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5/КРАСА
Виглядайте чудово, почувайтеся ще краще.  
Балуйте себе щодня.

За докладнішою інформацією завітайте на www.amway.ua

http://www.amway.ua/


ВІДКРИТТЯ

Ми обійшли увесь світ у пошуках найбільш 
дорогоцінних і корисних складників, які забезпечать 
шкірі неперевершений догляд, на який вона лише 
заслуговує.

УЯВА

Уявляючи майбутнє краси, марка ARTISTRY 
співпрацює з всесвітньою мережею із понад 
900 науковців, лаборантів і знавців модних 
тенденцій, щоб передбачити, яким буде прийдешнє 
індустрії краси.

ВИНАХІД

Наша здатність винаходити технології завтрашнього 
дня означає, що ефективність для нас – передусім, 
завдяки чому ми повсякчас перебуваємо 
в авангарді з нашими найбільш провідними 
з наукового погляду засобами для краси.

ARTISTRY FORWARD BEAUTY™

Марка ARTISTRY™ пристрасно обстоює потребу надати кожній жінці можливість відкрити для себе свою неповторну 
красу, визнати її і уповні насолоджуватися нею. Славетна історія засобів догляду за шкірою та декоративної 
косметики ARTISTRY розпочалась ще у 1950-х роках із подружжя підприємців, які прагнули вийти за межі 
звичного та поєднати науку, здорове харчування і мистецтво, щоб надихнути революційні відкриття.

Сьогодні торгова марка ARTISTRY пропонує науково обґрунтовані провідні формули краси для осяйного яскравого 
образу на основі трьох своїх «стовпів»:
Відкриття, Уяви і Винаходу.

КОЖНА ЖІНКА – ВЛАСНИЙ 
ВИТВІР МИСТЕЦТВА
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ARTISTRY FORWARD BEAUTY™

ARTISTRY постійно розширює обрії краси. Ми об’їздили весь світ у пошуках найбільш рідкісних і корисних 
складників для своєї косметики. І завжди найголовнішим для нас був кінцевий результат: саме тому ми 
раз у раз пропонуємо вам новаторські формули, основані на останніх наукових здобутках і відкриттях, 
які забезпечують надзвичайно ефективну дію.

СВІТОВИЙ ЛІДЕР В ІНДУСТРІЇ 
КРАСИ

ARTISTRY належить до п’ятірки найпопулярніших 
світових марок засобів догляду за шкірою 
преміум-класу*, а ї ї історія налічує понад 45 років 
неперервних досліджень та інновацій у галузі 
технологій догляду за шкірою. Сьогодні ARTISTRY 
визнано одним зі світових лідерів у сегменті засобів 
догляд за шкірою преміум-класу.

ЛІДЕР У НАУЦІ

Рушієм успіху ARTISTRY є наша команда всесвітньо 
визнаних дерматологів, науковців і дослідників. 
Саме завдяки їхній новаторській праці на сьогодні 
ми одержали 200 патентів і очікуємо одержати 
ще 80.

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ 
КРАСИ, НАУКИ І ЗДОРОВ’Я

ARTISTRY хоче допомогти вам виглядати 
і почуватись якнайкраще – як ззовні, так і 
зсередини. Ми прагнемо знайти найкориснішу 
сировину та виростити на власних екологічно 
чистих фермах цілющі рослини, здатні зберегти 
і увиразнити вашу красу.

*  Джерело: Euromonitor International Limited; Товари для краси та особистого догляду, 2014 рік; категорія і підкатегорія засобів 
догляду за шкірою та декоративної косметики преміум-класу; відповідно до обсягу світових роздрібних продажів у 2013 році.

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного пристрою зображення Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

Усі продукти ARTISTRY 
протестовані 
дерматологами.

«ARTISTRY – це марка засобів догляду за шкірою 
та декоративної косметики, яка завжди на крок 
випереджає сьогодення, прагнучи забезпечити вам 
лише найкращі, найбільш провідні засоби, аби ви 
виглядали неперевершено щодня».

ВСЕСВІТНЄ 
ОБЛИЧЧЯ МАРКИ
Голлівудська актриса Тереза Палмер 
відома своїм здоровим способом життя 
та елегантним стилем. Її краса у поєднанні 
з іміджем незалежної, впевненої у собі 
жінки та видатними досягненнями 
надихають тисячі жінок по всьому світу.

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЕ ARTISTRY

ПР
ОТЕСТОВАНО

Д Е Р М АТ О Л О ГА М
И
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Значення символів: u Усі типи шкіри.. 
Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного пристрою зображення  
Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?

Ексклюзивна технологія CellEffect 
допомагає живити, насичувати 
енергією,відновлювати 
і захищати вашу шкіру, аби вона 
функціонувала так, наче помолодшала 
на 15 років. Насолоджуйтесь відновленою 
еластичністю, більшою пружністю шкіри 
та менш помітними дрібними зморшками. 

B

A
A ARTISTRY Creme LuXury
Цей розкішний невагомо легкий зволожувальний засіб для обличчя 
цілковито перетворює вигляд вашої шкіри.
• Більш гладенька і пружна шкіра – еластичність помітно відновлено, 

колір шкіри світлий і осяйний.
• Перший косметичний засіб в індустрії краси, який використовує 

кардіоліпін – рідкісний і надзвичайно дорогий інгредієнт, подібний 
до того, що міститься у клітинах шкіри.

• Нейтралізує як зовнішні, так і внутрішні причини старіння.
• Просочений ексклюзивним вишуканим ароматом «Квіткової симфонії», 

який відбиває витончену фактуру крему.
u 45 мл, артикул 103564

B ARTISTRY Косметичний засіб для шкіри навколо 
очей Creme LuXury
Саме навколо очей з’являються перші ознаки старіння. Провідна 
формула цього крему, що не містить ароматизаторів, живить і допомагає 
відновити тендітну шкіру навколо очей, забезпечуючи тривале 
зволоження та допомагаючи захистити її від руйнівних наслідків 
старіння.
• Зменшує видимість як дрібних, так і глибших зморщок і «гусячих 

лапок».
• На 98% краща пружність та еластичність, на 87% менш помітні 

темні кола та на 78% зменшені набряки під очима після 12 тижнів 
користування.

u 15 мл, артикул 109698

КОЛЕКЦІЯ ARTISTRY™ CREME LUXURY
ПІЗНАЙТЕ НАСОЛОДУ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Там, де поєднались неперевершений догляд за шкірою та наукові інновації, результатом є шкіра, 
яка функціонує так, наче помолодшала на 15 років.

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3
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ПЕРЕПРОГРАМУЙТЕ 
МАЙБУТНЄ СВОЄЇ 
ШКІРИ
Колекція ARTISTRY YOUTH XTEND була спеціально 
розроблена з метою допомогти зменшити 
видимість поверхневих і глибших зморщок. 
Уже після першого тижня застосування 
Комплексної системи – поєднання наших чотирьох 
найпотужніших косметичних засобів – ви почнете 
помічати перші ознаки омолодження шкіри. 

Щоб досягти таких вражаючих результатів та 
захистити шкіру від подальшої появи ознак 
старіння, наші науковці використовують екстракт 
плодів африканського баобабу – також відомого як 
«дерево життя», оскільки воно здатне прожити до 
1000 років.

ДЕРЕВО ЖИТТЯ
Коли наші науковці досліджували способи зберегти молодість шкіри 
якомога довше, вони почули історію про легендарне африканське 
дерево: баобаб. Також відоме як «дерево життя», воно може прожити 
до 1000 років. Досліджуючи властивості цього дерева, наші науковці 
з’ясували, що екстракт його плодів багатий зволожувальними 
речовинами та антиоксидантами, які здатні відіграти вирішальну роль 
у захисті шкіри та збереженні ї ї молодого вигляду. Цей дорогоцінний 
екстракт став основою одного з ключових складників колекції засобів 
догляду за шкірою ARTISTRY YOUTH XTEND.

ЕКСТРАКТ ПЛОДІВ АФРИКАНСЬКОГО БАОБАБУ

ARTISTRY YOUTH 
XTEND™
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ПІДТВЕРДЖЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ
• Омолодження шкіри – за результатами клінічних досліджень 81% 

жінок погодилися з тим, що Комплексна система усього за один 
тиждень допомогла їхній шкірі виглядати помолоділою.

• Зменшення дрібних і глибших зморщок – 78% жінок, які взяли участь 
у тестуванні, заявили, що Комплексна система за один тиждень 
допомогла зробити менш помітними дрібні і глибші зморшки.

• Пом’якшення шкіри – 96% помітили, що їхня шкіра стала м’якішою 
усього через тиждень користування Комплексною системою*.Концентрована 

сироватка 
з ефектом 
відновлення 
шкіри

Захисний 
крем

Збагачувальний 
крем для шкіри 
навколо очей

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ARTISTRY YOUTH XTEND 
ІЗ КРЕМАМИ
s Артикул 253580

Збагачувальний 
крем

КОЛЕКЦІЯ ARTISTRY YOUTH XTEND

КОМПЛЕКСНА 
СИСТЕМА
Комплексна система – це поєднання найпотужніших 
формул ARTISTRY YOUTH XTEND: Концентрованої 
сироватки з ефектом відновлення шкіри, 
Збагачувального крему для шкіри навколо очей, 
Захисного крему/лосьйону та Збагачувального крему/
лосьйону. Після користування Комплексною системою 
протягом лише одного тижня ви вже почнете помічати 
перші ознаки омолодження своєї шкіри.

Це поєднання одних із найбільш провідних 
антивікових косметичних засобів у світі, тож якщо 
вашим пріоритетом є омолодження шкіри, важливо 
користуватись усіма чотирма засобами в рамках 
щоденної процедури догляду.

*  Дослідження сприйняття споживачів, основане на 5 клінічних дослідженнях, здійснених 
упродовж 12 тижнів.

Значення символів: s Нормальна та суха шкіра l Денний догляд Нічний догляд.

ВДИХАЄ НОВЕ ЖИТТЯ

Одержаний із середземноморського мирту, 
рослинний екстракт LifeSirt™ живить клітини 
шкіри, вдихаючи в них нове життя.

ЗАХИЩАЄ

Екстракт плодів африканського баобабу та інші 
органічні складники допомагають захистити 
і заспокоїти шкіру, повертаючи їй рівний колір 
і осяйний вигляд.

ВІДНОВЛЮЄ

Запатентований пептид Micro-X6 допомагає 
відновити шкіру після помітного ушкодження, 
розгладжуючи ї ї та зменшуючи видимість 
дрібних та глибоких зморщок.

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3
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B ARTISTRY YOUTH XTEND 
КОНЦЕНТРОВАНА СИРОВАТКА 
З ЕФЕКТОМ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ
Ця високоефективна сироватка для щоденного використання є обов’язковим 
етапом перепрограмування майбутнього вашої шкіри. Вивільняє енергію 
«протеїнів молодості», щоб допомогти шкірі залишатись молодою якомога 
довше.

• Містить найвищу концентрацію LifeSirt™, який сприяє виробленню протеїнів 
у шкірі, результатом чого стає її омолодження.

• Екстракти смородини та вишні ацерола підвищують рівень вологи у шкірі, 
кондиціонують її та захищають від вільних радикалів. Екстракт плодів 
африканського баобабу захищає шкіру.

• Ключовий складник Комплексної системи ARTISTRY YOUTH XTEND разом 
зі Збагачувальним кремом для шкіри навколо очей та Збагачувальним 
кремом/лосьйоном.

u l  30 мл, артикул 113809

B

ГОЛОВНИЙ
ПРОДУК Т

 
Захисний 
лосьйон

A КОМПЛЕКСНА 
СИСТЕМА ARTISTRY 
YOUTH XTEND 
ІЗ ЛОСЬЙОНАМИ
n Артикул 253579

Збагачувальний 
крем для шкіри 
навколо очей

Значення символів: n Комбінована та жирна шкіра  
u Усі типи шкіри l Денний догляд Нічний догляд.

Збагачувальний 
лосьйон

A

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3

Концентрована 
сироватка 
з ефектом 
відновлення 
шкіри
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C

D

Значення символів: s Нормальна та суха шкіра n Комбінована та жирна шкіра l Денний догляд Нічний догляд.

C ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
ЗАХИСНИЙ КРЕМ
Розкішний зволожувальний крем із потужними 
антиоксидантами кондиціонує і розгладжує шкіру. 
Сонцезахисний фільтр SPF 15 широкого спектру дії 
захищає шкіру від ушкодження УФА- та УФВ-променями.

• Щоденне використання покращує гладкість шкіри.

• Екстракт плодів африканського баобабу захищає 
шкіру.

Ідеальний для нормальної та сухої шкіри
s l 50 мл, артикул 113807

D ARTISTRY 
YOUTH XTEND 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КРЕМ
Поки ви спите, просочіть свою шкіру життєдайною 
вологою за допомогою цього густого нічного крему. 
Вивільняє енергію природних «протеїнів молодості», щоб 
допомогти шкірі залишатись молодою якомога довше.

• LifeSirt™ сприяє природному виробленню «протеїнів 
молодості», результатом чого є помолоділа на вигляд 
шкіра.

• Олії примули вечірньої та насіння пінника лугового 
додають природної вологи.

Ідеальний для нормальної та сухої шкіри
s  50 мл, артикул 113808

A ARTISTRY  
YOUTH XTEND™ 
ЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН
Легкий, багатий на антиоксиданти денний лосьйон, 
який кондиціонує, розгладжує шкіру та запобігає появі 
поверхневих і глибших зморщок. Сонцезахисний 
фільтр SPF 15 широкого спектру дії захищає шкіру від 
ушкодження УФА- та УФВ-променями.

• Щоденне використання покращує гладкість шкіри.

• Екстракт плодів африканського баобабу захищає 
шкіру.

Ідеальний для комбінованої та жирної шкіри.
n l 50 мл, артикул 113803

B ARTISTRY 
YOUTH XTEND 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
ЛОСЬЙОН
Перепрограмуйте майбутнє своєї шкіри, доки ви спите, 
за допомогою одних із найкорисніших природних 
складників із антивіковими властивостями. Вивільняє 
енергію природних «протеїнів молодості», щоб 
допомогти шкірі залишатись свіжою якомога довше.

• LifeSirt™ сприяє природному виробленню «протеїнів 
молодості», результатом чого є помолоділа на вигляд 
шкіра.

• Олії примули вечірньої та насіння пінника лугового 
додають природної вологи.

Ідеальний для комбінованої та жирної шкіри. 
n  50 мл, артикул 113804
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C ARTISTRY YOUTH XTEND 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ 
НАВКОЛО ОЧЕЙ
Подбайте про тендітну шкіру навколо очей за допомогою цієї потужної суміші 
найкорисніших природних складників. Сприяє природному виробленню «протеїнів 
молодості» шкіри, зменшує видимість поверхневих і глибших зморщок.

• LifeSirt™ сприяє природному виробленню «протеїнів молодості», результатом чого 
є помолоділа на вигляд шкіра.

• Екстракт плодів африканського баобабу захищає вашу шкіру.

• Смородина і зелена вишня ацерола підвищують рівень вологи у вашій шкірі, 
кондиціонують і розгладжують її, а також захищають від вільних радикалів.

u l  15 мл, артикул 113810

C

Значення символів: u Усі типи шкіри l Денний догляд Нічний догляд.

