŮLEŽITÉ?

• Jsou obohaceny o 13 vitaminů a 11 minerálních látek.
• Přispívají k normálnímu energetickému metabolismu 

a normálnímu metabolismu makronutrientů.
• Přispívají ke správnému fungování trávicích enzymů.
• Neobsahují umělá barviva, konzervační látky  

ani geneticky modifikované přísady.
• Neobsahují částečně ztužené oleje ani tuky.
• A jsou jednoduše velmi chutné a lahodné!

DOKONALÉ ŘEŠENÍ KE SPLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ PŘI REDUKCI 
HMOTNOSTI

• Nahradíme-li při dietě s omezeným energetickým příjmem dvě 
jídla denně tyčinkou bodykey, pomůže nám to udržet si nižší 
hmotnost a dosáhnout svých cílů při kontrole hmotnosti.

• Nahradíme-li při dietě s omezeným energetickým příjmem 
jedno jídlo denně novou tyčinkou, pomůže nám to udržet si nižší 
hmotnost a dodržovat zásady zdravého životního stylu. Abychom Vám usnadnili nalezení té správné 

náhrady jídla, vytvořili jsme chutné tyčinky 
bodykey by Nutrilite™ v souladu s nejpřísnějšími 
standardy pro kontrolu hmotnosti a požadavky 
Nutrilite™.

CHUTNÁ NÁHRADA 1–2 DENNÍCH JÍDEL

bodykey by Nutrilite™ Tyčinky
Dvě lahodné příchuti se spoustou přísad z přírodních zdrojů, které nahradí 
porci denního jídla.
• Tyčinka - příchuť hořké čokolády s kakaovou drtí a mandlemi
• Tyčinka - příchuť tropického ovoce s mangem, jablky, 

meruňkami, lněnými a slunečnicovými semínky

Příchuť hořké čokolády obj. č. 121056
MCH: 1.360,00 Kč
Příchuť tropického ovoce obj. č. 121057
MCH: 1.360,00 Kč
Každé 812g balení obsahuje 14 tyčinek po 58 g.

bodykey by 
Nutrilite™ 
tyčinky
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Kontrola hmotnosti

LAHODNÝ KRÉMOVÝ POKRM 
K OBOHACENÍ VAŠÍ STRAVY

bodykey POLÉVKY – náhrada jídla 
pro kontrolu hmotnosti
Dvě lahodné příchuti se spoustou přírodních 
přísad, které nahradí porci denního jídla:
• Kuřecí na asijský způsob s kuřecím 

vývarem, sušenou cibulí, sušenými klíčky 
fazolí mungo, sušenými houbami, sušeným 
pórkem, směsí asijského koření, černým 
pepřem a solí.

Obj. č. 122165
MCH: 1.385,00 Kč
• Žampionová s petrželí se sušenými 

žampiony, petrželí, sušeným česnekem, 
černým pepřem a solí. Vhodná pro 
vegetariány.

Obj. č. 122164
MCH: 1.385,00 Kč
Každé 700 g balení obsahuje 2 sáčky 
po 350 g.

PROČ JSOU POLÉVKY bodykey PRO SNIŽOVÁNÍ 
HMOTNOSTI A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TAK DŮLEŽITÉ?

• Jsou obohaceny o 13 vitaminů a 11 minerálních látek.
• Přispívají k normálnímu energetickému metabolismu 

a normálnímu metabolismu makronutrientů.
• Přispívají ke správnému fungování trávicích enzymů.
• Neobsahují palmový olej, umělá barviva, aromata,  

konzervační látky a geneticky modifikované přísady.
• Neobsahují částečně ztužené oleje ani tuky.
• Neobsahují fruktózový sirup z kukuřičného škrobu.

DOKONALÉ ŘEŠENÍ KE SPLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ PŘI 
REDUKCI HMOTNOSTI

• Nahradíme-li při dietě s omezeným energetickým příjmem dvě 
jídla denně polévkou bodykey, pomůže nám to udržet si nižší 
hmotnost a dosáhnout svých cílů při kontrole hmotnosti.

• Nahradíme-li při dietě s omezeným energetickým příjmem 
jedno jídlo denně polévkou, pomůže nám to udržet si nižší 
hmotnost.

Instantní polévky bodykey Vám pomohou 
mít pod kontrolou množství kalorií a velikosti 
porcí, a omezit tak příjem sacharidů a tuků.

bodykey by 
Nutrilite™ 
polévky
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Kontrola hmotnosti

KRÉMOVÉ A CHUTNÉ

A // bodykey Krémové koktejly
Krémové koktejly vytvořené tak, aby Vás podpořily ve snaze zhubnout, nabízíme 
ve dvou skvělých příchutích. V bodykey by Nutrilite Šejkru smíchejte obsah 
jednoho sáčku s 250 ml polotučného mléka, protřepejte a nechte si chutnat.

// A

Příchuť vanilky  
14 sáčků x 23,5 g
Obj. č. 116661
MCH: 1.320,00 Kč

Příchuť čokolády  
14 sáčků x 26,5 g
Obj. č. 116660
MCH: 1.320,00 Kč

INSTANTNÍ KOKTEJLY BODYKEY VÁM POMOHOU MÍT 
POD KONTROLOU MNOŽSTVÍ KALORIÍ A VELIKOSTI 
PORCÍ, A OMEZIT TAK PŘÍJEM SACHARIDŮ A TUKŮ.

bodykey by Nutrilite ŠEJKR
Obj. č. 301617
MCH: 305,00 Kč
Výrobek není zobrazen.

bodykey™ 
instantní 
koktejly
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Kontrola hmotnosti

Zkroťte své chutě pomocí výrobku 
Nutrilite™ Appetite Controller!

// A

S VÝROBKEM Nutrilite APPETITE CONTROLLER je kontrola 
hmotnosti snazší – jste lépe vybaveni ke kontrole velikosti 
porcí.

LEPŠÍ KONTROLA PŘÍJMU KALORIÍ

A // Nutrilite™ Appetite Controller
Výrobek Appetite Controller značky Nutrilite na bázi glukomannanu, což je látka, 
která se přírodní cestou získává z kořene rostliny zvané Konjac amorphophallus, 
pomáhá snížit množství přijímané potravy a zvyšuje úbytek hmotnosti. 
Po smíchání s tekutinou zabírá místo ve Vašem žaludku, když se při zažívání 
přemění v gel. Gel tlačí na stěny žaludku a vytváří pocit sytosti, což Vám může 
pomoci snížit příjem potravin před každým jídlem. Kromě toho tento výrobek 
obsahuje přírodní výtažek z černého bezu. Je to skvělé řešení pro lidi, kteří mají  
sklon k přejídání a kteří chtějí zmenšit porce svých jídel.
• Bez chuti – lze jej smíchat s vodou nebo oblíbeným džusem, aniž by to ovlivnilo 

jejich chuť. Míchejte ho s různými džusy a každý den si vychutnejte jinou 
příchuť!

• Bez umělých sladidel, barviv, aromat a konzervačních látek.
• Baleno v jednotlivých sáčcích – báječné na cesty.

30 sáčků, obj. č. 119792
MCH: 1.155,00 Kč

Vyzkoušejte také Nutrilite All Plant Protein, více informací najdete na str. 28.

// C

// B

ZDRAVÍ A RELAX

B // bodykey™ Bylinný čaj
Bylinný čaj ochucený citronovou trávou, 
zeleným čajem a kopřivami Vám pomůže 
udržovat optimální příjem tekutin 
nezbytný pro dobrou kondici, zejména 
pokud dodržujete program na snížení 
hmotnosti. Jeden čajový sáček zalijte 
200 ml vroucí vody a nechte pět minut 
louhovat.
Obj. č. 116670
MCH: 250,00 Kč

VLÁKNINA BEZ PŘÍCHUTI

C // Nutrilite Fibre Powder 
Vláknina v prášku
Tento kvalitní doplněk stravy v prášku 
neutrální chuti Vám umožní doplnit si jídlo 
a pití o vlákninu.
• Prvotřídní směs tří druhů rozpustné 

vlákniny z přírodních rostlinných 
zdrojů.

• Sypký prášek lze jednoduše vmíchat 
do jakéhokoli nesyceného nápoje 
nebo jím posypat jídlo, aniž bychom 
mu dodali nežádoucí chuť.

Krabička s 30 sáčky po 6 g, 
obj. č. 102736
MCH: 1.025,00 Kč

BOJUJTE 
S PŘEJÍDÁNÍM

V

EGETARIA

N

V
EGETARIA
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VÍCE ZÁŽITKŮ 
S ŘADOU XS™ 
SPORTS NUTRITION

Sada výrobků pro sportovní nadšence. Každý z velmi 
kvalitních a chutných výrobků přináší požadované 
výsledky ve správném okamžiku.

Řada XS Sports Nutrition je určena lidem, kteří touží 
po dobrodružství, vrhají se do něj po hlavě a každý 
okamžik si užívají naplno. Řada XS Sports Nutrition 
je určena lidem, kteří neustále posunují hranice svých 
možností. Tři kategorie výrobků XS Sports Nutrition Vás 
podpoří v každé etapě Vaší cesty, abyste se na cestě za 
dobrodružstvím mohli posunout výš.

Balení XS Sports Nutrition získává zcela nový vzhled včetně nového loga XS. Upravená balení budou zaváděna postupně 
během několika nadcházejících měsíců, přičemž termíny se mohou na jednotlivých trzích a u jednotlivých výrobků lišit.
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S VITAMINEM C

A // XS™ Rhodiola Plus
• Každá tableta obsahuje 30 mg vitaminu C. 

Vitamin C přispívá k normální funkci energetického 
metabolismu a k normální činnosti nervové soustavy.

• Jedna porce obsahuje 75 mg přírodního kofeinu získaného 
z výtažku ze zeleného čaje.

• Bez obsahu cukru. 
• Bez umělých aromat, barviv a přidaných konzervačních 

látek.
Obsah: 60 tablet, obj. č. 101593
MCH: 885,00 Kč

ENERGIE VE TROJÍ PODOBĚ

B // XS™ Pre-Workout 
Drink – příchuť citronu a limetky
NABIJTE SE PŘI TRÉNINKU ENERGIÍ! 
XS Pre-Workout sáčky jsou určeny 
k přípravě lahodného nápoje, který 
obsahuje v každé porci 4,3 g větvených 
aminokyselin a 3 g kreatinu.
• Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při 

opakovaných dávkách krátkodobého, 
ale velmi intenzivního cvičení.

• Každá porce obsahuje také bohatý 
komplex vitaminů B*, který přispívá 
k normálnímu energetickému 
metabolismu a ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

Obsah: 15 sáčků po 30 g/450 g
Obj. č. 121602
MCH: 1.055,00 Kč

XS™ Rhodiola 
Plus

Vitamin C přispívá k normální funkci energetického 
metabolismu a k normální činnosti nervové soustavy.
Jedna porce obsahuje 75 mg přírodního kofeinu získaného 

Bez umělých aromat, barviv a přidaných konzervačních 

// A

Aktivní životní styl

// B

NA ZAČÁTKU TRÉNINKU 
DOPŘEJTE SVÉMU ORGANISMU 
OKAMŽITÝ PŘÍLIV ENERGIE. 

 * Vitaminy B1, B2, B3, B6 a B12 přispívají k normálnímu energetickému 
metabolismu. 
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LAHODNÁ PŘÍCHUŤ KAKAA A ČOKOLÁDY, 
VYSOKÝ OBSAH BÍLKOVIN

B // XS™ Hydrolyzed Whey Protein 
– čokoládová příchuť
NABERTE SVALOVOU HMOTU. 
XS Hydrolyzed Whey Protein – čokoládová příchuť 
je vyroben z rychle stravitelné hydrolyzované 
syrovátkové bílkoviny.
• Bílkoviny podporují zachování a růst svalové 

hmoty.
• Každá lahodná porce Vám dodá 29 g bílkovin 

a neobsahuje přitom žádný cukr.
• Tento výrobek XS obohacený komplexem Red 

Orange Complex dále obsahuje 
vitaminy C a E, čímž přispívá k ochraně buněk 
před oxidativním stresem.

• Obsahuje 6 vitaminů B, které přispívají 
k normálnímu energetickému metabolismu 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Obsah: 17,5 porcí po 40 g/ 700 g
Obj. č. 121606
MCH: 1.880,00 Kč

LAHODNÁ PŘÍCHUŤ KAKAA A ČOKOLÁDY, 

 Hydrolyzed Whey Protein 

XS Hydrolyzed Whey Protein – čokoládová příchuť 
je vyroben z rychle stravitelné hydrolyzované 

Bílkoviny podporují zachování a růst svalové 

Každá lahodná porce Vám dodá 29 g bílkovin 
a neobsahuje přitom žádný cukr.
Tento výrobek XS obohacený komplexem Red 
Orange Complex dále obsahuje 
vitaminy C a E, čímž přispívá k ochraně buněk 

Obsahuje 6 vitaminů B, které přispívají 
k normálnímu energetickému metabolismu 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Obsah: 17,5 porcí po 40 g/ 700 g

Aktivní životní styl

VYVÁŽENÁ KOMBINACE, KTERÁ DODÁ VAŠEMU 
TRÉNINKU ENERGII

A // XS™ Electrolyte Drink – příchuť 
pomeranče a limetky
UHASTE I TU NEJUKRUTNĚJŠÍ ŽÍZEŇ. 
XS™ Electrolyte Drink obsahuje vyvážený 
elektrolytický roztok se sacharidy, který doplňuje 
elektrolyty a zvyšuje vstřebávání vody při fyzické 
zátěži.
• Elektrolytický roztok se sacharidy Vám také 

dodává energii potřebnou ke cvičení a přispívá 
k udržení výkonnosti během dlouhodobé 
vytrvalostní zátěže. 

• Obsahuje speciální kombinaci tří látek: guarany, 
kořene řeřichy peruánské a quercetinu.

Obsah: 15 sáčků po 25 g/375 g
Obj. č. 121604
MCH: 645,00 Kč

// A

// B

UHASTE ŽÍZEŇ 
A DOPLŇTE  
ELEKTROLYTY.  

RYCHLE SE ZREGENERUJTE, 
NABERTE SVALOVOU HMOTU 
A PŘIPRAVTE SE NA DALŠÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ! 
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Aktivní životní styl

S BÍLKOVINAMI A SELENEM

A // Nutrilite™ Proteinové tyčinky
NABERTE SVALOVOU HMOTU. 
Každá tyčinka obsahuje 20 g bílkovin a má vysoký obsah vlákniny (15 g).
• Bílkoviny podporují zachování a růst svalové hmoty. 
• Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
• S komplexem vitaminů B, které přispívají k normálnímu energetickému 

metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
• Bez přidaného cukru.
• Obsah: 12 x 60 g / 720 g

Příchuť čokolády, obj. č. 121608
MCH: 1.060,00 Kč
Příchuť karamelu a vanilky, obj. č. 121609
MCH: 1.060,00 Kč

SKVĚLÁ MYŠLENKA PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE 
ZVLÁDNOUT VÍCE

B // XS™ Magnesium Sticks
XS Magnesium Sticks nabízí praktický způsob, 
jak si zajistit přísun doporučené denní dávky této 
životně důležité minerální látky, která přispívá 
k normální činnosti nervové soustavy a svalů.
• Jeden sáček dodá organismu 250 mg hořčíku.
• Osvěžující citronová příchuť.
• Praktické balení a granulované složení pro 

snadnou konzumaci kdekoli.
30 sáčků, obj. č. 121062
MCH: 360,00 Kč

// A // B
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Aktivní životní styl

VÍTE, ŽE...?

Při správném fungování lidského organismu hrají zásadní 
úlohu aminokyseliny. Lidský organismus je z jedné pětiny 
tvořen proteiny a stavebními kameny proteinů jsou právě 
aminokyseliny. Esenciální aminokyselina je aminokyselina, 
kterou si lidský organismus nedokáže vyrobit (buď vůbec, 
nebo v dostatečném množství), a tak je třeba ji dodávat 
ve stravě nebo formou doplňků stravy. Existuje devět 
esenciálních aminokyselin. Jedná se o histidin, isoleucin, 
leucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan a valin.

SKVĚLÁ CHUŤ

BEZ KOFEINU

BEZ BETA ALANINU

BEZ TAURINU

DOPLŇTE ENERGII PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL!

XS™ Amino Advantage
Chutný sportovní nápoj, který jednoduše zamícháte a který Vašemu 
organismu dodá palivo tolik potřebné pro Váš aktivní životní styl.
• Obsahuje všech devět esenciálních aminokyselin – jedná se o stavební 

kameny proteinů, které Váš organismus není schopen sám vyprodukovat.
• Tento nový výrobek je vhodný pro vegany, neobsahuje cukr, lepek ani 

laktózu a vhodně doplní každý typ stravování.
• Lze jej konzumovat jednou nebo dvakrát denně – před cvičením, při 

cvičení nebo i po cvičení.
Obsah: 30 porcí/192 g 
Obj. č. 118047*
MCH: 1.330,00 Kč

Do sklenice přidejte kostku 
ledu pro dosažení ještě lepšího 
CHUŤOVÉHO ZÁŽITKU! 

 * V prodeji do vyprodání zásob.
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XS™ POWER 
DRINK

Aktivní životní styl

EXTRA DÁVKA ENERGIE!

XS™ Power Drink
Žijete v neustálém spěchu? Připravte se na příliv 
energie s nápojem XS Power Drink!  
Proč je tak skvělý:
• SKVĚLÁ chuť, ŽÁDNÝ cukr a málo kalorií. 
• Obsahuje vitaminy B, které přispívají ke snížení míry 

únavy a vyčerpání a k normálnímu energetickému 
metabolismu.

12 plechovek x 250 ml, výběr příchutí:
Orange Kumquat Flavour – příchuť pomeranče 
a kumquatu,  
obj. č. 122109
Pink Grapefruit Flavour – příchuť grapefruitu,  
obj. č. 119802
Wild Berry Flavour – příchuť lesních plodů,  
obj. č. 118766
Tropical Flavour – příchuť tropického ovoce,  
obj. č. 117138
MCH: 630,00 Kč

PŘEJDĚTE NA JEDINÝ POWER DRINK V EVROPĚ S OBSAHEM 
ŽIVIN, KTERÉ BOJUJÍ S ÚNAVOU*  

 UDRŽUJÍ OBRANYSCHOPNOST**

XS™ Power Drink  
Příchuť zázvoru a mučenky  
S tímto power drinkem toho zažijete více díky integrované podpoře imunity pro 
Váš rychlý životní styl. 
• Obsahuje kofein a vitamin B5, které podporují duševní agilitu a bdělost*, 

a vitaminy B3, B5, B6 a B12, které přispívají ke snížení míry vyčerpání.  
• Kromě třešní acerola a šípku nápoj obsahuje i vitamin C a zinek** podporující 

přirozené obranné mechanismy organismu.   
• V chutném složení vyniká ostrost zázvoru a příchuť mučenky. 
• Nízkokalorický, bez cukru.

12 plechovek x 250 ml,
příchuť zázvoru a mučenky,  
obj. č. 298813***

Představujeme NOVÝ  
XS™ Power Drink 

 * Vitaminy B3, B5, B6 a B12 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.  
Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti.

 ** Vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.
 *** Více informací o cenách najdete na www.amway.cz

NOVINKA
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Odhodlání společnosti Amway 
nabízet výrobky špičkové kvality 
se odráží i v její výrobkové 
řadě potravin a nápojů. Díky 
vysoce kvalitním ingrediencím 
a původním receptům Amway 
s hrdostí představuje sortiment 
potravin a nápojů, které se stanou 
oblíbené v každé kuchyni.

JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ČAJŮ NA SVĚTĚ!

A // Darjeeling Tea
Tato speciální odrůda čaje se pěstuje, šlechtí 
a zpracovává pouze v čajových zahradách 
rozkládajících se na úpatí Himálají. Díky své jemně 
květinové vůni a znamenité chuti je naprosto 
nezaměnitelný a lze ho tedy považovat za skutečného 
krále mezi čaji.
200g balení, obj. č. 101162  
(100 nálevových sáčků)
MCH: 420,00 Kč

BOHATSTVÍ CHUTI!

B // English Breakfast Tea
Lahodná směs vybraných čajů z nejlepších plantáží 
na světě. Vyznačuje se bohatou, vyzrálou chutí a velmi 
výraznou barvou. Výtečný, osvěžující čaj, který 
si můžete dopřát v kteroukoli denní dobu.
8 vakuovaných balíčků x 125 g, 
obj. č. 117591  
(40 čajových sáčků v jednom balíčku)
MCH: 605,00 Kč

VŽDY ČERSTVÁ!

C // Instantní káva
Naše instantní směs prvotřídní kvality Vás 
v kteroukoli denní dobu postaví na nohy. 
Je vyrobena výhradně z aromatických zrn 
kávy arabica, která si uchovávají plnou chuť. 
Tradičně se zpracovává vymrazováním a balí 
se vakuově, aby si uchovala čerstvost.
4 vakuované balíčky x 100 g, 
obj. č. 100257
MCH: 790,00 Kč

NEPŘEKONATELNÁ VŮNĚ!

D // Mletá káva do překapávače
Tato jemná káva do překapávače vyrobená 
výhradně ze zrn kávy arabica pěstované 
v rovníkové oblasti překypuje chutí a vytříbenou 
vůní. Můžete si ji dopřát kdykoli během dne nebo 
jí můžete zakončit slavnostní večeři.
4 balíčky x 250 g, obj. č. 100180
MCH: 695,00 Kč

DOPŘEJTE SI VÝRAZNOU CHUŤ!

E // Espresso mletá káva
Vychutnejte si intenzivní dávku našeho velmi 
jemně mletého espressa, ať už samotného nebo 
použitého jako základ pro další druhy kávy, jako 
jsou cappuccino nebo latté. Vyrobeno výhradně 
ze zrn kávy arabica, která jsou zárukou luxusně 
bohaté, plné chuti.
4 balíčky x 250 g, obj. č. 100209
MCH: 720,00 Kč

PRVOTŘÍDNÍ KVALITA!

F // Zrnková káva
Čistá, velmi kvalitní zrna kávy arabica 
vypěstovaná na nejproslulejších kávových 
plantážích světa. Snadno se mele, je vhodná pro 
všechny způsoby přípravy čerstvé kávy, včetně 
kávovarů, presovačů a překapávačů.
4 balíčky x 250 g, obj. č. 100181
MCH: 775,00 Kč

// F// E// D
// C

// B

// A

POTRAVINY 
A NÁPOJE
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ITALSKÉ TĚSTOVINY OD AMWAY

Originální italské těstoviny vyrobené 
ve 100% z tvrdé pšenice durum nejvyšší 
kvality. Vyrábějí se metodou „trafilatura 
al bronzo“, která těstovinám dodává 
výjimečnou konzistenci a přispívá 
k lepšímu vstřebávání omáčky.

INTENZIVNÍ SLADKOKYSELÁ CHUŤ!

C // Balzamikový ocet z Modeny
Bez tohoto skvělého balzamikového octa 
vyráběného v Itálii, který je proslulý svou intenzivní 
ovocnou vůní a znamenitou sladkokyselou chutí, 
se neobejde žádný šéfkuchař, hospodyně nebo 
každý, kdo chce rozvíjet své kuchařské dovednosti. 
Vyrábí se z chutných hroznů odrůd Trebbiano 
a Lambrusco. Používá se při vaření nebo jako 
přísada do hotových pokrmů.
500 ml, obj. č. 200662
MCH: 435,00 Kč

EXKLUZIVNÍ OLIVOVÝ OLEJ!

D // Extra panenský olivový olej
Společně s předním italským výrobcem vysoce 
kvalitních a exkluzivních výrobků, firmou Carapelli 
Firenze, jsme vyrobili tento chutný extra panenský 
olivový olej z oliv rostoucích kolem Středozemního 
moře. Polyfenoly v olivovém oleji pomáhají chránit 
krevní lipidy před oxidativním stresem. Tohoto 
pozitivního účinku lze dosáhnout při denním příjmu 
20 g olivového oleje.
2 x 750 ml, obj. č. 3963
MCH: 1.040,00 Kč

// C

// D

100% 
PŠENICE TVRDÁ

// B

CHUŤ 
ITÁLIE!

A // Fusilli
6 x 500 g, obj. č. 4658
MCH: 340,00 Kč

B // Spaghetti
4 x 1 kg, obj. č. 4655
MCH: 455,00 Kč
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TRADICE KRÁSY  
A DOBRÉ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ 
POHODY

Značka ARTISTRY™ se zrodila z lásky ke kráse a dobré 
fyzické a duševní pohodě.  
U jejího zrodu stáli skuteční pionýři v oblasti výživy 
a krásy – muž, který založil NUTRILITE™, a jeho 
manželka se zájmem a touhou vyzkoušet jedinečné 
kosmetické rituály.

TO NEJLEPŠÍ Z VĚDY  
A PŘÍRODY

Věříme, že krása je živá, plná energie a povznášející. 
Je to Vaše pleť, která dýchá radostí ze zdravého 
života, který je v rovnováze, s hlubokým smyslem pro 
dobrou fyzickou a duševní kondici.  
Právě z tohoto důvodu vytváříme výrobky, jež spojují 
to nejlepší z vědy a přírody k naplnění potřeb Vaší 
pleti. 

KRÁSA
PERSONALIZOVANÁ ŘEŠENÍ  
PRÁVĚ PRO VÁS

Zanalyzovali jsme tváře více než 32 000 žen z celého 
světa, abychom vytvořili na míru šitá kosmetická řešení, 
která uspokojí individuální potřeby každé ženy.

  Více informací najdete na  
www.amway.cz84



ARTISTRY  
SKIN NUTRITION™ 
KOLEKCE

ARTISTRY 
SUPREME LX™ 
KOLEKCE

essentials 
BY ARTISTRY™

ARTISTRY  
INTENSIVE  
SKINCARE™  
KOLEKCE
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ARTISTRY 
SIGNATURE  
SELECT™ 
PERSONALIZOVANÉ 
SÉRUM

ARTISTRY SIGNATURE  
SELECT™ MASKY

ARTISTRY 
SIGNATURE  
SELECT™  
BODY
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VIDITELNĚ  
ZDRAVĚ 
VYHLÍŽEJÍCÍ  
PLEŤ BEZ 
KOMPROMISŮ.

Výrobky ARTISTRY Skin 
Nutrition působí jako 
doplňky pro Vaši pleť 
a využívají sílu pokročilých 
vědeckých poznatků o pleti 
a přirozenou sílu 
fytonutrientů.

ŘEKNĚTE ANO  
ČISTÉ KRÁSE  
ARTISTRY A NE 
KOMPROMISŮM.

ANO  
Vhodné pro vegany, inspirováno 
přírodou, dohledatelné oblíbené 
přísady, udržitelné metody 
zemědělství, dermatologicky 
testováno, inovativní, zaručeně 
bezpečné složky.

NE  
Testování na zvířatech, složky 
živočišného původu, parabeny, 
minerální olej, cyklický silikon,  
SLS/SLES (laurethsulfát sodný).
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VÝŽIVA, WELLNESS 
A VĚDECKÉ 
POZNATKY O PLETI 
– PŮSOBÍ 
SPOLEČNĚ PRO 
VÁS.

Značka Artistry Skin Nutrition™ představuje jedinečný přístup 
ke zdravé kráse, která spojuje znalosti dvou profesionálních 
značek a celkem 145 let zkušeností.

 * Zdroj: Euromonitor International Limited. Vitaminy a doplňky stravy, globální hodnota 
maloobchodních tržeb, % členění, 2020.

60 LET znalostí v oblasti krásy a péče o pleť.

Více než 85 let znalostí v oblasti výživy a tělesné 
a duševní kondice. Nejprodávanější značka vitaminů 
a doplňků stravy na světě.*

TRANSPARENTNOST,  
KTERÉ MŮŽETE 
DŮVĚŘOVAT
Každý výrobek Artistry Skin Nutrition™ 
obsahuje jeden či několik fytonutrientů 
z našich vlastních farem Nutrilite nebo 
partnerských farem NutriCert.  
Tyto farmy využívají udržitelné zemědělské 
postupy a upřednostňují přirozené metody, 
které respektují půdu a farmářské komunity.

SUPERSEMÍNKA  
Z PŘÍRODY!
Bílá semínka chia jsou přírodní 
supersemínka, která najdeme v každém 
výrobku Artistry Skin Nutrition. 

Bílá semínka chia:

• Jsou bohatá na fytonutrienty
• Viditelným způsobem přispívají k výživě 

a ochraně zdravé krásy pleti
• Podporují rovnováhu mikrobiomu pleti

Výrobky Artistry Skin Nutrition využívají 
patentovanou odrůdu pěstovanou 
na certifikované farmě Nutrilite™, 
což umožňuje sledování od semínka 
až k finálnímu výrobku. 
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… BEZ  
KOMPROMISŮ.

STEJNĚ JAKO TĚLO 
POTŘEBUJE VHODNÉ 
ŽIVINY, ABY BYLO 
ZDRAVÉ, POTŘEBUJE 
JE I VAŠE PLEŤ.
 
Kolekce Artistry Skin Nutrition byla 
vytvořena, aby Vám pomohla

 
ŘEŠIT PĚT ZÁSADNÍCH POŽADAVKŮ 
NA VÝŽIVU PLETI A ODHALIT VAŠI 
ZDRAVOU KRÁSU

DÍKY ČEMU VYPADÁ  
PLEŤ ZDRAVĚ?
Výzkum Artistry zjistil, že

PLEŤ VYPADÁ CO MOŽNÁ NEJZDRAVĚJŠÍ, 
JE-LI SPLNĚNO PĚT ZÁSADNÍCH 
POŽADAVKŮ NA VÝŽIVU PLETI.

ČISTOTA

Aby ochranná bariéra 
pleti zůstala čistá a bez 
látek s dráždivým 
účinkem.