ПОЗБУДЬТЕСЬ «ГУСЯЧИХ ЛАПОК»

A ARTISTRY YOUTH XTEND™  
ПІНКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ 
З ЕФЕКТОМ ЖИВЛЕННЯ ШКІРИ
Очищуючи шкіру, ви можете водночас заспокоїти і розгладити її. Ця густа живильна пінка 
багата на складники, які оновлюють шкіру.

• Екстракт плодів африканського баобабу захищає шкіру.

• Запатентований у США екстракт вівса розгладжує та кондиціонує вашу шкіру.
u l  125 мл, артикул 113801

B ARTISTRY YOUTH XTEND  
ЛОСЬЙОН З ЕФЕКТОМ ПОМ’ЯКШЕННЯ 
ШКІРИ – ТОНІК
Невагомо легкий оксамитний тонік наноситься без зусиль, глибоко зволожує шкіру та 
готує її, аби вона одержала максимум користі від потужних антивікових властивостей 
сироватки та зволожувальних засобів. Допомагає зміцнити ту складову епідермісу, яка 
відповідає за оптимізацію рівня вологи у шкірі.

• Японський гіацинт покращує природну систему контролю рівня зволоженості шкіри.

• Пом’якшувальна формула покращує здатність шкіри засвоювати цілющі складники 
засобів догляду.

• Зволожувальна формула гарантує неперевершене пом’якшення та зволоження.
u l  200 мл, артикул 113802
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КОЛЕКЦІЯ ARTISTRY HYDRA-V™

Натхненна дослідженнями, що здобули Нобелівську премію, колекція HYDRA-V являє собою наукову революцію 
у зволоженні шкіри. Зібравши рідкісні складники у незайманих куточках планети, ми створили ексклюзивні 
формули на такій основі:

Результат – це шкіра, яка почувається здоровою і добре підживленою, а виглядає м’якою, гладенькою і пружною.

ПОКРАЩУЄ ВОДЯНИЙ БАР’ЄРЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ШКІРІ ОСНОВНІ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИДАРУЄ МИТТЄВЕ ОСВІЖАЮЧЕ ВІДЧУТТЯ

ПЕРВОЗДАННО ЧИСТА ВОДА 
НОРВЕЗЬКИХ ФЙОРДІВ

БАГАТІ НА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ 
МІНЕРАЛИ РОЖЕВОГО 
ГІМАЛАЙСЬКОГО ГАЛІТУ

ГАВАЙСЬКА АСАЇ, ЩО  
УТРИМУЄ ВОЛОГУ

ОСВІЖАЄ. 
ВІДНОВЛЮЄ. 

ОЖИВЛЯЄ.
ВІДКРИЙТЕ НОВИЙ 

РІВЕНЬ ЗВОЛОЖЕННЯ 
ДЛЯ СВОЄЇ ШКІРИ

НОВИНКА
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A

Живильна 
концентрована 
сироватка для 
шкіри обличчя

Освіжаючий гель 
для шкіри обличчя

Освіжаючий 
гель-крем для 
шкіри навколо 
очей

A КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА  
ARTISTRY HYDRA-V™ 
ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА  
КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ
l  Артикул 119688

  для жирної та комбінованої шкіри

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА  
ВІД КОЛЕКЦІЇ ARTISTRY HYDRA-V™

A   ARTISTRY HYDRA-V  
ЖИВИЛЬНА КОНЦЕНТРОВАНА СИРОВАТКА  
ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

Після очищення й тонізування нанесіть ARTISTRY 
HYDRA-V Живильну концентровану сироватку для шкіри 
обличчя, що містить життєво необхідні мінерали, вітаміни 
й рослинні складники, сприяючи максимально глибокому 
зволоженню заради здорового вигляду добре підживленої 
шкіри.

B   ARTISTRY HYDRA-V  
ЗАСОБИ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Потім нанесіть один із засобів глибокого зволоження ARTISTRY 
HYDRA-V в залежності від вашого типу шкіри та ступеню 
інтенсивності зволоження, якого вона потребує. Ці засоби 
розгладжують структуру поверхні шкіри та зміцнюють водяний 
бар’єр заради відчуття пружності еластичності шкіри, сповненої 
життєвих сил.

C   ARTISTRY HYDRA-V  
ОСВІЖАЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ

Після цього нанесіть ARTISTRY HYDRA-V Освіжаючий гель-крем 
для шкіри навколо очей для ефективного глибокого зволоження 
та зменшення видимих темних кіл і набряків під очима. З часом 
ділянка навколо очей виглядатиме посвітлілою, більш осяйною.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМПЛЕКСНОЮ СИСТЕМОЮ ARTISTRY HYDRA-V™

Наша ексклюзивна інновація у царині зволоження має 
надзвичайну здатність розгладжувати, пом’якшувати 
та відновлювати вашу шкіру. Використовуючи 
3 ключові засоби колекції, Комплексна система 
забезпечує максимальний результат зволоження 

шкіри, яка ще ніколи не виглядала і не почувалась 
настільки здоровою. Ця спрощена, легка 
у користуванні 3-етапна система тривалого 
зволоження буде освіжати і відновлювати вашу шкіру, 
вдихаючи в неї нове життя.
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C

C КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ARTISTRY HYDRA-V™ 
ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ
l  Артикул 119687

    для нормальної та сухої шкіри

Живильна 
концентрована 
сироватка для 
шкіри обличчя

Крем для 
відновлення рівня 
зволоженості 
шкіри Освіжаючий гель-

крем для шкіри 
навколо очей

B

Живильна 
концентрована 
сироватка для 
шкіри обличчя

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЗВОЛОЖУЄ3

B КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ARTISTRY HYDRA-V™ 
ДЛЯ УСІХ ТИПІВ ШКІРИ
l  Артикул 117953

   для всіх типів шкіри

ПІДТВЕРДЖЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ
• Комплексна система використовує три найдієвіші формули. 

Ви здатні негайно посилити рівень зволоженості шкіри на 270%, 
скориставшись Живильною концентрованою сироваткою для шкіри 
обличчя та Збагачувальним гель-кремом для шкіри обличчя.

• Стійке зволоження до 24 годин*
• Жінки підтвердили, що вже через 3 дні шкіра почувається 

здоровішою, більш пружною та виглядає посвіжілою.*
• Клінічні вимірювання засвідчили суттєве покращення структури 

поверхні шкіри за 28 днів.**

*  За умови користування Комплексною системою, до складу якої входять: Живильна 
концентрована сироватка для шкіри обличчя, Збагачувальний гель-крем для шкіри 
обличчя, Освіжаючий гель-крем для шкіри навколо очей

**  За умови користування Живильною концентрованою сироваткою для шкіри обличчя

Збагачувальний 
гель-крем для 
шкіри обличчя

Освіжаючий гель-крем 
для шкіри навколо очей
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НАСИЧУЄ

ARTISTRY HYDRA-V™ 
ЖИВИЛЬНА КОНЦЕНТРОВАНА 
СИРОВАТКА ДЛЯ ШКІРИ 
ОБЛИЧЧЯ
Ця вvwисокоефективна концентрована сироватка пропонує дієвий 
спосіб освіжити, відновити шкіру і вдихнути у неї нове життя. Посилює 
й оптимізує природний процес зволоження шкіри за допомогою нашого 
комплексу Hydra Complex, до складу якого входять вітаміни і мінерали.
• Блакитні вкраплення вибухають, вивільняючи освіжаючу суміш 

вітамінів.
• Надзвичайно легка, швидко і легко вбирається шкірою.
• Підходять для всіх типів шкіри. .
l  30 мл, артикул 117650
для щоденного використання

A B

ОЧИЩАЄ

A ARTISTRY 
HYDRA-V™ 
ОСВІЖАЮЧА ПІНКА 
ДЛЯ ВМИВАННЯ 
ОБЛИЧЧЯ
М’який пінистий очищувач у формі гелю 
відкриває погляду чисту посвіжілу шкіру, 
ефективно видаляючи надлишок шкірного жиру, 
залишки макіяжу та щоденний бруд і відмерлі 
клітини.
• Підходить для всіх типів шкіри
125 мл
l  артикул 117642

B ARTISTRY 
HYDRA-V™ 
ОСВІЖАЮЧИЙ 
ТОНІК ДЛЯ ШКІРИ 
ОБЛИЧЧЯ
Освіжаючий тонік, що не містить спирту, 
видаляє зі шкіри рештки бруду та відмерлі 
клітини. Готує шкіру одержати максимум 
користі від засобів Колекції ARTISTRY 
HYDRA-V™.
• Швидко і легко вбирається шкірою.
• Підходять для всіх типів шкіри. 
200 мл
l  артикул 117644

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЗВОЛОЖУЄ3
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C

D

C ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
КРЕМ ДЛЯ  
ВІДНОВЛЕННЯ РІВНЯ 
ЗВОЛОЖЕНОСТІ 
ШКІРИ
Для нормальної та сухої шкіри
Цей насичений і водночас легкий крем глибоко 
зволожує спраглу ушкоджену шкіру – миттєво 
й надовго.
• Густий і водночас легкий на дотик крем легко 

розгладжується по шкіри.
• Для нормальної та сухої шкіри, також підходить 

для всіх типів шкіри як нічний зволожувач.
   50 мл

l  артикул 117646

D ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
ОСВІЖАЮЧИЙ  
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ  
ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ
Нежирний гель-крем швидко освіжає ділянку навколо 
очей, забезпечуючи їй інтенсивне зволоження 
– миттєво і надовго.
• Легкий, оксамитно ніжний гель-крем лягає на шкіру 

тонким шаром і швидко вбирається нею.
• Підходять для всіх типів шкіри.
15 мл
l  артикул 117649

Значення символів: u Усі типи шкіри l Денний догляд  Нічний догляд.

A B

ЗВОЛОЖУЄ

A ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
ОСВІЖАЮЧИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
Для жирної і комбінованої шкіри
Надзвичайно легкий прозорий гель миттєво дарує 
приємне відчуття прохолоди. Допомагає доглядати 
за ділянками жирної шкіри, водночас забезпечуючи 
відчуття стійкого зволоження.
• Невагомо легка фактура гелю лягає на шкіру 

рівним шаром і легко і швидко вбирається.
• Для жирної і комбінованої шкіри.

 50 мл
l  артикул 117647

B ARTISTRY  
HYDRA-V™ 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
Для всіх типів шкіри
Кремоподібний і водночас прозорий, цей гель-
крем глибоко зволожує шкіру – миттєво і надовго.
• Помірно насичений гель-крем приємно 

розгладжується по шкірі, легко і швидко 
вбирається нею.

• Підходять для всіх типів шкіри.
  75 мл

l  артикул 117648

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЗВОЛОЖУЄ3

Значення символів:  жирна і комбінована шкіра   усі типи шкіри    нормальна та суха шкіра
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B ARTISTRY essentials Відновлювальний 
крем для очей
Допомагає зменшити набряки під очима. 
Доповніть свою триетапну процедуру догляду 
за шкірою цим ультраживильним кремом 
для очей, що не містить ароматизаторів. 
Забезпечує тендітній шкірі навколо очей 
додаткову підтримку, якої та потребує. 
Щоб одержати найкращий результат, наносіть 
уранці і ввечері.
• Допомагає зменшує видимість темних 

кіл і набряків під очима.
• За умови регулярного застосування дрібні 

зморшки помітно розгладжуються.
• Протестована офтальмологами, 

щоб мінімізувати ризик подразнення 
ділянки навколо очей.

u 15 мл, артикул 105531

B

A

A ARTISTRY essentials Заспокійливий крем 
Якщо ваша шкіра виснажена й подразнена, зверніться по допомогу до цього 
надзвичайно м’якого крему, який діє удень і вночі, щоб заспокоїти, зволожити, освітлити 
та захистити вашу шкіру від шкідливих зовнішніх чинників.
• Неймовірно м’яка формула зменшує почервоніння
• Рослинні складники заспокоюють подразнену або втомлену шкіру.
• Антиоксиданти вітаміни А, С та Е живлять і збалансовують шкіру, покращуючи 

її опірність до зовнішніх агресивних чинників.
i 30 мл, артикул 104135

Значення символів: i Чутлива шкіра u Усі типи шкіри • Протестовано офтальмологами.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:
Ідеальне рішення, щоб заспокоїти навіть дуже чутливу шкіру. Заспокійливий крем 
можна поєднувати з будь-якою лінією засобів догляду за шкірою ARTISTRY і навіть можна 
тимчасово використовувати, наносячи під Захисний крем ARTISTRY YOUTH XTEND™ 
або ARTISTRY Creme LuXury – удень і вночі.

Мішель Д’Альярд
Провідний експерт ARTISTRY з основ здоров’я шкіри

ARTISTRY essentials
Подаруйте собі променисту шкіру, яка виглядає освіженою 
і відновленою щодня.

Наша лінія ARTISTRY™ essentials включає добре продумані 
й ретельно збалансовані засоби для очищення, тонізування 
та зволоження, спеціально розроблені для кожного 
типу шкіри. Окрім цього, дорогоцінні очищені рослинні 
екстракти допомагають досягти природної краси, яку 
здатні подарувати лише цілющі рослини.

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3

ЦІННІ РОСЛИННІ 
СКЛАДНИКИ ВІД  
ПРИРОДИ, ПРОСТО 
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ 
ДОГЛЯД
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:
Аби нашвидкоруч освіжити шкіру, налийте трохи тоніка 
у маленький флакон з насадкою-пульверизатором 
та оприскуйте ним шкіру кілька разів протягом 
дня. Навіть нанесений згори на макіяж він миттєво 
зволожить і освіжить шкіру.

Мішель Д’Альярд
Провідний експерт ARTISTRY з основ здоров’я шкіри

ВИРУШАЮЧИ В ПОДОРОЖ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТИ 
СВОЇ ЗАСОБИ ОСНОВНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
ARTISTRY essentials Міні-система для зволоження 
шкіри обличчя
Насолоджуйтесь неперевершеним зволоженням 
під час подорожі завдяки цим ARTISTRY essentials 
міні-системам у дорожній упаковці, що складаються 
з очищувача (20 мл), тоніка (30 мл) та лосьйону 
із сонцезахисним фільтром SPF 15 (20 мл). Три кроки. 
Три хвилини. Просто геніально.
s Артикул 232828

1/ ОЧИЩЕННЯ
ARTISTRY™ essentials Зволожувальний гель для 
вмивання
М’яка формула цього очищувача не містить мила 
та ефективно видаляє з поверхні шкіри усі сліди макіяжу 
і забруднень.
• Ніжно відлущує відмерлі клітини з поверхні шкіри, 

водночас зберігаючи її водяний бар’єр.
• Відкриває погляду свіжу гладеньку з рівним кольором 

шкіру.
s i 135 мл, артикул 104126

2/ ТОНІЗУВАННЯ
ARTISTRY essentials Зволожувальний тонік
Насичуйте енергією та кондиціонуйте шкіру 
за допомогою цього оксамитно ніжного тоніка, який 
покращує структуру поверхні шкіри перед нанесенням 
будь-якого зволожувального або відновлювального 
засобу.
• Оптимізує рівень зволоженості шкіри.
• Покращує здатність вашої шкіри залишатися добре 

зволоженою протягом усього дня.
s i 200 мл, артикул 104127

3/ ЗВОЛОЖЕННЯ
ARTISTRY essentials Зволожувальний лосьйон
Невагомо легкий лосьйон, який заспокоює шкіру, 
позбавляючи її відчуттів дискомфорту і стягнутості, 
залишає по собі променисте сяйво. Містить 
сонцезахисний фільтр SPF 15 широкого спектру дії, який 
захищає шкіру від шкідливих УФА- та УФВ-променів.
• Зберігає вашу шкіру добре зволоженою протягом 

усього дня.
• Ексклюзивний комплекс Захисної аури 

з антиоксидантами захищає шкіру від вільних радикалів.
s 75 мл, артикул 104128

 ЗВОЛОЖЕННЯ
Три прості важливі кроки для підтримання 
нормальної та сухої шкіри добре зволоженою 
упродовж дня.