Čisticí přípravky  
a odličovače

ROVNOVÁHA Pro stabilizaci a výživu 
kožního mikrobiomu.

Pleťové vody a emulze

OBNOVA
Pro posílení 
a regeneraci podpůrné 
struktury.

Hydratační přípravky

HYDRATACE
Pro saturaci pokožky 
a posílení její 
hydratační bariéry.

Hydratační přípravky

OCHRANA
Pro posílení bariéry, 
která chrání před vlivy 
životního prostředí.

Hydratační přípravky, 
hydratační přípravky 
s ochranou proti všem 
typům světelného záření 

PLATÍ PRO VŠECHNY
TYPY PLETI
TÓNY PLETI
VĚKOVÉ KATEGORIE PLETI
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A // Artistry Skin Nutrition – Hydrating  
Pěnový čisticí přípravek

Požadavek na výživu pleti:  
Čištění

• Odstraňuje nečistoty, jako je špína a prachové mikročástice 
(včetně PM 2,5).

• Patentovaná kombinace zklidňuje pleť a zmírňuje podráždění.
• Šetrný k mikrobiomu pleti.
• Zanechává v pleti hydratovaný a příjemný pocit.

Vhodné pro normální, suchou a citlivou pleť.

145 g, obj. č. 123793
MCH: 695,00 Kč

// A

B // Artistry Skin Nutrition – Hydrating  
Vyhlazující pleťové tonikum

Požadavek na výživu pleti:  
Rovnováha

• Stabilizuje a vyživuje mikrobiom a udržuje jej 
v rovnováze.

• Poskytuje pleti dávku silnější hydratace a péče.
• Vyhlazuje pleť pro hebčí vzhled i pocit.
• Připravuje pleť na blahodárné účinky dalších 

výrobků.

Vhodné pro suchou, normální až suchou a citlivou 
pleť.

200 ml, obj. č. 123795
MCH: 555,00 Kč

C // Artistry Skin Nutrition – Hydrating  
Gel-krém na oči

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Díky lehkému a superhydratujícímu složení má při 
aplikaci svěží, zklidňující účinek. 

• Posiluje úroveň hydratace po dobu 24 hodin.
• Využívá pečlivě vybrané optické difuzéry, které ladí 

s každým tónem pleti a rozjasňují ho. 
• Snižuje výskyt různých časných známek stárnutí, 

jako jsou linky a ochablost pleti, a redukuje tmavé 
kruhy a váčky pod očima.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

15 g, obj. č. 123796
MCH: 890,00 Kč

// C

// B

HYDRATAČNÍ  
ŘEŠENÍ
Udržují mladistvě vypadající pleť zářivou, 
hladkou a svěží, pomáhají jí odolat 
předčasným viditelným známkám stárnutí 
a zachovávají její pružnost. 

24
HODINOVÁ  
HYDRATACE
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HYDRATACE

24
HODINOVÁ  
HYDRATACE

B // Artistry Skin Nutrition – Hydrating  
Denní emulze

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Pomáhá chránit pleť před poškozením způsobeným UVA/
UVB zářením, modrým světlem a infračerveným zářením 
(ochrana proti všem typům světelného záření). 

• Pomáhá zlepšovat úroveň hydratace v pokožce a snižuje 
viditelnost pórů. 

• Pomáhá chránit pleť před negativními účinky hlavních 
typů znečištění.

Vhodné pro suchou, normální až suchou a citlivou pleť.

50 g, obj. č. 123800
MCH: 960,00 Kč

A // Artistry Skin Nutrition – Hydrating  
Gel-krém

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Posiluje přirozený obranný systém pleti. 
• Zvyšuje úroveň hydratace pleti a snižuje 

viditelnost pórů. 
• Pomáhá snižovat výskyt jemných linek 

a dalších známek stárnutí.
• Chrání pokožku před městskými stresovými 

faktory, jako je znečištění. 

Vhodné pro suchou, normální až suchou 
a citlivou pleť.

50 g, obj. č. 123798
MCH: 960,00 Kč

// B

// A

Výrobky Artistry Skin Nutrition používejte 
samostatně k řešení specifických potřeb Vaší 
pleti, nebo v kombinaci s dalšími výrobky pro 
jedinečný zážitek z péče o pokožku.

HYDRATACEČIŠTĚNÍ TONIZACE OŠETŘENÍ
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C // Artistry Skin Nutrition – Renewing  
Reaktivační oční krém

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Okolí očí hydratuje po dobu 24 hodin. 
• Po celý den a každý den  

zmírňuje viditelné známky stárnutí očí  
pro mladistvější vzhled. 

• Chrání před podrážděním, které způsobuje 
znečištění, a reaktivuje přirozený regenerační 
proces v pleti.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

15 g, obj. č. 123784
MCH: 1.205,00 Kč

B // Artistry Skin Nutrition – Renewing  
Změkčující emulze

Požadavek na výživu pleti:  
Rovnováha

• Přímo podporuje mikrobiom pleti.
• Pleť po čištění znovu prosytí hydratací a ošetří 

ji; pomáhá bránit úbytku hydratace. 
• Zmírňuje známky podráždění, pleť po použití 

vypadá zdravá, zářivá a revitalizovaná.
• Pleť připraví na blahodárné  

účinky dalších výrobků.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

200 ml, obj. č. 123783
MCH: 905,00 Kč

// B

// A

A // Artistry Skin Nutrition – Renewing  
Pěnový čisticí přípravek

Požadavek na výživu pleti:  
Čištění

• Je klinicky prokázáno, že z pleti odstraňuje dráždivé 
škodliviny a nečistoty (včetně PM 2,5).

• Obsahuje patentovanou kombinaci složek, která 
zklidňuje pleť a zmírňuje podráždění.

• Přátelský ke kožnímu mikrobiomu.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

125 g, obj. č. 123781
MCH: 755,00 Kč

// C

OBNOVUJÍCÍ 
ŘEŠENÍ
Zahlazuje časné až mírné známky stárnutí 
včetně jemných linek a vrásek, přičemž 
vyživuje pleť.

24
HODINOVÁ  
HYDRATACE
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24
HODINOVÁ  
HYDRATACE

C // Artistry Skin Nutrition – Renewing 
Reaktivační denní emulze

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Snadné nanášení, praktický způsob, jak 
osvěžit, regenerovat a revitalizovat pleť.  

• Pomáhá chránit pleť před poškozením 
způsobeným UVA/UVB zářením, modrým 
světlem a infračerveným zářením (ochrana 
proti všem typům světelného záření). 

• Posiluje úroveň hydratace pleti a zmírňuje 
viditelnost linek, vrásek a dalších výmluvných 
známek stárnutí. 

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

50 g, obj. č. 123857
MCH: 1.845,00 Kč

A // Artistry Skin Nutrition – Renewing  
Reaktivační krém

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Posiluje úroveň hydratace pleti až na 24 hodin; pomáhá 
pleti cítit se vyživeně po celý den. 

• Řeší různorodé požadavky na výživu pleti a reaktivuje její 
samoomlazovací schopnosti.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

50 g, obj. č. 123785
MCH: 1.845,00 Kč

B // Artistry Skin Nutrition – Renewing 
Reaktivační denní krém

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Reaktivuje přirozený regenerační proces pleti 
s komplexem Repair Complex na bázi fytonutrientů pro 
pevnější podpůrnou strukturu.

• Posiluje úroveň hydratace pleti; hydratace 
až na 24 hodin pro jemnější a hladší pleť. 

• Pomáhá chránit pleť před poškozením způsobeným 
UVA/UVB zářením, modrým světlem a infračerveným 
zářením (ochrana proti všem typům světelného záření). 

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

50 g, obj. č. 123787
MCH: 1.845,00 Kč

// A

// C

// B

OBNOVAVýrobky Artistry Skin Nutrition používejte 
samostatně k řešení konkrétních potřeb pleti, 
nebo v kombinaci s ostatními výrobky pro 
optimální režim péče o pleť.

HYDRATACEČIŠTĚNÍ TONIZACE OŠETŘENÍ
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Artistry Skin Nutrition – Firming  
Krém s vysokým liftingovým účinkem

Požadavky na výživu pleti:  
Obnova, hydratace, ochrana

• Vypíná, zpevňuje a vyhlazuje povislou pleť, 
hluboké vrásky, linky a změny zbarvení.

• Chrání před podrážděním, které způsobují 
agresivní faktory, jako např. znečištění. 

• Splyne s pokožkou pro bohatou, výživnou 
hydrataci a úlevu od suchosti a napjatosti.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

50 g, obj. č. 123786
MCH: 2.025,00 Kč

ZPEVŇUJÍCÍ 
ŘEŠENÍ
Zpevňuje, vypíná a řeší viditelnost 
pokročilejších známek stárnutí, jako jsou 
hluboké vrásky nebo nezdravý vzhled pleti.

24
HODINOVÁ  
HYDRATACE

ZPEVNĚNÍVýrobky Artistry Skin Nutrition používejte 
samostatně k řešení konkrétních potřeb pleti, 
nebo v kombinaci s ostatními výrobky pro 
optimální režim péče o pleť.

HYDRATACEČIŠTĚNÍ TONIZACE OŠETŘENÍ

K
R

Á
S

A
 A

R
TI

S
TR

Y
™
  /

/ 
 S

K
IN

 N
U

TR
IT

IO
N

™

// 105// 104



A // Artistry Skin Nutrition  
Micelární odličovač + čisticí přípravek 

Požadavek na výživu pleti:  
Čištění

• Okamžitě rozpouští i těžko odstranitelné, 
dlouhotrvající, voděodolné líčení odolné proti stírání 
a rozmazání.

• Pleť osvěžuje a vyživuje, zanechává ji vláčnou 
a s příjemným pocitem bez mastných reziduí.

• Účinný na všechny typy líčení očí, rtů i tváře, lze 
opláchnout vodou, nebo použít s ubrouskem. 

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

200 ml, obj. č. 123791
MCH: 650,00 Kč

B // Artistry Skin Nutrition  
Krémový odličovač

Požadavek na výživu pleti:  
Čištění

• Účinný na všechny typy líčení očí, rtů i tváře, lze 
opláchnout vodou, nebo použít s ubrouskem. 

• Okamžitě rozpouští i těžko odstranitelné, 
dlouhotrvající, voděodolné líčení odolné proti 
stírání a rozmazání, jakož i znečišťující částice 
(PM 2,5) a další dráždivé látky. 

• Nenarušuje ani neodstraňuje ostatní bariéry 
pleti, zejména bariéru v podobě mikrobiomu 
a hydratace.

• Dokonalý pro dvojí čištění.

Vhodné pro všechny typy pleti (včetně citlivé).

118 g, obj. č. 123779
MCH: 650,00 Kč

// A

// B

ODLIČOVAČE
Rychle a snadno odstraňují i dlouhotrvající 
a voděodolné líčení bez poškození přirozených 
bariér pleti.
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ARTISTRY™  
PERSONALIZOVANÁ  
SÉRA
Výrobky Artistry Skin Nutrition™ se díky 
svému složení perfektně doplňují s Artistry 
Signature Select Personalizovaným 
sérem, Intensive Skincare Pokročilým 
přípravkem na ošetření pleti s vitaminem 
C + HA a Artistry Dermasonic Ultimate Eye 
(s očními krémy).

KRÁSA.
PRAVDIVÝ 
PŘÍBĚH. 
MŮŽE BÝT VÁŠ.

 @ArtistryInEurope

 @artistryeurope

#ArtistrySkincare 
#ArtistrySkinNutrition 
#ArtistryHealthyBeauty
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Základní sérum tvoří naše voda 
100% obohacená fytonutrienty, 
která obsahuje směs pěti aktivních 
složek ze zdrojů NUTRILITE: výtažky 
z třešně acerola, černého rybízu, 
zeleného čaje, granátového jablka 
a špenátu.

Testováno s prokázanou vysokou 
účinností. Využívá balicí technologii 
obohacenou o účinné složky, která 
je poprvé použita výhradně v kosmetice, 
aby ochránila aktivační složení, a tak 
zajistila, že jednotlivé složky zůstanou 
až do okamžiku svého smísení čerstvé.

Naše jedinečné řešení díky 
až 25 kombinacím dodává vysokou 
úroveň účinnosti pro skvělou pleť.

Z LŮNA  
PŘÍRODY

DOVEDENÁ 
K DOKONALOSTI DÍKY 
VĚDECKÝM POZNATKŮM

PERSONALIZOVANÁ 
ŘEŠENÍ

25
INDIVIDUALI- 

ZOVANÝCH  
SMĚSÍ

TA NEJLEPŠÍ PLEŤ, JAKOU JSTE 
KDY MĚLI, DÍKY SMĚSI!
Stanovte tři hlavní potřeby své pleti a vytvořte 
si svou vlastní směs složek k dosažení té nejlepší 
pleti, jakou jste kdy měli.

ARTISTRY™  
SIGNATURE 
SELECT™ 
PERSONALIZOVANÉ 
SÉRUM

VĚDA A PŘÍRODA SPOJENÉ 
V NEJÚČINNĚJŠÍM SÉRU 
VŠECH DOB
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 * Na základě údajů shromažďovaných od roku 2009 pomocí dotazníků a systému počítačově 
vyhodnocované obličejové analýzy u více než 32 000 žen a mužů všech věkových kategorií, etnického 
původu a typů pleti z 12 zemí/regionů Severní a Jižní Ameriky, Asie a Evropy.

JAK SI VYTVOŘIT SVOU 
VLASTNÍ SMĚS?
VYBERTE SI AŽ TŘI AKTIVÁTORY

Když je třeba dosáhnout vysoce účinných 
výsledků, pak do popředí vystupuje jeden 
přípravek péče o pleť: sérum. Sérum doplňuje 
Váš systém péče o pleť a dodává účinné 
složky hluboko pod povrch pleti, takže řeší 
problémy přímo u zdroje, čímž je dosaženo těch 
nejúčinnějších výsledků.

PLEŤ KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE JEDINEČNÁ
Ženy po celém světě mají mnoho konkrétních  
potřeb týkajících se pleti. Vědečtí pracovníci  
ARTISTRY díky rozsáhlému výzkumu zjistili, že  
97,7 % žen má tři nebo více potřeb týkajících se pleti.*  
Každá žena může v touze po lepší, zdravě vyhlížející pleti dosáhnout 
skvělých výsledků, když využije péči o pleť šitou na míru právě pro ni. 
ARISTRY SIGNATURE SELECT Sérum je nejpersonalizovanějším přípravkem 
péče o pleť, který byl kdy vytvořen, protože nabízí 25 možných kombinací 
k řešení konkrétních potřeb pleti!

PROČ 
PERSONALIZOVANÉ?
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STANOVTE HLAVNÍ POTŘEBU 
SVÉ PLETI A ZVOLTE SADU, 
KTERÁ VÁM JI POMŮŽE 
VYŘEŠIT

STANOVTE DALŠÍ, V POŘADÍ 
DRUHOU, POTŘEBU SVÉ PLETI 
A DO SVÉ SADY PŘIDEJTE AŽ DVA 
AKTIVÁTORY

A // ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ Hydratační sada
24 ml + 2 ml, 
obj. č. 123754
MCH: 1.785,00 Kč

B // ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ Sada proti 
vráskám
24 ml + 2 ml, 
obj. č. 123756
MCH: 1.950,00 Kč

C // ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ Zpevňující sada
24 ml + 2 ml,
obj. č. 123757
MCH: 2.110,00 Kč

D // ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ Sada pro 
sjednocení tónu pleti
24 ml + 2 ml,
obj. č. 123758
MCH: 2.110,00 Kč

E // ARTISTRY SIGNATURE 
SELECT™ Rozjasňující 
sada
24 ml + 2 ml,
obj. č. 123755
MCH: 1.950,00 Kč

F // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Hydratační aktivátor
• Hydro-probiotická technologie
• Řeší dehydrovanou, suchou pleť. 
• 233% nárůst hydratace*
• 100 % zaznamenalo hladší a hebčí pleť.*
• 24hodinová hydratace*

2 ml, obj. č. 121556
MCH: 815,00 Kč

G // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Aktivátor proti vráskám
• Technologie redukující výskyt vrásek
• Řeší jemné linky a vrásky.
• 81 % zaznamenalo zlepšení vzhledu jemných linek 

a vrásek.*
• Redukuje a vyhlazuje jemné linky a dokonce i hluboké 

vrásky.* 
• Omlazená, svěžejší a mladistvěji vyhlížející pleť

2 ml, obj. č. 121558
MCH: 975,00 Kč

I // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Aktivátor pro sjednocení tónu pleti
• Vitaminová technologie řešící skvrny
• Řeší tmavé skvrny a nestejnoměrné zbarvení pleti. 
• 100 % zaznamenalo viditelnou redukci velikosti 

tmavých skvrn.
• 97 % dosáhlo snížení výraznosti tmavých skvrn.*
• Odstraňuje viditelné odolné tmavé skvrny. 
• Sjednocuje tón pleti.

2 ml, obj. č. 121560
MCH: 1.140,00 Kč

J // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Rozjasňující aktivátor
• Technologie obnovující zářivost pleti
• Řeší matnou, nevýraznou pleť.
• 100 % zaznamenalo větší jas a celkové rozjasnění 

pleti.*
• Dává vystoupit konturám pleti a zbavuje ji matnosti. 
• Revitalizuje jas a zářivost pleti. 

2 ml, obj. č. 121557
MCH: 975,00 Kč

H // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
Zpevňující aktivátor
• Technologie zpevňující pleť
• Zaměřuje se na povislou pleť.
• 92 % pocítilo zvýšení elasticity.*
• Klinicky ověřené výsledky v oblasti zlepšení 

pevnosti, zanechává na pohled pevnější pleť na čele 
a obličejové rysy s výraznou konturou, tonizované 
a definované.

2 ml, obj. č. 121559
MCH: 1.140,00 Kč

 * Zdroj: Klinická studie.
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 * Energetický index se testuje pomocí zkušební metody In-Vitro na lidských buňkách pojivové tkáně pomocí technologie kombinující  
jednotlivé složky pod názvem ARTISTRY Supreme LX™ (včetně výtažků z kmenových buněk gardénie plnokvěté a komplexu CellEÎect24.)

KOLEKCE  
ARTISTRY SUPREME LX 

Vyvinuto ve spolupráci 
s celosvětově uznávaným 
botanickým výzkumným střediskem 
s čelním postavením na poli 
rostlinného výzkumu. Regenerační 
schopnosti výtažků z kmenových 
buněk gardénie plnokvěté 
pomáhají synchronizovat přirozené 
biorytmy pleti a předcházet tak 
viditelným známkám stárnutí pleti.

Vyspělá technologie spolu se  
složkami NUTRILITE™ obohacená 
24karátovým zlatem pomáhá 
znásobit přirozenou schopnost 
pleti dobíjet energii. Energie v pleti 
se obnovuje a energetický index 
pleti dokonce v porovnání s výchozí 
hodnotou roste na 68násobek*.

Přispívají k optickému zlepšení tónu 
a rozjasnění pleti. K mladistvému 
vzhledu pleti přispívají díky 
své schopnosti rozptýlit 
viditelnost vrásek, tmavých míst 
a nedokonalostí.

VÝTAŽKY 
Z KMENOVÝCH BUNĚK  
gardénie plnokvěté

KOMPLEX  
CELL EFFECT 24

OPTICKÉ  
DIFUZÉRY

Díky znalostem a představivosti výzkumníků značky ARTISTRY™ 
vznikla nová generace luxusních pleťových přípravků, která 
navždy změnila měřítko krásy. 
Pleť získá energii, aby se chovala, jako by byla 
až o neuvěřitelných 15 let mladší. Mnohé viditelné známky 
stárnutí prakticky zmizí a objeví se neobyčejně mladistvý vzhled.

ARTISTRY™  
DODEJTE PLETI 
ENERGII, ABY 
SE CHOVALA,  
JAKO BY BYLA 
AŽ O 15 LET 
MLADŠÍ
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// B

// A

ARTISTRY SUPREME LX™ Sada
╘ ╠ ╛ obj. č. 278860
MCH: 11.405,00 Kč

OKAMŽITĚ HLADŠÍ A ZÁŘIVĚJŠÍ PLEŤ PLNÁ ENERGIE

A // ARTISTRY SUPREME LX™ Regenerační krém
Tento luxusní, technologicky vyspělý krém na obličej určený k boji proti 
stárnutí přispívá k proměně pleti a obnovení jejího mladistvého vzhledu, takže 
se pleť chová, jako by byla až o 15 let mladší.
• Pomáhá redukovat viditelné i neviditelné známky stárnutí. 
• Dokonale omladí vzhled pleti. 
• Pleť je okamžitě hebčí a znovu plná energie, vypadá výrazně pevnější, 

neboť již během 8 týdnů se zvýší pružnost obličeje i dekoltu.
• Silné antioxidanty přispívají k ochraně pleti proti volným radikálům 

urychlujícím stárnutí. 
• Luxusní změkčující, a přesto lehounký přípravek se dobře vstřebává.
• Nemastný, nekomedogenní.
╘ ╠ ╛ 50 ml, obj. č. 118184
MCH: 8.495,00 Kč

LEPŠÍ PEVNOST A PRUŽNOST JIŽ BĚHEM 8 TÝDNŮ

B // ARTISTRY SUPREME LX Regenerační oční krém
Bohatý, luxusní změkčující krém nabízí komplexní účinky proti stárnutí 
v partiích v okolí očí, kde se příznaky stárnutí objevují jako první. Antioxidanty 
pomáhají pleť chránit proti volným radikálům urychlujícím stárnutí a vyspělé 
složení bez parfemace pomáhá Vašim očím vypadat mladistvěji a zářivěji.
• Partie v okolí očí vypadají méně unaveně, odpočatěji, svěžeji.
• Zmírňuje viditelnost tmavých kruhů pod očima.
• Partie v okolí očí působí mladistvěji, pevněji a zářivěji již za 3 dny; během 

8 týdnů se díky větší pružnosti výrazně opticky zpevní. 
• Lze jej dobře využít jako podklad pod make-up; nijak nenaruší líčení očí 

výrobky značky ARTISTRY.
• Nekomedogenní a bezpečný pro nositelky kontaktních čoček.
╘ ╠ ╛ 15 ml, obj. č. 118185
MCH: 4.175,00 Kč

  Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti ╠ Citlivá pleť ╛ Alergologicky testováno 
╟ Oftalmologicky testováno 

PO PRVNÍM POUŽITÍ
JEMNÉ LINKY JSOU MÉNĚ VIDITELNÉ, PLEŤ 
JE HLADŠÍ, HEBČÍ A ZNOVU PLNÁ ENERGIE.
ZA 3 DNY
VIDITELNÉ VRÁSKY SE VYTRÁCEJÍ, PARTIE V OKOLÍ 
OČÍ VYPADAJÍ MLADISTVĚJI, PEVNĚJI A ZÁŘIVĚJI.
ZA 2 TÝDNY
PLEŤ VYPADÁ LÉPE NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM, 
DOCHÁZÍ K VÝRAZNÉMU OMEZENÍ VÝSKYTU 
VIDITELNÝCH VÁČKŮ, OPUCHLOST A OCHABLOST 
PLETI POD OČIMA VÝRAZNĚ USTUPUJE.
ZA 4 TÝDNY
PLEŤ SE VYHLAZUJE, SNIŽUJE SE VÝSKYT 
TMAVÝCH SKVRN A HLUBOKÝCH VRÁSEK, PARTIE 
V OKOLÍ OČÍ SE ZDAJÍ BÝT VYHLAZENĚJŠÍ.

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

DERMATOLOGICKY 
TESTOVÁNO
Všechny výrobky ARTISTRY™ Supreme LX  
jsou dermatologicky testované.

VÍTE, ŽE...?
ARTISTRY 
SUPREME LX obsahuje 
výtažek ze špenátových 
listů a výtažek z nezralých 
třešní acerola pěstovaných 
na farmách Nutrilite. Třešeň 
acerola se pěstuje na naší 
největší farmě Nutrilite, kde 
se sklízí během celého roku.

Vychutnejte si luxus těch 
nejdokonalejších výsledků 
doprovázený příjemnými zážitky, 
které obohatí všechny Vaše smysly.

NEJVYŠŠÍ LUXUS 
V KAŽDÉM 
SLOVA SMYSLU
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A // essentials by ARTISTRY™  
SADA S EMULZÍ PRO SMÍŠENOU AŽ MASTNOU 
PLEŤ
1. essentials by ARTISTRY Odličovací ubrousky
2. essentials by ARTISTRY Gel s čisticím účinkem
3. essentials by ARTISTRY Ochranné mléko SPF 30
╘ ╛ obj. č. 122303
MCH: 1.345,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti ╙ Normální až suchá pleť ╛ Alergologicky testováno 

// A

3 MINUTY PRO BÁJEČNOU PLEŤ.
Dodržováním běžného postupu péče o pleť pomocí 
sad výrobků ARTISTRY™ dosáhnete účinných výsledků.

Essentials 
by ARTISTRY
Udržujte pleť svěží, čistou a stabilizovanou  
pomocí přípravků essentials by ARTISTRY™.
Tato kolekce obsahující rostlinné výtažky  
je snadno pochopitelná a použitelná  
a rychle přináší požadované výsledky.

B //  essentials by ARTISTRY™ 
SADA S KRÉMEM PRO SUCHOU PLEŤ
1. essentials by ARTISTRY Odličovací ubrousky
2. essentials by ARTISTRY Gel s čisticím účinkem
3. essentials by ARTISTRY Hydratační krém
╙ ╛ obj. č. 121728
MCH: 1.345,00 Kč

// B

POHODLNĚ JEMNÉ, ALE ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ

C // essentials by ARTISTRY 
Odličovací ubrousky
Praktické, jednorázové čisticí ubrousky, které rychle a snadno 
odstraní make-up, dokonce i dlouhotrvající řasenku a rtěnku.
• Šetrné antioxidační složení zanechává v pleti pocit 

regenerace.
• Nezanechává mastný film.
╘ ╛ 25 ubrousků, obj. č. 121549
MCH: 290,00 Kč

// C

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

JEDNODUŠE 
PŘIROZENÁ 
PÉČE O VAŠI 
PLEŤ.
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DERMATOLOGICKY 
TESTOVÁNO
Všechny výrobky essentials by ARTISTRY  
jsou dermatologicky testováno.

// A

// B

ZÁROVEŇ ČISTÍ I TONIZUJE

A // essentials by ARTISTRY 
Gel s čisticím účinkem
Jemný, nemastný gel na vodní bázi 
s okurkovým výtažkem, který hloubkově 
a účinně čistí pleť a odstraňuje make-up, 
nečistoty, špínu ucpávající póry a přebytečný 
maz, a tak pomáhá dosáhnout svěže a čistě 
vyhlížející pleti.
• Složky z přírodních zdrojů.
• Zanechává v pleti pocit hebkosti 

a osvěžení bez vysušení. 
• Pomáhá zabraňovat nadbytečné tvorbě 

mazu, odstraňuje nežádoucí lesk.
• Zanechává v pleti vyvážené pH.
• Pro všechny typy pleti
╘ ╛ 125 ml, obj. č. 121547
MCH: 525,00 Kč

OPTIMÁLNÍ HYDRATAČNÍ ROVNOVÁHA PLETI 

C // essentials by ARTISTRY™ 
Hydratační krém
Tento výživný, avšak nikoli hutný krém vyživuje 
sušší pleť, aniž by v ní zanechával pocit 
mastnoty. Hydratační krém s obsahem modrého 
lotosu pomáhá pleť ošetřovat a hydratovat 
a vytváří v ní rovnováhu. 
• Zklidňuje, posiluje ochrannou hydratační 

bariéru pleti.
• Omezuje nepříjemný pocit suché pleti.
• Dlouhotrvající: 12hodinová hydratace. 
• Pro normální až suchou pleť
╙ ╛ 50 ml, obj. č. 121693
MCH: 680,00 Kč

CHRÁNÍ VAŠI PLEŤ PŘED PŮSOBENÍM SLUNCE

B // essentials by ARTISTRY™  
Ochranné mléko  
s SPF 30 UVA/UVB PA+++
Toto ochranné mléko zajišťuje dlouhotrvající 
hydrataci a zároveň chrání pleť před škodlivým 
UV zářením. 
• Kokosová voda pleť vyživuje a hydratuje, 
• Výtažek z třešní acerola schválený značkou 

Nutrilite má silné antioxidační vlastnosti. 
• Obsahuje oxid zinečnatý, ochranu proti slunci 

na bázi minerálních látek, která přispívá 
k ochraně pleti při delším působení UV záření 
a modrého záření z elektronických zařízení. 

• Africký meloun pomáhá pleti chránit se před 
poškozením vyvolaným znečištěním okolního 
prostředí.

╘ ╛ 50 ml, obj. č. 122162
MCH: 680,00 Kč

// C

// D

  Legenda k symbolům:  
╙ Normální až suchá pleť ╘ Všechny typy pleti  
╛ Alergologicky testováno

// E

JEMNÉ ZKLIDŇUJÍCÍ SLOŽENÍ

D // essentials by ARTISTRY™ 
essentials by ARTISTRY™ 
Gel na problematickou pleť
Tento neparfemovaný a nedráždivý gel s kyselinou 
salicylovou, vilínem a zeleným čajem proniká do pokožky, 
jemně ji čistí a rozjasňuje problémová místa. Při tom pleť 
zklidňuje a zmírňuje zarudnutí.
• Díky speciálnímu složení redukuje produkci kožního mazu 

a přispívá k odstranění nežádoucího lesku a nečistot.
• Preventivně chrání proti vzniku problémových míst. 
• Jemné složení pro každodenní využití.
╘ 30 ml, obj. č. 121658
MCH: 580,00 Kč 

PEČUJE O PROBLÉMOVÁ MÍSTA PLETI A OSVĚŽUJE JI

E // essentials by ARTISTRY™ 
Osvěžující tonikum na problematickou pleť
Tonikum na pleť se sklony k akné bez obsahu oleje s kyselinou 
salicylovou, citronem a aloe vera, které hloubkově čistí póry 
pro svěží pleť a přispívá k redukci kožního mazu. Pomáhá 
snižovat výskyt pórů a problémových míst.
• Přispívá k rozjasnění, vyčištění a uvolnění pleti pro zářivější 

vzhled.
• Brání vzniku nedokonalostí do budoucna.
• Nevysušující, nedráždivé
╘ 200 ml, obj. č. 121657
MCH: 515,00 Kč

SILNÁ DVOJKA PRO DOSAŽENÍ JEŠTĚ 
LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

essentials by ARTISTRY 
Sada na problematickou pleť
1. essentials by ARTISTRY Gel 

na problematickou pleť
2. essentials by ARTISTRY Osvěžující tonikum 

na problematickou pleť
╘ obj. č. 121896
MCH: 985,00 Kč

Oba výrobky obsahují výtažek 
z třešně acerola z farem 
nutrilite™ – bohatého zdroje 
antioxidantů a vitaminu c

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ PRO OŠETŘENÍ 
A PREVENCI VŠECH NEDOKONALOSTÍ
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ATRAKTIVNÍ MASKY NA  
OBLIČEJ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ  
ŘEŠIT PROBLÉMY VAŠÍ  
PLETI A POTĚŠÍ VAŠE SMYSLY. 

Luxus lázeňské 
péče v domácím 
prostředí

ČELO

T-ZÓNA

OBLAST POD OČIMA

TVÁŘE

BRADA

KRK

LINIE ČELISTI

PŘIROZENĚ VÝŽIVNÉ
Fytonutrienty NUTRILITE, jako je granátové jablko, černý rybíz, 
citrusy, bílá chia semínka a zelený čaj, poskytují pleti výživu 
a kosmetické výsledky.

POTĚŠENÍ PRO VAŠE SMYSLY
Personalizujte si svůj kosmetický zážitek a vychutnejte si celou 
škálu vůní, textur a účinků, které naplní potřeby Vaší pleti 
a dopřejí Vašim smyslům, po čem touží.

JEDINEČNÉ PRÁVĚ PRO VÁS
S 5 individuálními maskami máte více než 25 víceúčelových 
kombinací, které Vám pomohou řešit jedinečné potřeby Vaší 
pleti. Vyzkoušejte 

si další pokrokové řešení 
v personalizované 
péči o pleť s ARTISTRY 
SIGNATURE SELECT™ 
Maskami, naší první 
kolekcí určenou konkrétně 
pro individualizovanou 
péči o obličej pomocí 
aplikace více masek 
najednou.

ARTISTRY 
SIGNATURE 
SELECT™ 
MASKYK
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// B

// A

// D

// E

// C

DOPŘEJTE SI HYDRATACI A VYHLAZENÍ

A // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Hydratační maska
Zklidňující maska, která zvyšuje přirozenou úroveň 
hydratace a zmírňuje nežádoucí vlivy okolního prostředí.
• Pomáhá dosáhnout zdravě vyhlížející, vláčné pleti.
• Poskytuje hydrataci a podporuje zadržování vlhkosti.
• Obsahuje zelený čaj bohatý na antioxidanty ze zdrojů 

NUTRILITE.
• Zmírňuje poškození způsobené sluncem, větrem 

a znečištěním.
100 g, obj. č. 122343
MCH: 990,00 Kč

DOSÁHNĚTE VYHLAZENÉ DOKONALOSTI

B // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Vyhlazující maska
Cukrový peeling, který Vám pomůže dosáhnout dětsky 
jemné, hladké a dokonale vyhlazené pleti.
• Cukrová textura vyhlazuje drsnou pleť.
• Výtažek z černého rybízu ze zdrojů NUTRILITE pleť 

zklidňuje a vyživuje.
• Vůně černého rybízu hýčká smysly. 

100 g, obj. č. 122339
MCH: 835,00 Kč

VYČISTĚTE A OSVĚŽTE SVOU PLEŤ

C // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Čisticí maska
Hutná jílová maska, která se vsákne a odstraňuje 
přebytečný maz a nečistoty.
• Vytahuje z pórů nečistoty a přebytečný maz 

a zanechává matný tón pleti.
• Výtažek z citrusů ze zdrojů NUTRILITE udržuje v pleti pocit 

svěžesti a čistoty a osvěžuje smysly.
• Hutná jílová textura účinkuje hlouběji než běžné masky 

a řeší konkrétní problémy pleti.
100 g, obj. č. 122342
MCH: 990,00 Kč

ZPEVNĚTE SVOU PLEŤ, HÝČKEJTE SVÉ SMYSLY

D // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Zpevňující maska
Tato hřejivá maska zvýrazní kontury pleti, zpevní ji a celkově 
vypne.
• Pomáhá dosáhnout na pohled pevnější pleti a svěžího 

vzhledu.
• Granátové jablko ze zdrojů NUTRILITE sytí pleť 

antioxidanty.
• Hřejivý účinek a vůně granátového jablka jsou 

skutečným smyslovým zážitkem.
125 g, obj. č. 122341
MCH: 1.055,00 Kč

ROZJASNĚTE PLEŤ ZEVNITŘ

E // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Rozjasňující maska
Nadýchaná pěnová maska pomáhá vyrovnat 
nerovnoměrný tón pleti a odhalit rozjasněnou pleť.
• Pomáhá rozjasnit pleť zevnitř.
• Obsahuje výtažek z bílých chia semínek ze zdrojů 

NUTRILITE.
• Přispívá k zajištění rovnoměrného tónu pleti.

100 g, obj. č. 122340
MCH: 1.055,00 Kč

Staňte se odbornicí na používání více masek 
najednou a zvolte si tu správnou kombinaci, 
která vyřeší individuální potřeby Vaší pleti.

MÍCHEJTE 
A KOMBINUJTE
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ARTISTRY™ Intensive Skincare Pokročilý přípravek 
na ošetření pleti s vitaminem C + HA  
zmírňuje viditelnost mimických vrásek a při dlouhodobém 
používání přispívá k prevenci výskytu linek vznikajících 
působením agresivního prostředí. 

PROČ VITAMIN C?
Vitamin C je důležitý proto, aby podpůrná 
struktura naší pleti zůstala silná, pevná 
a vypadala zdravě.  
Každý den je tato struktura poškozována 
nestabilními molekulami známými jako volné 
radikály, což vede ke vzniku hlubokých mimických 
vrásek. Antioxidační působení vitaminu C pomáhá 
opravit poškozenou pleť posílením jejích 
hlubokých vrstev.

SUPER ÚČINNÁ PÉČE O MIMICKÉ VRÁSKY V POHODLÍ 
VAŠEHO DOMOVA!

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE POKROČILÝ 
PŘÍPRAVEK NA OŠETŘENÍ PLETI S VITAMINEM C + HA
• Okamžitě začíná vyhlazovat mimické vrásky  

a odstraňovat jejich výskyt.
• Je klinicky prokázáno, že viditelně vyhlazuje všechny 

mimické vrásky včetně jemných vějířků v koutcích očí, vrásek 
v koutcích úst a vodorovných rýh na čele.

• Obnovuje plnost pleti pro mladistvý, svěžejší a jemnější vzhled. 
• Zajišťuje účinnou antioxidační ochranu před nepříznivým 

působením okolí.
12 ml tekutiny + 0,61 g prášku, obj. č. 120524
MCH: 1.570,00 Kč

100% ČISTÝ 
VITAMIN C  
– SVĚŽÍ 
A ÚČINNÝ!

Používejte 
s Artistry 
Přístrojem 
Dermasonic pro 
lepší vstřebávání 
živin.

Vitamin C je multifunkční superstar v boji proti 
stárnutí a výjimečný antioxidant.

Není ovšem snadné využít  
potenciál vitaminu C naplno, protože jakmile  
jej rozpustíme v roztoku (např.  
séru nebo krému), začíná degradovat  
a ztrácí svou účinnost.

POKROČILÝ PŘÍPRAVEK 
NA OŠETŘENÍ PLETI  
S VITAMINEM C + 
HA OD ARTISTRY  
JE JINÝ.

Obsahuje inovativní aktivační víčko pro 
zachování čistoty a účinnosti

100% ČISTÝ 
VITAMIN C 

až do prvního použití pro vyšší účinnost.
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ARTISTRY INTENSIVE  
SKINCARE™

Tato kolekce výrobků inspirovaných klinickým výzkumem, 
z nichž každý je zaměřen na konkrétní příznak stárnutí, přináší 
výsledky srovnatelné s dermatologickým ošetřením, ovšem 
v klidu a pohodlí Vašeho domova.

100%
DOSÁHNĚTE ZLEPŠENÍ 
V HLADKOSTI PLETI  
I JEJÍ STRUKTURY JIŽ 
ZA ŠEST T ÝDNŮ.

94%
ŽEN POT VRDILO, ŽE JIŽ 
PO PRVNÍM POUŽITÍ BYLA 
JEJICH PLEŤ NA POHLED 
I NA DOTEK JEMNĚJŠÍ.

84%
ŽEN NADŠENĚ UVEDLO, 
ŽE PO ŠESTI T ÝDNECH 
V YPADALA JEJICH PLEŤ 
MLADISTVĚJI.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Power Duo
se skládá ze dvou výrobků za speciální cenu:
• ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE VYHLAZUJÍCÍ SÉRUM
• ARTISTRY INTENSIVE OBNOVUJÍCÍ PEELING
╘ ╛ 30 ml + 20 ml, obj. č. 119522
MCH: 3.315,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti ╛ Alergologicky testováno.

PŘI SPOLEČNÉM POUŽÍVÁNÍ 
ZAJIŠŤUJÍ PŘÍPRAVKY 
SILNĚJŠÍ ÚČINEK PŘI 
REDUKCI VELIKOSTI PÓRŮ 
A O 21 % LEPŠÍ A RYCHLEJŠÍ 
EXFOLIACI POKOŽKY.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Obnovující peeling a ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE Vyhlazující sérum lze pro zdokonalení zářivosti 
a struktury pleti používat zároveň.  Jak přípravky používat pro optimální výsledek:

+ ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Vyhlazující sérum používejte v rámci 
pravidelné péče o pleť dvakrát denně, pokud máte den bez ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE Obnovujícího peelingu. 
+ ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Vyhlazující sérum nepoužívejte ihned 
po aplikaci ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Obnovujícího peelingu. 
Ve dnech, kdy provádíte peeling, použijte pouze jednou. 
+ Vyhýbejte se okolí očí.

VÍTE, ŽE...?
…klinické testy prokázaly, že Vyhlazující sérum snižuje 
viditelnost pórů o 62 % za 4 týdny? Obnovující peeling 
přináší výsledky již  
za osm minut!

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

ARTISTRY™  
PRO 
PROFESIONÁLNÍ 
POMOC, 
PROFESIONÁLNÍ 
ŘEŠENÍ, 
PROFESIONÁLNÍ 
VÝSLEDKY. K
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ÚČINNÝ, AVŠAK JEMNÝ

A // ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Obnovující peeling
Zapomeňte na drsnou a suchou pokožku.  
Použijte tuto jemnou alternativu chemického  
peelingu a odhalte jemnější a zářivější pleť  
vybízející k pohlazení.
• Jemně odstraňuje odumřelé buňky pouze 

na povrchu pleti, nezpůsobuje tedy podráždění 
spojované s tradičním chemickým peelingem.

• Pomáhá redukovat viditelnost jemných linek 
a stařeckých skvrn již po šesti týdnech.

• Obsahuje v USA patentovaný přírodní enzym  
z hub Mucor Miehei, který se přizpůsobuje 
přirozené hladině pH Vaší pleti.

╘ 20 ml, obj. č. 107998
MCH: 2.010,00 Kč

DOKONALÉ ŘEŠENÍ PROTI VIDITELNĚ 
ZVĚTŠENÝM PÓRŮM

B // ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™  
Vyhlazující sérum
Tento moderní zdokonalující přípravek  
Vaši pleť okamžitě vyhladí a zredukuje  
výskyt rozšířených pórů. Pleť je po  
použití sametově hebká a zušlechtěná.
• U 80 % žen se výskyt pórů snížil již po jediném 

použití.
• Optické difuzéry pleť matují a regulují 

přebytečný kožní maz.
╘ 30 ml, obj. č. 117842
MCH: 1.675,00 Kč

Legenda k symbolům: 
╘ Všechny typy pleti

  ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Vyhlazující sérum by nemělo být používáno s jinými exfoliačními výrobky, jako je ARTISTRY SIGNATURE SELECT Vyhlazující maska, 
ARTISTRY essentials Alfa hydroxy sérum plus, ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Obnovující sérum na 14 nocí nebo ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Zpevňující sérum proti vráskám.

//A
// B

NEJLEPŠÍ STIMULACE TVORBY KOLAGENU, 
KTERÁ VYHLADÍ LINKY I VRÁSKY

C // ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Zpevňující sérum proti vráskám
Pečující přípravek s retinolem výrazně zvyšuje 
pevnost pleti a vyhlazuje linky a vrásky.
• Přes noc bojuje proti vráskám a ztrátě pružnosti; 

výsledkem je pevnější a lepší vzhled pleti.
• Kombinuje tři složky, které nejvíce stimulují 

tvorbu kolagenu: retinol, vitamin C a peptidy. 
• Targeting Complex, patentovaný v USA, dokáže 

dopravit retinol přesně tam, kde je ho zapotřebí, 
čímž se dosáhne systematické obnovy buněk.

╘ 30 ml, obj. č. 109709
MCH: 2.985,00 Kč

// C

VÍTE, ŽE...?
mezi sedm úhlavních nepřátel 
pleti – tedy faktorů, které nejvíce 
přispívají k jejímu stárnutí – patří:
• sluneční záření – UVA aUVB 
 paprsky 
• počasí 
• životní styl 
• vnitřní faktory 
• výživa 
• přirozené stárnutí 
• nesprávná péče o pleť
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DERMA ION GALVANIC

ULTRAZVUKOVÁ ČEPEL

DERMASONIC  
ULTIMATE EYE

VÍTE, ŽE...?
Ochranná vrstva na povrchu pleti 
chrání pleť před vnějšími vlivy 
a zároveň zabraňuje úniku živin. 
Tento proces má vedlejší účinek: 
kosmetické složky proniknou 
pouze na povrch pokožky. Kromě 
toho je pokožka na každé části 
našeho těla různá a potřebuje tedy 
odlišnou péči.

ARTISTRY™ Přístroj Dermasonic
pomáhá pleti lépe vstřebávat jednotlivé složky 
přípravků ARTISTRY, aby výsledky byly co možná 
nejlepší! Je navržen konkrétně pro různé části Vašeho 
obličeje, takže každému místečku se dostane veškeré 
péče, kterou si zaslouží!

MAXIMALIZUJTE PŘÍNOSY SVÝCH 
OBLÍBENÝCH KOSMETICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ ARTISTRY A DOSÁHNĚTE 
DÍKY TOMU JEŠTĚ LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ.

ARTISTRY™  
PŘÍSTROJ 
DERMASONIC. 
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3. DERMASONIC  
ULTIMATE EYE*
Technologie pro citlivou pleť v okolí očí. 
- Mikrogalvanické ošetření: Větší množství iontových 
mikroproudů pro lepší absorpci aktivních složek očních 
krémů ARTISTRY a maximalizaci výsledků.
- Tepelné ošetření: Vytváří tepelný účinek, který zlepšuje 
vstřebávání očních krémů ARTISTRY.
- Mikromotorické vibrace pokožku zdravě stimulují.
- Díky elegantnímu a ergonomickému designu je snadné 
pleť masírovat a stimulovat dokonce i na obtížně 
dostupných místech, jako jsou linky v okolí nosu a rtů.

// 1 // 3// 2

ARTISTRY™ DERMASONIC
obj. č. 122147
MCH: 7.545,00 Kč

 * Dermasonic Ultimate Eye nelze používat samostatně.  
Hlavici je třeba nasadit na ARTISTRY Přístroj Dermasonic.

obj. č. 297979
MCH: 1.680,00 Kč

1. ULTRAZVUKOVÁ ČEPEL
Ultrazvuková čepel produkuje ultrazvukové vibrace, které 
při kontaktu s vodou nebo pleťovými vodami ARTISTRY 
VYTVÁŘEJÍ EFEKT BUBLINKOVÝCH TRYSEK. Proud bublinek 
proniká hluboko do pórů na povrchu pleti, čistí černé tečky 
a přispívá k odstranění nečistot a zbytků líčení.

2. DERMA ION GALVANIC
Stimuluje a masíruje pleť, aby umožnil hlubší vstřebávání 
sér ARTISTRY™ – našich nejúčinnějších výrobků péče o pleť! 
Šest režimů – Hydratace, Zářivost, Proti vráskám, Lifting, 
Vitamin C a Signature Select – Vám dává možnost využít séra 
ARTISTRY naplno podle individuálních potřeb.

EFEKTIVNĚJŠÍ 
SYSTÉM PÉČE O PLEŤ

K
R

Á
S

A
 A

R
TI

S
TR

Y
™
  /

/ 
 Z

Á
K

LA
D

N
Í P

ÉČ
E 

O
 P

LE
Ť

// 137// 136



MILUJTE SVÉ TĚLO. 
OSLAVUJTE ROZDÍLY.

KAŽDÉ TĚLO JE JINÉ. KAŽDÁ ČÁST TĚLA JE JEDINEČNÁ. 
A TO JE NA TOM TO KRÁSNÉ.

Kolekce ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ Body je navržena tak, aby 
pomohla řešit několik potřeb Vaší pokožky zároveň. Můžete používat 
jednotlivé výrobky a soustředit se na konkrétní potřeby, nebo několik 
výrobků zkombinovat a zaměřit se díky tomu na hned několik potřeb 
zároveň.

OBJEVTE 5 VYSOCE ÚČINNÝCH 
TĚLOVÝCH VÝROBKŮ, které Vám 
umožní vytvořit si systém plný 
smyslných požitků, který bude 
přizpůsoben Vašim potřebám.

ARTISTRY™  
SIGNATURE 
SELECT™ 
BODY
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ROZJASNĚNÍ. HYDRATACE. OBNOVA TEXTURY. 
REVITALIZACE.

E // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Body Rozjasňující tělový krém
Tento bohatý, ale rychle se vstřebávající krém Vám pomůže 
odhalit viditelně rozjasněnou a více zářivou pokožku. 
Dodává povadlé, unaveně vypadající kůži ovlivněné 
znečištěním živý jas.
• Difuzéry přirozeného světla vytvářejí okamžitý jas.
• Díky našemu komplexu pro rozjasnění, který obsahuje 

výtažky z plodů třešně acerola a bílých chia 
semínek od značky NUTRILITE™, postupně přispívá 
k obnovení jednotného tónu a oživení pokožky.

200 g, obj. č. 123862
MCH: 870,00 Kč

// C// A // D // E// B
ČIŠTĚNÍ. MYTÍ. ZJEMNĚNÍ. POSÍLENÍ.

A // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Body Čisticí tělový přípravek
Nedráždivé složení tohoto výrobku s vyváženým pH jemně 
odstraňuje nečistoty jako prach, pot a dokonce i velmi malé 
znečišťující částice známé jako jemné částice (PM 2,5).
• Obohaceno o citrusový extrakt od značky 

NUTRILITE™, který pomáhá chránit pokožku před 
vysušováním, znečištěním a dalšími vlivy okolního 
prostředí.

• Pomáhá obnovit hydratační bariéru kůže.
200 g, obj. č. 123859
MCH: 645,00 Kč

HLOUBKOVÁ HYDRATACE PO DOBU AŽ 48 HODIN. 
OCHRANA. POSÍLENÍ.

B // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Body Hydratační tělový gel
Tento osvěžující lehký hydrogel zajišťuje intenzivní 
hydrataci, přičemž se přizpůsobuje Vašim konkrétním 
požadavkům a dodává hydrataci, když a kde je to potřeba 
nejvíce.
• Výtažek z květu broskvoně a výtažek ze zeleného čaje 

od značky NUTRILITE™ poskytují antioxidační ochranu 
před útoky volných radikálů.

• Pomáhá obnovit hydratační bariéru kůže.
• Rychle se vstřebává.

200 g, obj. č. 123858
MCH: 740,00 Kč

PEELING. VYHLAZENÍ. OSVĚŽENÍ. OBNOVENÍ. ENERGIE.

C // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Body Vyhlazující tělový peeling
Tento okamžitě působící tělový peeling jemně, ale důkladně 
odstraňuje povadlou a znečištěním poškozenou pokožku 
a dodává jí hladký a zářivý vzhled plný energie.
• Jemné bambusové částice odstraňují vrstvu povadlých 

suchých povrchových buněk i na tak namáhaných 
místech, jako jsou paty a lokty.

• Výtažek z černého rybízu od značky NUTRILITE™ 
společně se směsí esenciálních olejů z plodů palmy acai, 
pupalky dvouleté a rostliny shiso zanechává na kůži 
pocit jemnosti a hebkosti.

197 g, obj. č. 123860
MCH: 805,00 Kč

PEVNOST. POSÍLENÍ. HEBKOST. OBNOVA.

D // ARTISTRY SIGNATURE SELECT™  
Body Zpevňující tělové mléko
Toto pokročilé sérum ve formě tělového mléka funguje jako 
„posilovna pro Vaši pokožku“ a pomáhá jí vypadat pevně 
a posíleně.
• Toto hedvábné sérum ve formě tělového mléka pokožku 

chladí a pomáhá omezovat vznik celulitidy.
• Při dlouhodobém používání bude pokožka viditelně 

hladší.
• Granátové jablko z farem NUTRILITE™ pomáhá 

zklidnit podráždění pokožky vyvolané znečištěním 
a městským prachem, které mohou způsobovat její 
předčasné stárnutí.

200 g, obj. č. 123861 
MCH: 1.095,00 Kč
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ARTISTRY STUDIO™  
LOS ANGELES

ARTISTRY 
STUDIO™

NECHTE OŽÍT  
PASSIONISTKU,  
KTERÁ VE VÁS DŘÍME.

YOUR STUDIO. YOUR PASSION.
Trendy kosmetické výrobky inspirované 
nejstylovějšími velkoměsty světa. Ať už se cítíte 
divoce, báječně, funky nebo všechno dohromady, 
připojte se k ARTISTRY STUDIO komunitě a sdílejte 
svou vášeň pro krásu!

Vlny tichomořského pobřeží 
a poklidné západy slunce. 
Bohémská atmosféra, 
aktivní životní styl 
a hollywoodský lesk. 
Nechte se při líčení 
inspirovat Los Angeles 
a řadou ARTISTRY STUDIO.
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A // ARTISTRY STUDIO™ Los Angeles Tuhý 
parfém*
Ultra sametový tuhý parfém, který se okamžitě 
vstřebá do pokožky. Tyto lehké a čerstvé vůně 
jsou ovocné, květinové a svěží a skvěle se hodí pro 
použití na cestách.
• Použijte Starstruck pro smyslné noci venku 

v LA a Coastal Vibe pro venkovní a vodní zážitky. 
• Naneste na pulzní body včetně zápěstí, krku 

a za ušima.
• Pro dosažení své vlastní vrstvené vůně aplikujte 

po použití tělových mýdel Pacific Wave nebo 
Pacific Sunset. 

Obj. č. 124664**
Coastal Vibe, 2,4 g 
MCH: 555,00 Kč

B // ARTISTRY STUDIO Los Angeles Pacific 
Voděodolné krémové oční stíny*
Voděodolné krémové oční stíny pro zářivý a rozjasněný 
vzhled. Rozjasněte své oči s pomocí těchto hedvábně 
krémových nerozmazatelných stínů a vytvořte 
si sofistikované líčení, které je oslnivé i zářící...  a zcela 
ve stylu LA.
• Snadno se nanášejí na víčka, neusazují se v záhybech 

a nerozmazávají se.
• Plné pečujících složek, jako je kokosový olej, olivový olej, 

mangové máslo a vitamin E.
• Jde to i jinak: Naneste oční stíny LA Sand po celém víčku 

a pod obočím a LA Sunset jen do záhybů. Když si pak 
uděláte selfie, stanete se rázem královnou Instagramu. 

• Stíny jsou voděodolné, nestírají se ani nerozmazávají 
a vydrží celý den i noc.

4,5 g
MCH: 590,00 Kč

Coastal Vibe
Sluncem projasněné 
ovoce, květiny a zklidňující 
dřeviny přinášejí atmosféru 
kalifornského pobřeží, které 
inspiruje a okouzluje. 

LA Sand
Světle šedohnědé 
se zlatavými šupinkami 
v barvě šampaň pro 
dosažení působivého 
nazlátlého třpytu. 

LA Sunset 
Teple třpytivá růžová 
s měděně hnědými 
podtóny.

// A

// B

Přitáhněte 
pozornost pomocí 
dokonalého 
voděodolného líčení 
očí

Vůně inspirované 
Kalifornií pro rychlé 
osvěžení na cestách!

 * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
 ** V prodeji do vyprodání zásob.

 * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
 ** V prodeji do vyprodání zásob.

LA Sand
124668** 

LA Sunset
124670**
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A // ARTISTRY STUDIO Los Angeles Pacific 
Proof Voděodolná tužka na obočí*
Voděodolný gel na obočí, který zhoustne a vytvaruje 
obočí s dlouhotrvajícím účinkem. Jeho vysoce 
pigmentované složení Vám pomůže obočí snadno 
vytvarovat a uzamknout v něm pigmenty pro dosažení 
přirozeného vzhledu.
• S obsahem pečujícího kokosového oleje.
• Superštíhlý kartáček se snadno používá, obočí s ním 

rychle pročešete, zvýrazníte, vytvarujete a vylepšíte.
• Odolná proti vodě, rozmazání, potu i vlhkosti. 
• Určena k dosažení celé škály odstínů – od přirozeného 

až po intenzivní.
1,6 ml
MCH: 520,00 Kč

Beach Taupe nabízí 
teplý odstín středně 
hnědé. 

Beach Brown nabízí 
jemný odstín tmavě 
hnědé.

Pacific Coral zajistí 
průsvitnou vrstvu 
lichotivého rozjasňujícího 
růžového odstínu.

Pacific Wave vypadá 
v tubě azurově modrý, ale 
na rtech je křišťálově čirý.

B // ARTISTRY STUDIO Los Angeles Lights, 
Camera Hydratační lesk na rty*
Lehký hybridní přípravek na pomezí gelu a oleje 
s balzámově jemným složením hydratuje rty a dodává jim 
průsvitný, vysoce zářivý nádech – ideální, pokud chcete 
dát na odiv své přirozeně smyslné rty, a navíc je ještě 
rozzářit.
• Pomáhá dosáhnout dojmu plných rtů.
• Plný hydratačních složek, jako je kokosový olej, olivový 

olej, slunečnicový olej, bambucké máslo a vitamin E.
• Výživný, nelepivý, se sladkou kokosovou příchutí.
• Přidejte odstín Pacific Wave na Vaši oblíbenou rtěnku 

jako další vrstvu pro dosažení přitažlivého lesku.
2,49 g
MCH: 565,00 Kč

// A

// B

Dodejte svým 
rtům tolik 
hydratace, že 
budou svěží jako 
rosa!

Na moři, na 
pláži i na rudém 
koberci... Oslňujte 
dokonalým obočím, 
ať jste kdekoli.

 * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
 ** V prodeji do vyprodání zásob.

 * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
 ** V prodeji do vyprodání zásob.

Beach Taupe
124665** 

Beach Brown
124667**

Pacific Coral
124672**

Pacific Wave
124675**
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ARTISTRY STUDIO Los Angeles Lights, 
Camera Rozjasňovač pleti 2-v-1*
Rozjasňovač pleti 2-v-1 dodá Vaší pleti svěží a zářivý jas. 
Tento univerzální kosmetický přípravek se hodí pro každý 
styl, každou pleť, každé líčení – ve dne i v noci! 
• Vytváří vnější vrstvu, pomocí níž je dosaženo zářivého 

odlesku, který vylepší tón každé pleti.
• V jeho jádru je svěží povzbuzující balzám s obsahem 

kyseliny hyaluronové, pečujících hydratačních složek, 
kokosového oleje a vitaminu E.

• Světlejší pleti dodává růžový nádech a hlubším tónům 
pleti průzračný jas.

5,5 g
Obj. č. 124678**
MCH: 590,00 Kč

Vychutnejte si exkluzivní umělecké zpracování 
od Roberty Zeta, italské designérky 
a ilustrátorky sídlící v Los Angeles, která 
je díky svému nadšení pro módu a umění 
ztělesněním passionistického přístupu. 

Vytvořte si své vlastní líčení LA
Sdílejte ho na Instagramu
Tagujte @artistryeurope

Your studio. 
Your passion. 
Vaše líčení LA.

Světla, kamera… 
Vše je připraveno! 

 * Více informací o cenách najdete na www.amway.cz
 ** V prodeji do vyprodání zásob.

K
R

Á
S

A
 A

R
TI

S
TR

Y
™
  /

/ 
 A

R
TI

S
TR

Y 
S

TU
D

IO
™
  

LO
S

 A
N

G
EL

ES

// 149// 148



// A

Vychutnejte si 
nikdy nekončící 
ruch města New 
York!

// B

 * Testováno s ARTISTRY Studio™ NYC Řasenkou pro zvětšení objemu řas 3-v-1

NECHTE SVOU ŘASENKU PRACOVAT 
PŘESČAS

A // ARTISTRY STUDIO Bangkok 
Báze pod řasenku
Naneste pod řasenku pro péči, zvětšení 
objemu a prodloužení řas.
• Ve srovnání s použitím samotné 

řasenky zvětšuje objem řas o více 
než 80 %.*

• Na pohled prodlužuje řasy a zároveň 
je zesiluje a ošetřuje.