1 + 2 + 3
ARTISTRY™ Зволожувальна система
Очищення – тонізування – зволоження: три прості 
й водночас важливі кроки допомагають зберегти 
нормальну та суху шкіру оптимально зволоженою 
протягом дня.
Наш ексклюзивний ЖИВИЛЬНИЙ 3-Комплекс 
з одержаними з природних джерел складниками, 
такими як бадьян, олії соняшника й макадамії, допомагає 
відновити оптимальне зволоження та підтримати баланс 
вологи у шкірі.
Усі засоби протестовані дерматологами і не спричиняють 
появи комедонів. 
Замовляйте усі засоби ARTISTRY essentials Зволожувальної 
системи у вигляді одного набору та одержіть знижку 10%.
s Артикул 105489

1
2

3

Значення символів: s Нормальна та суха шкіра i Чутлива шкіра..

ОЧИЩАЄ1

ЖИВИТЬ 3

НАСИЧУЄ2

БАЗОВИЙ ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ
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ПІДТРИМУЙТЕ БАЛАНС СВОЄЇ ШКІРИ ПІД ЧАС ПОДОРОЖЕЙ
ARTISTRY™ essentials Міні-система для підтримання балансу шкіри
У подорожі збережіть свою шкіру добре зволоженою і без масного полиску завдяки 
цим ARTISTRY essentials міні-системам у дорожній упаковці, що складаються з очищувача 
(20 мл), тоніка (30 мл) та лосьйону із сонцезахисним фільтром SPF 15 (20 мл). Три кроки. 
Три хвилини. Просто геніально.
n Артикул 232782

1/ ОЧИЩЕННЯ
ARTISTRY™ essentials Пінка для очищення нормальної та жирної шкіри
М’який очищувач, що не містить олій, видаляє будь-який надлишок шкірного жиру 
з поверхні шкіри, водночас не позбавляючи її вологи та поживних речовин.
• Очищує, покращує колір та м’яко відлущує відмерлі клітини епідермісу, залишаючи 

шкіру гладенькою на дотик із гарним рівним тоном.
• Запатентований у США екстракт вівса видаляє з поверхні шкіри надлишок шкірного 

жиру, бруд та відмерлі клітини. 
n i 135 мл, артикул 104129

2/ ТОНІЗУВАННЯ
ARTISTRY essentials Тонік для підтримання балансу шкіри
100% зволоження, 0% масного блиску. Готує вашу шкіру, аби вона одержала максимум 
користі від зволожувальних та цілющих складників.
• Зменшує, контролює та нормалізує рівень поверхневого жиру на шкірі обличчя.
• Освіжає вашу шкіру та покращує її здатність підтримувати баланс протягом усього дня. 
n i 200 мл, артикул 104130

3/ ЗВОЛОЖЕННЯ
ARTISTRY™ essentials Лосьйон для підтримання балансу шкіри
Збережіть свою шкіру добре зволоженою без масного полиску за допомогою 
цього м’якого і водночас ефективного легкого лосьйону, що містить рослинні 
складники, які контролюють виділення шкірного жиру. Містить сонцезахисний фільтр 
SPF 15 широкого спектру дії, який захищає шкіру від шкідливих УФА- та УФВ-променів.
• Підтримує вашу шкіру збалансованою протягом дня
• Спеціальний порошковий інгредієнт, що надає шкірі матовості, та вишня ацерола 

нейтралізують надлишковий шкірний жир заради рівного матового полиску.
• Ексклюзивний комплекс Захисної аури з антиоксидантами захищає шкіру від вільних 

радикалів.
n 75 мл, артикул 104131

ПІДТРИМАННЯ 
БАЛАНСУ ШКІРИ
Очищення – тонізування – зволоження: догляд за 
шкірою без олій у три прості кроки, зосереджений 
на нормалізації рівня жирності і зволоженості 
комбінованої та жирної шкіри. Наш ексклюзивний 
Комплекс Трибаланс із такими натуральними 
складниками, як бадьян, корінь чорноголовника 
та гамамеліс, зберігає природний водяний бар’єр 
шкіри, водночас запобігаючи масному полиску. 
Усі засоби протестовані дерматологами і не 
спричиняють появи комедонів.

1 + 2 + 3
ARTISTRY essentials Система підтримання балансу 
шкіри
Замовляйте усі засоби ARTISTRY essentials Системи 
підтримання балансу шкіри у вигляді одного набору 
та одержіть знижку 10%.
n Артикул 105487

1
2

3

Значення символів: n Комбінована та жирна шкіра i Чутлива шкіра.

ОЧИЩАЄ1

ЖИВИТЬ 3

НАСИЧУЄ2
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Полірувальний лосьйон інтенсивної дії ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE не можна паралельно використовувати із жодним іншим засобом-ексфоліантом, таким як Шліфувальний скраб або Сироватка «Альфа Гідроксид Плюс» від ARTISTRY essentials, 
Сироватка для шкіри обличчя – інтенсивне відновлення «14 ночей» або Cироватка для підтягнення шкіри обличчя з антивіковим ефектом від ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.

A ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Відновлювальний пілінг
Забудьте назавжди про загрубілу суху шкіру. Скористайтесь 
цим м’яким засобом – альтернативою хімічному пілінгу, – аби 
всього за 8 хвилин відкрити очам більш м’яку осяйну шкіру, 
якої так і хочеться торкатись.
• Забудьте назавжди про загрубілу суху шкіру. Скористайтесь 

цим м’яким засобом – альтернативою хімічному 
пілінгу, – аби всього за 8 хвилин відкрити очам більш 
м’яку осяйну шкіру, якої так і хочеться торкатись.

• Обережно відлущує відмерлі клітини лише з поверхні 
шкіри, запобігаючи подразненням, які асоціюються 
з традиційними хімічними пілінгами.

• Зменшує видимість дрібних зморщок та вікових плям після 
шести тижнів використання.

u 20 мл, артикул 107998

B ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ 
Полірувальний лосьйон інтенсивної дії
Цей ультрасучасний засіб миттєво розгладжує 
поверхню шкіри, помітно звужує розширені пори 
і робить шкіру оксамитно гладенькою і бездоганною 
на вигляд.
• 80% жінок, які брали участь у тестуванні, помітили 

покращення вигляду пор уже після одного 
використання.

• Оптичні часточки, що розсіюють світло, надають 
шкірі матового полиску і зменшують виділення 
поверхневого шкірного жиру.

u 30 мл, артикул 117842

B
A

Значення символів: u Усі типи шкіри.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3

ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™

Ця колекція засобів, натхненних клінічними дослідженнями, – кожен 
з яких нейтралізує конкретні ознаки старіння шкіри, – забезпечує 
результати, співмірні з професійними дерматологічними процедурами, 
але у затишку та комфорті вашої домівки.

ПРОФЕСІЙНІ РІШЕННЯ, 
ПРОФЕСІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ
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ДНІ ПІЛІНГУ ДНІ БЕЗ ПІЛІНГУ

ОЧИЩЕННЯ очищувач очищувач

ТОНІЗУВАННЯ тонік тонік

ВІДНОВЛЕННЯ Уранці: ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE Полірувальний лосьйон 

інтенсивної дії

Увечері: ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE Відновлювальний пілінг

Вранці і ввечері: ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE Полірувальний 

лосьйон інтенсивної дії

ЗВОЛОЖЕННЯ Уранці: крем для очей, зволожувач, 

сонцезахисний засіб

Увечері: крем для очей, зволожувач

Уранці: крем для очей, зволожувач, 

сонцезахисний засіб

Увечері: крем для очей, зволожувач

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Полірувальний лосьйон інтенсивної дії у ході 
клінічних тестувань засвідчив свою здатність 
зменшувати пори на 62% за 4 тижні.

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Відновлювальний пілінг забезпечує результат 
уже за 8 хвилин!

ВИКОРИСТАНІ РАЗОМ, ВОНИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ПОСИЛЕНИЙ ЕФЕКТ ПОКРАЩЕННЯ  

ВИГЛЯДУ ПОР

ТА НА 21% КРАЩУ, 
ШВИДШУ ЕКСФОЛІАЦІЮ.

Відновлювальний пілінг ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE та Полірувальний 
лосьйон інтенсивної дії ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE можна 
використовувати паралельно, аби ще більше покращити структуру 
поверхні шкіри та її осяйний вигляд. Щоб одержати оптимальний 
результат, ми радимо такий режим застосування цих засобів:
• Включіть Полірувальний лосьйон інтенсивної дії ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE до своєї щоденної процедури догляду за шкірою і наносіть 
його зранку і ввечері у ті дні, коли ви не користуєтесь Відновлювальним 
пілінгом ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.

• Не використовуйте Полірувальний лосьйон інтенсивної дії ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE одразу після нанесення Відновлювального пілінгу 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE, – у такі дні застосовуйте цей лосьйон 
лише один раз уранці.

• Уникайте ділянки навколо очей.

ШУКАЄТЕ ЧОГОСЬ ОСОБЛИВОГО? 
http://www.amway.ua/all-promotions

ПОСИЛЕНИЙ ЕФЕКТ.  
ОКСАМИТНА 
ГЛАДКІСТЬ.
СИСТЕМА ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE POWER DUO  
система складається з двох косметичних засобів, які продаються за 
спеціальною ціною:

   ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН ІНТЕНСИВНОЇ ДІЇ

   ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE  
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ПІЛІНГ

u • 30 мл + 20 мл, артикул 119522

Значення символів: u Усі типи шкіри • Протестовано на алергійні протипоказання.
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B ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Cироватка для 
підтягнення шкіри обличчя з антивіковим ефектом
Відновлювальний засіб на основі ретинолу суттєво покращує пружність 
шкіри та розгладжує дрібні й глибокі зморшки.
• Вирішує такі проблеми шкіри, як поява зморщок після сну та втрата 

еластичності, помітно покращує пружність шкіри та ї ї загальний вигляд.
• Поєднує в собі три найпотужніші складники, які посилюють вироблення 

колагену: ретинол, вітамін C та пептиди.
• Запатентований у США Комплекс спрямованої дії постачає ретинол 

безпосередньо на ті ділянки, де він потрібен найбільше, щоб досягти 
цілеспрямованого відновлення шкіри на клітинному рівні.

u 30 мл, артикул 109709

B

Значення символів: u Усі типи шкіри.

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
«7 смертельних ворогів шкіри» – фактори, 
які найбільше провокують старіння шкіри, – це:
• Сонячне проміння – УФА- та УФВ-промені
• Погодні умови
• Спосіб життя
• Внутрішні чинники
• Харчування
• Біологічне старіння
• Брак належних процедур догляду за шкірою 

процедура

A ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ Сироватка 
для шкіри обличчя – інтенсивне 
відновлення «14 ночей»
Навіть за умови регулярного виконання усіх необхідних 
процедур із догляду за шкірою кожні три-чотири місяці 
ваша шкіра потребує відновлення. Цей засіб інтенсивного 
догляду, призначений для щосезонного використання, 
усуває ознаки вже заподіяної шкоди, захищає шкіру від 
ушкодження в майбутньому та покращує її здатність 
максимально засвоювати засоби щоденного догляду.
• Запатентований у США Комплекс глибокої нічної 

дії Action 7 із провідними складниками допомагає 
нейтралізувати «7 смертельних ворогів шкіри».

• На 75% швидший за звичайний процес відновлення 
шкіри, на 261% чистіший і яскравіший колір шкіри.

• Приносить полегшення сухій шкірі та підтримує 
її природний водяний бар’єр.

• Наносьте на шкіру щовечора упродовж 14 ночей 
поспіль 3-4 рази на рік.

14 міні-флаконів x 1,5 мл, артикул 116396
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ARTISTRY IDEAL RADIANCE Комплексна система
Aртикул 256551

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного 
пристрою зображення Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

РІВНИЙ ТОН ШКІРИ 
ЗА ОДИН ТИЖДЕНЬ

КОЛЕКЦІЯ ARTISTRY 
IDEAL RADIANCE™

Колекцію засобів догляду за шкірою ARTISTRY IDEAL RADIANCE було 
створено з метою зменшити темні плями та знебарвлені ділянки 
і відкрити погляду три виміри осяйної шкіри:

 променистий колір

 чисте сяйво

 рівний тон шкіри

Ця високотехнологічна і водночас м’яка система догляду за шкірою 
забезпечує освітлення з ефектом 3D (тобто три виміри осяйної 
шкіри), поєднуючи силу цілющих рослин та протеїни перлів із 
вражаючою технологією 3D.
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B

C

B ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Засіб для освітлення 
шкіри обличчя
Цей висококонцентрований відновлювальний засіб 
допомагає зробити менш помітними навіть найстійкіші 
темні плями, таким чином вирівнюючи тон шкіри 
і роблячи його більш осяйним.
• 82% жінок погодилися з тим, що після 4 тижнів 

користування засобом гіперпігментація стала менш 
помітною.

• 97% жінок через 12 тижнів засвідчили зменшення 
видимих плям і ділянок знебарвлення.

Щоб одержати максимальний результат, користуйтеся 
вранці і ввечері.
15 мл, артикул 116413

C ARTISTRY IDEAL RADIANCE™Зволожувальний крем 
з освітлювальним та поживним ефектами
Цей надзвичайно густий ультразволожувальний крем 
допомагає відновити природний водяний бар’єр шкіри 
і залишає її променистою, із більш рівним тоном, 
огорненою здоровим сяйвом.
• Забезпечує інтенсивне зволоження: рівень 

зволоженості шкіри підвищується на 131% 
уже за 15 хвилин (і зберігається до 8 годин).*

• 84% жінок помітили, що їхня шкіра набула більш рівного 
тону вже після 8 тижнів користування засобом.*

50 мл, артикул 116411

*  За умови використання як складової Комплексної системи  
ARTISTRY IDEAL RADIANCE

A

A ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ Зволожувальна есенція 
з освітлювальним ефектом
Оксамитно ніжна есенція миттєво вбирається шкірою і містить 
високу концентрацію активних складників цілющих рослин, 
які надають вашій шкірі променистого сяйва.
• 76% жінок, які брали участь у тестуванні, погодилися з тим, 

що Зволожувальна есенція з освітлювальним ефектом 
допомогла освітлити тон їхньої шкіри протягом 2 тижнів.