6,4 ml, obj. č. 123038
MCH: 455,00 Kč

VÁŠ NÁSTROJ K VYTVOŘENÍ DLOUHÝCH, 
HLADKÝCH A BOHATÝCH ŘAS!

B // ARTISTRY STUDIO™ NYC  
Řasenka pro zvětšení objemu řas 
3-v-1 – Gotham Black
Praktický kartáček Vám umožní upravit si řasy 
dle svých potřeb: Vyrobeno s cílem dosáhnout 
poutavé nové délky řas.
• prodloužená poloha dodává objem
• otočte do kratší polohy a řasy nadzvedněte
• delší stranu kartáčku použijte k oddělení 

jednotlivých řas.
7 ml, obj. č. 120872
MCH: 660,00 Kč

ARTISTRY  
STUDIO™  
BANGKOK 

ARTISTRY  
STUDIO™ 
NYC
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ARTISTRY 
DEKORATIVNÍ KOSMETIKA

Vaše tvář je Vaším malířským plátnem. 
Ať už se cítíte jakkoli, ARTISTRY Dekorativní 
kosmetika Vám z ní pomůže udělat mistrovské 
dílo. Naše vědecky zdokonalené podkladové 
make-upy a umělecká líčidla na oči, tváře a rty 
jsou dokonalou paletou pro zachycení Vašich 
nejkrásnějších okamžiků.

Dekorativní kosmetiku ARTISTRY™ lze rozdělit 
na skupiny podle 3 zjednodušených kroků: Díky 
VYROVNÁNÍ, ZVÝRAZNĚNÍ a NALÍČENÍ dokážete 
vytvořit neomezený počet vzhledů, ať už jednoduchých 
nebo složitějších, pro nejrůznější formální i neformální 
příležitosti během dne i noci.

TŘI KROKY:

Podkladový make-up, pudr 
a korektor ke sjednocení 
a dokonalému vyrovnání 
barevného tónu pleti.

VYROVNAT
Oční stíny, tužka 
na oči, tužka 
na obočí a řasenka 
na zvýraznění očí.

ZVÝRAZNIT
Rtěnka, lesk 
na rty a růž na tváře slouží 
k barevnému doladění tváří 
a rtů.

NALÍČIT

ARTISTRY  
COLOR™  
OBJEVTE 
UMĚNÍ KRÁSY
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Je-li líčení 
uměleckým 
dílem, pak 
potřebuje 
solidní podklad.

Jak si vybrat odstín podkladového make-upu:

Určete intenzitu své pleti.
Intenzita pleti znamená, jak světle nebo tmavě Vaše pleť působí. Pokud máte velmi světlou pleť, máte malou intenzitu pleti. Naopak, čím 
tmavší pleť, tím vyšší intenzita. V názvech našich podkladových make-upů je intenzita vyznačena podle úrovní. Máme podkladové make-upy 
v odstínech od světlých – L1 až po tmavší – L6.

Zjistěte svůj tón pleti.
Jedná se o množství tepla a chladu ve Vaší pleti. ARTISTRY Podkladové make-upy jsou podle tónu pleti roztříděny do tří skupin. 
Teplý (W) – zlatavý: Pro pleť se zlatavým nebo olivovým zabarvením; žilky na zápěstí jsou spíše do zelena než do modra.  
Neutrální (N) – Pro pleť s rovnoměrně tónovaným, neutrálním zabarvením, které není ani růžové, ani zlatavé; žilky na zápěstí jsou trochu 
do zelena a také trochu do modra  
Chladný (C) – růžový: Pro pleť se světle nebo tmavě růžovým zabarvením; žilky na zápěstí jsou spíše do modra než do zelena.
L2W1 by vyhovoval člověku se světlou pletí a s teplým tónem pleti.

KROK PRVNÍ: VYROVNEJTE TÓN  
SVÉ PLETI, ABY VYNIKLY VAŠE PŘEDNOSTI.

PODKLADOVÉ  
MAKE-UPY

ARTISTRY EXACT FIT™ 
Podkladová báze 

pod make-up

ARTISTRY IDEAL 
RADIANCE™ 

Rozjasňující CC krém

ARTISTRY EXACT FIT™ 
Korektor

ARTISTRY HYDRA-V™ 
Lehký podkladový 

make-up

ARTISTRY YOUTH 
XTEND™ Zpevňující 

a vyhlazující 
podkladový make-up

ARTISTRY EXACT 
FIT™ Dlouhotrvající 

podkladový 
make-up

ARTISTRY EXACT 
FIT Podkladový 

make-up

ARTISTRY EXACT FIT 
Průsvitný kompaktní 

pudr

ARTISTRY EXACT FIT 
Sypký pudr

Průsvitný

Střední

Plný

Matný

Přirozený

Zářivý

Proti stárnutí

Zářivý

Hydratační

Zpevňující

Na celý den

Až na 24 hodin

Omezení tvorby mazu 
a nežádoucího lesku

SPF 35 50 20 15 20
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// A

PRO HLADKÝ „NENALÍČENÝ“ VZHLED

A // ARTISTRY EXACT FIT™  
Podkladová báze pod make-up
ARTISTRY EXACT FIT Podkladová báze pod make-up přináší tři výhody 
v jednom: připraví pleť, aby nanesený podkladový make-up déle vydržel, 
zdokonalí vzhled pleti a také pleť hydratuje, takže zůstává jemná a hebká. 
Po nanesení působí bezchybně a přirozeně, něžně rozostří jemné linky, aby 
dal vzniknout elegantnímu „nenalíčenému“ vzhledu.
• Napodobuje vzhled pleti tak, že je od ní téměř k nerozeznání, protože 

vypadá přirozeně a dobře se nanáší. 
• Pleť okamžitě zdokonalí a sama o sobě zakryje viditelnost pórů.
• Pokud se nanese jako podkladová báze, umožní snadné a rovnoměrné 

nanesení podkladového make-upu.
• Přispívá k delší trvanlivosti podkladového make-upu. 
• Zanechává pleť hebkou a jemnou. 
• Výrazně zlepšuje hydrataci pleti.
• SPF 35 UVA/UVB pomáhá chránit pleť před UV zářením.
╘ 30 ml, obj. č. 118209
MCH: 1.110,00 Kč

PRO ROZJASNĚNOU A DOKONALE BEZCHYBNOU 
PLEŤ

B // ARTISTRY IDEAL RADIANCE™  
Rozjasňující CC krém SPF 50
Exkluzivní přípravek péče o pleť kombinující vlastnosti 
podkladového make-upu s rozjasňujícími a ochrannými 
schopnostmi krému.
• Pomáhá zahladit tmavé skvrny, rudé žilky a jiné 

nedokonalosti pleti.
• Lze nosit pod podkladový make-up a prodloužit tak 

jeho trvanlivost, nebo samostatně pro rozjasnění 
a zdokonalení pleti.

• Obsahuje rozjasňující složky, jako je MultiFlora Blend 
a drahocenný perlový protein.

• Obsahuje SPF 50 UVA/UVB PA+++.
• Průsvitné až střední krytí.  
╛ 30 ml
MCH: 1.165,00 Kč

// B

Legenda k symbolům: ╛ Alergologicky testováno ╘ Všechny typy pleti 

VYROVNAT

VYROVNATROZJASNĚNÁ. 
ZÁŘIVÁ. 
DOKONALÁ.

118208  Light

118207 Light Medium

119336 Medium
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Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti

VYROVNAT

DERMATOLOGICKY 
TESTOVÁNO
Všechny ARTISTRY™ Podkladové make-
upy jsou dermatologicky testované.

ARTISTRY HYDRA-V™  
Lehký podkladový make-up
Tento speciálně navržený přípravek s průsvitnými 
pigmenty zakryje problémová místa a nedostatky 
Vaší pleti díky přirozenému, lehkému 
a vrstvitelnému krytí pro přirozený a svěží vzhled.
• Je lehounký – pomůže Vám s celodenní 

hydratací a svěžím vzhledem Vaší pleti.
• Nabízí průsvitné, přirozené a přesto vrstvitelné 

krytí.
• Pleť je okamžitě svěží a plná zdravého jasu bez 

sebemenší chybičky.
• Obsahuje vodu z norských fjordů a výtažek 

z havajské palmy acai, které pomáhají  
pleť rozzářit. 

• Složení, které dokáže udržet vlhkost, přispívá 
k celodenní hydrataci pleti.

• Bez parfemace.
• S SPF 15, PA++
╘ 30 ml
MCH: 1.200,00 Kč

PRO 
HYDRATOVANOU, 
ZÁŘIVOU PLEŤ 
BEZ JEDINÉ 
CHYBIČKY.

Chi§on //  
L2C1 // 121135

STUDENÝ

Bu§ //  
L1W1 // 121133

TEPLÝ

Sand //  
L2W1 // 121138

Tawny //  
L3N1 // 121140

Bisque //  
L1N1 // 121132

NEUTRÁLNÍ

Ochre //  
L2N1 // 121136
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DERMATOLOGICKY 
TESTOVÁNO
Všechny ARTISTRY™ Podkladové make-upy  
jsou dermatologicky testované.

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pletiLegenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti

DOKONALÉ KRYTÍ AŽ PO DOBU 24 HODIN

ARTISTRY EXACT FIT™ 
Dlouhotrvající podkladový make-up
Váš přesný odstín vydrží i v horku, za vlhka a při 
neustálé aktivitě. Složení ARTISTRY EXACT FIT směsi 
s tahitskými perlami a optickými krystalky pomáhá 
napodobit vzhled skutečné pleti, díky čemuž 
získáte bezchybnou pleť a dokonale neviditelné 
líčení. Dlouhotrvající krytí až po dobu 24 hodin.
• Okamžitě zdokonaluje pleť a zakrývá její 

nedokonalosti, jako jsou tmavé skvrny, póry 
a pupínky. 

• Střední krytí. 
• Vhodný pro všechny typy pleti.
• Přirozené až matné líčení. 
• SPF 15 UVA/UVB chrání pokožku před 

působením volných radikálů a poškozením vlivy 
okolního prostředí.

╘ 30 ml
MCH: 1.225,00 Kč

S HYDRATAČNÍM SLOŽENÍM

ARTISTRY YOUTH XTEND™  
Zpevňující a vyhlazující podkladový make-
up
Díky bohatému hydratačnímu složení s technologií 
ARTISTRY YOUTH XTEND přispívá ke zpevnění 
a vyhlazení Vaší pleti.
• Optické vlastnosti okamžitě zmírní viditelnost 

jemných linek a vrásek a vrátí Vaší pleti její 
mladistvou vitalitu.

• K dispozici v 11 odstínech vyvinutých s použitím 
exkluzivní technologie FACES s cílem co nejvíce 
se přiblížit jednotlivým tónům pleti. 

• Střední až plné krytí.
• SPF 20 UVA/UVB PA+
╘ 30 ml
MCH: 1.290,00 Kč

VYROVNAT VYROVNAT

Chi§on //  
L2*C1 // 117691

STUDENÝ

Bu§ //  
L1*W1 // 117689

TEPLÝ

Bisque //  
L1*N1 // 117688

NEUTRÁLNÍ

Plush //  
L3*C1 // 117695

Sand //  
L2*W1 // 117694

Tawny //  
L3*N1 // 117696

Ochre //  
L2*N1 // 117692

Natural //  
L2*N2 // 117693

Cream // 
L1*W2 // 117690

STUDENÝ TEPLÝ NEUTRÁLNÍ

Bu§ //  
L1*W1 // 110009

Bisque //  
L1*N1 // 110008

Chi§on //  
L2*C1 // 110011

Tawny //  
L3*N1 // 110016

Natural //  
L2*N2 // 110013

Sand //  
L2*W1 // 110014

Ochre //  
L2*N1 // 110012

Plush //  
L3*C1 // 110015

Cream //  
L1*W2 // 110010

Golden //  
L4*N1 // 110019

Cappuccino //  
L5*W1 // 110023
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A // ARTISTRY EXACT FIT™  
Podkladový make-up – náplň
Středně silné vrstvitelné krytí pro bezchybný vzhled. 
• Tahitské perly a optické hranoly přinášejí přirozeně 

matný, nikoli však monotónní vzhled.
• Vzácné amazonské minerály zabraňují vzniku 

mastnoty a lesku – okamžitě pleť zdokonalují 
a minimalizují výskyt kazů jako jsou pigmentové 
skvrny, póry a nečistoty.

• Kolekce 11 odstínů pro každý tón pleti.
• SPF 20 UVA/UVB chrání pleť proti poškození 

slunečním zářením.
╘ 12 g, Kompaktní pouzdro je v prodeji 
samostatně.
MCH: 725,00 Kč

B // ARTISTRY EXACT FIT 
Kompaktní pouzdro
• Design tohoto pouzdra je nádherně stylový 

a praktický. 
• Má dvě přihrádky, a houbička se tak snadno schová 

do spodní z nich.
Obj. č. 116745
MCH: 570,00 Kč

C // ARTISTRY EXACT FIT 
Aplikátor podkladového make-upu
Tato houbička se dvěma různými stranami zajistí 
bezproblémové nanesení přípravku pro každou úroveň 
krytí. Stranu vyberte podle zvoleného líčení:
• se sametovou stranou dosáhnete průsvitného 

až středního krytí.
• stranou s houbičkou nanesete více přípravku pro 

silnější krytí.
Obj. č. 116104
MCH: 45,00 Kč

SADA ARTISTRY EXACT FIT 
Podkladového make-upu, kompaktního 
pouzdra a aplikátoru
Sada se prodává s 10% cenovým zvýhodněním 
a obsahuje:
• ARTISTRY EXACT FIT Kompaktní pouzdro 
• ARTISTRY EXACT FIT Podkladový make-up – náplň
•  ARTISTRY EXACT FIT Aplikátor podkladového 

make-upu
MCH: 1.200,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti

// A

// B

// C

VYROVNAT

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

JEŠTĚ DOKONALEJŠÍ 
PLEŤ. HLADCE 
PŘILNE 
K PLETI.

STUDENÝ TEPLÝ NEUTRÁLNÍ

L1*W2 Cream
Náplň: 116727 // Sada: 259919

NEUTRÁLNÍ

L3*N1 Tawny
Náplň: 116733 // Sada: 259923

L1*N1 Bisque
Náplň: 116725 // Sada: 259917

NEUTRÁLNÍ

L2*N2 Natural
Náplň: 116730 // Sada: 121075

L1*W1 Bu§
Náplň: 116726 // Sada: 259918 

TEPLÝ

L2*N1 Ochre
Náplň: 116729 // Sada: 259921

L2*W1 Sand
Náplň: 116731 // Sada: 259922

L2*C1 Chi§on
Náplň: 116728 // Sada: 259920

STUDENÝ

L3*C1 Plush
Náplň: 116732 // Sada: 121076

L4*N1 Golden
Náplň: 116736 // Sada: 259924

L5*W1 Cappuccino
Náplň: 116740 // Sada: 259925
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  Legenda k symbolům: ╟ Oftalmologicky testováno. 
  Vzhledem k omezeným možnostem tisku považujte prosím tyto odstíny za přibližné.

A // ARTISTRY EXACT FIT™ Korektor
Víceúčelový korektor s možností vícenásobného krytí, který nepodléhá vlivům horka, vlhkosti 
či neustálé činnosti. Pomáhá vytvořit bezchybnou pleť s dlouhotrvajícím efektem neviditelného 
krytí.
• K dispozici ve čtyřech neutrálních odstínech a jednom zjasňujícím odstínu Brightener, který lze 

použít pro většinu typů pleti.
• Po nanesení rozjasní unavené oči, dodá jim odpočinutý vzhled a také funguje jako podkladová 

báze pod oční stíny, čímž prodlužuje trvanlivost líčení. 
• Nevytváří viditelné nánosy, nepůsobí suše a neusazuje se v jemných linkách.
• Pomáhá snižovat viditelnost nedokonalostí pleti, jako jsou tmavé kruhy pod očima, tmavé 

skvrny, zarudnutí, viditelné póry, vady, linky a vrásky.
• Alergologicky a oftalmologicky testováno.
• Vhodný i při použití kontaktních čoček. 
• Odstín Brightener lze použít pro zvýraznění a rozjasnění některých partií obličeje a také pod 

oči za účelem snížení viditelnosti tmavých kruhů.
• Důvtipně zabudované zrcátko, díky němuž si snáze upravíte líčení, ať už jste kdekoli.

7,2 g
MCH: 730,00 Kč

VYROVNAT

ZABRAŇUJE NEŽÁDOUCÍMU LESKU KDYKOLI A KDEKOLI

B // ARTISTRY EXACT FIT™  
Průsvitný kompaktní pudr – náplň
Tento luxusně hedvábný kompaktní pudr je dokonalý pro ženy, 
které chtějí dosáhnout uhlazeného, přesto však přirozeného 
vzhledu.
• Redukuje kožní maz a odstraňuje nežádoucí lesk.
• Vhodné pro všechny typy pleti včetně citlivé.
• Lze použít na nenalíčenou pleť nebo na podkladový make-up, 

díky čemuž make-up déle vydrží.
• Pomáhá minimalizovat viditelnost nedokonalostí díky 

dokonalému neviditelnému krytí.
• K dispozici v jednom průsvitném odstínu, který se dobře 

kombinuje s většinou tónů pleti.
• Perfektně zapadne do ARTISTRY EXACT FIT Kompaktního 

pouzdra (prodává se samostatně).
13 g, obj. č. 116744
MCH: 680,00 Kč

SADA ARTISTRY EXACT FIT™  
Průsvitného kompaktního pudru, kompaktního 
pouzdra a aplikátoru
Sada se prodává s 10 % cenovým zvýhodněním a obsahuje:
• ARTISTRY EXACT FIT Průsvitný kompaktní pudr – náplň
• ARTISTRY EXACT FIT Kompaktní pouzdro
• ARTISTRY EXACT FIT Aplikátor podkladového make-upu

Obj. č. 121066
MCH: 1.165,00 Kč

VYROVNAT

C // ARTISTRY EXACT FIT™ Sypký pudr
Nový ARTISTRY EXACT FIT Sypký pudr vytváří naprosto 
hladký, matný povrch pleti s dlouhodobým efektem. Tento 
luxusně hedvábný sypký pudr napodobuje vzhled skutečné 
pleti. Ať ho použijete samostatně, nebo na podkladový 
make-up, pleť bude vypadat dokonale a rozzářeně.
• Reguluje množství mazu a lesku, aniž by na pokožce 

zanechával pocit suchosti.
• Lze použít na podkladový make-up, díky čemuž 

make-up vydrží déle.
• Obsahuje směs ARTISTRY EXACT FIT z tahitských perel 

a optických krystalků.
╘ 25 g
MCH: 1.330,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti

VYROVNAT

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
VÝROBEK

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

// A

// B

// C

JEDNOTNÉ 
KRYTÍ. 
BEZCHYBNÝ 
VZHLED. Brightener

120365
Light

120360
Light Medium

120361

Medium
120362

Medium Deep
120363

116694 Light 116695 Medium 116696 Dark
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Plumberry 
Náplň: 
118397 
// Sada: 
262973 

HEDVÁBNĚ JEMNÉ SLOŽENÍ

A // ARTISTRY SIGNATURE COLOR™  
Paleta očních stínů – náplň
Palety čtyř pigmentů s nízkým až vysokým krytím ke snadnému 
zvýraznění, konturování a ohraničení očí.
• Hedvábně jemné složení s mikrokuličkami a optimální mírou pigmentu 

a perleťovou barvou, které se krásně nanáší a odolává odlupování.
• Mnohorozměrné efekty od matového po metalický a třpytivého 

po saténový.
• Vysoká účinnost, mikronizované pigmenty na pleť skvěle přilnou, 

líčení dlouho vydrží jako nové.
• Dopřejte svým očím okouzlující vzhled v běžném pracovním dni i při 

slavnostních večerních příležitostech.
1 x 4.5 g; 3 x 1 g
MCH: 1.075,00 Kč

B // ARTISTRY SIGNATURE COLOR 
Palety očních stínů a pouzdra
Sada se prodává za zvýhodněnou cenu a obsahuje:
ARTISTRY SIGNATURE COLOR Pouzdro
ARTISTRY SIGNATURE COLOR Paletu očních stínů – náplň
1 x 4.5 g; 3 x 1 g
MCH: 1.435,00 Kč

 

ARTISTRY SIGNATURE COLOR Pouzdro
Pouzdro na náhradní náplně je v prodeji samostatně.
Obj. č. 118404
MCH: 525,00 Kč

ZVÝRAZNIT

Objevte oční stíny pro krásu bez námahy. S vybranými odstíny 
od průsvitných po syté můžete líčení přizpůsobit svým potřebám.

KROK 2:  
ZVÝRAZNĚTE SVÉ OČI.

OČI

Natural Glow
Náplň: 118394 // Sada: 262970

Pink Chocolate
Náplň: 118396 // Sada: 262972 

Smoky Eye
Náplň: 118393 // Sada: 262969 

Spice Bronze
Náplň: 118395 // Sada: 262971 
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EXCELENCE V DÉLCE ŘAS

A // ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Výrazně prodlužující řasenka – Black
Vaše řasy budou překvapivě dlouhé, mimořádně 
výrazné a neomylně ženské.
• Vyrobeno s cílem dosáhnout poutavé nové délky řas.
• Průlomové složení FlexFX řasy podmanivým 

způsobem prodlužuje a přitom zvýrazňuje.
• Patentovaný kartáček OptiLength oddělí a protáhne 

všechny řasy do překvapivé délky a přitom zabraňuje 
jejich slepení.

• Vhodné při použití kontaktních čoček.
8.3 ml, obj. č. 112237
MCH: 685,00 Kč

  Legenda k symbolům: ╟ Oftalmologicky testováno. 
  Vzhledem k omezeným možnostem tisku považujte prosím tyto odstíny za přibližné.

// A

ZVÝRAZNIT

OKAMŽITÉ ZVÝRAZNĚNÍ JEDNÍM JEDNODUCHÝM 
TAHEM

B // ARTISTRY SIGNATURE COLOR™  
Dlouhotrvající tekutá linka na oči
Okamžitá dramatičnost a zvýraznění jedním 
jednoduchým tahem linky, která po nanesení vydrží 
až 24 hodin.
• Dvoufázová dlouhotrvající voděodolná technologie 

a stálobarevné složení.
• Precizní aplikátor umožňuje různé typy 

líčení – od tenkého orámování po výrazný 
a dramatický efekt.

• Snadné nanášení bez zbytečného úsilí 
a zadrhávání.

• Vydrží celý den a noc i ve vlhkém prostředí, nedrolí 
se a nerozmazává.

• Intenzivní sytě černý matný odstín s lesklým 
vinylovým efektem.

3.5 ml, obj. č. 120471
MCH: 840,00 Kč

ZVÝRAZNIT

// B

KRÉMOVÉ A VODĚODOLNÉ SLOŽENÍ

C // ARTISTRY SIGNATURE COLOR™  
Dlouhotrvající tužka na oči
Tato tužka na oči s dlouhotrvajícím efektem 
použitelná z obou stran má krémové složení 
a dokonale sytou barvu. Lze s ní vytvářet 
mnoho efektů – od jemně precizního vzhledu 
až po dramatické zvýraznění při použití 
zabudovaného rozmazávacího aplikátoru.
• Toto krémové složení s dokonalou barvou 

se nanáší bez potíží.
• Voděodolné složení, které vydrží až 12 hodin.
• V matných nebo třpytivých odstínech, 

umožňuje rozmanité efekty.
ARTISTRY™ Ořezávátko se prodává samostatně.
1.2 g
MCH: 600,00 Kč

ZVÝRAZNIT

// C

PŘIROZENĚ MATNÉ LÍČENÍ V KRÁSNÝCH BARVÁCH

D // ARTISTRY™  
Náplň tužky na obočí
Orámujte své oči přirozeně matným či oslnivě 
třpytivým odstínem.
• Do aplikátoru (prodává se samostatně) jednoduše 

zacvakněte zvolený odstín a otočte.
• Trvanlivé, voděodolné složení, které nestéká 

a nerozmazává se. 
• Obsahuje kartáček na rozetření barvy 

a vytvarování dokonalého obočí.
0.15 g
MCH: 285,00 Kč

DOKONALÝ TVAR OBOČÍ BEZ VĚTŠÍHO ÚSILÍ

E // ARTISTRY™  
Aplikátor na tužku na obočí
Díky tomuto výrobku, který by ve Vaší výbavě neměl 
chybět, nemusíte svou tužku na obočí nikdy ostřit. 
Aplikátor na tužku na obočí můžete naplnit dvěma 
odstíny ARTISTRY Náplněmi tužky na obočí. Obsahuje 
kartáček na rozetření barvy a vytvarování dokonalého 
obočí.
Obj. č. 112145
MCH: 260,00 Kč

  Vzhledem k omezeným možnostem tisku považujte prosím tyto odstíny 
za přibližné.

ZVÝRAZNIT
// D

// E

OČI

118924  
Plumberry 

118922  
Brown

118923  
Graphite shimmer

118922 118922 
Brown

118921  
Black

110989 Taupe

110991 Soft Black

// E
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PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJ PRO DOKONALÝ TVAR RTŮ

A // ARTISTRY™  
Sada s konturovací tužkou na rty
Sada se prodává za zvýhodněnou cenu a obsahuje:
• ARTISTRY Konturovací tužku na rty – náplň
• ARTISTRY Aplikátor na konturovací tužku na rty

MCH: 585,00 Kč

// A

ÚPLNĚ NOVÉ LÍČENÍ RTŮ KAŽDÝ DEN

B // ARTISTRY™  
Konturovací tužka na rty – náplň
Kontury rtů od ARTISTRY. Tenké nebo silné. Decentní 
nebo dramatické. Přirozené nebo stylizované. Snadno 
a přesně si vytvořte dokonalý tvar rtů. 
• Praktická oboustranná vysunovací tužka 

s konturovací tužkou na rty na jedné straně 
a štětečkem na rty na druhé. 

• Barva se hladce a rovnoměrně nanáší.
• Štětečkem na rty můžete konturu rozetřít a zjemnit 

nebo ho použít jako aplikátor na rtěnku.
• Zabraňuje rozmazání a rozpíjení nalíčených rtů.
• Díky tuze lze přesně nanést tenkou nebo silnou 

konturu a tužku nikdy nemusíte ostřit. Lze používat 
samostatně, s leskem na rty nebo rtěnkou.

0.21 g
MCH: 355,00 Kč

 

 

C // ARTISTRY™  
Aplikátor na konturovací tužku na rty
ARTISTRY Aplikátor na konturovací tužku na rty 
se prodává samostatně a dává Vám možnost používat 
každý den jinou barvu. Jednoduše zacvakněte náplň 
a otočte.
Obj. č. 112146
MCH: 295,00 Kč

NALÍČIT

// B

// C

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

KROK TŘI:  
DODEJTE  
SVÝM RTŮM  
A TVÁŘÍM BARVU

KONTURY RTŮ  
SILNÉ NEBO TENKÉ.  
DECENTNÍ NEBO 
DRAMATICKÉ.

RTY
Dusty Rose

Náplň: 112141 //  
Sada: 121068 

Pink Nude
Náplň: 112138 //   

Sada: 121067

Spiced Wine
Náplň: 112142 //   

Sada: 121069
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ČISTÁ KRÁSA V 5 STYLOVÝCH ODSTÍNECH

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Průsvitná rtěnka 
Neodolatelná rtěnka zvoucí k polibku v těch nejlesklejších, 
nejelegantnějších odstínech – naprosto okouzlující díky 
hydratačnímu složení pro oslnivý dlouhotrvající lesk. 
• Obohacena antioxidačními vitaminy A, C a E a zklidňující 

aloe vera, které přispívají k ochraně a ošetření rtů a snižují 
výskyt jemných linek.

• Návod k použití: Chcete-li rtěnku otevřít, uchopte 
ji ve spodní části, horní částí pootočte ve směru 
hodinových ručiček a sejměte víčko. Objeví se rtěnka. 
Po aplikaci vraťte víčko na původní místo a zacvakněte.

3.8 g
MCH: 625,00 Kč * Obsahuje OF 15 na ochranu rtů proti škodlivému UV záření. Lze použít jako balzám nebo kondicionér na rty. 

Čísla u jednotlivých vzorků jsou kódy odstínů, které jsou uvedeny také na obalu.

SKUTEČNĚ LUXUSNÍ KOLEKCE ODSTÍNŮ

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Rtěnka
Dopřejte svým rtům syté a výrazné barvy a prožijte luxusní 
zážitek na první dotek. 
Třináct senzačních odstínů včetně širokého výběru růžových, 
vínových, korálově červených a rudých, béžových a hnědých, 
fialových a lila. 
• Obohaceno antioxidačním vitaminem E pro intenzivní 

hydrataci, regeneraci a zvláčnění rtů.
• Odolné složení, které se nestírá ani nerozpíjí.
• Průsvitná báze nechává vyniknout věrným barevným 

odstínům, které budou ladit s každým tónem pleti.
3.8 g
MCH: 625,00 Kč

  Vzhledem k omezeným možnostem tisku považujte prosím tyto odstíny za přibližné.

NALÍČIT

Od průsvitných a lesklých až po výrazné 
a krémové –  
ARTISTRY SIGNATURE COLOR Rtěnky 
a Průsvitné rtěnky nabízejí ty nejčistší 
a nejsytější barvy, jaké si umíte představit. 
Intenzivně hydratují – Vaše rty díky nim 
budou fantasticky vláčné a hydratované.

NALÍČIT

RTY
TĚLOV Ý 
AŽ HNĚDÝ

50 Clear Balm
115398*

56 Natural Pink
115404

RŮŽOV Ý 
AŽ ŠVESTKOV Ý

13 Silk Lilac
115391

15 Wild Orchid
115394

07 Ballet Pink
115384

09 Havana Rose
115386

08 Rose Petal
115385

12 Bougainvillea
115390

14 Ta§eta Rose
115393

11 Primrose
115389

16 Velvet
115395

KORÁLOVĚ ČERVENÝ  
AŽ RUDÝ

54 Apricot Glace
115402

57 Honey
115405

RŮŽOV Ý 
AŽ ŠVESTKOV Ý

55 Candy
115403

01 Beige Peach
115378

04 Sweet Blush
115381

TĚLOV Ý 
AŽ HNĚDÝ

03 Bellini
115380

06 Daring Red
115383

KORÁLOVĚ 
ČERVENÝ  
AŽ RUDÝ
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ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Svítící lesk na rty
Zářivé, svůdné rty, dokonalé množství barvy a schopnost rozzářit 
celý Váš obličej.

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Svítící lesk na rty
Tento působivý, zářivý lesk na rty s neuvěřitelnou péčí a svůdným leskem zahalí 
Vaše rty závojem zářivého líčení.
Důvtipný svíticí aplikátor a zabudované zrcátko obrátí všechno světlo na Vás.
• Jemné, krémové složení s průsvitným až středním krytím a trojrozměrnými 

perlami.
• Speciálně vytvořený lesk s jojobovým a avokádovým olejem pro podmanivý 

lesk a dlouhotrvající dojem.
• S LED osvětlením a zabudovaným zrcátkem ke snadnému použití, ať jste 

kdekoli.
• Toto luxusní složení prosycené ošetřujícími látkami působí hydratačně 

a zanechává na rtech podmanivý vzhled po celé hodiny.
6 g
MCH: 640,00 Kč

Ať jsou vaše 
rty plné jasu!

Ať už chcete působit sexy nebo sladce a vypadat 
skvěle, zvýrazněte svou náladu přidáním lesku. 
8 odstínů lišících se v míře zářivosti od jemných 
až po oslnivé s krémovým, lesklým a jiskrným 
složením poskytujícím působivou péči a pohodlí.

NALÍČIT

RTY

Pink Nude
118566

Juicy Peach
118567

Sweet Melon
118568

Real Red
118569

Pink Sugar
118570

Rose Petal
118571

Misty Mauve
118572

Raspberry Kiss
118573
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ZJASŇUJÍCÍ SLOŽENÍ 
PRO ZÁŘIVÝ VZHLED

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Růž na tváře – sada
Sada se prodává za zvýhodněnou cenu 
a obsahuje:

• ARTISTRY SIGNATURE COLOR Pouzdro
• ARTISTRY SIGNATURE COLOR Růž 

na tváře – náplň

ARTISTRY SIGNATURE COLOR Pouzdro
Pouzdro na náhradní náplně je v prodeji 
samostatně.
MCH: 1.020,00 Kč

ARTISTRY SIGNATURE COLOR  
Růž na tváře – náplň
Sametově hebká, průsvitná růž v nových, krásných, zářivých odstínech 
a efektech pro zvýraznění a doladění vzhledu se správnou mírou barvy, 
která vydrží.
• Lehounké složení se snadno nanáší a dodává pleti nádech zdravé 

barvy.
• Zjasňující složení zjemňuje vhled pleti díky využití technologie 

odrážející světlo pro ještě zářivější vzhled.
• Obohaceno o vitaminy A a E, které pleť vyživují.
• Vhodná pro všechny typy pleti.

3 g
MCH: 610,00 Kč

NALÍČIT

Vylepšené složení dodá zářivý 
příliv barvy k rozjasnění, 
podtržení a doladění každého 
líčení. Úžasně přirozená textura 
a barva, která beze změny 
vydrží po celý den.

10%
UŠETŘETE 10 %.
KUPTE JAKO 
SADU.

TVÁŘE

Soft Rose
Náplň: 118401 // Sada: 262976

Peachy Pink
Náplň: 118399 // Sada: 262975

Sweet Pink
Náplň: 118402 // Sada: 262977

Golden Light
Náplň: 118398 // Sada: 262974
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1. Kulatý štětec na pudr. Tento hustý a jemný 
kulatý štětec dokáže rovnoměrně nanášet 
kompaktní i sypký pudr.

2. Kulatý štětec na růž na tváře. Rychle 
a snadno dodá to správné množství růže na tváře. 

3. Kulatý štětec na tekutý make-up. Štětec 
s rovně zastřiženým vlasem umožňuje bezchybnou, 
výraznou aplikaci tekutých nebo krémových 
podkladových make-upů různých druhů, přičemž 
vlas nepohlcuje příliš velké množství přípravku.  

4. Střední štěteček na oční stíny je hustý 
a víceúčelový. Jeho velikost umožňuje rychlou 
a rovnoměrnou aplikaci na celé oční víčko. Lze 
používat na nanášení krémových, sypkých 
i kompaktních očních stínů.

5. Malý štěteček na oční stíny. Výborně se jím 
dá přesně nalíčit linie spodních řas či vnitřní koutek 
oka nebo nanést další vrstvy líčidel na oční víčko, 
protože se dostane i do nejmenších záhybů, takže 
s ním lze rozetřít a zjemnit jakékoli okraje.  

6. Štěteček na rty s krytem. Tento hustý, 
zaoblený štěteček je ideální pro přesné nanášení 
líčidel na rty, jakož i roztírání a úpravu líčení během 
dne. Je vybaven ochranným krytem, díky němuž 
je vždy čistý a připravený k použití. 

7. Dvoustranný štěteček na obočí. Dokonalý 
k tvarování obočí, nanášení očních linek a stínů 
a provádění drobných úprav líčení, protože 
umožňuje přesné nalíčení pro dosažení přirozeného 
vzhledu.

NAŠE VYSOCE KVALITNÍ SADA PRO 
LÍČENÍ OBSAHUJE:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

DOPLŇKY

Chcete-li dosáhnout dokonalého líčení, 
potřebujete stylové doplňky.

DOKONALÉ PRO APLIKACI KOMPLETNÍHO MAKE-UPU 
NEBO K ÚPRAVĚ LÍČENÍ NA CESTÁCH

ARTISTRY™ Sedmidílná sada kosmetických 
štětců
Tato komplexní sada obsahuje sedm kosmetických štětců 
v praktické taštičce, díky níž si zachováte styl a přehled.
• Praktický nástroj pro přesnou a bezchybnou aplikaci 

dokonalého make-upu.
• Určeno pro aplikaci kompletního make-upu nebo 

k úpravě líčení na cestách.
• Tyto štětce jsou vyrobeny z vysoce kvalitního přírodního 

a syntetického vlasu. 
1 sada / 7 kosmetických štětců obj. č.268691
MCH: 1.930,00 Kč
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VOŇAVÉ UMĚNÍ ELEGANCE

ARTISTRY Flora Chic™ Eau de Parfum 
- vůně pro ženy
Představte si, že se procházíte legendárními zahradami 
zámku Bagatelle – ponořena do smyslné vůně tisíců růží 
se smysly okouzlenými citrusovými tóny. Je to posilující, 
okouzlující zážitek. Flora Chic omámí Vaše smysly jako pečlivě 
zkomponovaná kytice citrusovými tóny korsické klementinky, 
pak Vás očaruje něhou a sladkostí vzácné bulharské růže, 
ale dříve Vás utiší exotickými uvolňujícími vlastnostmi 
madagaskarského ylang ylangu. Vaše okouzlující, posilující 
procházka zahradami zámku Bagatelle v Paříži.
CITRUSOVÁ. KVĚTINOVÁ.
50 ml, obj. č. 119630
MCH: 1.915,00 Kč

VŮNĚ PRO ŽENY
Romantické, elegantní, intenzivní, či svěží: Nabídka vůní 
AMWAY obsahuje výběr dámských vůní včetně parfémů, 
toaletních vod a tělových sprejů pro každou osobnost, 
náladu nebo styl. Řady dámských vůní ANTICIPATE™, 
ANCESTRY™ a WISTFUL™ představují okouzlující sortiment 
vůní od ženských po citrusové, od sladkých po vášnivé, 
od smyslných po tajemné.

ARTISTRY 
FLORA CHIC™ 
EAU DE PARFUM

VŮNĚ
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DŮMYSLNĚ ZDRŽENLIVÉ VYJÁDŘENÍ ELEGANCE

B // ANCESTRY™ in Paris – vůně pro ženy
Lehká svěží vůně květin v objetí slabé mořské brízy jako mírný vánek doletí  
nad Île de la Cité a osvobodí Vaše smysly.  Vůně broskví protkaná nočními  
tóny kvetoucího jasmínu, něžná graciéznost tuberózy a pudrové bílé pižmo  
Vás cestou přes pařížský most Pont Neuf obklopí aurou tajemné elegance. 
Unesena smyslností a lehkostí kráčíte obklopena pocitem sofistikované 
elegance.
KVĚTINOVÁ. VODNÍ.
50 ml, obj. č. 118640
MCH: 1.130,00 Kč

VYJÁDŘENÍ KLASICKÉ ELEGANCE

A // ANCESTRY™ – vůně pro ženy
Černý rybíz, citron a bergamot vytvářejí harmonickou 
strukturu, kterou podtrhují tóny egyptského jasmínu 
a konvalinky, čímž inspirují k nadčasové smyslnosti. 
Bílé pižmo a ambra v samém srdci vůně dodávají 
auru skutečné elegance – neodolatelné a důmyslné 
zároveň. Exkluzivní vyjádření trvalého stylu.
ORIENTÁLNÍ. DŘEVITÁ.
50 ml, obj. č. 101842
MCH: 1.000,00 Kč

// A

JISKŘIVÁ, A PŘESTO OSVĚŽUJÍCÍ POHODA

C // WISTFUL™ AROMA – tělový sprej pro 
ženy
Spojení citrónu a nektarinky s jiskrou čistého 
osvěžení doplněné o vůni frézií a růže ukotvené 
doteky pudrového mošusu Vás přenesou do světa 
požitků. Vyzkoušejte tento báječný a trendový 
tělový sprej s vitaminem E a olejem, který zanechá 
pocit hladké pokožky. Budete mít pocit, že jste 
se ponořila do oslnivého záření. Vychutnejte 
si osvěžující pocit pohody a oslňte díky WISTFUL 
AROMA.
CITRUSOVÁ.
100 ml, obj. č. 103704
MCH: 1.055,00 Kč

// B

// C

WISTFUL™ 
V KAŽDÉM DNI  
JE JEDINEČNÁ 
JISKRA

ANCESTRY™

– PODSTATA 
ELEGANCE
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OPPORTUNE™OPPORTUNE™

VŮNĚ PRO MUŽE
KLASICKÁ, SPORTOVNÍ NEBO PRÉMIOVÁ: ZVOLTE 
SI TU, KTERÁ BUDE ODRAZEM VAŠÍ OSOBNOSTI. 
VŮNĚ OPPORTUNE PRO MUŽE OBSAHUJE CELOU 
ŘADU NEJRŮZNĚJŠÍCH SLOŽEK A TÓNŮ, KTERÉ 
JSOU ODRAZEM VAŠÍ NÁLADY, VYJADŘUJÍ VÁŠ 
INDIVIDUÁLNÍ SMYSL PRO STYL A UMNĚ ZACHYCUJÍ 
VAŠI JEDINEČNOU PODSTATU.

PRVOTŘÍDNÍ A MNOHOVRSTEVNATÁ:  
JAKO VÁŠ ŽIVOT!

A // OPPORTUNE Premium –  
vůně pro muže
Vzrušující vůni sečuánského pepře 
a mandarinky naši parfuméři odlehčili 
vůní jasmínu a esencí JUNGLE ESSENCE™*, 
které vhodně doplňují intenzivní vůni cedru 
a světlého dřeva, jež parfém podtrhuje svou 
svěžestí a klame smysly. Žár a chlad spolu 
v jednom
• prvotřídním postoji, který se snoubí 

s kulturou a důvtipem 
• fougère tak maskulinním, tak 

mnohostranným a tak prvotřídním.
ORIENTAL. FOUGÈRE.
50 ml, obj. č. 118641
MCH: 940,00 Kč

AKCE A ENERGIE – TO JE VÁŠ ŽIVOT!

B // OPPORTUNE SPORT –  
vůně pro muže
Exploze svěžích citrusových tónů zaujme 
smysly a smíchá se s osvěžujícími tóny 
kořeněného černého pepře a hlohu, 
z čehož vzniká sama podstata energie. 
Rozmarýn Vás pak zavede k základu 
tvořenému ambrou a cedrovým dřevem, 
které vůni propůjčují moderní mužnost. 
Svěží a energizující složení, které ve Vás 
zanechá pocit povznášející lehkosti.
CITRUSOVÁ.
50 ml, obj. č. 103705
MCH: 825,00 Kč

// A
// B

 * JUNGLE ESSENCE je ochrannou známkou společnosti V.  
MANE FILS, Société anonyme.

OPPORTUNE™

ŽIVOT VÁM SLUŠÍ
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ZÁKLADNÍ  
péče o pleť  
pro muže.

POMÁHÁ OSVĚŽIT PLEŤ A DODÁVÁ 
JÍ NOVOU ENERGII

B // HYMM™ Energizující mycí gel 
na obličej
Pěnový Energizující mycí gel na obličej, 
který byl vyvinut speciálně pro muže, čistí 
pleť i třídenní vousy. Tento jemný přípravek 
s neutrálním pH dokáže odstranit špínu, maz, 
tuk, pot a tělesný pach kůže, aniž by na pleti 
zanechal pocit suchosti nebo napětí.
• Složení s výtažkem z ženšenu pomáhá pleť 

osvěžit a nabít novou energií a zvyšuje 
pocit svěžesti.

• Zaklapovací uzávěr umožňuje uživateli 
snadné otevření i uzavření tuby.

• Vhodný pro všechny typy pleti včetně 
citlivé.

╘ ╠ 150 ml, obj. č. 121952
MCH: 290,00 Kč

  Legenda k symbolům:  
╘ Všechny typy pleti ╠ Citlivá pleť

SVĚŽÍ, POVZBUZUJÍCÍ A MUŽNÝ

A // HYMM™ Aqua Eau 
De Toilette – vůně pro muže
Povzbuzující vůně, která navodí 
dlouhotrvající pocit svěžesti. Vůně 
inspirovaná oceánem, otevřeným prostorem 
bez hranic, dokonalým ztělesněním svobody. 
Tato mořská vůně je doplněna nádechem 
mořské soli a příznačným aroma mořské 
vody, které v sobě nese povzbuzující 
a maskulinní tóny pobřežních bylin a dřevin. 
Vůně, která v mužích probudí instinkt změřit 
svou sílu s divokou přírodou a živly.
• vyvinuto exkluzivně pro Amway prestižním 

výrobcem parfémů, společností Mane.
• obsahuje exkluzivní složku – Lorenox, která 

přidává hloubku a zanechává maskulinní 
dřevitý dozvuk.

• obsahuje vysoce koncentrované vonné 
oleje, které na pokožce dlouho vydrží.

VODNÍ.CITRUSOVÁ.
50 ml, obj. č. 118871
MCH: 995,00 Kč

// A HYMM™

Víme, že moderní rušný životní styl 
si vyžaduje jednoduchá, a přesto 
účinná řešení. Vyzkoušejte HYMM™ 
pro péči o pleť bez námahy.

// BHYMM™ AQUA 
– POCIŤTE 
SÍLU 
OCEÁNU
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POHODLNÉ HOLENÍ OD ZAČÁTKU DO KONCE

A // HYMM™ Pěnivý gel na holení
Speciální složení určené k ošetření pleti.
• Bohatá pěnová gelová textura pro snazší pohyb 

břitu.
• Obsahuje výtažek z lékořicového oddenku, který 

pomáhá předcházet poškrábání a podráždění 
pleti.

• Dále obsahuje výtažky z aloe vera a heřmánku 
známé svými zklidňujícími účinky na pleť.

• Složení s povrchově aktivními látkami vousy 
změkčuje pro snadné oholení.

200 ml, obj. č. 121206
MCH: 360,00 Kč

PŘINÁŠÍ ÚLEVU V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ

B // HYMM Krém po holení
Zklidňující a nemastné složení s jedinečnou svěží vůní
• Tento krém po holení promění ranní holení v rituál 

plný příjemných prožitků. 
• Speciální složení s aloe vera, vitaminem 

E a alantoinem zklidňuje a hydratuje pleť, zatímco 
se textura bez obsahu alkoholu vmžiku vstřebává.

100 ml, obj. č. 119006
MCH: 440,00 Kč

// A PŘIROZENÁ OCHRANA

E // HYMM Kuličkový deodorant
Nenechte se ovlivnit stresem
• Kuličkový deodorant Vás bezpečně provede 

celým dnem. 
• Složení s výtažkem ze šalvěje spolehlivě chrání 

před vznikem a zhoršování nepříjemného 
zápachu. 

• Tento deodorant nezanechává na oblečení 
skvrny a jeho složení neobsahuje hliníkové 
soli, takže umožňuje pleti volně dýchat.

100 ml, obj. č. 119007
MCH: 285,00 Kč

SVĚŽEST PO CELÉM TĚLE

F  // HYMM Vlasový a tělový  
šampon 2-v-1
Jeden muž, jedno řešení
• Vlasový a tělový šampon 2-v-1 umyje tělo 

od hlavy až k patě a dopřeje Vaší pokožce 
blažený pocit.

• Složení obohacené o výtažek z lesní máty 
a mořských minerálů zanechává na kůži 
i ve vlasech svěží a čistou vůni.

250 ml, obj. č. 119008
MCH: 220,00 Kč

// C

SOLIDNÍ, PEVNÉ ŽILETKY

C // HYMM Holicí strojek se žiletkou s 5 břity
Hladce oholený vzhled na dosah ruky
• Vysoce kvalitní holicí strojek se přizpůsobí každé kontuře 

obličeje, díky příjemné gumové rukojeti padne přesně 
do ruky. 

• Technologie pěti břitů zajistí dokonalé oholení.
S funkčním tlačítkem pro rychlou výměnu břitů.
Obj. č. 119627
MCH: 420,00 Kč

ČTYŘI VELICE OSTRÉ NÁHRADNÍ ŽILETKY

D // HYMM Náhradní žiletky
Pro dokonalé oholení
• Pro pohodlné oholení bez podráždění. 
• Kotlety, bradka či knír – to vše lze dokonale vytvarovat 

pomocí přesného zastřižení.
• S vitaminem E a aloe vera.

Obsahuje čtyři náhradní žiletky
Obj. č. 119628
MCH: 350,00 Kč

// B

// D

Moderní muž 
SE POTÝKÁ S MNOHA 
ÚKOLY.

Přípravky na holení v sobě spojují rychlé a účinné výsledky 

a snadné používání, takže se skvěle hodí pro každodenní 

péči. Speciální složení obohacené o přírodní složky bylo 

dermatologicky testováno, chrání pleť před podrážděním při 

holení a po celý den na pleti zanechává jemnou, jedinečnou vůni. 

// E

// FObličej bez šrámů 
a jizev JE KLÍČEM 
K SEBEVĚDOMÍ.
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PŘÍRODNÍ PÉČE. PRO VAŠI 
RODINU.
Vyzkoušejte s kolekcí péče o tělo G&H další 
generaci péče od hlavy až k patě určenou 
pro celou rodinu.* Vychutnejte si řadu tří 
doplňkových kolekcí, které obsahují složky 
inspirované přírodou dodávající pleti pocit 
relaxace, hebkosti a zdraví 

PRO  
HYDRATOVANOU, 
ZKLIDNĚNOU PLEŤ.
 + Příliv vyváženého, hydratačního osvěžení. 
 + Exkluzivní složení vyvinuté na základě 

osvědčených odborných znalostí z oblasti 
výživy a péče o pleť, pečlivě obohacené 
o prospěšné přírodní složky – aloe vera, 
výtažek z hroznových jadérek a výtažek 
ze zeleného čaje. 
 + Pleť je zklidněná a revitalizovaná pro zdravý 

vzhled a pocit každý den.

PRO  
ZPEVNĚNOU, 
REGENEROVANOU PLEŤ.
 + Účinná ochrana proti zápachu spolu 

s nepřekonatelnou očistou pleti. 
 + Vynikající ochranné složení je vytvořeno 

s využitím pokročilé technologie potlačení 
zápachu a harmonické směsi rostlinných 
složek – bílého čaje, přírodních 
minerálních látek a výtažku z borůvek. 
 + Obklopí Vás pocitem důvěrné blízkosti, 

takže se Vaše pokožka bude cítit skvěle.

PRO  
ZDRAVĚ VYHLÍŽEJÍCÍ, 
ZKLIDNĚNOU PLEŤ.
 + Pleť je ošetřena tak, že dosahuje 

harmonické rovnováhy a bohaté hydratace.
 + Exkluzivní složení vyvinuté na základě 

osvědčených odborných znalostí z oblasti 
výživy a péče o pleť, obohacené o prospěšný 
med z pomerančových květů, bambucké 
máslo a olej z dýňových semen. 
 + Zanechává v pleti pocit regenerace, 

hydratace, hebkosti a hladkosti každý den.

DERMATOLOGICKY 
TESTOVÁNO
Složení výrobků G&H je dermatologicky 
testováno.

 * Kolekci G&H doporučujeme pro děti starší tří let. 

G&H 
ŘADA PÉČE 
O TĚLO

PEČUJTE O SVOU PLEŤ 
A POSKYTNĚTE JÍ VÝŽIVU, 
OCHRANU A OSVĚŽENÍ.
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// C

POMÁHÁ ZKLIDNIT SUCHOU PLEŤ

A // G&H NOURISH+™  
Sprchový gel
Tento sprchový gel bez sulfátů jemně čistí a pokožku 
zanechává hydratovanou a vyživenou díky 
krémovému, perleťovému složení.
• Pokožka zůstává jemná, hebká a ošetřená a nikdy 

není suchá.
• Nabízí více než jen prosté mytí a pomáhá zlepšovat 

úroveň hydratace v pokožce.
╘ 400 ml, obj. č. 118107
Výrobek není zobrazen.
MCH: 265,00 Kč
╘ 1 L, obj. č. 123396
MCH: 600,00 Kč

BOHATÉ KRÉMOVÉ SLOŽENÍ A SNADNÉ 
VSTŘEBÁVÁNÍ

B // G&H NOURISH+ Tělové mléko
Pomáhá posilovat hydrataci pokožky po dobu 
24 hodin. Přírodní směs složek, které přinášejí úlevu 
suché pokožce a zklidňují ji.
• Ihned zanechává na pokožce pocit větší jemnosti 

a pokožka vypadá zdravěji.
• Pomáhá obnovit hydratační bariéru kůže.
• Viditelné zlepšení hydratace pokožky.
╘ 400 ml, obj. č. 118102
MCH: 405,00 Kč

KOLEKCE OŠETŘUJE
pokožku tak, že ji sytí hydratací 
a harmonickou směsí prospěšných 
rostlinných složek – medu  
z pomerančových květů, 
bambuckého másla a oleje 
z dýňových semen.

PO JEDINÉM POUŽITÍ JSOU RUCE JEMNĚJŠÍ

C // G&H NOURISH+™ Krém na ruce
Posilující a vyživující krém na ruce se speciálním složením, po kterém pokožka 
zůstává jemná a ošetřená. Voděodolné složení vydrží i po umytí rukou
• Po jediném použití zanechává pocit hydratovaných rukou po dobu 

až 24 hodin.
• Pomáhá chránit pokožku před poškozením a vysušením vlivem prostředí.
• Za pouhých pět dnů pomůže zlepšit a obnovit vlastní hydratační bariéru 

pokožky.
╘ 30 ml (3x30), obj. č. 118114
MCH: 415,00 Kč

ZMĚNĚNÉ SLOŽENÍ, JEMNÉ A ŠETRNÉ K TVÁŘI I TĚLU

D // G&H NOURISH+ Pleťové mýdlo
Toto nevysušující průsvitné pleťové mýdlo plné přírodních složek jemně 
myje obličej i tělo, takže pokožka zůstává svěží, vláčná a příjemná.
• Zlepšuje vzhled pleti.
• Oplachuje se dočista a na kůži nezanechává žádná rezidua.
• Umožňuje snadnější použití více členy rodiny.
╘ 250 g, obj. č. 118112
MCH: 305,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti. 

// D

// B

// A

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
VÝROBEK
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VELMI LEHKÉ SLOŽENÍ A UNISEX VŮNĚ

A // G&H REFRESH+™ Sprchový tělový gel
Tento lehce perleťový poloprůhledný tělový gel má vůni, která 
je přitažlivá pro muže i ženy. Dočista se oplachující gel jemně myje, 
zatímco patentovaný komplex proti podráždění* pomáhá pokožku 
zklidnit. 
• Pomáhá pokožku osvěžit a účinně udržuje její zdravě  

vyhlížející vzhled.
• Jemnější k pokožce než tradiční sprchové gely.
• Nedráždící složení podle 86 % uživatelů, kteří gel otestovali.
╘ 400 ml, obj. č. 118110
Výrobek není zobrazen.
MCH: 265,00 Kč
╘ 1 L, obj. č. 123397
MCH: 600,00 Kč

HLADŠÍ A HYDRATOVANĚJŠÍ POKOŽKA UŽ PO PRVNÍM 
POUŽITÍ

B // G&H REFRESH+™ Tělové mléko
Toto lehké a rychle se vstřebávající složení zanechá pleť 
hydratovanou po dobu až 24 hodin. Poskytuje lehoučký pocit 
po použití a je vhodné pro celou rodinu.
• Snadno se roztírá a okamžitě se vstřebává do pokožky.
• Pomáhá pokožku osvěžit a účinně udržuje její zdravě  

vyhlížející vzhled.
╘ 400 ml, obj. č. 118104
MCH: 405,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti. * Patent č. 8057830.

KOLEKCE NABÍZÍ
dávku posílené hydratace a směs 
prospěšných rostlinných složek – aloe vera, 
výtažek z hroznových jadérek a zeleného 
čaje.
Obsahuje patentovaný komplex proti 
podráždění.*

// B

// A
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BEZ BÍLÝCH STOP NA POKOŽCE A OBLEČENÍ

C // G&H PROTECT+  
Kuličkový deodorant a prostředek proti pocení
Čirý, rychleschnoucí deodorant a prostředek proti pocení poskytuje 
dlouhotrvající ochranu před zápachem a vlhkostí bez podráždění nebo 
nerovnoměrného zbarvení pokožky.
• Unisex složení, které regeneruje a chrání pokožku.
• Účinný, a přesto jemný a šetrný k pokožce.
• Vůně se neustále uvolňuje celé hodiny po aplikaci – působí 

až 48 hodin.
╘ 100 ml, obj. č. 118120
MCH: 245,00 Kč

POCIT SVĚŽESTI A JISTOTY PO CELÝ DEN

D // G&H PROTECT+ Deodorační sprej
Aerosolový deodorant bez obsahu alkoholu, který je vhodný i pro velmi 
citlivou pokožku. Speciální složení s technologií maskující zápach pro 
dlouhotrvající ochranu.
• Neobsahuje hliníkové soli.
• Nezanechává bílé stopy na pokožce ani na oblečení.
• Nabízí ochranu před zápachy po dobu až 24 hodin.
• Vhodný pro všechny typy pleti včetně velmi citlivé.
• Vhodný pro muže i ženy.
╘ ╠ 200 ml, obj. č. 120438
MCH: 265,00 Kč

SKVĚLE SE HODÍ PRO CELOU RODINU

A // G&H PROTECT+™ 
Koncentrované tekuté mýdlo na ruce
Toto koncentrované tekuté mýdlo 
na ruce obsahuje exkluzivní směs přírodních 
a rostlinných složek a osvědčenou technologii 
potlačující nepříjemný zápach. Vyrobeno tak, 
aby hloubkově mylo a neutralizovalo pachy.
• Čistí hloubkově a odstraňuje nečistoty.
• Neutralizuje kuchyňské pachy potravin, 

jako jsou ryby, cibule a česnek.
• Úsporné – až 450 použití na 250ml 

lahvičku.
╘ 250 ml, obj. č. 118117
MCH: 200,00 Kč
╘ 1L, obj. č. 123398
MCH: 600,00 Kč

Legenda k symbolům: ╘ Všechny typy pleti ╠ Citlivá pleť.

// A

// C

// D
ČISTÁ VŮNĚ A JEMNÉ MYTÍ

B // G&H PROTECT+™ Mýdlo
Toto bílé nevysušující mýdlo s čistou vůní 
účinně myje, chrání a odstraňuje zápachy.
• Podle 86 % uživatelů pomáhá chránit 

pokožku před tělesnými pachy.
• Jemná a krémová pěna zanechává 

pokožku od pohledu zdravější a s pocitem 
ošetření.

• Biologicky odbouratelné složení.
╘ 900 g (6 x 150 g), obj. č. 118116
MCH: 565,00 Kč

// B

K
R

Á
S

A
 O

S
O

B
N

Í P
ÉČ

E 
 /

/ 
 P

ÉČ
E 

O
 T

ĚL
O

// 197// 196



Každodenní hygiena je naší prioritou. A čisté ruce 
jsou jedním z nejsnazších způsobů.

G&H Protect+ Instant Hand Cleanser je čisticí 
přípravek na ruce, díky kterému si Vy i Vaše rodina 
můžete rychle a bezpečně očistit ruce, i pokud 
není po ruce voda, mýdlo a ubrousky.

G&H PROTECT+™ 
Čistící přípravek na ruce*
Díky rodinnému balení o velikosti 500 ml se čisticí 
přípravek na ruce snáze stane součástí každodenní 
hygieny celé rodiny. 
• Obsahuje 70% alkohol. 
• Obsahuje glycerin, který přispívá k udržení 

hydratace pokožky.
• Neobsahuje složky živočišného původu.
• Není parfemován a neobsahuje dráždivé látky.
• Hypoalergenní.