• 97% жінок засвідчили, що за 4 тижні їхня шкіра стала помітно 
світлішою і більш осяйною.

Щоб одержати максимальний результат, користуйтеся вранці 
і ввечері.
30 мл, артикул 116409

ARTISTRY  
IDEAL RADIANCE™

ОЧИЩАЄ1

НАСИЧУЄ2

ЖИВИТЬ 3

КР
АС

А 
AR

TIS
TR

Y™
РІ

ВН
ИЙ

 ТО
Н 

Ш
КІ

РИ

/47/46



E ARTISTRY essentials Зволожувальний засіб для обличчя
Ваша шкіра потребує додаткового зволоження, особливо узимку? Додайте цю спеціальну 
багату на вітаміни масляну есенцію до своєї щоденної процедури догляду, щоб забезпечити 
шкірі такий необхідний їй приплив вологи.
• Збагачена омега-3 та омега-6 жирними кислотами, а також екстрактами цілющих рослин, 

які допомагають шкірі утримувати вологу.
• Миттєво покращує стан загрубілої сухої шкіри, перетворюючи її на гладеньку, м’яку і добре 

доглянуту.
u 14,5 мл, артикул 104133

D ARTISTRY essentials Інтенсивна зволожувальна маска
Подаруйте своїй шкірі королівський догляд два-три рази на тиждень 
із цим ультразволожувальним відновлювальним засобом. Миттєвий приплив вологи 
для зневодненої шкіри, вона покращує її структуру, залишаючи оксамитно м’якою 
та неймовірно розслабленою.
• Ромашка, манго, алое і масло какао заспокоюють, усувають подразнення та пом’якшують 

шкіру, забезпечуючи їй максимум вологи.
• Відновлює водяний бар’єр шкіри, щоб розгладити та покращити структуру її поверхні.
s 100 мл, артикул 106401

F ARTISTRY Сироватка «Альфа Гідроксид Плюс»
Змініть до невпізнаваності вигляд своєї шкіри за допомогою цієї сироватки для обличчя 
потрійної дії, яка водночас відлущує відмерлі клітини епідермісу, заспокоює та глибоко 
зволожує шкіру. Уже за добу ваша шкіра стане більш гладенькою та пружною і просто 
випромінюватиме здоров’я і свіжість.
• Потужна суміш альфагідроксидних кислот, зокрема вишень ацероли від NUTRILITE™, 

прискорює природний процес ексфоліації вашої шкіри.
• Покращує тон і однорідність кольору шкіри, розгладжує структуру її поверхні та покращує 

її загальний вигляд.
• Не містить ароматизаторів, олій та барвників.
u 30 мл, артикул 107992

D

E

F

C ARTISTRY essentials Засіб від прищів і подразнень шкіри 
обличчя
Неймовірно ефективна формула, яка водночас лікує 
подразнення та запобігає їх появі в майбутньому.
• Спеціально дібрані заспокійливі й очищувальні складники 

діють разом, миттєво нейтралізуючи прищі та подразнення.
• ARTISTRY Очищувальний комплекс заспокоює шкіру, усуваючи 

почервоніння та подразнення.
• Клітковина вишні ацероли й орегано від NUTRILITE™ 

допомагають підтримувати шкіру чистою та запобігати новим 
подразненням.

u 30 мл, артикул 104134

A ARTISTRY essentials Шліфувальний скраб
Використовуйте цей очищувач-ексфоліант два-три рази 
на тиждень, аби м’яко видалити відмерлі клітини епідермісу 
та покращити вигляд тьмяної шкіри.
• Покращує структуру поверхні шкіри, робить її м’якішою 

та осяйною.
• Часточки жожоба обережно відлущують відмерлі клітини 

та допомагають позбутися надлишку шкірного жиру.
u 125 мл, артикул 106399

B ARTISTRY essentials Очищувальна маска для пор обличчя
За лічені хвилини освіжіть, глибоко очистіть свою шкіру 
та вдихніть у неї нове життя за допомогою цієї кремоподібної 
маски на основі мінеральної глини.
• Формула на основі глини з мінеральними солями цинку, міді 

та магнію видаляє із пор надлишок шкірного жиру та часточки 
бруду.

• Звужує пори та допомагає мінімізувати масний блиск, 
регулюючи виділення поверхневого шкірного жиру.

u 100 мл, артикул 106400

A

C

B

Значення символів: s Нормальна та суха шкіра u Усі типи шкіри.
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Значення символів: i Чутлива шкіра u Усі типи шкіри • Протестовано дерматологами.
* У продажу, доки наявний на складі/у ТЦ.

C ARTISTRY Крем для рук
Цей живильний косметичний засіб для рук глибоко 
зволожує шкіру на ваших руках, розгладжує 
і пом’якшує її, водночас захищаючи від шкідивих 
УФА- та УФВ-променів за допомогою сонцезахисного 
фільтру SPF 15 широкого спектру дії.
• Попереджає передчасне старіння ваших рук.
• Зменшує видимість дрібних зморщок та пігментних 

плям від сонця.
u 75 мл, артикул 102205

B ARTISTRY Багатофакторний захист 
– сонцезахисний засіб для обличчя SPF 30*
Надмірне сонячне опромінення є ворогом шкіри №1:  
це єдиний найсерйозніший фактор, що спричиняє 
появу ознак її старіння. Мультифункціональна 
формула цього зволожувального засобу, 
що не містить ароматизаторів, забезпечує 
максимальний захист від шкідливого впливу УФ-
променів.
• Допомагає запобігти появі перших ознак старіння. 
• Схвалений NUTRILITE вітамін E нейтралізує 

руйнівну дію вільних радикалів та зовнішні 
забруднювачі.

• Не спричиняє появи комедонів/вугрів, 
протестований дерматологами, зокрема 
протестований на чутливій шкірі.

u i 50 мл, артикул 102877

C

B

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Саме наші руки першими видають наш вік. 
Вони постійно наражаються на шкідливий 
вплив сонця, води і вітру, виконують десятки 
видів робіт, а різноманітні мийні засоби 
позбавляють їх вологи та природних олій 
принаймні сотні разів на тиждень.

Мішель Д’Альярд
Провідний експерт ARTISTRY з основ 
здоров’я шкіри

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Ваша шкіра наражається на шкідливе 
сонячне опромінення щодня, а не лише тоді, 
коли ви засмагаєте на пляжі. Тому подбайте 
про те, аби ваша щоденна процедура 
догляду за шкірою обов’язково включала 
сонцезахисний засіб.

Michelle D'Allaird
Провідний експерт ARTISTRY з основ 
здоров’я шкіри

A

A ARTISTRY Сироватка «Вітамін С і дикий ямс»
Цей інтенсивний відновлювальний засіб локальної 
дії проти зморщок не містить олій і був створений 
спеціально, щоб оздоровити і покращити вигляд зрілої 
або ушкодженої шкіри.
• Помітно зменшує видимість вікових плям і дрібних 

зморщок навколо очей та рота за умови регулярного 
застосування.

• Спеціальна високотехнологічна система, 
що складається з двох ємностей, дозволяє змішати 
і тим самим активізувати ключові складники 
безпосередньо перед використанням – зберігаючи 
їх максимально свіжими й дієвими заради оптимального 
результату.

• Не має запаху.
u 10 мл сироватки + 0,5 г порошку, артикул 7313

Сонцезахисний фільтр SPF 
30 у складі цього засобу 
протидіє передчасному 
старінню шкіри, 
спричиненому УФА та 
УФВ-опроміненням.
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ПІДДАЙТЕСЯ 
ЧАРАМ 
ДОСКОНАЛОЇ 
ПАЛІТРИ

ВІДКРИЙТЕ СПРАВЖНЄ МИСТЕЦТВО
Відкрийте для себе мистецтво бути неперевершеною за допомогою основ під макіяж, які роблять шкіру 
бездоганною завдяки провідним науковим формулам, а також художній палітрі відтінків тіней для повік, 
рум’ян і губних помад, що перетворять процесс створення макіяжу на ваш особистий шедевр. Покликана 
створювати індивідуальні неповторні образи та увиразнювати вашу красу, Декоративна косметика 
ARTISTRY була розроблена з метою задовольнити усі потреби жінок у макіяжі – від класичного до 
повсякденного, від природного ділового – до розкішного вечірнього.

ARTISTRY ДЕКОРАТИВНА 
КОСМЕТИКА
Обличчя – це ваше полотно і, яким би не був ваш настрій, 
Декоративна косметика ARTISTRY дає вам у руки все необхідне, 
щоб перетворити його на справжній шедевр. Основи під макіяж, 
які роблять шкіру бездоганною завдяки провідним науковим 
формулам, а також художня палітра відтінків тіней для повік, 
рум’ян і губних помад – усе це ідеальна палітра, щоб вловити і 
закарбувати найпрекрасніші миті свого життя.

НАНЕСЕННЯ МАКІЯЖУ 
ARTISTRY
Станьте власним візажистом і створіть розкішні нові образи 
за допомогою спеціального додатку зі створення макіяжу 
ARTISTRY!
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ОСНОВИ 
ПІД МАКІЯЖ
Збережіть осяйний молодий вигляд своєї шкіри 
на довгі роки за допомогою найкращої основи 
під макіяж з антивіковим ефектом, будь-коли 
створеної ARTISTRY™.

ARTISTRY YOUTH XTEND™ Тональний крем з ефектом 
ліфтингу для вирівнювання тону обличчя
Його інтенсивна зволожувальна формула з технологією 
ARTISTRY YOUTH XTEND допоможе підтягнути шкіру 
і зробити її пружнішою на довгий час. Спеціальні 
часточки, що відбивають світло, миттєво пом’якшують 
вигляд дрібних і глибших зморщок, відновлюючи 
молодий і сповнений життєвих сил вигляд вашої шкіри. 
Пропонований у палітрі з 8 відтінків, розроблених 
із використанням ексклюзивної технології, покликаної 
ідеально відповідати найрізноманітнішим тонам шкіри 
жінок по всьому світу.
Частково або повністю приховує природний відтінок 
шкіри. Містить сонцезахисний фільтр SPF 20
30 мл

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

Х О Л О Д Н І

L1*C1 Chablis
110007

світлий

Т Е П Л І

L3*N1 Tawny
110016

помірно-темний

L2*N1 Ochre
110012

помірний

L1*N1 Bisque
110008

світлий

L2*W1 Sand
110014

помірний

L1*W1 Buff
110009 

світлий

L1*W2 Cream
110010

світлий

L2*C1 Chiffon
110011

помірний

ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ ВІДТІНОК 
СВОЄЇ ОСНОВИ ПІД МАКІЯЖ
Відтінки основ поділені за рівнем насиченості, які відповідають 
насиченості кольору шкіри: від світлої до темної. Палітра 
основ пропонує відтінки від дуже світлих до світлих, від 
світлих до помірно насичених і від помірно насичених 
до темних – відповідно до того, наскільки світлим або темним 
є тон шкіри.

1/ ВИЗНАЧТЕ СВІЙ НАПІВТОН 
(ХОЛОДНИЙ, ТЕПЛИЙ 
АБО НЕЙТРАЛЬНИЙ)
Відтінки також розрізняються відповідно до напівтонів шкіри 
за «температурою кольору» на теплі, холодні або нейтральні:
• рожеві напівтони шкіри належать до гами холодних відтінків, 
• жовтаві – до теплих.
• напівтони шкіри, що вирізняються балансом рожевого і жовтого, 

належать до нейтральних.

2/
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ОСНОВИ 
ПІД МАКІЯЖ
A ARTISTRY™ Зволожувальна основа під макіяж 
із сонцезахисним фільтром SPF 20
Насолоджуйтесь бездоганним тоном шкіри 
та зволоженням на цілий день завдяки цій добре 
продуманій основі під макіяж. Допомагає звузити пори 
і приховати дрібні зморшки, тоді як сонцезахисний фільтр 
SPF 20 захищає шкіру від шкідливих УФА/УФВ-променів.
• Ексклюзивний комплекс Захисної аури укриває шкіру 

від руйнівної дії вільних радикалів.
• Ексклюзивний ЖИВИЛЬНИЙ 3-Комплекс відновлює 

водяний бар’єр шкіри.
• Ексклюзивна Технологія бездоганного відтінку 

пристосовується до вашого тону шкіри.
• Забезпечує покриття помірної насиченості, підходить 

для нормальної та сухої шкіри.
s 30 мл

Значення символів: s Нормальна та суха шкіра n Комбінована та жирна шкіра.

Х О Л О Д Н І

106134  Chablis 106141  Chiffon

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

106138  Shell 106139  Linen 106146  Natural

Т Е П Л І

106151  Toffee

A

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

B ARTISTRY Основа під макіяж – контроль рівня 
жирності шкіри із сонцезахисним фільтром SPF 20
Невагомо легка основа лягає на шкіру тонким рівним 
шаром, запобігаючи появі ознак передчасного старіння. 
Надає шкірі бездоганного матового полиску на цілий 
день. Сонцезахисний фільтр SPF 20 у складі формули 
захищає шкіру від шкідливих УФА/УФВ-променів.
• Ексклюзивний комплекс Трибаланс запобігає 

випаруванню вологи, водночас контролюючи 
виділення шкірного жиру.

• Ексклюзивна Технологія бездоганного відтінку 
пристосовується до вашого тону шкіри.

• Ексклюзивний комплекс Захисної аури 
• Захищає шкіру від руйнівної дії вільних радикалів.
• Технологія натуральної мікрогубки вбирає шкірний 

жир до 600% власної ваги, запобігаючи масному блиску 
шкіри на цілий день.

• Забезпечує покриття помірної насиченості, підходить 
для комбінованої та жирної шкіри.

n 30 ml

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, 
вважайте ці відтінки приблизними.

Х О Л О Д Н І

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

Т Е П Л І

106162  Chablis 106169  Chiffon

106179  Toffee

106166  Shell 106167  Linen 106174  Natural

B
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L1*C1 Chablis
116724

L2*N1 Ochre
116729

L1*N1 Bisque
116725

L2*C1 Chiffon
116728

L1*W2 Cream
116727

L3*N1 Tawny
116733

L1*W1 Buff
116726

L2*W1 Sand
116731

Х О Л О Д Н І

WA R M

N E U T R A L

106259  Light

106261  Medium

ARTISTRY EXACT FIT™ Компактний футляр 
для пудри продається окремо.

Коли стільки всього потрібно встигнути 
протягом дня, ви бажаєте, аби ваша основа 
під макіяж забезпечила вам бездоганне 
покриття без масного блиску на цілий день. 
Компактна пудра ARTISTRY EXACT FIT може 
це гарантувати – нехай які там випробування 
чекають на вас щодня: спека, вологість 
або безліч важливих справ.

БЕЗДОГАННЕ ПОКРИТТЯ. 
ДОСКОНАЛИЙ ВИГЛЯД.

A ARTISTRY EXACT FIT™  
Компактна пудра, вкладка 
Помірно насичене покриття для 
бездоганного вигляду шкіри.
• Таїтянські перли й оптичні часточки 

надають природного матового і водночас 
здорового полиску.

• Рідкісні мінерали запобігають масному 
блиску – миттєво покращують вигляд 
шкіри і роблять мінімально помітними 
її недоліки на кшталт темних плям, 
розширених пор і подразнень.