500 ml, obj. č. 125211
MCH: 295,00 Kč

CHRAŇTE SEBE I SVÉ BLÍZKÉ POMOCÍ 
G&H PROTECT+ INSTANT HAND CLEANSER!

*Na děti, které výrobek používají, dohlédněte.

POMÁHÁ 
UDRŽOVAT VAŠE 
RUCE HYGIENICKY 
ČISTÉ A V BEZPEČÍ
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Posilte si zuby 
a dosáhněte krásného 
úsměvu s přípravkem 
NUTRILITE  
Cal Mag D Plus 
na podporu zachování 
zdravých zubů  
a kostí. Viz Kosti  
v sekci Výživa.

// A

 * Zubní pasta obsahuje fluorid, který pomáhá v boji proti zubnímu 
kazu. Když se fluorid dostane k velmi raným kazům, které se objeví 
v zubní sklovině, dokáže minimalizovat její poškození.  Jakmile se k nim 
dostane, začne společně s minerálními látkami ve slinách tento raný 
kaz „opravovat“ (remineralizovat) a bránit jeho dalšímu rozšiřování 
(demineralizaci). REMINACT™ znovu dodává do zubní skloviny nezbytné 
minerální látky, takže jsou pak zuby silnější a odolnější vůči kazům.

REMINACT™ ZNOVU DODÁVÁ DO SKLOVINY 
NEZBYTNÉ MINERÁLNÍ LÁTKY

A // glister Všestranná účinná 
fluoridová zubní pasta
Velmi účinná fluoridová zubní pasta, která bělí 
zuby, bojuje proti kazu, odstraňuje plak, osvěžuje 
dech, podporuje remineralizaci a zabraňuje 
demineralizaci.  A v ústech Vám zůstane pocit 
fantastické čistoty a svěžesti! Klinicky prokázané 
účinky při odstraňování skvrn bez použití bělidel 
nebo poškození zubní skloviny.
• REMINACT™ vrací do skloviny nezbytné 

minerální látky, takže jsou pak zuby silnější 
a odolnější vůči kazům.

• Snižuje výskyt kazů tím, že spolupracuje 
s přírodními minerály ve slinách.

150 ml, obj. č. 6833
MCH: 215,00 Kč

VELMI MALÁ TUBIČKA

B // glister Všestranná účinná 
fluoridová zubní pasta (Cestovní 
balení)
50 ml, obj. č. 1959
MCH: 90,00 Kč
(výrobek není zobrazen)

VELICE JEMNÝ KARTÁČEK PRO VAŠE 
DÁSNĚ

C // glister Kartáček na zuby**
Sada čtyř zubních kartáčků s patentovaným 
ergonomickým designem. Speciálně 
navržená rukojeť s neklouzavým úchopem 
pro pohodlnou manipulaci. Profesionálně 
zkonstruovány pro dokonalé čištění pomocí 
měkkých a středně tvrdých štětinek. Šetrný 
k dásním. Speciální úzká hlavice umožňuje 
lepší vyčištění prostoru mezi zuby a na linii 
dásní.
Balení 4 ks obj. č. 100957
MCH: 375,00 Kč

 ** testováno ústavem ORMED – Institut orální medicíny, Univerzita 
Witten/Herdecke, Německo

S výrobky glister Péče o ústní dutinu budou 
úsměvy všech členů Vaší rodiny každý den 
krásné a svěží. Na základě vědeckých poznatků 
předcházejí vzniku případných problémů 
a rychle pomohou, pokud už problémy nastaly.

// C

SE SILNÝMI, ZÁŘIVÝMI 
ZUBY VÁS ÚSMĚV NIKDY 
NEOPUSTÍ.

TIP: Pravidlo dvou minut

Nejlepší zbraní proti onemocnění dásní je čistit si zuby 
dvakrát denně po dobu dvou minut fluoridovou 
pastou. A pamatujte, že je také důležité měnit zubní 
kartáček – a zubní kartáček Vašich dětí – každé tři 
měsíce, protože se za tu dobu opotřebuje a není již tak 
účinný.

TIP: Pouhé čištění zubům nestačí, dejte 
jim víc...

glister™ Všestranná účinná fluoridová zubní pasta 
přispívá k doplňování chybějících minerálů. Proč 
je to důležité? Když jíme – zejména sacharidy 
a cukry – bakterie v plaku využívají cukrů 
v potravě k tvorbě kyselin, které útočí na naše 
zuby a rozežírají zubní sklovinu, rozpouštějí důležité 
minerály a nakonec způsobují vznik kazu. Tomuto 
procesu se říká demineralizace. Fluorid napomáhá 
remineralizaci – procesu, kterým se do molekulární 
struktury vlastního zubu navracejí minerály – a tím 
chrání zuby a zabraňuje vzniku kazu.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
VÝROBEK

GLISTER™

PÉČE 
O ÚSTNÍ 
DUTINU
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OSVĚŽUJÍCÍ MENTOLOVÁ PŘÍCHUŤ

A // glister™ Osvěžující ústní sprej
Náš kapesní ústní sprej Vám poskytne 
dlouhotrvající dávku čisté mátové svěžesti, 
kdykoli a kdekoli ji budete potřebovat – bez kalorií 
a bez cukru.
14 ml, obj. č. 120351
MCH: 160,00 Kč

OMEZUJE VÝSKYT BAKTERIÍ A ODSTRAŇUJE 
ZUBNÍ PLAK

B // glister Koncentrovaná ústní voda
Všestranně účinná koncentrovaná ústní voda, 
která bojuje s bakteriemi, odstraňuje plak 
a osvěžuje dech mentolovou příchutí. Bylo 
vědecky prokázáno, že odstraňuje více plaku než 
samotné čištění. Díky vysoce koncentrovanému 
složení Vám pouhých 50 ml výrobku vystačí 
minimálně na 100 použití.
50 ml, obj. č. 9949
MCH: 370,00 Kč

FENOMENÁLNÍ ODOLNOST A PŘESNOST

C // glister Zubní nit s příchutí máty
Jednovláknová nit s příchutí máty, která 
Vás zbaví drobných částeček zachycených 
v mezizubních prostorech, které kartáček 
nedokáže odstranit. Je dost tenká na to, aby 
se bezpečně a snadno protáhla i do těch 
nejtěsnějších míst mezi zuby.
30 m, obj. č. 0994
MCH: 135,00 Kč

// C

TIP: Proč právě zubní nit?

Pokud se chcete vyhnout paradontóze a předejít 
vzniku zubního kazu, musíte si mezizubní prostory 
čistit dentální nití. Dospělí přicházejí o zuby většinou 
následkem paradontózy, neboli onemocnění dásní, 
zatímco příčinou vzniku zubního kazu je plak. Při 
pravidelném čištění se plak odstraňuje z povrchu zubů, 
ale nikoli z těžko dostupných prostorů mezi nimi. Plak, 
který se zde hromadí, je možno odstranit pouze pomocí 
zubní niti. Pokud se neodstraní, dásně se nakonec 
začnou od zubů odchlipovat. Takže jak vidíte, čištění 
mezizubních prostorů pomocí nitě je pro ochranu dásní 
před onemocněním velmi důležité.

// B

// A

TIP: Význam ústní vody

Všichni víme, jak je důležité čistit si každý den zuby. Ale 
ne každý ví, proč je také stejně důležité používat ústní 
vodu. Pokud chcete udělat vše proto, abyste předešli 
vzniku kazu, zánětům kořenových kanálků, abscesům, 
infekcím nebo dokonce celkové rekonstrukci chrupu, 
měla by se ústní voda stát součástí Vaší ústní hygieny. 
Kromě toho, že odstraňuje plak a zubní kámen, posiluje 
také zubní sklovinu a chrání ji před kazem. Ústní voda 
také čistí obtížně dostupná místa, která při čištění 
zubním kartáčkem nebo dentální nití opomíjíme. Při 
čištění kartáčkem či nití se nezbavíme kyselin a plaku 
v ústech – na dásních, jazyku a patru. Když si ale ústa 
vypláchneme ústní vodou, jejím účinným působením 
dojde ke sterilizaci všech těchto míst.

GLISTER™

PÉČE 
O ÚSTNÍ 
DUTINU

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK1č.
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PŘEDSTAVUJEME PANDU FLÍČKA
Glister™ Kids se symbolem usmívající se pandy zaujme 
a povzbudí děti, aby si čistily zoubky celé dvě minuty, 
jak je doporučováno a naučily se při tom techniku 
správného čištění.

LAHODNÝ GEL S JAHODOVOU PŘÍCHUTÍ

A // glister™ Kids Dětská zubní pasta
Tento lahodný gel s jahodovou příchutí byl vyvinut pro 
dentální potřeby dětí od dvou let.  
• Složení REMINACT™ pomáhá posilovat a chránit dětské 

zuby pomocí remineralizace a činí je odolnější vůči kazům.
• Fluoridový gel s účinky proti kazům bezpečně čistí, 

zabraňuje zubním kazům a chrání sklovinu.
• Průsvitný červený jahodový gel pomáhá děti vést k čištění 

zubů.
• Víčko pootočením snadno otevřou i zavřou i malé děti.

65 ml, obj. č. 120519
MCH: 115,00 Kč

NOVÝ DESIGN A ČTYŘI VESELÉ BARVY

B // glister™ Dětské zubní kartáčky*
Tyto barevné kartáčky v balení po čtyřech 
se stopami tlapek pandy se dětem líbí a jsou 
vyvinuty pro dětské ruce a ústa.
• Zakulacené měkké štětinky účinně čistí všechny 

zuby, a to i ty, které jsou obtížněji dostupné.
• Praktická rukojeť, kterou lze snadno uchopit 

i jí manipulovat, byla navržena speciálně pro 
děti.

• Snadné použití a barevný vzor štětinek děti učí, 
kolik zubní pasty je zapotřebí.

Balení 4 ks, obj. č. 120522
MCH: 290,00 Kč

// A

// B

DOBŘE SE STAREJTE

o zuby svých dětí se zubními kartáčky 
s měkkými štětinkami, které byly 
speciálně vyvinuty pro účinné čištění 
rostoucích  
zubů a k ochraně jemných dásní. 

 * testováno ústavem ORMED – Institut orální medicíny, Univerzita 
Witten/Herdecke, Německo.

Dopřejte svým 
dětem další vzpruhu 
s přípravkem 
NUTRILITE Chewable 
Cal Mag. Viz Děti 
v sekci Výživa.

GLISTER™

PÉČE 
O ÚSTNÍ 
DUTINU
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KOLEKCE SATINIQUE™

Naše kolekce SATINIQUE nabízí efektivní ošetření 
a přizpůsobená řešení pro každého. Věda, příroda 
a krása ruku v ruce v komplexní řadě pečujících 
a stylingových přípravků, která vlasům dodává 
energii a zároveň je oživuje.
Naše výrobky SATINIQUE vám pomohou rozvinout 
skrytý potenciál vašich vlasů.

Vědci zjistili, že když jsou vlasy poškozené, získávají 
záporný náboj. Patentovaná vyspělá technologie 
ENERJUVE výhradně od společnosti Amway je energetický 
komplex, který působí na všechny tři vrstvy vlasu, aby 
eliminoval záporný náboj poškozeného vlasu. ENERJUVE 
nabije vlasy kladnou energií, která regeneruje a revitalizuje 
zevnitř navenek.  Obsahuje speciální řadu posilujících 
lipidů, zpevňující kreatin a vyhlazující kyselinu eikosanovou 
(18-MEA), která je přirozenou, extrémně citlivou složkou 
vlasů, jež ovlivňuje zdraví a lesk vlasů.

• Tato kolekce využívá náš exkluzivní patentovaný* komplex ENERJUVE.
• Jedinečná kombinace rostlinných a vyživujících látek přispívá k řešení 

specifických potřeb Vašich vlasů.
• Dynamické, výrazné barvy nového obalu usnadňují výběr výrobků, 

které budou Vašim potřebám vyhovovat nejlépe.
• Tři ovocné a květinové vůně exkluzivně v kolekci SATINIQUE.
• Ověřené laboratorní výsledky.

KOLEKCE SATINIQUE
Jde mnohem dál než jen k základnímu mytí a úpravě účesu. Nabízí také vynikající péči, která poskytuje řešení šitá na míru všem 
vlasovým problémům. Systém SATINIQUE se skládá z výrobků určených k péči o vlasy, k jejich ošetření a k úpravě účesu.

SATINIQUE: ODHALTE TAJEMSTVÍ KRÁSNÝCH A SILNÝCH VLASŮ

Pro regeneraci. Pro omlazení. Pro chuť do života.

 * Americký patent

ENERJUVE™ 
KOMPLEX 

VÝHODY 
PŘÍPRAVKŮ 
SATINIQUE™

SILNÉ A ZÁŘIVÉ 
VLASY
JSOU ZNAMENÍM, ŽE 
VÁŠ ORGANISMUS 
JE FIT.
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B // SATINIQUE™  
Vyhlazující šampon a Vyhlazující 
kondicionér s hydratačním účinkem
Vyhlazující přípravky s hydratačním účinkem 
obsahují komplex ENERJUVE™, který do hloubky 
a od kořínků hydratuje suché vlasy a vrací jim 
energii.
• Díky oleji z ořechů kukui a provitaminu 

B5 posiluje vysušené vlasy a zanechává 
je hebké, hladké a lesklé.

• Již po jednom použití navrací důležitou 
hydrataci.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

Vyhlazující šampon s hydratačním 
účinkem
280 ml, obj. č. 110655
MCH: 350,00 Kč

Vyhlazující kondicionér s hydratačním 
účinkem
280 ml, obj. č. 110664
MCH: 370,00 Kč

A // SATINIQUE™  
Šampon a Kondicionér pro barvené vlasy
Přípravky SATINIQUE pro barvené vlasy bez sulfátů 
využívají k regeneraci a ochraně narušených 
a barvených vlasů a na obnovu jejich lesku energii 
komplexu ENERJUVE™.
• Kombinace výtažků z granátového jablka a jadérek 

vinných hroznů přispívá k síle a vitalitě.
• Pomáhá zacelit roztřepené konečky a působí 

i preventivně, čímž narušeným vlasům vrací energii.*
• Vlasy jsou díky němu až 9x silnější.*
• Barva vydrží déle – až 45 umytí.**

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

Šampon pro barvené vlasy
280 ml, obj. č. 110663
MCH: 400,00 Kč

Kondicionér pro barvené vlasy
280 ml, obj. č. 110671
MCH: 425,00 Kč

 * Při společném používání Šamponu a Kondicionéru pro barvené vlasy 
a Revitalizační masky.

 ** Tvrzení o Šamponu pro barvené vlasy

// A // B

C // SATINIQUE™  
Šampon a Kondicionér pro zvětšení 
objemu vlasů
Přípravky SATINIQUE pro zvětšení objemu vlasů 
využívají účinky komplexu ENERJUVE™, který 
dodá jemným, tenkým nebo oslabeným vlasům 
plnost, objem a životní energii.
• Kombinace lehkého oleje z makadamových 

ořechů a sójových proteinů pomáhá vlasy 
provzdušnit a dodává jim na objemu.

• Zajistí jemným vlasům nečekaný pocit plnosti.
• Vlasy působí hustě a pevně.*
• Snižuje statickou elektřinu.
• Pomáhá zvětšit objem vlasů až o 37 %, který 

vydrží celý den.**

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

Šampon pro zvětšení objemu vlasů
280 ml, obj. č. 110657
MCH: 350,00 Kč

Kondicionér pro zvětšení objemu vlasů
280 ml, obj. č. 110667
MCH: 370,00 Kč

 * Při společném používání Šamponu a Kondicionéru pro zvětšení objemu vlasů.
 ** Při společném používání Šamponu a Kondicionéru pro zvětšení objemu vlasů

// C

PÉČE
PÉČE

PÉČE

REGENERACE 
OMLAZENÍ. 
NOVÝ ŽIVOT.

JEMNÉ. HEBKÉ. 
NEUVĚŘITELNĚ 
LESKLÉ.

OBJEM. 
POCIT 
ENERGIE.

Podpořte zdraví 
svých vlasů 
přípravkem 
NUTRILITE Biotin 
C Plus. Viz Cílené 
doplňky stravy 
v sekci Výživa. 
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ
VÝROBEK

// C

B // SATINIQUE™  
Vlasový šampon proti lupům 
Tento vysoce účinný přípravek jemně oživuje 
a hydratuje vlasy a vlasovou pokožku, a proměňuje 
tak jakýkoli typ vlasů s lupy ve zdravě vypadající, 
krásné vlasy.
• Kombinace avokáda a vitaminu E pomáhá 

pokožku čistit a hydratovat.
• Zmírňuje vznik lupů. 
• Poskytuje úlevu suché, svrbící pokožce hlavy.
• Pomáhá odstraňovat lupy. 
• Po 4týdenním používání 100 % účastníků testu 

zaznamenalo sníženou tvorbu lupů.* 

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

280 ml, obj. č. 110670
MCH: 400,00 Kč

C // SATINIQUE™  
Šampon a Kondicionér proti vypadávání 
vlasů
Díky našim přípravkům proti vypadávání vlasů 
speciálně vytvořeným pro oživení a zpevnění 
každého vlasového vlákna budete mít plnější, 
silnější vlasy a znovu získáte ztracenou 
sebedůvěru.
• Směs výtažků z listů ženšenu a moruše stimuluje 

při vmasírování do pokožky hlavy krevní oběh, 
snižuje úbytek vlasů v důsledku jejich lámavosti 
a zanechává je na pohled plnější a silnější.*

• Vysoce účinné složení dokáže ochránit 
až 1800 vlasových vláken za měsíc.

• Lámavé, řídnoucí vlasy získají znovu na síle 
a plnosti.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

Šampon proti vypadávání vlasů
280 ml, obj. č. 110659
MCH: 400,00 Kč

Kondicionér proti vypadávání vlasů
280 ml, obj. č. 116823
MCH: 425,00 Kč

 * Při společném používání Vlasového šamponu proti lupům a Vlasového tonika  * Při společném používání Šamponu a Kondicionéru proti vypadávání vlasů a Vlasového tonika.

PÉČE

// B

A // SATINIQUE™  
Šampon s kondicionérem 2-v-1
Šampon a Kondicionér 2-v-1 využívá účinků 
komplexu ENERJUVE™, který vlasy bez námahy 
myje a vyživuje. Vlasy jsou dokonale čisté a získají 
spoustu energie a příjemný pocit svěžesti.
• Kombinace oleje ze semen brutnáku a vitaminu 

E pomáhá vlasy hydratovat a chránit.
• Zajistí výživu vlasů, které pak i po použití pouze 

tohoto přípravku vypadají zdravěji.
• Dodá vlasům hebkost a zdravý vzhled a usnadní 

rozčesávání.
• Jemně myje a regeneruje s každým použitím.
• Dokonalý pro každodenní mytí a úpravu.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

Šampon s kondicionérem 2-v-1
280 ml, obj. č. 115304
MCH: 400,00 Kč
750 ml, obj. č. 116510
MCH: 900,00 Kč

// A

PÉČE

VÍTE, ŽE...?
Již po jediném barvení vlasy 
přicházejí o více než 80 % 18-
MEA (kyseliny 
eikosanové)? Komplex 
ENERJUVE pomáhá kyselinu 
18-MEA obnovovat, aby vlasy 
zůstaly hebké a daly se snadno 
rozčesávat.

PÉČE. MYTÍ.  
CELKOVÉ OŽIVENÍ.

JEMNÝ.  
HYDRATUJÍCÍ. 
STVOŘENÝ  
PRO HEBKOU 
PÉČI.

STIMULACE. 
PODPORA. 
VÁŠ KRÁSNĚJŠÍ 
VZHLED.
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B // SATINIQUE™  
Revitalizační maska
Revitalizační maska spolu se Šamponem 
a Kondicionérem pro barvené vlasy regeneruje 
roztřepené konečky, navrací jemnost 
a i nejpoškozenější vlasy až devítinásobně posílí.* 
Posilující péče spolu s účinky komplexu ENERJUVE™ 
regeneruje a do hloubky obnovuje před stylingem.
• S obsahem výtažku z jadérek hroznového vína, 

který vlasy pomáhá chránit proti vlivům počasí, 
a oleje z ořechů kukui, který zanechá vlasy plné 
zdraví a hydratace.

• Pomáhá zacelit roztřepené konečky 
a předcházet třepení.

• Působí do hloubky vlasu, posiluje jej a chrání 
v každé jeho vrstvě.

• Pro všechny typy vlasů, zejména pro vlasy 
namáhané, poškozené a barvené.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

240 ml, obj. č. 119593
MCH: 730,00 Kč

 * Při společném používání Šamponu a Kondicionéru pro barvené vlasy a Revitalizační masky (až 6x silnější při 
použití pouze s Revitalizační maskou).

C // SATINIQUE™  
Olejové sérum na vlasy
SATINIQUE™ Olejové sérum na vlasy bylo vytvořeno k ošetření 
vlasů a úpravě účesu. Toto víceúčelové sérum prosycené 
oleji zanechává ve vlasech pocit jemnosti, hebkosti a bohaté 
výživy. Vlasy jsou pak poddajnější a zároveň hladké, jemné 
a zachovávají si hydrataci.
• Podporuje zdravý vzhled všech typů vlasů. Určeno 

zejména pro suché, matné vlasy.
• Vynikající směs arganového a avokádového oleje a oleje 

z ořechů kukui pomáhá vlasům dosáhnout zdravého 
vzhledu a regeneruje je.

• Zabraňuje krepatění a poletování vlasů. Vlasy jsou 
poddajnější.

• Pro ženy i muže
• Použití SATINIQUE Olejového séra na vlasy: 
• Sérum lze použít jak pro úpravu účesu, tak pro ošetření 

vlasů. Aplikujte na vlasy vysušené ručníkem nebo 
na suché vlasy.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

100 ml, obj. č. 120467
MCH: 550,00 Kč

A // SATINIQUE™  
Vlasové tonikum
Toto tonikum, které se neoplachuje, poskytuje  
pokožce hlavy potřebnou hydrataci, podporuje  
růst vlasů a zajišťuje jejich plnější vzhled.
• Obsahuje patentovaný* komplex pro revitalizaci 

pokožky hlavy, kombinaci výtažků z perily, palmy 
pilovité, kořene lékořice a zeleného rooibosu.

• Redukuje ztrátu vlasů v důsledku lámání.
• Zlepšuje hydrataci vlasové pokožky.
• Díky promasírování je plná energie.
• Přispívá k výživě vlasové pokožky.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

80 ml, obj. č. 110686
MCH: 1.325,00 Kč

 * Americký patent

D // SATINIQUE™  
Sprej pro konečnou úpravu účesu 
Sprej pro konečnou úpravu účesu je jemná 
stylingová mlha, která udrží účes pevný 
po celý den. Zpevní účes, zajistí na celý 
den jeho odolnost proti vlhkosti, udrží 
vlasy lesklé a pod kontrolou. A to vše bez 
cuchání.
• Dlouhotrvající tvar, kontrola a hebkost.
• Velmi jemný, je možné jej použít 

několikrát denně.
• Dokonalý pro tvarování účesu, brání 

poletování vlasů a účes při konečné 
úpravě zpevní.

• Odolnost vůči vlhkosti po celý den.

LOOK IT. LOVE IT. LIVE IT.

250 ml, obj. č. 110672
MCH: 260,00 Kč

// A // C

// D

OBNOVUJE.  
REGENERUJE.  
OŽIVUJE VÁŠ STYL.

// B

REVITALIZUJE. 
OBNOVUJE. 
PROBOUZÍ 
K ŽIVOTU 
KRÁSNÉ VLASY.

EXKLUZIVNÍ  
SLOŽENÍ SE  
„ZÁZRAČNÝM  
OLEJEM“.

ÚPRAVA 
ÚČESU. 
SPREJ. 
SUPER SILNÝ 
EFEKT.

ÚPRAVA ÚČESU

ÚPRAVA ÚČESU
ÚPRAVA ÚČESU

ÚPRAVA ÚČESU
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214 Více informací najdete na internetových stránkách 
www.amway.cz amwayhome.europe

 DOMÁCNOST 
NEZBYTNÉ VÝROBKY PRO 
KAŽDOU DOMÁCNOST.

NÁŠ DOMOV JE TAM,  
KDE JE NAŠE SRDCE

S VÝROBKY AMWAY 
PRO DOMÁCNOST 
SE MŮŽETE TĚŠIT 
Z ÚČINNÝCH 
A EKOLOGICKÝCH 
DOMÁCÍCH 
PROSTŘEDKŮ. 



Amway  
HOME™ HOME

 * S výjimkou SA8 Předpíracího spreje a AMWAY HOME Green Meadows Koncentrovaného osvěžovače vzduchu a neutralizátoru zápachu.

Systém BIOQUEST FORMULA obsahují 
všechny výrobky* řady AMWAY HOME:
To znamená, že přinášejí vysokou účinnost při 
čištění a kromě toho jsou:
koncentrované
biologicky odbouratelné
dermatologicky testované

Označení EPA/Safer Choice neznamená ze strany této 
organizace doporučení příslušného výrobku. Etiketa Safer 
Choice označuje, že složení výrobku, jak je společnost 
Amway prezentovala organizaci EPA, obsahuje složky 
s pozitivnějšími účinky na lidské zdraví a životní prostředí 
než běžné výrobky stejného typu. Co se týče informací 
o složení výrobku, jeho složkách a vlastnostech, spoléhá 
EPA/Safer Choice výhradně na společnost Amway, její 
bezúhonnost a dobrou víru. Agentura EPA/DfE neprováděla 
nezávislé hodnocení složení výrobku (např. na základě 
chemického rozboru) ani nezkoumala žádná z tvrzení 
společnosti Amway, která se netýkají složení. EPA/
Safer Choice poskytuje své hodnocení pouze s ohledem 
na účinky na lidské zdraví a životní prostředí, jak je uvedeno 
ve standardu Safer Choice, a na základě aktuálních 
informací a vědeckých poznatků.

Naše řada výrobků péče o domácnost 
je postavena na revolučním systému 
BIOQUEST FORMULA™. Výrobky se systémem 
BIOQUEST FORMULA kombinují přírodní složky 
z celého světa, jako kokosové ořechy nebo 
citrusy, čímž Vám umožňují naplnit význam 
těchto slov...

...UDĚLÁTE TOHO VÍCE S MENŠÍM 
MNOŽSTVÍM PŘÍPRAVKU
Vzhledem k tomu, že naše výrobky jsou plné aktivních složek, 
spotřebujete při jejich používání menší množství vody a energie 
– což znamená menší množství odpadu. A vzhledem k jejich vysoké 
účinnosti strávíte méně času úklidem a více času tím, co Vás 
skutečně baví.

...PUSTÍTE SE DO ÚKLIDU CHYTŘE
Vzhledem k dlouhé tradici a dobrému jménu, jež je zárukou nejvyšší 
kvality, si můžete být jisti, že používáte to nejlepší. A protože 
nabízíme velice široký sortiment výrobků, nemusíte nakupovat 
jinde, což Vám ušetří čas i peníze.

...UDĚLÁTE SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ
Naše výrobky jsou opatřeny certifikáty sdružení A.I.S.E. 
(International Association for Soaps, Detergents and Maintenance 
Products). Tato organizace je evropskou autoritou v oblasti 
výrobků péče o domácnost a z jejích certifikátů vyplývá, že náš 
sortiment splňuje ekologické, sociální a ekonomické standardy 
tohoto sdružení, což je fantastickým výrazem uznání našeho úsilí 
vyrábět vysoce účinné čisticí prostředky s pozitivním vlivem na naši 
planetu.
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PÉČE 
O PRÁDLO

// C

╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete vybrat vhodný dávkovač/aplikátor pro konkrétní výrobek.Poznámka: Označení výrobků je uvedeno na str. 252.

VYSOCE 
KONCENTROVANÝ 
PRO VYŠŠÍ 
ÚČINNOST

ŠETRNÝ A ÚČINNÝ 
NA JEMNÉ PRÁDLO

// A
// D

B // SA8™ Tekutý koncentrovaný prací prostředek
Prací prostředek s dlouhodobou účinností, který dokonale vypere 
bílé prádlo a prodlouží svěžest barevného prádla.
• Výborně pere všechny moderní tkaniny i při velmi nízkých 

teplotách od 15 °C.
• Kombinuje přírodně získané enzymy, biologicky odbouratelné 

čisticí složky a přírodní změkčovač vody.
1 litr, obj. č. 112532 ╙
MCH: 585,00 Kč
4 litry, obj. č. 110478 ╙ ╖
MCH: 2.000,00 Kč

D // SA8 Delicate Jemný tekutý prací 
prostředek
Jemný, a přesto vysoce účinný prací prostředek.
• Speciálně vyvinutý k praní a ochraně vlny, hedvábí 

a všech jemných tkanin.
• Jemné složení s obsahem přírodních složek.
• Vhodný pro praní v ruce i v pračce.

1 litr, obj. č. 110479 ╘ ╙ 
MCH: 405,00 Kč

C // SA8™ Baby Tekutý koncentrovaný prací 
prostředek na dětské prádlo se změkčujícím 
účinkem
Prací prostředek se změkčujícím účinkem určený k praní 
dětského oblečení a oblečení osob s citlivou pokožkou.
• Složení schválené pediatry – vhodné pro použití 

od prvních dnů života dítěte.*
• Šetrný ke tkaninám a barvám. 
• Prostředek obsahuje přírodní složky. 
• Účinný při nízkých teplotách (15 °C).