• SPF 20 захищає шкіру від ушкодження 
УФА/УФВ-променями, що є складовою 
сонячного світла 

• У колекції з 11 відтінків можна дібрати засіб 
до будь-якого тону шкіри.

12 г

A

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними.
Значення символів: u Усі типи шкіри.

B ARTISTRY Коректор
Цей коригуючий засіб у висувному футлярі – усе, що вам потрібно, аби максимально 
приховати прищі, темні кола під очима, знебарвлення та дрібні зморшки. Також 
ідеальний як основа під макіяж для очей. Сонцезахисний фільтр SPF 15 у складі 
формули захищає шкіру від шкідливих УФА/УФВ-променів.
• Ексклюзивна Технологія бездоганного відтінку ідеально пристосовується до вашого 

тону шкіри.
• Комплекс захисту кольору обличчя зволожує шкіру та допомагає запобігти появі 

ознак її передчасного старіння.
• Стійка формула залишає шкіру гладенькою на дотик.
3,1 г

BНаш новий комплекс складників ARTISTRY EXACT FIT поєднує у своїй 
розкішній стійкій формулі таїтянські перли, оптичні часточки, 
що розсіюють світло, та рідкісні мінерали з берегів Амазонки. 
Насолоджуйтесь ідеально гладким, бездоганним природним 
полиском, хай там що приготував для вас прийдешній день.
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НОВИНКА

116695  Medium116694  Light

В І Д Т І Н К И

* У продажу з листопада 2015 року

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

A A ARTISTRY EXACT FIT Бездоганна розсипна пудра*
Нова ARTISTRY EXACT FIT Perfecting Loose Powder створює 
ефект абсолютно гладенької шкіри з матовим полиском 
заради краси образу зранку й до вечора. Ця розкішна 
оксамитна розсипчаста пудра відтворює природний вигляд 
шкіри; нанесена просто на шкіру або згори на основу 
під макіяж, вона дарує вам бездоганний осяйний вигляд.
• Контролює виділення шкірного жиру та запобігає масному 

полиску, не пересушуючи шкіри
• Можна наносити згори на основу, щоб трималася довше
• Містить спеціальну суміш ARTUSTRY EXACT FIT, 

що складається з таїтянських перлів і оптичних часточок
25 г

НОВИНКА

* У продажу з листопада 2015 року

B ARTISTRY EXACT FIT Прозора компактна пудра 
(вкладка)*
Ця розкішна оксамитна компактна пудра ідеально 
підходить жінкам, які прагнуть бездоганного і водночас 
природного вигляду шкіри. Відтворює природний вигляд 
шкіри і допомагає запобігти масному блиску у будь-який 
час і за будь-яких умов.
• Контролює виділення шкірного жиру та запобігає 

масному блиску.
• Розроблена для всіх типів шкіри, у тому числі 

для чутливої.
• Можна наносити просто на шкіру або згори на основу, 

щоб трималася довше.
• Допомагає мінімізувати видимість зморщок, бездоганно 

розтушовується із непомітною лінією переходу. 
• Пропонується в єдиному прозорому відтінку, який 

чудово пасує більшості тонів шкіри.
• Ідеально поміщається у футляр Компактної пудри 

ARTISTRY EXACT FIT.
13 г
Артикул 116744

B

116696  Dark
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ОЧІ
Відкрийте для себе декоративну 
косметику для очей, яка робить 
красу легкою і невимушеною. 
Надайте своєму образу 
виразної індивідуальності 
з цими вишуканими 
формулами – від напівпрозорих до 
розкішно яскравих.

A ARTISTRY™ Компактний футляр для тіней і рум’ян*
Зберіть власний набір косметики: вставте улюблені 
відтінки тіней для повік та рум’ян в один компактний 
футляр – і вони завжди будуть у вас під рукою. Футляр 
призначений для змінних вкладок, до його складу 
входить пензлик для рум’ян, а також пензлик і губка-
аплікатор для тіней.
Артикул 104173

* У продажу, доки наявні на складі / у ТЦ.
Значення символів: G Матові. 
Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними. 
ARTISTRY Компактний футляр для тіней та рум’ян продається окремо.

A

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

C ARTISTRY Рум’яна, вкладка
Вкрийте щоки незабутньо ніжним рум’янцем за допомогою цієї 
оксамитної порошкової формули, яка надасть вашому обличчю 
вишуканих обрисів і увиразнить ваш образ. Формула кожного 
унікального відтінку, до складу якої входять тонко подрібнені 
пігменти, гарантує бездоганне розтушування й варіювання 
кольорів – від ледь помітного здорового рум’янцю удень 
до виразного окреслення вилиць у вечірньому макіяжі.
• Тонко подрібнені пігменти забезпечують найчистіші відтінки.
• Збагачені вітамінами A та E, які живлять шкіру.
• Сумісні з Компактним футляром для тіней та рум’ян (артикул 

104173), продається окремо).
3 г

B ARTISTRY Тіні для повік, вкладка
Приголомшлива палітра відтінків увиразнить будь-який образ, 
а їхні оксамитно ніжні порошкові формули лягають на шкіру 
тонким шаром, легко нашаровуються та розтушовуються. 
Тонко подрібнені пігменти забезпечують найчистіші кольори, 
які не скочуються у складках повік і годинами тримаються 
на шкірі.
• Збагачені вітамінами A та E, які живлять шкіру.
• Сумісні з Компактним футляром для тіней та рум’ян (артикул 

104173), продається окремо).
• Пропонуються з матовим або перламутровим полиском.
• Легкі напівпрозорі або інтенсивні насичені, витончені денні 

та приголомшливі вечірні – створіть власну Палітру тіней 
для повік, щоб завжди створювати образ, від якого неможливо 
відірвати погляд.

1 г

Х О Л О Д Н І

109905  Starry Night G 109915  Glacier G 109918  Charm G 109927  Eclipse G109913  Capri G

109917  Spiral G 109919  Divine G109914  Eden G

Т Е П Л І

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

109911  Silk G 109922  Drift

B

Х О Л О Д Н І

109934  Rosewood

Т Е П Л І

109937  Sun Kissed 109938  Tuscany G

C
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A ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Туш для подовження й розділення вій
Аби ваші вії вражали, неперевершена формула FlexFX 
забезпечує неймовірне подовження. Аплікатор 
OptiLength вкриває тушшю кожну вію гарантуючи 
неперевершене розділення й увиразнення. 
Туш для подовження й розділення вій забезпечує 
вам саме те, чого ви так прагнете: неймовірно довгі, чітко 
розділені, розкішно розпушені вії, які увиразнюють очі, 
надаючи вашому погляду звабливої загадковості.
• Безпечна для тих, хто носить контактні лінзи.
8,3  мл, артикул 112237, Black

ІННОВАЦІЯ ВІД ARTISTRY. САМЕ 
ТЕ, ЩО НЕОБХІДНО ВАШИМ ВІЯМ.

A

B

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

112829  Brown112828  Black

C ARTISTRY SIGNATURE EYES  
Автоматична рідка підводка для очей
Увиразніть лінію вій, окресливши очі густим насиченим 
кольором.
• Водостійка формула не розмащується, без зусиль лягає 

на шкіру та швидко висихає, залишаючись на шкірі 
протягом усього дня.

• Не розмащується, не осипається, не блякне.
• Ергономічний корпус із загостреним фетровим 

кінчиком-аплікатором наносить точно зважену 
кількість рідкої формули, уможливлюючи легке 
і максимально точне нанесення ліній – від витончених 
до зухвалих, від природних до драматичних.

• Пропонується у чорному і коричневому відтінках.
• Безпечна для тих, хто носить контактні лінзи.
1 мл

B ARTISTRY SIGNATURE EYES  
Туш для збільшення об’єму вій
Перша туш для тотального об’єму в історії торгової марки 
ARTISTRY. ARTISTRY SIGNATURE EYES Туш для збільшення 
об’єму вій за мить робить вії неймовірно густими 
і пухнастими. Збільшує об’єм вій до 600% заради густіших 
вій і зухвалого, гіпнотичного погляду.
• Ексклюзивний аплікатор MagnaBoost наносить 

на кожну вію оптимальну кількість туші заради 
безпрецедентного об’єму та бездоганного розділення.

• Революційна формула FullFX з насиченими 
кольоровими пігментами та спеціальними полімерами, 
які візуально потовщують вії, вкриває кожну вію, 
миттєво увиразнюючи й збільшуючи їх в об’ємі заради 
пронизливого магнетичного погляду.

• Стійка формула. Не осипається, не розмащується, 
не грудкується, не склеюється.

• Безпечна для тих, хто носить контактні лінзи.
8,9 мл, артикул 116801, Black

Значення символів: • Протестовано офтальмологами.
Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними.
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B

C

A

DВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

110985  Espresso 110986  Bronze 110987  Midnight Blue

110983  Ebony 110984  Shimmer Black

A ARTISTRY™ Автоматичний контурний олівець для повік (без стрижня)
Цей олівець дозволить вам експериментувати із цілою палітрою відтінків – просто 
вставте в нього стрижень на свій смак. Губка-аплікатор на іншому кінчику олівця 
забезпечує бездоганне розтушування.
Артикул 112144

B ARTISTRY Змінний стрижень для автоматичного контурного олівця для повік
Увиразніть очі розмаїттям приголомшливих кольорів. Просто вставте стрижень свого 
улюбленого відтінка у корпус олівця (продається окремо), проверніть – і користуйтесь.
• Високоефективна формула забезпечує рівномірне нанесення та виразність стійкого 

макіяжу.
• Губка-аплікатор на іншому кінчику олівця дозволяє пом’якшити і розтушувати утворені 

лінії.
0,23 г

C ARTISTRY Автоматичний контурний олівець для брів (без стрижня)
Завдяки добре продуманому дизайну цього олівця для брів, що неодмінно має бути 
у вашій косметичці, його ніколи не доведеться загострювати. Сумісний із двома ARTISTRY 
Змінними стрижнями для автоматичного контурного олівця для брів. Включає щіточку 
для розтушування, яка дозволить також укласти брови, надавши їм бажаної форми.
Артикул 112145

D ARTISTRY Змінний стрижень для Автоматичного контурного олівця для брів
Створіть ідеальне обрамлення для очей у розмаїтті природних матових або розкішних 
мерехтливих полисків.
• Просто вставте стрижень свого улюбленого відтінка у корпус олівця (продається 

окремо), проверніть – і користуйтесь.
• Стійка, зокрема водостійка формула природно виглядає на шкірі, а олівець не розтягує 

її під час нанесення.
• Щіточка для розтушування дозволить надати бровам бажаної форми.
0,15 г

110989  Taupe 110991  Soft Black

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними.
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Макіяж Терези Палмер виконаний 
з використанням губної помади 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
класичного відтінку BOUGAINVILLEA

ARTISTRY™

SIGNATURE COLOR ГУБНА ПОМАДА

Колекція ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Губних помад і Прозорих губних помад

ПОВЕРНИ. НАТИСНИ... ВУАЛЯ!

Від прозорих блискучих до зухвалих 
кремових – палітра звичайних і прозорих 
губних помад ARTISTRY SIGNATURE COLOR 
забезпечить вам максимально чисті 
насичені кольори, які ви лише могли 
собі уявити, у поєднанні з глибоким 
зволоженням, аби зберегти ваші губи 
неймовірно м’якими і соковитими.

*  Містить SPF 15 для захисту губ від шкідливих УФ-променів і може 
використовуватись як бальзам або кондиціонер для губ.

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

НОВА ARTISTRY SIGNATURE COLOR Прозора губна помада
Незабутні губи – незабутній колір у палітрі надзвичайно чистих і вишуканих 
відтінків, що засліплюють завдяки своїй лискучій зволожувальній формулі 
і надають губам стійкого яскравого блиску.
Переваги:
• Просочена такими антиоксидантами, як вітаміни А, C і Е, а також алое 

із заспокійливими властивостями, вона захищає і кондиціонує губи, 
зменшуючи видимість дрібних зморщок.

Спосіб використання:
Щоб відкрити, утримуючи нижню частину футляру, проверніть верхню 
за годинниковою стрілкою і зніміть. З’явиться губна помада. Нанісши помаду, 
накрийте її знову кришечкою і натисніть, доки не відчуєте характерне 
клацання, яке означає, що футляр закрито.
3,8 г

Номери, зазначені поряд із кожним відтінком, також містяться й на упаковці.

В І Д  Т І Л Е С Н О Г О  Д О  К О Р И Ч Н Е В О Г О

50  
Clear Balm
115398 *

56  
Natural Pink

115404

В І Д  Р О Ж Е В О Г О  Д О  С Л И В О В О Г О

52  
Princess
115400

53  
Tulip Pink
115401

55  
Candy

115403

В І Д  К О РА Л О В О Г О  Д О  Ч Е Р В О Н О Г О

54  
Apricot Glace

115402

57  
Honey
115405

ГУБИ
16 ВІДТІНКІВ НАДЗВИЧАЙНО 
ЯСКРАВИХ КЛАСИЧНИХ КРЕМОВИХ 
ГУБНИХ ПОМАД плюс 7 НЕВАГОМО 
ЛЕГКИХ ПРОЗОРИХ ГУБНИХ ПОМАД 
були спеціально розроблені з тим, 
щоб дозволити природному 
кольору губ засяяти в усій красі 
і вигідно підкреслити будь-який тон 
шкіри – водночас зберігаючи губи 
розкішно м’якими і гладенькими.

Футляр приголомшливо 
стильного дизайну включає 
запатентовану технологію 
«прокрути-і-натисни», аби наносити 
помаду було настільки ж приємно, 
як і відчувати ї ї на губах.

Вам не захочеться із нею 
розлучатися!
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ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

НОВА ARTISTRY SIGNATURE COLOR Губна помада
Просочіть свої губи чистим яскравим кольором – і подаруйте собі незабутній досвід із першим 
же дотиком. 16 приголомшливих відтінків включають багате розмаїття кольорів від рожевого 
до сливового, від коралового до червоного, від тілесного до коричневого.
Переваги:
• Збагачена антиоксидантом – вітаміном E, інтенсивно зволожує, омолоджує і пом’якшує губи 
• Стійка формула не розмащується і не тече.
• Створена на прозорій основі, увиразнює природну красу відтінку і вигідно підкреслює будь-

який тон шкіри.
Спосіб використання:
Щоб відкрити, утримуючи нижню частину футляру, проверніть верхню за годинниковою 
стрілкою і зніміть. З’явиться губна помада. Після нанесення помади, накрийте її знову кришечкою 
і натисніть, доки не відчуєте характерне клацання, яке означає, що футляр закрито.
3,8 г

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними.