* u dětí narozených v řádném termínu
1 litr, obj. č. 120536 ╙
MCH: 580,00 Kč

// B JEMNÉ SLOŽENÍ,  
BEZPEČNÉ  
I PRO MALÉ DĚTIOCHRANA VŠECH 

BAREVNÝCH TKANIN

A // SA8™ Color Koncentrovaný tekutý 
prací prostředek na barevné a tmavé 
prádlo
• Pere a chrání barvy Vašeho oblečení.
• Přispívá ke zlepšení vzhledu starších 

bavlněných tkanin, neboť odstraňuje 
mikrofibrily.

• Zabraňuje blednutí a zapouštění barev, čímž 
prodlužuje životnost barevného a tmavého 
oblečení.

• Nezanechává na oblečení dráždivé složky.
• Dermatologicky testováno, a tedy vhodné pro 

Vaši rodinu.
• Neobsahuje bělidla ani optické rozjasňovače.
• Bez obsahu fosfátů. 

1 litr, obj. č. 124456 ╕ ╙
MCH: 580,00 Kč

Prací prášky s aktivním systémem 
BIOQUEST FORMULA™ účinně 
odstraňují i ty nejodolnější skvrny, 
a přesto jsou mimořádně šetrné 
k běžnému oblečení, jemnému prádlu 
i moderním tkaninám.
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JEŠTĚ 
ÚČINNĚJŠÍ 
PRANÍ

A // SA8 Premium Koncentrovaný 
prací prášek
Náš nejprodávanější prací prášek aktivuje sílu kyslíku 
pro vysoce účinné praní, a to při všech teplotách 
od 30 do 95  C̊.
• Aktivní kyslík pro účinné praní, díky němuž oblečení 

vypadá bělejší a zářivější než bez použití prášku 
SA8 Premium.

• Díky výborné rozpustnosti začne působit okamžitě 
a odstraní i odolné skvrny a nečistoty.

• Obsahuje křemičitany, které zabraňují korozi kovových 
prvků na ošacení i kovových součástek v pračce.

1 kg, obj. č. 109848 ╙
MCH: 365,00 Kč
3 kg, obj. č. 109849 ╙
MCH: 990,00 Kč

  Poznámka: Označení výrobků 
je uvedeno na str. 252.

// A

  ╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete 
vybrat vhodný dávkovač/aplikátor 
pro konkrétní výrobek.

// B

OBLEČENÍ JIŽ NEBUDE ELEKTRIZOVAT

B // SA8 Změkčovač tkanin
Jemnost a svěží vůni oblečení i ostatních tkanin si po použití 
změkčovačů Alpská květena a Zahradní květy zamilujete.
• Díky speciálnímu složení minimalizuje opotřebení tkaniny 

a snižuje statický náboj. 
• Uvolňuje vlákna textilie, čímž usnadňuje a zefektivňuje 

žehlení. 
Alpská květena, 1 litr, obj. č. 109852 ╘
MCH: 300,00 Kč
Zahradní květy, 1 litr, obj. č. 110480 ╘
MCH: 300,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK1č.
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PÉČE O PLOCHY 
V DOMÁCNOSTI

PLOCHY 
DOMÁCNOSTI

// C
// B

SKVĚLE ODSTRAŇUJE SKVRNY

A // SA8™ Univerzální bělicí prostředek
Účinné složení, které bojuje i proti nejodolnějším 
skvrnám. Zanechá bílou bělejší a barvy zářivější. Vysoce 
účinný a bezpečný při všech teplotách.
• Složení s aktivním kyslíkem zkvalitní výsledek 

běžného praní.
• Vhodný pro praní v ruce i v pračce.

1 kg, obj. č. 124485 ╘
MCH: 455,00 Kč

╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete vybrat vhodný dávkovač/aplikátor pro konkrétní výrobek.

APLIKUJTE 
PŘED PRANÍM 
K ODSTRANĚNÍ 
NEJODOLNĚJŠÍCH 
SKVRN. // D

Poznámka: Označení výrobků je uvedeno na str. 252.

// A

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK1č.

VELMI PRAKTICKÝ

B // SA8 Předpírací sprej
S tímto praktickým, vysoce účinným odstraňovačem 
skvrn Vám stačí jediný rychlý stisk rozprašovače.
• Účinně odstraňuje odolnou špínu a skvrny bez 

namáčení nebo drhnutí.
• Skvěle působí na límečcích a manžetách košil.

400 ml, obj. č. 110403
MCH: 325,00 Kč

DOKONALÝ LESK NA KAŽDÉM POVRCHU

C // L.O.C. Víceúčelový čisticí prostředek
Náš nejprodávanější výrobek pro každodenní úklid domácnosti se bez 
problémů dokáže vypořádat se špínou a nečistotami a zanechává po sobě 
vždy dokonale čistý povrch.
• Se speciálním složením na bázi přírodních látek.
• Výrobek s vysoce koncentrovaným složením lze podle účelu použití naředit 

buď v AMWAY HOME Láhvi s rozprašovačem nebo v kbelíku.
1 litr, obj. č. 0001 ╕ ╗ ╘
MCH: 250,00 Kč

ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ I NA CESTÁCH

D // L.O.C. Čisticí ubrousky
Tato sada praktických a vysoce účinných ubrousků obsahuje 
čtyři uzavíratelná kompaktní balení v cestovní velikosti. 
Se speciálním složením na bázi přírodních látek. Účinné 
čištění v každé situaci – hodí se na různé běžné skvrny.
4 x 24 ks, 12,5 x 22,5 cm
Obj. č. 110485
MCH: 530,00 Kč

Celý příběh začal před téměř 60 lety 

zahájením prodeje našeho vynikajícího L.O.C.™ 

Víceúčelového čisticího prostředku. Řada 

AMWAY HOME™ L.O.C určená k péči o plochy 

v domácnosti dnes navazuje na jeho odkaz 

a nabízí výjimečný účinek a všestrannost. 

Protože základem všech našich výrobků 

na čištění povrchů je systém BIOQUEST 

FORMULA™, můžeme s jistotou říct, že žádný 

výrobek neprodukuje nebezpečné výpary 

a nezanechává na ošetřených plochách 

škodlivé zbytky. Ideální pro čistší, bezpečnější 

domácnost a životní prostředí.
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VÍTE, ŽE...
Většina našich výrobků 
je dermatologicky 
testována! Vyjma těch, 
u kterých se neočekává 
kontakt s lidskou pokožkou.

LESK BEZE ŠMOUH

A // L.O.C.™ Čisticí prostředek na sklo
Fantastický účinek je zaručen na všech 
typech skleněných povrchů. Díky složení 
na bázi přírodních látek se přípravek vypořádá 
s mastnotou i nečistotami bez jedovatých výparů. 
Výsledkem je křišťálový lesk beze šmouh.
500 ml, obj. č. 117080 ╗ 
MCH: 140,00 Kč

VYSOKÁ KONCENTRACE 
– HYGIENICKÁ KUCHYŇ

B // L.O.C.™ Kuchyňský čisticí 
prostředek
Vysoce koncentrovaný, účinný 
univerzální čisticí prostředek. Hravě 
se vypořádá s kuchyňskou špínou 
včetně odolné mastnoty na sporácích.
• Díky složení na bázi přírodních látek 

zanechává povrchy zářivě čisté 
beze šmouh a jedovatých výparů.

500 ml, obj. č. 117079 ╗
MCH: 180,00 Kč

// B

DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST A HYGIENA

E // L.O.C.™ Čisticí prostředek 
na toalety
Rychle působící čisticí prostředek se svěží 
vůní, který zanechá Vaši toaletu zářivě 
a hygienicky čistou.
• Odstraní vodní kámen, odolné skvrny 

i zápach.
• Účinné koncentrované složení – pro 

účinné čištění je zapotřebí jen malého 
množství přípravku.

• Lze bezpečně používat u všech typů 
vodovodních a odpadních systémů.

750 ml, obj. č. 109864
MCH: 205,00 Kč

// A

╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete vybrat vhodný dávkovač/aplikátor pro konkrétní výrobek. Poznámka: Označení výrobků je uvedeno na str. 252.

POKUD CHCETE MÍT 
JISTOTU, ŽE VÝROBKY, KTERÉ 
POUŽÍVÁTE, JSOU BEZPEČNÉ 
PRO VAŠI RODINU 
A CELOU PLANETU.

// E

ÚČINNÝ PROTI VŠEM ODOLNÝM 
NEČISTOTÁM V KOUPELNĚ

D // L.O.C.™ Čisticí prostředek pro 
koupelny
Účinný, koncentrovaný čisticí prostředek.
• Účinně bojuje s nečistotami v koupelně 

včetně nánosů mýdla a vodního kamene.
• Složení na bázi přírodních látek bez 

abraziv. 
• Při pravidelném používání brání 

usazování špíny a nečistot.
500 ml, obj. č. 117078 ╗ 
MCH: 180,00 Kč

// D

VÝRAZNÉ OSVĚŽENÍ VZDUCHU POMOCÍ JEDINÉHO 
STISKU

C // AMWAY HOME Green Meadows 
Koncentrovaný osvěžovač vzduchu 
a neutralizátor zápachu
Efektivnější způsob osvěžení vzduchu ve Vaší 
domácnosti.
• Speciální složení s naší exkluzivní složkou 

NEUTRALODOR™, která zápach nepřekrývá, nýbrž 
neutralizuje.

• Díky velmi koncentrovanému složení zajistí 
výrazné osvěžení vzduchu pomocí jediného stisku 
rozprašovače.

• Obsahuje esenciální oleje.
150 ml, obj. č. 8193
MCH: 230,00 Kč

// C
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PÉČE 
O NÁDOBÍ

╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete vybrat vhodný dávkovač/aplikátor pro konkrétní výrobek.
Poznámka: Označení výrobků je uvedeno na str. 252.

// B

Ať už nádobí myjete v ruce nebo 
v myčce, vždy pro Vás máme řešení. 
Přípravky AMWAY HOME™ na mytí nádobí 
se vypořádají s mastnotou a připečenými 
zbytky jídel a zanechají za sebou zářivě 
čisté keramické nádobí, sklo, příbory, 
hrnce i pánve. Naše přípravky se systémem 
BIOQUEST FORMULA™ nezanechávají 
na nádobí žádné škodlivé stopy ani 
neznečišťují vodu škodlivými fosfáty. 
Dokonalá kombinace pro bezpečnější 
a zdravější prostředí pro každého.

MYJE NÁDOBÍ A JE ŠETRNÝ K RUKÁM

A // DISH DROPS Koncentrovaný přípravek 
na mytí nádobí
Již jedna kapka tohoto vysoce koncentrovaného přípravku 
vytvoří vysoce účinnou a bohatou pěnu.
• Kombinace čisticích složek s aloe vera, kyselinou alfa-

hydroxylovou a přírodními výtažky z perily křovité (Perilla 
frutescens) nedráždí pokožku a zachovává její zdravý 
vzhled.

• Lze ředit ve studené vodě, a tak ušetřit energii potřebnou 
k ohřevu.

1 litr, obj. č. 110488 ╕ ╔
MCH: 270,00 Kč

// A

ODSTRAŇUJE ODOLNÉ NEČISTOTY BEZ POŠKRÁBÁNÍ

B // DISH DROPS™ SCRUB BUDS™ Nerezové drátěnky
Tyto vysoce účinné drátěnky snadno odstraní i silně připečené zbytky 
jídla.
• Vyrobeny z extra jemné oceli, takže připečené jídlo i další odolné 

nečistoty odstraní bez poškrábání.
• Ideální pro celou řadu povrchů včetně sporáků, grilů, keramického 

nádobí a hrnců či pánví bez povrchové úpravy.
Balení 4 ks, obj. č. 110490
MCH: 235,00 Kč

POTŘEBUJETE ÚČINNÉ 
A KONCENTROVANÉ ŘEŠENÍ PRO MYTÍ 
NÁDOBÍ!NEJPRODÁVANĚJŠÍ   

VÝROBEK1č.

ZÁŘIVĚ ČISTÉ NÁDOBÍ BEZE SKVRN 

C // DISH DROPS  
Tablety do myčky na nádobí 
Účinné tablety do myčky na nádobí v rozpustném obalu. 
• Lepší účinnost v tvrdé vodě přispívá k prevenci tvorby skvrn 

a povlaků. 
• Nezpůsobuje viditelné poleptání skleněného nádobí. 
• Skvěle funguje , a to i při 40 °C, čímž ušetříte energii. 

60 tablet, obj. č. 109867
MCH: 570,00 Kč

// C
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SPECIÁLNÍ 
ČISTICÍ 
PŘÍPRAVKYPŘÍPRAVKY

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO SNADNÝ ÚKLID

A // AMWAY™ Čisticí přípravek 
na trouby
Vysoce účinný praktický čisticí prostředek 
na trouby.
• Přípravek s jedinečným složením naneste 

na vnitřek trouby, vyčkejte 30 minut 
a jednoduše setřete jako zázrakem změklou 
mastnotu a připečenou špínu.

500 ml, obj. č. 0014
MCH: 225,00 Kč

// A

Některé druhy 
úklidu a čištění 
VYŽADUJÍ 
SPECIÁLNÍ 
ŘEŠENÍ.

╕ ╖ ╔ ╗ ╘ ╙ Na str. 231 si můžete vybrat vhodný dávkovač/aplikátor pro konkrétní výrobek.

ČIŠTĚNÍ BEZ KOMPROMISŮ

B // ZOOM™ Koncentrovaný čisticí 
přípravek
• Vysoce účinný, víceúčelový čisticí přípravek.
• Působí rychle.
• Odstraňuje problematické skvrny, například 

od mastnoty, oleje a nečistot.
1 litr, obj. č. 117074 ╕ ╗ ╘
MCH: 265,00 Kč

// B

Poznámka: Označení výrobků je uvedeno na str. 252.

Naši odborníci vyvinuli naše světově proslulé 
speciální čisticí přípravky. Nabízejí skvělý 
čisticí účinek a zajišťují dokonalou čistotu 
v domácnosti.
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DÁVKOVAČE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍPŘÍSLUŠENSTVÍ

D // AMWAY Nalévací odměrka
Robustní, opakovaně použitelný uzávěr usnadňuje odměřování 
a dávkování přípravků z litrových a čtyřlitrových láhví.
• Nepoužitý přípravek jednoduše steče bez rozlévání 

a ukapávání zpět do láhve.
Obj. č. 5113* ╘
MCH: 50,00 Kč

E // AMWAY™ Pumpička
Odolný pružinový mechanismus dávkuje přesně 3 ml přípravku 
z litrové láhve.
• Snadno se obsluhuje jednou rukou.

1 litr, obj. č. 103972 ╕
MCH: 60,00 Kč

F // SA8™ Pumpička
Robustní pumpička s pružinovým mechanismem, kterou 
lze připevnit na čtyřlitrové láhve s SA8 Tekutým pracím 
prostředkem.
• Dávkuje přesně, takže zbytečně neplýtváte.

Obj. č. 1560 ╖
MCH: 135,00 Kč

Podle těchto symbolů si vyberte správný dávkovač 
pro Váš výrobek.

╕ Pumpička (pro litrové láhve)

╖ Pumpička (pro 4litrové láhve)

╔ Láhev s revolverovým uzávěrem

╗ Láhev s rozprašovačem

╘ Nalévací odměrka

╙ Dávkovací váleček

Budete-li používat naše 

speciální dávkovače a aplikátory, 

dosáhnete s výrobky AMWAY™ 

optimálních výsledků a ještě 

ušetříte. Trvanlivé plastové nádoby 

jsou zřetelně označeny objemovými 

ryskami, díky čemuž usnadňují 

ředění. Výměnné uzávěry jsou zase 

kalibrovány k odměření správného 

množství přípravku. Díky přesnosti 

odměřování předejdete možnému 

plýtvání, takže se Vám naše 

dávkovače velmi brzy zaplatí.

// D

// E
// F

 * V prodeji do vyprodání zásob.

C // AMWAY Dávkovací váleček 
(180 ml)
Účinnější alternativa k dávkovacím 
zásuvkám, které se nezřídka ucpávají, 
tudíž vyžadují časté čištění a vedou 
k plýtvání.
• Vhodný pro tekuté i práškové 

přípravky.
Obj. č. 5101 ╙
MCH: 35,00 Kč

// C

UŽ ŽÁDNÉ LOUŽIČKY A CÁKANCE

A // AMWAY HOME Láhev 
s revolverovým uzávěrem
Praktická láhev dokáže pojmout 
až 500 ml čisticího roztoku.
• Zaklapovací šroubovací uzávěr brání úniku 

a vylití tekutiny.
• Ředění usnadňuje větší průměr hrdla.

Obj. č. 110487 ╔
MCH: 50,00 Kč

ERGONOMICKÁ NÁDOBA SE TŘEMI 
RŮZNÝMI NASTAVENÍMI

B // AMWAY HOME™ Láhev 
s rozprašovačem
Tato ergonomicky navržená láhev 
s tvarovanou spouští se dobře drží a snadno 
používá.
• Dle požadovaného způsobu čištění 

ji lze nastavit do polohy „mlha“, „pěna“ 
a „uzavřeno“. 

• Snadno čitelné rysky na přední straně 
láhve usnadňují ředění přípravků.

Obj. č. 110483 ╗
MCH: 70,00 Kč

// A

// B

D
O

M
Á

C
N

O
S

T
  /

/ 
 A

P
LI

K
ÁT

O
R

Y,
 D

Á
V

K
O

VA
Č

E 
A

 P
O

M
Ů

C
K

Y

// 231// 230



iCook  
VAŘTE 
ZDRAVĚJI. 
ŽIJTE LÉPE.

iCook JE KOMPLETNÍ, PEČLIVĚ PROMYŠLENÝ 

SYSTÉM, KTERÝ VÁM POMŮŽE PŘIPRAVIT 

TA NEJCHUTNĚJŠÍ A NEJV ÝŽIVNĚJŠÍ JÍDLA 

PRO CELOU RODINU.

Spokojený život začíná zdravým jídlem. 
A příprava zdravého jídla vyžaduje velmi 
kvalitní nádobí.

ŘADA VÝROBKŮ iCook™ 
VE ZKRATCE:

Nerezové nádobí
Řada stylových, praktických, velmi odolných hrnců 
a doplňkových kuchyňských pomůcek. Všechny hrnce jsou 
stohovatelné, což Vám poskytuje téměř neomezené možnosti 
použití a umožňuje vaření celého pokrmu na jediném hořáku.

Wok
Integrovaný systém, který Vám umožňuje vařit jak tradičním 
způsobem, tak „při nízké vlhkosti“, kdy se uchovává více živin 
a chuti.

Nádobí s nepřilnavým povrchem
Naše nepřilnavé pánve jsou velice pevné a odolné a vyznačují 
se skvělou technologií, která Vám umožní používat menší 
množství tuku.

Nože
Naše nože, které byly navrženy pro pohodlné a snadné 
používání při vysoké funkčnosti, mají ergonomické rukojeti 
a jsou precizně vyvážené, aby se s nimi dalo dobře 
manipulovat a aby byly stabilní.
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EXKLUZIVNÍ 
TECHNOLOGIETECHNOLOGIE
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Vaření pomocí metody VITALOK

VITALOK je metoda vaření, která Vám umožní získat více prospěšných 

živ in. Náš exkluzivní vodní zámek uchová v potravinách až o třetinu více 

nepostradatelných vitaminů a minerálních látek než tradiční způsoby vaření 

– a také texturu, barvu a chuť.

Při vaření pomocí metody VITALOK 
si zelenina uchovává více živin a chuti.
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Běžné vaření Vaření metodou VITALOK

NEREZOVÉ 
NÁDOBÍ

Třívrstvá konstrukce

Řada iCook™ zahrnuje 
nejmodernější technologie 
z dílny společnosti Amway, 
díky nimž můžete jíst 
zdravěji a ušetříte čas 
a peníze.

PRO VÝJIMEČNÉ 
VÝSLEDKY
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CO TATO 
ŘADA 
OBSAHUJE?

Ať už sháníte několik 
nezbytných kuchyňských 
potřeb, nebo kompletní 
soupravu profesionálních 
hrnců, sada nádobí iCook™ 
Vaše potřeby dozajista 
uspokojí. Při rozhodování 
o výběru té pravé sady Vám 
pomůže následující tabulka.

  Na výrobky označené symbolem ╓ se nevztahuje 
Záruka spokojenosti zákazníka Amway. Na tyto 
výrobky se vztahuje zvláštní záruka, která 
je uvedena na informačním letáku přiloženém 
k výrobku. Ohledně dalších informací se prosím 
obraťte na svého VPA nebo na společnost 
Amway. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte při vysokých 
teplotách. Při použití v troubě nesmí teplota 
překročit 204 °C. Vysoké teploty mohou nádobí 
poškodit.

Popis  výrobku Doporučené použití Startovací 
sada 
(7 dílů) 
╓ 101094

Základní 
sada 
(10 dílů) 
╓ 101095

Doplňková 
sada 
(10 dílů) 
╓ 101096

Rodinná 
sada 
(17 dílů) 
╓ 101097

Luxusní 
rodinná 
sada 
(27 dílů) 
╓ 101098

1 Litrový hrnec s pokličkou Ideální pro přípravu zeleniny, obilovin nebo jídel pro malé děti. • • •

2 Dvoulitrový hrnec s pokličkou Ideální pro přípravu zeleniny, obilovin nebo jídel pro malé děti. • •

3 Třílitrový hrnec s pokličkou Ideální k vaření rýže, luštěnin nebo větší zeleniny. • •

4 Čtyřlitrový hrnec s pokličkou Vynikající pro přípravu polévek, těstovin, dušených jídel nebo dokonce celého kuřete. • • •

5 Menší pánev s pokličkou Vhodná na opékání a smažení jídel. • • •

6 Větší pánev s pokličkou Můžete ji použít k rychlému opečení nebo smažení jídel, ale je také vhodná pro přípravu pečeně, drůbeže 
a dalších pokrmů z masa. Maso můžete v pánvi prudce opéct nebo dusit bez použití tuku. • • •

7 Stupňovitá dvojitá varná vložka Používá se společně se čtyřlitrovým hrncem. Usnadní přípravu moučníků, omáček, vaječných pokrmů, 
vhodná pro vytvoření vodní lázně. • • •

8 Čtyřlitrový pařák Všestranně použitelná pomůcka Vám umožní připravit zeleninu nebo ryby v páře, můžete ji také použít 
jako cedník pro omytí ovoce a zeleniny a na scezení těstovin. • • •

9 Menší zvýšená poklička Zvětšuje kapacitu třílitrového a čtyřlitrového hrnce, spolu s pánví vytvoří základnu pro stohovatelné vaření. 
Když ji obrátíte, je ideální také jako servírovací mísa nebo podložka. • • •

10 Pařák kombinovaný se struhadlem Vhodný k jemnému i hrubému strouhání, krájení a spařování potravin a lze ho také použít při 
stohovatelném vaření společně s osmilitrovým holandským hrncem a větší pánví. • •

11 Osmilitrový holandský hrnec s pokličkou Ideální na velké množství vývaru, dušených potravin či těstovin nebo velkých kusů masa. • •

12 Sada tří mís s víčky Sada obsahuje litrovou, dvoulitrovou a třílitrovou nerezovou mísu s plastovými víčky. Vhodné k míchání 
a marinování potravin. • • •

13 Větší zvýšená poklička
Umožňuje přípravu objemnějších pokrmů, vhodná rovněž pro stohovatelné vaření společně s osmilitrovým 
holandským hrncem nebo větší pánvičkou. Když ji obrátíte, je ideální také jako servírovací mísa nebo 
podložka.

• •

14 Hrnec na těstoviny Používá se s osmilitrovým holandským hrncem na přípravu těstovin a mořských plodů. Jednoduše 
v ní jídlo uvaříte a zároveň scedíte. • •
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iCook™ 
NEREZOVÉ 
NÁDOBÍ

PŘIPRAVUJTE ÚŽASNÁ A NÁDHERNÁ JÍDLA

A // iCook Startovací sada (7dílů) ╓
Skvělé seznámení se speciální metodou vaření 
VITALOK. Připravujte jídlo, které fantasticky 
vypadá, skvěle chutná a je plné prospěšných látek.
Obj. č. 101094
MCH: 20.025,00 Kč

  ╓ Na výrobky označené tímto symbolem se nevztahuje 
Záruka spokojenosti zákazníka společnosti Amway, ale 
zvláštní záruka, která je uvedena na informačním letáku 
přiloženém k výrobku. Ohledně dalších informací se prosím 
obraťte na svého VPA nebo na společnost Amway. 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte při vysokých teplotách. Při 
použití v troubě nesmí teplota překročit 204 °C. Vysoké 
teploty mohou nádobí poškodit.

// 6

// 9
// 1

// 5

A

// 8 // 4

// 7 // 12

B

// 11

// 10

// 14
C
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// 3
// 13

POZVEDNĚTE SVÉ VAŘENÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

C // iCook Doplňková sada (10 dílů) ╓
Doplňková sada Vám umožní pozvednout vaření při nízké 
vlhkosti a stohovatelné vaření na vyšší úroveň.
• Její součástí je skvělý hrnec na těstoviny pro 

bezproblémové vaření a cezení.
Obj. č. 101096
MCH: 21.705,00 Kč

CHUTNÁ A VÝŽIVNÁ JÍDLA PRO CELOU RODINU

B // iCook™ Základní sada (10 dílů) ╓
Vynikající základ pro přípravu a vaření celé řady 
chutných, výživných jídel pro celou rodinu.
Obj. č. 101095
MCH: 14.750,00 Kč

TO JE VYSOKÝ VÝKON A DLOUHÁ 
TRVANLIVOST. KAŽDÝ DÍL NAŠICH 
STYLOVÝCH SAD NÁDOBÍ 
JE KOMBINACÍ NEJMODERNĚJŠÍCH 
TECHNOLOGIÍ, MATERIÁLŮ ŠPIČKOVÉ 
KVALITY A INSPIRATIVNÍHO DESIGNU.

iCook:

Použijte
s DISH DROPS™

Koncentrovaným
přípravkem

na mytí nádobí.
V iz sekce PÉČE

 O NÁDOBÍ.

HLAVNÍ VÝHODY
Nádobí je za účelem dosažení vysoké odolnosti zkonstruováno ze tří vrstev nerezové oceli, přičemž ke dnu 
jsou připojeny ještě další dvě vrstvy – hliník a feromagnetická nerezová ocel.

Všechny hrnce umožňují vaření pomocí naší exkluzivní metody VITALOK, díky níž si potraviny uchovají 
až o třetinu více vitaminů a minerálních látek.

Všechny hrnce jsou stohovatelné, což Vám skýtá velké možnosti použití a umožňuje vaření celého pokrmu 
na jediném hořáku.

Můžete je používat na všech běžných typech sporáků – elektrických, plynových, sklokeramických 
či indukčních.
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iCook™ 
NEREZOVÉ 
NÁDOBÍ

  ╓ Na výrobky označené tímto symbolem se nevztahuje Záruka 
spokojenosti zákazníka společnosti Amway, ale zvláštní záruka, která 
je uvedena na informačním letáku přiloženém k výrobku. Ohledně dalších 
informací se prosím obraťte na svého VPA nebo na společnost Amway. 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte při vysokých teplotách. Při použití v troubě 
nesmí teplota překročit 204 °C. Vysoké teploty mohou nádobí poškodit.

CHUTNÉ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ VAŘENÍ

A // iCook™ Rodinná sada (17 dílů) ╓
Žádná rodina, která chce připravovat jídla, jež dobře vypadají, dobře 
chutnají a přinášejí větší prospěch, se neobejde bez této velmi efektivní 
kombinace startovací a základní sady.
Obj. č. 101097
MCH: 33.065,00 Kč

VŠE, CO POTŘEBUJE VAŠE KUCHYŇ

B // iCook Luxusní rodinná sada (27 dílů) ╓
Fantastická sada, která obsahuje vše, co potřebujete k přípravě obrovského 
množství jídel plných prospěšných látek, která mají vynikající chuť, přirozenou 
texturu a lahodí oku.
Obj. č. 101098
MCH: 47.040,00 Kč
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iCook™ 
WOK

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze nízký až střední stupeň tepla.

  ╓ Na výrobky označené tímto symbolem se nevztahuje Záruka spokojenosti zákazníka společnosti Amway, ale zvláštní záruka, která je uvedena na informačním letáku přiloženém k výrobku. Ohledně 
dalších informací se prosím obraťte na svého VPA nebo na společnost Amway. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte při vysokých teplotách. Při použití v troubě nesmí teplota překročit 204 °C. Vysoké teploty 
mohou nádobí poškodit.

A

DOKONALÉ PRO KAŽDÉ VAŘENÍ S FANTAZIÍ

A // iCook™ Wok ╓
iCook Wok nabízí nejlepší technologii a skvěle se hodí 
jak na přípravu asijské kuchyně, tak i tradičních jídel. 
Umožňuje vaření „při nízké vlhkosti“, díky čemuž si jídlo 
zachová to nejlepší z přírody. Informace o účincích:
• Sedmivrstvá konstrukce pro optimální výkon 

a trvanlivost.
• Hliníkové jádro zajišťuje rovnoměrné rozvádění 

tepla a šetří energii při vaření.
• Systém vaření bez přidání tekutiny zachová 

ve vařeném jídle více živin, lepší chuť, barvu 
a strukturu.

• Univerzální nádobí: umožňuje smažení, mírný var, 
dušení, pečení, předvaření, opékání, vaření v páře.

• Obsahuje Napařovací stojan a Mřížku ve tvaru 
lotosového květu – skvěle se hodí na úpravu 
mořských plodů a zeleniny v páře a udržení teploty 
pokrmu, zatímco se jiný připravuje.

Obj. č. 105084
MCH: 12.305,00 Kč

Nerezová ocel 18/8
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Hliník
Nerezová ocel

NÁDOBÍ S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM 
Skvělé pánve s nepřilnavým povrchem. 
Na našich speciálních pánvích je nejen 
radost vařit, ale i jídlo na nich připravené 
je zdravější. Pánve se navíc dají bezpečně 
ukládat vložením obrácené pokličky, což 
šetří úložné místo a předchází poškození 
nepřilnavého povrchu. 