В І Д  Т І Л Е С Н О Г О  Д О  К О Р И Ч Н Е В О Г О

01  
Beige Peach

115378

04  
Sweet Blush

115381

02  
Rich Cocoa

115379

10  
Nutmeg
115387

В І Д  К О РА Л О В О Г О  Д О  Ч Е Р В О Н О Г О

03  
Bellini

115380

05  
Tiger Lily
115382

06  
Daring Red

115383

В І Д  Р О Ж Е В О Г О  Д О  С Л И В О В О Г О

13  
Silk Lilac
115391

15  
Wild Orchid

115394

07  
Ballet Pink

115384

14  
Taffeta Rose

115393

09  
Havana Rose

115386

08  
Rose Petal

115385

12  
Bougainvillea

115390

11  
Primrose
115389

16  
Velvet

115395
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109634  Pink Shell 109640  Pink Suede 109643  Pink Blossom

П О М І Р Н О - Н А С И Ч Е Н И Й  К Р Е М О В И Й

109641  Golden Berry

П О М І Р Н О - Н А С И Ч Е Н И Й  М Е Р Е Х Т Л И В И Й

109632  Nectar 109633  Precious Pink

П Р О З О Р И Й  М Е Р Е Х Т Л И В И Й

109637  Raspberry Sparkle109631  Dazzling Coral 109636  Pink Sapphire

П Р О З О Р И Й  Г Л Я Н Ц Е В И Й

ГУБИ
A ARTISTRY™ Блиск для губ
Абсолютна розкіш, комфорт, об’єм і блиск підкорюються вам із новим 
Блиском для губ ARTISTRY. Ця м’яка кремоподібна формула поєднує 
дбайливий догляд із практично безмежним розмаїттям лискучих 
кольорів. Ніколи не липне і не в’язне. Багате розмаїття відтінків і фактур 
дарує променистий багатовимірний блиск, а спеціальні складники 
роблять губи повнішими, гладкішими і соковитішими на вигляд.
• Спеціально розроблені гіалуронові мікрокульки допомагають 

зробити менш помітними поверхневі зморшки, водночас роблячи 
губи повнішими і помолоділими на вигляд, а також запобігають 
розмащенню кольору.

• Найрозмаїтіші полиски – від матового і мерехтливого до глянцево 
лискучого. Приголомшливий колір і блиск – одним рухом.

• Формула містить корисні для губ зволожувальні речовини. Містить 
олії жожоба та авокадо, аби зберігати губи добре зволоженими, 
м’якими і кондиціонованими.

6 г

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, 
вважайте наведені тут відтінки приблизними.

A

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

B ARTISTRY essentials Рідина для змивання  
макіяжу з повік та губ
Вечірній макіяж очей і губ буває особливо важко 
видалити – ця потужна нежирна формула буквально 
розчиняє найстійкіші засоби декоративної косметики, 
навіть водостійкі.
• Не пересушує шкіру.
• Не містить ароматизаторів і барвників.
• Протестована офтальмологами, щоб мінімізувати ризик 

подразнення ділянки навколо очей.
u 120 мл, артикул 106403

B

*  Бестселер ARTISTRY №1 у Європі відповідно до обсягів продажу у 2014 році 
(за показниками сукупної вартості та кількості одиниць).

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!*
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ОКРЕСЛЕННЯ ГУБ. ЗУХВАЛО ЧИ ТОНКО. 
СТРИМАНО ЧИ ПРИГОЛОМШЛИВО. 

НОВИНКА

У продажу з листопада 2015 року

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

ЗМІННИЙ  

СТРИЖЕНЬ
+

ФУТЛЯР

АВТОМАТИЧНИЙ 
КОНТУРНИЙ 
ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ГУБ

A

B

A ARTISTRY™ Автоматичний контурний олівець для губ (змінний стрижень)
Окреслення губ із ARTISTRY™.  Зухвало чи тонко. Стримано чи приголомшливо. Природно 
чи стилізовано. Завдяки легкому і точному нанесенню окресліть ідеальну форму своїх губ. 
Зручний і легкий у користуванні контурний олівець для губ із пензликом має звужений 
стрижень, покликаний з легкістю окреслювати губи, надаючи їм досконалої форми і вигляду.
• Зручний двосторонній олівець із викрутним стрижнем з одного боку та пензликом 

для губ з іншого.
• Формула легко лягає на губи гладким рівним шаром.
• Пензлик для губ можна використати, щоб розтушувати і пом’якшити лінію, утворену 

контурним олівцем, або як аплікатор, щоб повністю затушувати губи.
• Робить так, аби губна помада не розмащувалась і не текла
• Стрижень уможливлює точне нанесення тонкої чи жирної лінії і ніколи не потребує 

заточування. - можна наносити окремо, разом із губною помадою або блиском для губ.
0,21 г

B ARTISTRY™ Футляр для автоматичного контурного олівця для губ
Корпус ARTISTRY Контурного олівця для губ, що продається окремо від змінних стрижнів, 
дозволить вам щодня обирати новий колір. Просто вставте змінний стрижень на місце 
та проверніть.
Артикул 112146

В І Д Т І Н К И

112142 
Spiced Wine

112141
Dusty Rose

112138  
Pink Nude
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НІГТІ
A ARTISTRY™ Основа під лак
Створіть бездоганну основу для розкішного манікюру: 
ця формула вкриє поверхню нігтя до самих країв заради 
ультра-гладкого нанесення та стійкості кольору лаку 
для нігтів.
10 мл, артикул 108656

B ARTISTRY Лак для нігтів
Завершіть створення образу розкішним манікюром. 
Обирайте відтінки від класичних до перламутрових, 
кожен з яких надасть вашим нігтям стійкого насиченого 
кольору. Спеціальна формула опірна до тріщин і лущення.
10 мл

C ARTISTRY Закріплювач лаку
Забезпечте собі досконалий манікюр і збережіть 
його якнайдовше із цим прозорим лискучим опірним 
до тріщин закріплювачем, покликаним допомогти 
кольорам Лаків для нігтів ARTISTRY виглядати 
якнайкраще.
10 мл, артикул 108655

ВИРІВНЮЄ1

УВИРАЗНЮЄ2

ДОДАЄ КОЛЬОРУ3

108665  Innocent

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

108660  Diva 

Х О Л О Д Н І

108658  Seduction

Т Е П Л І

Через обмеження, які накладає процес друку на передачу кольорів, будь ласка, вважайте наведені тут відтінки приблизними.

B
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АКСЕСУАРИ A ARTISTRY™ Дзеркало
Нове двостороннє дзеркало для нанесення макіяжу і догляду 
за шкірою – це зручний аксесуар на кожен день. Характеристики 
і переваги. Передня панель дзеркала квадратної форми дає звичайне 
відображення. Задня панель округлої форми забезпечує збільшення 
у сім разів. Вишуканий обертальний формат полегшує користування.
Розмір: 16,5 х 17,5 см
Артикул 117882

A

B ARTISTRY™ Дорожня сумка
Ваш обов’язковий бізнес-аксесуар, ця престижна сумка 
на коліщатках є якнайкращим втіленням стилю і практичності. 
Вирізняється добре продуманим дизайном, завдяки якому вміщає 
усе необхідне – від продукції ARTISTRY до ноутбука, – зокрема 
має три окремі відділення та кілька кишень на блискавках. Ідеальна 
для подорожей, ї ї також можна брати на борт літака як ручну кладь.
Розмір: 34 x 14 x 44 см
Артикул 117886

B

D ARTISTRY EXACT FIT™ Футляр для Компактної пудри
Новий дизайн футляру Crescendo вишукано виглядає 
і ним зручно користуватись. Дворівневий, губка-аплікатор 
легко ховається у нижньому ярусі. Вкладки з Компактною 
пудрою також можна заміняти (продаються окремо).
Спосіб використання:
• ЩОБ ВІДКРИТИ, м’яко натисніть на кришечку спереду 

футляру вгору і назовні. Футляр легко розкриється.
• ЩОБ ЗАМІНИТИ ВКЛАДКУ З ПУДРОЮ, спершу вийміть стару 

вкладку. Зніміть захисну плівку з друкованої етикетки 
на нижній стороні вкладки, потім міцно натисніть на вкладку, 
вставивши її у футляр.

Артикул 116745

E ARTISTRY Губка-аплікатор для Компактної пудри
Це приємний на дотик двосторонній аплікатор, одна 
сторона якого має губчасту структуру, а інша вкрита 
оксамитом, що забезпечує легке та приємне нанесення 
під час застосування.
Артикул 116104 – 1 шт.

C ARTISTRY™ Компактний футляр для тіней 
і рум’ян
Універсальний компактний футляр для ваших 
улюблених відтінків тіней для повік та рум’ян. 
Включає пензлик для рум’ян, а також пензлик 
і губку-аплікатор для тіней.
Артикул 104173

F ARTISTRY Набір косметичних пензликів
Усі інструменти макіяжу найвищої якості, необхідні 
для створення вражаючих образів: пензлик для пудри, 
комбінований пензлик для брів і вій, пензлик для тіней, 
кутовидний пензлик, пензлик для рум’ян і пензлик 
для губ.
• Виготовлені з м’якого натурального ворсу, ці пензлики 

чудово утримують оптимальну кількість порошкових 
формул косметики.

• Надійно і зручно зберігаються в елегантному чорному 
мішечку.

Артикул 0867
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Х О Л О Д Н І

116377  Glitz

Н Е Й Т РА Л Ь Н І

116376  Champagne 116378  Passion

*  За результатами продажу 
Декоративної косметики 
beautycycle у Європі 2014 року.

A beautycycle™ Блиск для губ  
(у футлярі з підсвіткою)
Мерехтлива посмішка зранку до ночі. 
Збагачений вітаміном Е, щоб зберігати губи 
м’якими і соковитими.
• Вбудоване дзеркальце і світлодіодний 

ліхтарик дозволяють освіжити шар блиску 
за будь-яких обставин.

• З ноткою м’ятної свіжості.
6 г

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!* 

B

A

B beautycycle* Серветки для зняття макіяжу
Чудовий супутник у подорожах, ці зручні серветки очищують 
і освіжають шкіру, видаляючи будь-які засоби макіяжу – навіть 
водостійку туш. Підходять для всіх типів шкіри. Протестовані 
офтальмологами і дерматологами.
50 серветок (2 упаковки по 25 штук), артикул 110738

* За умови наявності товару на складі/у ТЦ
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A ANCESTRY™ - Парфумована вода для жінок
Свідчення класичної вишуканості.
Смородина, лимон і бергамот гармонійно поєднуються, промовляючи до ваших 
чуттів нотками єгипетського жисмину і конвалії, аби надихнути вас чуттєвістю, 
над якою час не владний. У самому серці цього аромату краплинка білого мускусу 
й амбри створюють ауру справжньої витонченості, – перед її примхливою красою 
просто неможливо встояти. Вишукане свідчення стилю, непідвладного часу.

СХІДНИЙ. ДЕРЕВНИЙ
50 мл, артикул 101842

ANCESTRY™ - 
КВІНТЕСЕНЦІЯ  
ЕЛЕГАНТНОСТІ

A

B ANCESTRY™ in Paris - Парфумована вода для жінок
Витончений натяк на елегантність.
Букет свіжих квітів в обіймах легкого морського бризу – наче ніжний подих вітру на вулицях 
Сіте, пробуджує ваші чуття в самому серці Парижа. Аромат персика переплітається з 
нотками нічного жасмину, ніжна витонченість туберози – із насиченим білим мускусом, 
наповнюючи душу хвилюванням загадкової вишуканості, коли ви перетинаєте Сену по 
мосту Пон-Неф. Зачаровані чуттєвістю і неймовірною легкістю буття, ви огорнені серпанком 
витонченої елегантності.
Висококонцентрована: чуттєвість, що залишиться з вами надовго.

КВІТКОВИЙ. ВОДЯНИЙ
50 мл, артикул 118640
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ANTICIPATE™ 
ПРИСТРАСТЬ 
ДО ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є

A ANTICIPATE™ - Парфумована вода для жінок
Душа романтичної жіночності.
Ніжний і чуттєвий настрій цикламену і лічі пестить чуття, огортаючи 
своєю м’якістю. Він спокушає сумішшю конвалії у поєднанні з іланг-
ілангом, які запрошують вас у саме серце цього аромату, де він підкорює 
вас амброю і порошковим мускусом. Ніжний квітковий романс – саме єство 
жіночності. Флакон ексклюзивного дизайну спеціально для Amway.

БІЛИЙ. КВІТКОВИЙ
50 мл, артикул 119003

A

B ANTICIPATE™ Intense – Парфумована вода для жінок
Пристрасна чуттєвість у флаконі.
Підкресліть пристрасну сторону своєї натури цим насиченим східним букетом, в якому аромат запашної 
смородини побрався зі свіжістю білої фрезії, пробуджуючи інтригуючі нотки бажання. Ледь вловимий 
натяк екзотичного арабського жасмину й орхідеї зваблюють і розпалюють чуття, тоді як дотики 
сандалового дерева і пачулі гіпнотизують та пробуджують у душі приспану пристрасть. Ви занурюєтесь 
в густу атмосферу палкої чуттєвості. Флакон ексклюзивного дизайну спеціально для Amway.

СХІДНИЙ
50 мл, артикул 119004

B

**   Упаковка може відрізнятись від представленої тут. Продукти, замовлені після листопада 2015 року, матимуть таку упаковку, як представлено в цьому каталозі.  
До листопада, будь ласка, використовуйте артикул 103702

* Упаковка може відрізнятись від представленої тут. Продукти, замовлені після листопада 2015 року, матимуть таку упаковку, як представлено в цьому каталозі.  
До листопада, будь ласка, використовуйте артикул  100594
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B WISTFUL™ AROMA – Спрей для тіла
Іскриста й освіжаюча радість буття.
Барвиста суміш лимону і нектарину пробуджує чуття іскрами первозданної 
свіжості; їх доповнює букет фрезії і троянд, увиразнений порошковими 
слідами мускусу, який вабить поринути у світ безмежної насолоди. Відкрийте 
для себе цей витончений і сучасний спрей для тіла з вітаміном E та олією, 
який залишає шкірі відчуття гладенької м’якості, а вас огортає серпанком 
променистого сяйва. Смакуйте освіжаюче відчуття повноти буття 
та виблискуйте з WISTFUL AROMA.

ЦИТРУСОВИЙ
100 мл, артикул 103704

C WISTFUL™ – Парфумована вода для жінок
Іскриста заворожуюча жіночність.
Причаруйте чуття нотками лимону і малини з пікантним 
присмаком рожевого перцю. Пробудіть своє серце звуками 
троянди і лічі, притишеними відгомоном білого мускусу, 
що створює грайливий і воїстину жіночний настрій. Являйте собою 
втілення загадкової жіночності щодня, повсякчас залишаючись 
дещо ЗАМРІЯНОЮ.

КВІТКОВИЙ. ФРУКТОВИЙ
50 мл, артикул 119002

WISTFUL™  
КОЖЕН ДЕНЬ 
ПО-СВОЄМУ 
УНІКАЛЬНИЙ

A WISTFUL™ No 1 – Парфумована вода 
для жінок
Внутрішня свобода, що надихає.
Композиція з гранату і мандарину 
заворожує ваші чуття, тоді як півонія 
і магнолія грайливо перекликаються, 
змушуючи вас розслабитись 
і насолодитись їхньою гармонією. Відтінок 
сухої деревини і витончена квітка лотосу 
доповнють букет, залишаючи вам відчуття 
досконалості та внутрішньої свободи, 
що надихає. Пориньте у насолоду, 
огорнені аурою WISTFUL No1.