B

[ 24cm ]

[ 28cm ]

B // iCook™ Pánev s nepřilnavým povrchem 
Tyto pánve mají nepřilnavý povrch, který v souladu 
se zákonem neobsahuje perfluorooktanovou kyselinu 
(PFOA), nikl, kadmium ani olovo. Výsledkem je nová 
generace pánví s nepřilnavým povrchem, který je pětkrát 
odolnější proti poškrábání než předchozí iCook Pánve 
s nepřilnavým povrchem. Tyto pánve mají dvouvrstvou 
sendvičovou konstrukci, která: 
• Se skládá ze dvou desek z nerezové oceli, které jsou 

spojeny s konstrukcí pánve. Pod nepřilnavým povrchem 
tak vzniká trvanlivý materiál, který umožňuje použití 
na indukční varné desce. 

• Zabraňuje deformacím během vaření. Dno zůstává 
po celou dobu vaření rovné, a zajišťuje tak maximální 
kontakt s tepelným zdrojem k dosažení účinného 
a úsporného výkonu. 

Kombinace hliníku a oceli použitá ve dnu pánve umožňuje 
použití na většině varných desek včetně indukce. 

Obj. č. 124694 (24 cm)
MCH: 4.215,00 Kč

Obj. č. 124695 (28 cm)
MCH: 5.355,00 Kč
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VÍTE, ŽE...
iCook nože jsou vyrobeny 
z německé nerezové oceli 
speciálně navržené pro kalené 
čepele. Čepel, řap a kořen jsou 
vyrobeny z jediného kusu kovu, 
čímž je zajištěna vynikající 
pevnost a vyváženost.

iCook™ 
NOŽE

A1 A2 A3

VŠECHNY NOŽE, KTERÉ VAŠE KUCHYŇ POTŘEBUJE

A // iCook Sada pěti nožů ╓
Tato Sada pěti nožů Vám nabízí všechny typy velmi kvalitních 
nožů, které potřebujete při vaření.
• Čepel z kalené oceli zaručuje pevnost a vyváženost.
• Zaoblené konce rukojeti umožňují bezpečnější a pohodlnější 

uchopení.
• Rukojeti jsou vyrobené se zaoblením na spodní straně, což 

zaručuje lepší manipulaci a stabilitu, především při krájení 
větších a tvrdších potravin.

Obj. č. 102709 – Sada pěti nožů 
(A1 – Šéfkuchařský nůž, A2 – Nůž Santoku, 
A3 – Krájecí nůž, A4 – Malý nůž, A5 – Nůž 
na čištění ovoce a zeleniny)
MCH: 11.335,00 Kč

MULTIFUNKČNÍ SÍLA

B // iCook Víceúčelové kuchyňské nůžky ╓
Tento vysoce kvalitní kuchyňský nástroj lze použít jako 
louskáček na ořechy, otvírák láhví, štípací kleště, nůžky 
na maso, magnet, nůžky na kosti, otvírák zavařovacích sklenic, 
šroubovák, páku a nůžky na papír. 
• Snadné použití pro praváky i leváky. 
• Čepele nůžek lze vyjmout pro snadnější ruční mytí nebo 

broušení.
Obj. č. 102715
MCH: 1.745,00 Kč

ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY

C // iCook Brousek
Jednoduchý, chytře navržený, trvanlivý brousek pro 
mimořádnou ostrost iCook Nožů a Víceúčelových kuchyňských 
nůžek. Přísavky zespodu zabraňují prokluzování při broušení.
Obj. č. 102716
MCH: 1.080,00 Kč

// B

// C

A4 A5

DOKONALÉ PRO KAŽDODENNÍ VAŘENÍ S FANTAZIÍ

  ╓ Na výrobky označené tímto symbolem se nevztahuje Záruka spokojenosti zákazníka 
společnosti Amway, ale zvláštní záruka, která je uvedena na informačním letáku 
přiloženém k výrobku. Ohledně dalších informací se prosím obraťte na svého VPA nebo 
na společnost Amway. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte při vysokých teplotách. Při použití 
v troubě nesmí teplota překročit 204 °C. Vysoké teploty mohou nádobí poškodit.
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VODA PŘISPÍVÁ 
K DOBRÉMU 
ZDRAVÍ 
A KONDICI.

CHYTRÉ ŘEŠENÍ eSpring™ Zařízení na úpravu 
pitné vody účinně eliminuje více než 160 
znečišťujících látek včetně olova, rtuti, 
azbestu, těkavých organických látek 
a 15 novodobých kontaminantů, jako jsou 
léky, pesticidy a herbicidy. Zásadní však je, 
že zařízení ve vodě ponechává prospěšné 
minerály jako vápník, hořčík a fluoridy, 
čímž okamžitě zlepšuje chuť a vůni vody 
z vodovodu.4

JE TO SNADNÉ Elegantní, stylové zařízení 
eSpring se jednoduše připojí k většině 
standardních kohoutků v kuchyni a funguje 
při obvyklém tlaku vody v domácnosti. Lze 

je instalovat na pracovní desku či připevnit 
na zeď bez nutnosti použití speciálního 
nářadí nebo instalatérských prací, případně 
je lze připevnit i pod dřez.

BEZPROBLÉMOVÉ ŘEŠENÍ Než bude nutné 
filtr vyměnit, eSpring Zařízení na úpravu 
pitné vody zajistí 5 000 litrů čisté vody. Díky 
technologii inteligentního čipu navíc budete 
o potřebě výměny filtru informováni. 

ÚSPORA Když se zamyslíte nad tím, kolik 
peněz každoročně utratíte za balenou vodu, 
může Vám eSpring Zařízení na úpravu pitné 

vody pomoci ušetřit.

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Ať jste 
doma nebo na cestách, pitím vody vyčištěné 
zařízením eSpring namísto vody balené 
pomáháte snižovat objem odpadních plastů. 

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY  
Asociace pro kvalitu vody (Water Quality 
Association – WQA) a Národní hygienická 
nadace (National Sanitation Foundation 
International – NSFI5) udělily zařízení 
eSpring nejvyšší hodnocení v oblasti zdraví 
a bezpečnosti. 

eSpring Zařízení na úpravu pitné vody bylo 
uvedeno na trh v roce 2002 a od té doby 
se po celém světě prodalo přes 6 milionů 
těchto zařízení. eSpring Zařízení na úpravu 
pitné vody obsahuje účinnou kombinovanou 
technologii:  
– filtr s aktivovaným uhlíkovým blokem, 
který odstraňuje organické kontaminanty 
a účinně snižuje výskyt částic o velikosti 
až 0,2 mikronů. Odstraňuje částice, 
jako je azbest, vodní kámen, nečistoty 
a mikroplasty. 
– technologie UV lampy dodává UV záření 
v dávce až 40 milijoulů na čtvereční centimetr, 
čímž účinně eliminuje 99,9 % choroboplodných 
bakterií, virů a oocyst přenášených 
vodou2,3 – praktické elektronické 
monitorování pomocí technologie 
inteligentního čipu.

 1Dle analýzy globálních tržeb za rok 2020 provedené společností Verify Markets. Jednou za dva roky bude revidováno.
 2 eSpring Zařízení na úpravu pitné vody nezabraňuje výskytu onemocnění ani tento výskyt nesnižuje.
 3 Bakterie až o 99,9999 %, viry až o 99,99 % a oocysty až o 99,9 %. Eliminace oocyst UV zářením se týká giardiózy a kryptosporidiózy. eSpring Zařízení na úpravu pitné vody nebylo testováno na snížení 

výskytu koronavirů (vyvolávajících např. onemocnění MERS, SARS nebo COVID-19).
 4 Podle množství chloru ve vodě z vodovodu. Voda z vodovodu ve Vašem regionu nemusí obsahovat chlor ani zaznamenatelné množství chloru. Ne všechny uvedené kontaminanty musí být nutně přítomny 

ve vodě z vodovodu ve Vašem regionu.
 5 NSF International je přední nezávislá organizace, která vytváří normy v oblasti veřejného zdraví a certifikační programy, jež pomáhají chránit potraviny, vodu, spotřební výrobky a životní prostředí po celém 

světě. Certifikát NSF je Vaší zárukou, že výrobek byl otestován jednou z nejrespektovanějších nezávislých organizací zabývajících se testováním výrobků – od rozsáhlého testování výrobků přes analýzy 
materiálů až po neohlášené inspekce výrobních závodů. Aby výrobek získal certifikát NSF, každý aspekt jeho vývoje je podroben důkladnému hodnocení. Více informací o NSF najdete na následujících 
odkazech: www.nsf.org/about-nsf, wqa.org, wqa.org/find-products#/keyword/espring.

eSpring™

je nejprodávanější značkou 
domácích systémů na úpravu 
pitné vody na světě.1 

eSpring Zařízení na úpravu pitné 
vody vodu vyčistí, a zajistí Vám 
tak čistou, průzračnou a chutnou 
vodu přímo z kohoutku.

Voda nám pomáhá prožívat život naplno a těšit 
se plné tělesné i duševní kondici. Voda dodává 
energii, detoxikuje a hydratuje pokožku.

VODA JE ZDROJEM 
ZDRAVÉHO ŽIVOTA

ČISTÁ  
VODA 
JE DAR
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

POSKYTUJE VÁM KLID A JISTOTU

CHRÁNÍ VAŠI INVESTICI PO DOBU 5 LET 
OD ZAKOUPENÍ VÝROBKU.*

MOŽNOST SJEDNÁNÍ PRODLOUŽENÉ 
ZÁRUKY V MÍSTĚ PRODEJE. 2LETÁ 5LETÁ

 * Práva vyplývající ze zákona nejsou Prodlouženou zárukou nijak dotčena.

Záruka výrobce*

100188 a 100189
Prodloužená záruka: ochrana pro zákazníka na dobu pěti let*

301904 a 301905

STANDARDNÍ  
NÁKUP
- BEZ PRODLOUŽENÉ  
ZÁRUKY

2
LETÁ

PRODLOUŽENÁ  
ZÁRUKA
- PŘI PRODEJI5

LETÁ

Obj. č. 100188 eSpring
MCH: 30.260,00 Kč

Zařízení na úpravu pitné vody 
– k existujícímu kohoutku
(instalace na pracovní desku)

Obj. č. 100189 eSpring
MCH: 30.260,00 Kč

Zařízení na úpravu pitné vody 
– s přídavným kohoutkem
(instalace pod pracovní desku)

Obj. č. 301904 eSpring™ 
MCH: 33.290,00 Kč

Zařízení na úpravu pitné vody 
– k existujícímu kohoutku
(instalace na pracovní desku) s tříletou 
prodlouženou zárukou

Obj. č. 301905 eSpring 
MCH: 33.290,00 Kč

Zařízení na úpravu pitné vody 
– s přídavným kohoutkem
(instalace pod pracovní desku) 
s tříletou prodlouženou zárukoueSpring™ 

ZAŘÍZENÍ 
NA ÚPRAVU 
PITNÉ VODY

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUK A

eSpring 
S PĚTILETOU 
ZÁRUKOU 
PRO VÁŠ KLID

PO UPLYNUTÍ ZÁRUKY
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ČISTÁ VODA 
PŘÍMO 
Z KOHOUTKU

A+B // eSpring™ Zařízení na úpravu pitné vody  
– s přídavným kohoutkem ╓
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody k instalaci pod pracovní desku 
a přídavný kohoutek, který se jednoduše namontuje ke dřezu na desku. 
Voda protéká rychlostí 3,4 litru za minutu. 
Velikost zařízení: 32,7 x 17,8 cm
Obj. č. 100189
MCH: 30.260,00 Kč

A+C // eSpring Zařízení na úpravu pitné vody  
– k existujícímu kohoutku ╓
eSpring Zařízení na úpravu pitné vody k instalaci na pracovní desku 
a vícecestný ventil, které lze napojit k Vašemu stávajícímu kohoutku. 
Zajistí čistou vodu s průtokem 3,4 l za minutu. 
Velikost zařízení: 32,7 x 17,8 cm
Obj. č. 100188
MCH: 30.260,00 Kč

B // eSpring™ Přídavný kohoutek ╓
Pro eSpring Zařízení na úpravu pitné vody 
instalované pod pracovní desku.
Obj. č. 100663
MCH: 4.290,00 Kč

C // eSpring Připojení k existujícímu 
kohoutku ╓
Instaluje se na desku v kombinaci s eSpring 
Zařízením na úpravu pitné vody. Souprava 
se jednoduše připojí ke stávajícímu kohoutku – není 
třeba žádného speciálního nářadí.
Obj. č. 100662
MCH: 4.290,00 Kč

// A

// B

// C

  Na výrobky označené symbolem ╓ se nevztahuje Záruka spokojenosti zákazníka Amway. Na tyto výrobky se vztahuje zvláštní záruka, která je uvedena 
na informačním letáku přiloženém k výrobku. Ohledně dalších informací se prosím obraťte na svého VPA nebo na společnost Amway.

BEZPEČNĚ UKOTVENO PRO ČISTÝ, PROFESIONÁLNÍ 
VZHLED

D // eSpring™ Montážní sada pro upevnění 
na stěnu
Tato sada umožňuje připevnit zařízení eSpring na zeď. Pomocí 
ní lze bezpečně ukotvit zařízení eSpring do sádrokartonu, 
dřeva nebo betonu, a uvolnit tak místo na pracovní desce. 
Systém tak získá čistý, profesionální vzhled. Pouze pro 
systémy s připojením k existujícímu kohoutku.
Obj. č. 102996
MCH: 1.200,00 Kč

// D

// E

// F

// G

DOKONALÁ NA STŮL

F // eSpring Karafa na vodu
Stylová, moderní skleněná karafa s víčkem, které se při 
nalévání automaticky otevře, čímž se zabrání rozlití.
• Ve víčku je zabudované sítko, které brání vylití kostek 

ledu a kousků ovoce.
• Pokud se karafa nepoužívá, zůstává zavřená, aby 

obsah zůstal svěží.
• Díky širokému hrdlu se karafa velmi snadno plní.

Litrová karafa, obj. č. 268868**
MCH: 1.305,00 Kč

ČISTÁ VODA VŽDY PO RUCE

G // eSpring Láhev na vodu
Naplňte ji čerstvou vodou ze zařízení eSpring a vezměte 
si ji s sebou – ušetříte peníze a přispějete ke snižování 
množství plastového odpadu. Vyrobena z plastu bez 
bisfenolu A (BPA).
• Díky praktickému náustku se z láhve dobře pije.
• Odnímatelný dvojitý uzávěr zabraňuje vytékání vody 

a láhev se díky němu snadno čistí a plní. Lze mýt 
v myčce na nádobí.

600ml láhev, obj. č. 251480**
MCH: 455,00 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ   
VÝROBEK1č.

ZCELA NOVÝ STANDARD PŘI DOMÁCÍ ÚPRAVĚ PITNÉ VODY

E // eSpring Náhradní filtr ╓
• Snižuje výskyt částic o velikosti až 0,2 mikronů, což je 300krát až 500krát 

méně než průměr lidského vlasu.* 
• Jeho životnost je 5 000 litrů nebo jeden rok, podle toho, která situace 

nastane dříve. 
Obj. č. 100186
MCH: 7.160,00 Kč

 * Běžný lidský vlas má obvykle průměr 
60–100 mikronů.

 ** V prodeji do vyprodání zásob.
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NÁZEV VÝROBKU
BEZPEČNOSTNÍ 

PIKTOGRAM
OZNAČENÍ

1

SA8 Color Koncentrovaný 

prací prostředek na barevné 

a tmavé prádlo  

124456

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah 
dětí.

2

SA8™ Baby Tekutý 

koncentrovaný prací 

prostředek se změkčujícím 

účinkem  

120536

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Zlikvidujte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3

SA8 Tekutý koncentrovaný 

prací prostředek  

110478, 112532

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

4

SA8 Delicate Jemný tekutý 

prací prostředek 

110479

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah 
dětí.

5

SA8 Premium Koncentrovaný 

prací prášek  

109848, 109849

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah 
dětí.

NÁZEV VÝROBKU
BEZPEČNOSTNÍ 

PIKTOGRAM
OZNAČENÍ

6
SA8 Předpírací sprej  

110403

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Extrémně hořlavý aerosol. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm 
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání 
se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 
50 °C/122 °F. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno 
vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7

SA8 Univerzální bělicí 

prostředek 

124485

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání 
s hořlavými materiály. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na měď nebo hliník.

8

SA8 Změkčovač tkanin 

109852 Alpská květena 

110480 Zahradní květy

VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 
a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.

9

L.O.C.™ Víceúčelový čisticí 

prostředek  

0001

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klasifikace výrobků

D
O

M
Á

C
N

O
S

T
  /

/ 
 K

LA
S

IF
IK

A
C

E 
V

Ý
R

O
B

K
Ů

// 253// 252



NÁZEV VÝROBKU
BEZPEČNOSTNÍ 

PIKTOGRAM
OZNAČENÍ

10
L.O.C. Čisticí ubrousky  

110485
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

11

AMWAY HOME™ Green 

Meadows Koncentrovaný 

osvěžovač vzduchu 

a neutralizátor zápachu 

8193

NEBEZPEČÍ. Zamezte styku s očima. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem a jiskrami. 
– Zákaz kouření. Používejte pouze v souladu s pokyny. Záměrně nesprávné používání v podobě úmyslného zvyšování koncentrace a inhalace 
obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje limonen, linalool, citral. Může vyvolat 
alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

12

L.O.C. Přípravek na čištění 

oken 

117080

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte 
lékařskou pomoc.

13

L.O.C. Čisticí prostředek 

na toalety 

109864

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
toxikologické informační středisko nebo lékaře. Zlikvidujte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

14

L.O.C. Čisticí prostředek pro 

koupelny  

117078

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

15

L.O.C. Kuchyňský čisticí 

prostředek  

117079

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

16

DISH DROPS™ Koncentrovaný 

přípravek na mytí nádobí  

110488

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. 
Zlikvidujte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo 
dosah dětí.

NÁZEV VÝROBKU
BEZPEČNOSTNÍ 

PIKTOGRAM
OZNAČENÍ

17

DISH DROPS Tablety 

do myčky na nádobí  

109867

VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné brýle/
ochranu obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Zlikvidujte obsah/obal předáním 
oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

18

AMWAY™ Čisticí přípravek 

na trouby  

0014

NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skladujte uzamčené. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranu obličeje. Nevdechujte výpary. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

19

ZOOM™ Koncentrovaný čisticí 

prostředek 

117074

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.
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HLEDÁTE 
NĚCO 
NOVÉHO?

VYZKOUŠEJTE 
PODNIKATELSKOU 
PŘÍLEŽITOST NABÍZENOU 
SPOLEČNOSTÍ AMWAY™

Začít podnikat se společností 
Amway™ můžete dvěma 
jednoduchými způsoby:

1 Promluvte si s Vlastníkem podnikání Amway, 
který Vám tento katalog předal, nebo

2

navštivte naše internetové stránky na adrese 
www.amway.cz a zaregistrujte se. Tam najdete 
seznam Vlastníků podnikání Amway působících 
ve Vaší oblasti, z nichž si můžete vybrat. Budujte 
svou vlastní budoucnost s přední společností 
ve svém oboru a připojte se k dalším Vlastníkům 
podnikání Amway po celém světě!

ZASLOUŽÍTE SI 
NĚCO LEPŠÍHO. 
A KDY JINDY NEŽ 
PRÁVĚ TEĎ?

• Můžete se rozhodnout, jak budete trávit svůj čas?

• Vyděláváte tolik, kolik si zasloužíte?

• Chtěli byste pracovat z domova?

• Je Váš pracovní a soukromý život vyvážen tak, jak chcete?

• Chtěli byste být svým vlastním pánem?

 * Viz konkrétní podmínky na straně 260.
 ** Pak sledujte nejnovější propagační akce na adrese 

www.amway.cz

• Máte vlastní podnikání a pracujete z domova 

• Sami se rozhodujete kdy, jak a s kým budete pracovat

• Vybíráte si ze stovek velmi kvalitních výrobků podporovaných naší Zárukou spokojenosti 
zákazníka společnosti Amway*

• Nízké počáteční náklady

Už jste se zaregistrovali jako zákazníci? 
Jako registrovaní zákazníci můžete získat určité výhody: 

• 12% cenové zvýhodnění na všechny výrobky (oproti maloobchodní ceně) 

• Bezplatná doprava** 

• Další 5% cenové zvýhodnění na výrobky zahrnuté do programu opakovaných objednávek 
Amway* 

• Atraktivní zvýhodněné výrobkové balíčky* 

• Exkluzivní propagační akce a cenová zvýhodnění 

• Osobní poradenství 

Navštivte stránky www.amway.cz a zaregistrujte se jako zákazníci! 
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Amway 
PO CELÉM 
SVĚTĚ

Sami se rozhodnete, kdy využijete 
možnosti zahájit své vlastní podnikání.

Společnost Amway nabízí obchodní příležitosti 
po celém světě.

Výhody:
• Jsme zastoupeni ve více než stovce zemí a teritorií.

• Osvědčený obchodní model, který v roce 2020 vynesl na celosvětových 
tržbách 8,5 mld. USD.

• Naše vlastní výzkumná centra, udržitelné farmy a školicí a prezentační 
střediska.

• Více než 800 vědeckých pracovníků, inženýrů a techniků.

• Více než 700 udělených patentů.

IKONY:

 Přítomnost Amway na trhu

  Prezentační a školicí centrum / obchod

  Farma / výrobní závod Nutrilite™

 Výrobkové a servisní středisko

 Sport a zábava
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Záruka spokojenosti
STOJÍME SI ZA KVALITOU VÝROBKŮ AMWAY™  
A RUČÍME ZA VAŠI SPOKOJENOST.

Buďte změnou
VE SVÉ KOMUNITĚ

Záruka spokojenosti zákazníka společnosti 

Amway

Není-li uvedeno jinak, všechny neoznačené výrobky dodávané 
společností Amway, které jsou uvedeny v tomto Katalogu 
výrobků Amway, nesou Záruku spokojenosti zákazníka 
společnosti Amway (s níže uvedenými výjimkami).

Pokud není zákazník zcela spokojen, vraťte prosím výrobek 
nebo jeho nevyužitou část dle níže uvedených pokynů.

Záruka spokojenosti zákazníka společnosti Amway 
se nevztahuje na (i) výrobky, které byly při běžném domácím 
používání použity pro jiné než určené účely; (ii) výrobky, 
které byly záměrně poškozeny nebo nesprávně používány; 
(iii) výrobky distribuované společností Amway, u nichž 
je stanovena konkrétní lhůta pro vrácení, včetně výrobků 
označených v tomto katalogu symbolem ╓, popř. (iv) výrobky, 
na něž se vztahuje výslovná písemná záruka.

90denní záruka spokojenosti zákazníka  

společnosti Amway

Výrobky distribuované společností Amway jsou označeny 
symbolem ╓ a od data nákupu se na ně vztahuje 90denní 
záruka spokojenosti.

Pokud není zákazník zcela spokojen, vraťte prosím výrobek 
do 90 (devadesáti) dnů od data nákupu dle níže uvedených 
pokynů.

90denní záruka spokojenosti zákazníka společnosti Amway 
se nevztahuje na (i) výrobky, které byly při běžném domácím 
používání použity pro jiné než určené účely, popř. (ii) výrobky, 
které byly záměrně poškozeny nebo nesprávně používány.

Po uplatnění záruky se záruční doba neobnovuje ani 
neprodlužuje.

Pokyny k vracení výrobků

Zákazníci vracejí výrobky Vlastníkům podnikání Amway. 
Vlastník podnikání jako osoba pověřená společností Amway 
nabídne: (a) bezplatnou výměnu; (b) kredit v plné výši 
na nákup jiného výrobku distribuovaného společností Amway; 
nebo (c) vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud zákazník nemá možnost kontaktovat Vlastníka podnikání 
Amway, může se obrátit na oddělení obchodních služeb.

Záruka výrobce

Pokud se na výrobky distribuované společností Amway 
vztahuje záruka výrobce, pak najdete podrobné informace 
v obalu spolu s výrobkem. Tyto záruky jsou platné ve Velké 
Británii a v Irské republice. Další informace Vám poskytne 
Vlastník podnikání Amway nebo místní pobočka společnosti 
Amway. Veškeré záruky poskytované na výrobky v tomto 
katalogu se poskytují nad rámec Vašich zákonných práv, která 
zůstávají nedotčena.

Online nakupování

Naši Vlastníci podnikání Amway a zákazníci mohou nakupovat 
online na www.amway.cz a www.amway.eu, což je naše 
sofistikované řešení elektronického obchodování, kde můžete 
zadat objednávku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Poznámka

Všechny položky jsou v tomto katalogu uvedeny ve víře, 
že budou k dostání po celou dobu platnosti katalogu. 
Společnost Amway si však vyhrazuje právo nahradit 
výrobek podobným výrobkem stejné nebo vyšší hodnoty 
za nezměněnou cenu. Technické specifikace se mohou změnit 
bez předchozího upozornění v závislosti na dostupnosti 
dodávek. 

Společnost Amway se vždy 
pyšnila svým odhodláním 
být společensky prospěšná 
a chovat se podle zásad 
firemní odpovědnosti.

V Amway se domníváme, že využitím toho nejlepšího 
z našeho podnikání a díky nasazení našich lidí dokážeme řešit 
celosvětové výzvy v místních komunitách po celém světě. 
Uzavíráme partnerství s dalšími lidmi, abychom zlepšili situaci 
ve společnosti.

Od roku 2003 jsme prostřednictvím darů a dobrovolnické 
práce pomohli více než 13,2 mil. lidí po celém světě. 
K dnešnímu dni jsme již nastřádali více než 4,1 mil. 
dobrovolnických hodin a vyzýváme všechny Vlastníky 
podnikání Amway i zaměstnance, aby se „stali změnou ve své 
komunitě“ prostřednictvím dobrovolnické práce a o své 
důležité práci dali vědět sdílením hashtagu #AmwayVolunteers 
na svých sociálních sítích.

Společně dokážeme zlepšovat životy a společnost v našich 
komunitách i po celém světě.

Všechny uvedené rozměry, hmotnosti a kapacity jsou 
přibližné.  
Použité zkratky u rozměrů:  V = výška, H = hloubka, Š = šířka, 
D = délka.

Vynakládáme maximální úsilí, aby zobrazené barvy byly 
věrné, ale vzhledem k tisku může docházet k mírným 
odchylkám. Všechny výrobky splňují příslušné evropské normy 
a směrnice.

Objednávka a dodání

Vlastník podnikání Amway Vám může pomoci zvolit nejlepší 
způsob objednání a dodání výrobků uvedených v tomto 
Katalogu výrobků Amway. Vlastník podnikání Amway pro Vás 
může objednávku zajistit nebo Vás může zaregistrovat, abyste 
si mohli výrobky objednávat přímo od společnosti Amway 
a nechat si je zasílat přímo do domu.
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Nutrilite™ 
POWER OF 5POWER OF 5

 * www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

Kampaň Power of 5 pod záštitou Nutrilite 
zahájená v roce 2014 již poskytla 
základní živiny ve formě doplňku stravy 
s mikronutrienty Nutrilite Little Bits tisícům 
dětí v Mexiku, Brazílii, Dominikánské 
republice, Haiti, Kolumbii, Kostarice, 
Panamě, Hondurasu, Salvadoru, Jihoafrické 
republice, Zambii, Indonésii, Vietnamu 
a Číně.

Kampaň Power of 5 přijala za svou 
řada lidí včetně Vlastníků podnikání 
Amway, zaměstnanců i zájemců z řad 
veřejnosti. Chceme ale dělat ještě víc, 
žádné dítě by nemělo být ochuzeno 
o živiny, které potřebuje, aby se vyvíjelo 
a rostlo jako všechny ostatní děti. 
Potřebujeme vybudovat silnější partnerství 
s organizacemi, které toto řešení realizují, 
a s lidmi, kteří podporují naši snahu přinést 
Nutrilite Little Bits většímu počtu dětí. 

Podle Světové zdravotnické organizace 
je podvýživa příčinou více než tří milionů 
předčasných úmrtí dětí mladších 5 let. Ty, 
které přežijí, trpí často trvalými následky 
včetně zpomaleného růstu, duševního 
vývoje a oslabeného imunitního systému. 
Podvýživa ovlivňuje také studijní výsledky 
a studie prokázaly, že v dospělosti často 
snižuje potenciální výši příjmu. 

Kampaň Nutrilite Power of 5 spolupracuje 

s humanitárními organizacemi, které 
distribuují Nutrilite Little Bits rodinám 
s podvyživenými dětmi ve věku od 6 měsíců 
do 5 let, jež organizace aktivně vzdělává, 
poskytuje jim stravu a následně 
vyhodnocuje, aby se ujistila o tom, že děti 
prospívají. 

S podporou podvyživených dětí pomocí 
vitaminů a minerálních látek značky Nutrilite 
můžete pomoci i Vy! Více informací Vám 
poskytne místní pobočka. Další informace 
získáte na internetových stránkách 
kampaně: 
powerof5.nutrilite.com.

POMÁHÁME PODVYŽIVENÝM 
DĚTEM S Nutrilite

Nutrilite™ nasazuje své zkušenosti v boji proti 
globálnímu sociálnímu problému: dětské 
podvýživě.

Chronická podvýživa 
je podle údajů Světové 
zdravotnické organizace 
(WHO)* hlavní příčinou 
45 % dětských úmrtí 
ve věku do 5 let.
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Chcete-li získat více
informací, kontaktujte

svého VPA:Amway Česká republika 
a Slovensko, s.r.o.
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7
Tel.: +420 239 018 075 307791CZ

KRÁSA.  
PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.