СХІДНИЙ. ФРУКТОВИЙ
50 мл, артикул 119001

A

B C

**   Упаковка може відрізнятись від представленої тут. Продукти, замовлені після листопада 2015 року, матимуть таку упаковку, як представлено в цьому каталозі.  
До листопада, будь ласка, використовуйте артикул 101848.

* Упаковка може відрізнятись від представленої тут. Продукти, замовлені після листопада 2015 року, матимуть таку упаковку, як представлено в цьому каталозі.  
До листопада, будь ласка, використовуйте артикул 109448.
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*  JUNGLE ESSENCE є торговою маркою V. MANE FILS, Société anonyme

A

A Opportune™ Premium - Туалетна вода для 
чоловіків
Гасло вашого життя: Вищий клас і тисяча граней!
Жар сичуаньського перцю і терпкість мандарину, 
пом’якшені ароматом жасмину та JUNGLE ESSENCE™*, 
аби гідно відтінити зухвалий дух кедру та білої 
деревини, що сповнюють цей парфум витонченою 
прохолодою і спантеличують своєю суперечністю 
чуття. Подвійна природа вогню і холоду
• аристократичне самовладання у поєднанні 

з витонченістю і бездоганним смаком 
• фужерний аромат настільки мужній, настільки 

багатогранний – просто «преміум-клас».
Висококонцентрована: чуттєвість, 
що залишиться з вами надовго.

СХІДНИЙ. ФУЖЕРНИЙ
50 мл, артикул 118641

OPPORTUNE™  
ЖИТТЯ ВАМ ПАСУЄ

B
C

Будь ласка, аромат TOLSOM див. на стор. 113.

C OPPORTUNE™ SPORT - Туалетна вода для чоловіків
Гасло вашого життя: Енергія і дія!
Вибух свіжих цитрусових нот заворожує чуття і змішується 
з бадьорими нотками пряного чорного перцю і глоду, створюючи 
заряд непереможної енергії. Поринувши вглиб цього аромату, 
ви відчуєте як розмарин вабить вас за собою аж до основи з амбри 
і кедру, що й надають цьому парфуму сучасного маскулінного 
характеру. Поєднання енергії та свіжості залишає вам відчуття 
розслабленої впевненості й піднесеності.

ЦИТРУСОВИЙ
50 мл, артикул 103705

B OPPORTUNE™ No 1 - Туалетна вода для чоловіків
Гасло вашого життя: Елегантність, загадковість 
і звабливість!
Суміш ніжного зеленого мандарину, запашної кедрової 
глиці та пряного кардамону причаровує загадкою, відповідь 
на яку лежить поза межами звичайного. Водночас ненав’язливі 
напівтони ревеню й сіна, що вплітаються в морський акорд 
у поєднанні з вишуканістю дубової кори, являють собою спокусу, 
якій неможливо опиратися. Ця композиція ідеально доповнить 
життя, сповнене бездоганного стилю і вишуканості й оповитого 
серпанком таємниці.

ДЕРЕВНИЙ
50 мл, артикул 109449
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ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД
Понад 50 років ми інвестуємо свій час, енергію та кошти у 
розробку виняткових засобів особистого догляду для всієї 
родини.

Завдяки нашим ретельним дослідженням, натхненному 
новаторству та непохитній відданості питанням якості 
сьогодні ми можемо запропонувати справді унікальну лінію 
високоефективних засобів за відмінною ціною, яким ви зможете 
довіряти.

GLISTER™ ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ 
ПОРОЖНИНОЮ
Нехай уся родина посміхається
Лінійка продуктів для догляду за ротовою порожниною GLISTER була розроблена з метою 
допомогти зробити ваші зуби блискучо білими, а подих свіжим.

Формула REMINACT™ допомагає відновити основні мінерали, втрачені емаллю, щоб зміцнити зуби 
та зробити їх більш опірними до руйнування.

GLISTER – продукти, створені, щоб працювати разом заради здоров’я зубів та ясен.

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Кислоти у зубному нальоті видаляють 
з емалі основні мінерали, що призводить 
до ї ї розм’якшення, а на цьому місці згодом може 
розвинутись карієс. Фтор у складі зубної пасти 
GLISTER може зробити цей процес зворотним 
на ранній стадії ушкодження емалі, адже 
відновлює мінерали у зубній емалі за рахунок тих, 
що природним чином містяться у слині.

ПРЕДСТАВЛЯЄМО КОЛЕКЦІЮ SATINIQUE™

Вивільніть красу і силу свого волосся з колекцією SATINIQUE™. Наука, природа і краса поєдналися, щоб створити комплексну 
лінію для догляду й укладання, покликану одночасно живити енергією та оновлювати ваше волосся.

КР
АС

А 
ОС

ОБ
ИС

ТИ
Й 

ДО
ГЛ

ЯД

/91/90



КОЛЕКЦІЯ SATINIQUE™

Вивільніть красу і силу свого волосся з новою колекцією SATINIQUE™. Наука, природа 
і краса поєдналися, щоб створити комплексну лінію для догляду й укладання, 
покликану одночасно живити енергією та оновлювати ваше волосся.

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного 
пристрою зображення Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

/92

КОМПЛЕКС ENERJUVE™

Науковці виявили, що пошкоджене волосся 
має негативний заряд. Запатентована передова 
технологія ENERJUVE™ є ексклюзивним для Amway 
потужним комплексом, який діє на всі три шари 
волосся, нейтралізуючи негативний заряд, 
властивий ушкодженому волоссю.

ENERJUVE живить волосся позитивно зарядженою 
енергією, відновлюючи його зсередини та 
вдихаючи в нього нове життя. Містить спеціальний 
набір зміцнювальних ліпідів і креатину та 
розгладжувальної речовини 18-MEA – природної 
і надзвичайно вразливої складової поверхні 
волосся, відповідальної за його здоров’я і блиск.

КОЛЕКЦІЯ SATINIQUE™

Виходить далеко за межі базового очищення та 
укладання волосся. Вона також пропонує відмінні 
відновлювальні засоби, забезпечуючи індивідуальні 
рішення для кожної проблеми волосся. Система 
SATINIQUE складається із засобів для догляду, 
відновлення та укладання волосся.

SATINIQUE™: 
ВИВІЛЬНІТЬ КРАСУ І СИЛУ СВОГО ВОЛОССЯ

Відновлене. Омолоджене. Готове 
насолоджуватись життям

ПЕРЕВАГИ SATINIQUE

• Однією з переваг колекції є ексклюзивний 
запатентований* комплекс ENERJUVE™

• Унікальна суміш рослинних екстрактів 
і поживних речовин допоможе вирішити 
конкретні проблеми волосся

• Яскрава гама кольорів нової упаковки 
дозволяє з легкістю підібрати потрібний 
засіб для догляду за волоссям, що 
найкраще відповідатиме його потребам

• Три нові фруктово-квіткові аромати, 
ексклюзивно створені для торгової марки 
SATINIQUE

• Підтверджено результатами 
лабораторних досліджень

* Патент США
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ВІДНОВІТЬ. ОМОЛОДІТЬ.  
ВИ ГОТОВІ НАСОЛОДЖУВАТИСЬ ЖИТТЯМ.

Шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся
Формули колекції для фарбованого волосся SATINIQUE™, що не містять сульфатів, 
використовують силу ENERJUVE™, аби відновити та захистити ушкоджене пофарбоване 
волосся, водночас посилюючи його сяйво.
• Суміш екстрактів гранату і виноградних кісточок зміцнює та додає життєвих сил
• Склеює посічені кінчики та запобігає їх появі в майбутньому, оживляючи ушкоджене 

волосся.*
• Робить волосся у 9 разів міцнішим*
• Колір зберігається незмінним довше, аж до 45 процедур миття**

280 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Шампунь для фарбованого волосся
Артикул 110663

Кондиціонер для фарбованого волосся
Артикул 110671

ДОГЛЯД

*  За умови використання в рамках комплексної системи, 
що складається з Шампуню і кондиціонера для 
фарбованого волосся, Відновлювальної маски для 
пошкодженого і фарбованого волосся та Спрею для 
волосся – подвійного захисту

**  Твердження щодо Шампуню для фарбованого волосся

М'ЯКЕ. ГЛАДЕНЬКЕ.  
НЕЙМОВІРНО РОЗКІШНЕ.

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається зі 
Зволожувального шампуню і кондиціонера для розгладження волосся та 
Бальзаму для вирівнювання волосся

Зволожувальний шампунь і кондиціонер для розгладження волосся
Формули Зволожувальних засобів для розгладження волосся SATINIQUE™ 
використовують силу ENERJUVE™, щоб просочити вологою сухе волосся від коренів до 
кінчиків.
• Зміцнює зневоднене волосся за допомогою олії насіння кукуйя та про-вітаміну В

5
, 

неймовірно покращуючи його м’якість, гладкість та блиск
• Відновлює життєво необхідну вологу вже після першого використання 
• Приборкує кучеряве волосся. Волосся виглядає лискучим і відчувається м’яким 

на дотик*
• Залишає волосся у 6 разів гладкішим*

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Зволожувальний шампунь для розгладження волосся
280 мл, артикул 110655
750 мл, артикул 110656

Зволожувальний кондиціонер для розгладження волосся
280 мл, артикул 110664
750 мл, артикул 110665
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ПІДНІМІТЬ. ОЖИВІТЬ. 
ЗАРЯДІТЬ ЕНЕРГІЄЮ.

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається з 
Шампуню і кондиціонера для збільшення об’єму волосся

**  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається 
з Шампуню і кондиціонера для збільшення об’єму волосся та Мусу для 
збільшення об’єму волоссяДОГЛЯД

Шампунь і кондиціонер для збільшення об’єму волосся
Формули засобів для збільшення об’єму волосся SATINIQUE™ використовують 
силу ENERJUVE™, щоб підняти від коренів тонке, рідке або знесилене волосся, 
подарувавши йому небачений об’єм, пишноту і загалом – нове життя.
• Містить легку олію горіха макадамії та протеїни сої, щоб увиразнити пишноту 

і форму волосся.
• Піднімає тонке волосся на новий рівень пишноти та об’єму
• Волосся виглядає пишним і густим* *
• Зменшує статичну електрику.
• Допомагає максимально збільшити об’єм волосся аж до 37%** на цілий день

280 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Шампунь для збільшення об’єму волосся
Артикул 110657

Кондиціонер для збільшення об’єму волосся
Артикул 110667

ДОГЛЯД. ОЧИЩЕННЯ. ЗАРЯД 
НЕСТРИМНОЇ ЕНЕРГІЇ.

2-в-1 Шампунь-кондиціонер
Формула 2-в-1 Шампуню-кондиціонера SATINIQUE™ використовує силу ENERJUVE™, 
щоб без зусиль очищати і живити волосся. Волосся бездоганно очищене, заряджене 
енергією та почувається освіженим і повним сил.
• Містить олію насіння огірочника і вітамін E, які зволожують і захищають волосся
• Забезпечує волоссю живлення, необхідне, щоб виглядати здоровішим після одного 

етапу догляду
• Залишає волосся м’яким на дотик, здоровим на вигляд, його легко розчісувати 
• М’яко очищує та кондиціонує із кожною процедурою миття
• Ідеальний для щоденного миття голови та укладання зачіски

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

280 мл, артикул 115304
750 мл, артикул 116510

А ВИ ПРО ЦЕ  
ЗНАЛИ?
Понад 80% речовини 18-MEA 
втрачається вже після однієї 
процедури фарбування 
волосся. ENERJUVE допомагає 
відновити 18-MEA, 
щоб зберегти волосся 
шовковистим і слухняним.
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ДОГЛЯД

М’ЯКИЙ. ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ. 
ПОКЛИКАНИЙ БУТИ НІЖНИМ.

* За умови використання комплексної системи, що складається з Шампуню проти лупи і Тонізуючого засобу для шкіри голови

SATINIQUE™ Шампунь проти лупи
Ця надзвичайно ефективна формула м’яко підживлює та зволожує волосся 
і шкіру голови, перетворюючи волосся будь-якого типу, що страждає від 
лупи, на здорове і красиве на вигляд.
• Містить авокадо та вітамін E, які сприяють очищенню та зволоженню
• Контролює утворення лупи
• Знімає свербіж, спричинений сухістю шкіри голови
• Допомагає позбутися лущення шкіри голови
• Після 4 тижнів користування 100% учасників тестування відзначили 

зменшення кількості лупи* 

280 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110670

СТИМУЛЮЙТЕ. ПІДТРИМУЙТЕ. 
УДОСКОНАЛЬТЕ СВІЙ ОБРАЗ.

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається з Шампуню та кондиціонера 
проти випадіння волосся і Тонізуючого засобу для шкіри голови

SATINIQUE™ Шампунь і кондиціонер проти випадіння волосся
Відкрийте для себе відчуття впевненості із більш пишним і густим волоссям завдяки формулам 
засобів проти випадіння волосся, спеціально створеним для відновлення і зміцнення кожної 
волосини.
• Суміш женьшеню і екстракту листя шовковиці стимулює кровообіг у процесі масажування 

шкіри голови, таким чином зменшуючи втрату волосся внаслідок ламкості та залишаючи його 
пишнішим і густішим на вигляд*

• Високоефективна формула допомагає зберегти до 1800 волосин на місяць
• Ламке волосся, що стоншується, набуває нових вимірів густоти і пишноти

280 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Шампунь проти випадіння волосся
Артикул 110659

Кондиціонер проти випадіння волосся 
Артикул 116823
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ОНОВІТЬ. ПІДЖИВІТЬ. 
НОВЕ ЖИТТЯ ВАШОГО СТИЛЮ.

Відновлювальна маска для пошкодженого та фарбованого волосся
Відновлювальна маска для пошкодженого та фарбованого волосся покликана 
діяти разом з Шампунем і кондиціонером для фарбованого волосся, щоб 
склеювати посічені кінчики, повертати волоссю м’якість і робити навіть дуже 
пошкоджене волосся у 9 разів міцнішим.*Зміцнювальний засіб у поєднанні 
з силою ENERJUVE™ відновлює і глибоко кондиціонує волосся перед 
укладанням.
• Містить екстракт олії виноградних кісточок, щоб захистити волосся 

від ушкодження ззовні, та олію насіння кукуйя, що залишає волосся 
здоровим і добре зволоженим на вигляд

• Допомагає склеїти посічені кінчики та запобігти їх появі в майбутньому
• Проникає глибоко у волосяний стовбур, водночас зміцнюючи та захищаючи 

кожну волосину
• Для всіх типів волосся, особливо для виснаженого, ушкодженого 

або фарбованого волосся

240 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул: 119593

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається з Шампуню і кондиціонера для фарбованого 
волосся, Спрею для волосся – подвійного захисту та Відновлювальної маски для пошкодженого і фарбованого волосся 
(волосся стає у 6 разів міцнішим за умови користування лише маскою)ВІДНОВЛЕННЯ

ПІДСИЛЬТЕ. УВИРАЗНІТЬ.  
ЗРОБІТЬ КОЛІР ВОЛОССЯ НАСИЧЕНИМ.

SATINIQUE™ Спрей для волосся – подвійний захист
Легкий спрей, який забезпечує волоссю два типи захисту: від УФ-променів та від 
ушкодження в процесі термоукладання.
• Містить екстракт гранату, щоб вдихнути нове життя у тьмяне сухе волосся
• Зменшує знебарвлення кольору, спричинене УФ-променями, завдяки чому 

колір волосся довше залишається незмінним
• Додає вологи, запобігаючи сухості й ламкості, водночас посилюючи блиск
• Для всіх типів волосся, але передусім для фарбованого, схильного 

до знебарвлення волосся
• Волосся стає у 9 разів міцнішим*

100 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110684

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається з Шампуню і кондиціонера для фарбованого 
волосся, Відновлювальної маски для пошкодженого і фарбованого волосся та Спрею для волосся – подвійного захисту
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НАДАЄ СИЛ. ЗАХИЩАЄ. 
ДОСКОНАЛЕ ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ.

ВІДНОВЛЕННЯ

SATINIQUE™ Засіб для відновлення волосся вночі
Нежирна легка формула цього відновлювального засобу SATINIQUE™, який не треба 
змивати, допомагає відновити сильно ушкоджене волосся та посічені кінчики. Поки 
ви спите, кутикула зміцнюється, захищаючи волосся від подальшого ушкодження.
• Містить екстракт гранату, щоб вдихнути нове життя у тьмяне сухе волосся, а також 

екстракт виноградних кісточок, який допомагає захистити волосся від ушкодження 
несприятливими зовнішніми чинниками

• Ідеальний для сильно ушкодженого, сухого, неслухняного волосся
• Безпечний для фарбованого волосся
• Забезпечує гладкість і м’якість надовго
• Швидко вбирається, не залишає слідів на подушці
• Склеює до 100% посічених кінчиків після першого ж використання

100 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110677

ВДИХНІТЬ НОВЕ ЖИТТЯ. ВІДНОВІТЬ.  
ПРОБУДІТЬ КРАСУ СВОГО ВОЛОССЯ.

SATINIQUE™ Тонізуючий засіб для шкіри голови
Цей тонізуючий засіб, який не потрібно змивати, постачає шкірі голови життєво 
необхідну вологу і сприяє росту здорового, густішого на вигляд волосся.
• Містить запатентований* комплекс відновлення шкіри голови – суміш екстрактів 

цілющих рослин, таких як шисо, або перила, серенойї, кореню лакриці 
та зеленого ройбушу

• Допомагає зменшити випадіння волосся внаслідок ламкості
• Підвищує рівень зволоження шкіри голови
• Допомагає підживити шкіру голови енергією в процесі масажу
• Сприяє живленню шкіри голови

80 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110686

* Патент США
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УКЛАДАННЯ

*  За умови використання в рамках комплексної системи, що складається зі Зволожувального 
шампуню і кондиціонера для розгладження волосся та Бальзаму для вирівнювання волосся

ГЛАДЕНЬКЕ. РІВНЕ. 
ВИШУКАНИЙ СТИЛЬ.

SATINIQUE™ Бальзам для вирівнювання волосся
Цей кремоподібний бальзам допомагає приборкати і вирівняти 
хвилясте волосся під час термоукладання, забезпечуючи йому 
опірність до вологи на цілий день.
• Олія горіха кукуйя та фітантріол зволожують і зміцнюють волосся, 

а також допомагають зберігати його гладеньким аж до 24 годин*
• Допомагає перетворити тьмяне сухе або неслухняне волосся 

на гладке і рівне, придатне для вишуканих зачісок
• Містить систему термозахисту для збереження волосся в процесі 

термоукладання
• Залишає волосся у 6 разів більш гладеньким*

100 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110676

ЗМІЦНІТЬ. ОЖИВІТЬ. НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ 
КРАСОЮ СВОГО ВОЛОССЯ.

SATINIQUE™ Крем-стайлінг для волосся
Розгладьте свої кучері, надайте їм бажаної форми і блиску, з легкістю укладаючи 
розкішну зачіску завдяки слухняному волоссю.
• Поєднує олію горіха кукуйя з вітаміном E, роблячи волосся здоровим на вигляд, 

добре зволоженим і лискучим 
• Увиразнює форму кучерів і фактурних стрижок, забезпечуючи помірну фіксацію
• Можна використовувати щодня, наносячи на вологе або сухе волосся, аби надати 

йому виразної форми і блиску

50 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 114954
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УКЛАДАННЯ

УКЛАДІТЬ. НАДАЙТЕ ФОРМИ.  
ЗБЕРЕЖІТЬ СВІЙ НЕПОВТОРНИЙ СТИЛЬ.

SATINIQUE™ Віск для моделювання зачіски з матовим ефектом
Ця нежирна і нелипка формула забезпечує помірну фіксацію та увиразнює 
природну красу кучерів.
• Приборкує неслухняне скуйовджене волосся
• Дозволяє з легкістю укладати зачіску і надавати волоссю бажаної форми
• Підходить для всіх типів волосся, ідеальний для увиразнення його фактури 

та форми зачіски при короткій стрижці
• Волосся у жодному разі не виглядає масним, має гарний природний 

полиск

50 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110675

ГЛАДЕНЬКЕ. ЛИСКУЧЕ.  
ПИШАЙТЕСЯ ЙОГО СЯЙВОМ.

SATINIQUE™ Спрей для волосся
Цей прозорий і легкий спрей для волосся забезпечить вам миттєвий блиск.
• Ідеальний для всіх типів волосся, особливо для тьмяного або сухого 

волосся
• Легко наноситься, достатньо м’який для щоденного використання
• Містить арганову олію, спеціально обрану за ї ї здатність зволожувати 

й додавати блиску
• Миттєво надає волоссю яскравого блиску
• Посилює сяйво природного кольору волосся 
• Приборкує неслухняне волосся, що в’ється

100 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 110685
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ДОДАЄ ОБ’ЄМ. НЕВАГОМО ЛЕГКИЙ.  
СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

SATINIQUE™ Мус для збільшення об’єму волосся*
Мус для збільшення об’єму волосся – це легка піна для укладання 
волосся, яка забезпечує тотальний об’єм та гнучку фіксацію, 
зберігаючи вашу зачіску на цілий день.
• Містить олію горіха макадамії, щоб додати блиску і м’якості, а також 

протеїни сої, аби зміцнити волосся і зробити його слухнянішим
• Забезпечує довготривалий невагомий контроль
• Не залишає волосся липким або жорстким; не осипається
• Для всіх типів волосся, але передусім для тонкого волосся, 

обважненого гелями або кремами для укладання
• Достатньо м’який для щоденного використання

150 мл
Артикул 119342

НОВИНКА

УКЛАДАННЯ

*  У продажу з листопада 2015 року.

SATINIQUE™ Лак для завершення формування зачіски – Пружна фіксація
SATINIQUE™ Лак для завершення формування зачіски – Пружна фіксація є надлегким 
мікроспреєм для волосся, що забезпечує фіксацію на цілий день. Останній штрих 
при моделюванні зачіски, забезпечує стійкий об’єм, опірність до вологи на цілий 
день, максимальний контроль і блиск гладкого волосся.
• Стійка фіксація та контроль плюс приємне відчуття м’якості.
• Достатньо м’який, аби використовувати його кілька разів на день
• Ідеальний для фіксації зачісок, приборкання неслухняного волосся та додавання 

останнього штриху будь-якому образу
• Опірність до вологи на цілий день

250 мл

СПРОБУЙТЕ. ЗАКОХАЙТЕСЬ. ЗБЕРЕЖІТЬ.

Артикул 116822

НАДАЙТЕ ФОРМУ. РОЗПИЛІТЬ.
СУПЕРСТІЙКА ФІКСАЦІЯ.
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TOLSOM  
ДОГЛЯД 
ЗА ШКІРОЮ 
ЧОЛОВІКІВ
Лінія TOLSOM – це система високоефективних 
засобів преміум-класу для догляду за шкірою 
чоловіків, яка забезпечує видимі результати у три 
прості кроки: очищення, гоління та захист.

1/ ОЧИЩЕННЯ
A TOLSOM Пінка для вмивання обличчя*
Спеціально розроблена для чоловіків, 
ця високоефективна піна залишає шкіру 
цілковито освіженою.
• Містить комплекс T-10** – спеціальне 

поєднання зволожувальних складників 
та речовин, які контролюють виділення 
шкірного жиру, що допомагає підготувати 
шкіру до якісного гоління.

• Високоефективні мікрочасточки кремнію 
та поліетиленові часточки-ексфоліанти 
м’яко відлущують відмерлі клітини 
епідермісу.

125 мл, артикул 100916

A B

2/ ГОЛІННЯ
B TOLSOM Освіжаючий тонізуючий лосьйон*
Цей м’який і водночас високоефективний 
тонізуючий лосьйон ідеально освіжає шкіру після 
гоління.
• Унікальна формула на основі комплексу 

T-10** м’яко видаляє надлишок шкірного жиру 
з поверхні шкіри.

• Маючи нижчий вміст спирту порівняно 
з більшістю засобів після гоління, цей лосьйон 
не подразнює і не пересушує шкіру.

• Містить гель алое вера та ромашку, 
які допомагають кондиціонувати вашу шкіру.

175 мл, артикул 100918

**  Комплекс Т-10: вісім зволожувальних речовин і дві речовини, що контролюють виділення шкірного жиру, – все для здоров’я шкіри чоловіків. Зволожувальні речовини: гліцерин, пантенол, гіалуронат натрію, кефалін 
(ліпіди із зародків пшениці), глікопротеїни (екстракт дріжджів), екстракт хмелю, екстракт ромашки та гель алое вера. Речовини, що контролюють виділення шкірного жиру: екстракт лимона, екстракт огірка.

* У продажу, доки наявні на складі / у ТЦ.
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* У продажу, доки наявні на складі / у ТЦ.

B

A

/112

3/ ЗАХИЩАЄ
A TOLSOM Зволожувальний лосьйон для обличчя 
із сонцезахисним фільтром SPF 15*
Зволожує, відновлює і захищає одним простим рухом. 
Ідеальний після гоління.
• Нежирна формула, що легко вбирається шкірою, 

покращує еластичність шкіри.
• Містить гліцерин, гіалуронат натрія й олію 

пінника лугового для максимального утримання 
вологи плюс огірок та алое вера, щоб охолодити 
і заспокоїти шкіру.

• Сонцезахисний фільтр SPF 15 захищає шкіру 
від шкідливих УФ-променів, запобігаючи появі ознак 
передчасного старіння.

100 мл, артикул 100049

B TOLSOM Гель для розгладження шкіри*
Цей високоефективний гель охолоджує, розгладжує 
та зволожує шкіру. За умови регулярного 
використання тон шкіри помітно покращується.
• Його дію підсилює некислотна технологія, 

що м’яко відлущує відмерлі клітини епідермісу 
та покращує стан загрубілої шкіри. Ця технологія 
наразі очікує на одержання патенту.

• Містить наш ексклюзивний комплекс T-10, який 
залишає шкіру неймовірно гладкою.

30 мл, артикул 100920

C

* У продажу, доки наявні на складі / у ТЦ.

4/ АРОМАТИ
C TOLSOM™ Туалетна вода для чоловіків*
Ідеальне доповнення колекції засобів 
догляду за шкірою Tolsom: ароматична 
суміш цитрусових, мелених спецій 
та протяжних деревинних ноток 
збадьорює і освіжає.
• Верхні ноти: бергамот, лимон, бадьян, імбир.
• Середні ноти: чорний перець, кардамон, 

мускатний горіх, кмин, яблуко, пальмароза.
• Нижні ноти: кашмеран, кедр, боби тонка, пачулі, 

амбра, мох, мускус.
Туалетна вода
50 мл, артикул 103703
СХІДНИЙ

Зроблено у Франції
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HYMM  
ЛІНІЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ГОЛІННЯ
Подаруйте собі комплексний догляд під час гоління. HYMM для 
чоловіків – це лінія засобів догляду за шкірою, покликаних підтримувати 
чоловічу шкіру в найкращому стані як під час, так і після гоління.

A HYMM Змінні леза до бритви
Чотири змінні леза до нашої ультрасучасної бритви, 
які легко заміняються.
Упаковка з 4 шт., артикул 216356

A

B HYMM Бритва для гоління
Насолоджуйтесь надзвичайно гладким голінням із цією 
високоефективною бритвою з потрійним лезом.
• Потрійне лезо збільшує робочу поверхню бритви, 

тоді як унікальна рухлива голівка точно повторює 
всі контури вашого обличчя для виняткового гоління 
без жодних порізів.

• Спеціальне титанове покриття подовжує строк 
використання бритви та покращує її робочі 
характеристики.

• Змащувальна стрічка, просочена алое вера та вітаміном 
Е, зменшує тертя, тоді як рифлена гумова стрічка готує 
шкіру до надзвичайно контактного гоління.

Артикул 216365
D HYMM Піна для гоління
Густа піна пом’якшує щетинки, глибоко зволожує 
та захищає шкіру для максимально щільного і водночас 
комфортного гоління.
• Містить алантоїн та алое вера, які охолоджують, 

заспокоюють і освіжають шкіру.
• Підходить для всіх типів шкіри, у тому числі 

для чутливої.
200 мл, артикул 102880

C HYMM Бальзам після гоління
Освіжаючий лосьйон, який швидко вбирається шкірою, 
заспокоює її, усуваючи відчуття печії, відновлює вологу, 
втрачену під час гоління, та додає життєвих сил.
• Містить зволожувальні та кондиціонуючі складники, 

зокрема вітамін E, щоб нейтралізувати сухість 
і подразнення.

• Сонцезахисний фільтр у складі формули захищає шкіру 
від шкідливих УФ-променів.

100 мл, артикул 102881

D

C

B
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HAND SERIES
HAND SERIES Крем для рук та нігтів з 
аргановою олією та вітаміном Е.

HAND SERIES Крем для рук та нігтів
Руки видають ваш вік. Подбайте про надзвичайно ніжну 
шкіру на тильному боці долонь, скориставшись Кремом 
для рук та нігтів HAND SERIES.
• Містить арганову олію – одну з найбільш цінних олій у світі, 

ї ї ще називають «рідке золото»!
• Один з інгредієнтів – вітамін Е, потужний антиоксидант.
• Надзвичайно зручний: 3 тюбики яскравого дизайну 

у зручному портативному форматі. Тож ви завжди можете 
носити його з собою або брати у подорож.

• Спеціально упакований із вишуканою підвіскою у формі 
сердечка: елегантний аксесуар.

3 тюбики по 30 мл
• зручний дорожній формат
• яскравий привабливий дизайн із підвіскою 

у формі серця на додаток
• містить арганову олію та вітамін E
Артикул 117522
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ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!
A BODY SERIES Мило 3-в-1
Високоефективне мило потрійної дії, 
яке водночас очищує, зволожує і дезодорує 
вашу шкіру.
• Кондиціонуюча формула містить 

натуральні складники, одержані 
з кукурудзи та кокосу.

• Містить мигдалеву олію, відому своїми 
зволожувальними властивостями.

6 брусків x 150 г, артикул 2170

BODY SERIES™

Почувайтесь комфортно і впевнено цілий день – щодня –  
із засобами особистого догляду BODY SERIES. Просто оберіть 
засоби, що якнайкраще підходять вам, вашим близьким 
і вашому способу життя – і насолоджуйтесь неймовірно 
м’якою шкірою і приємним відчуттям, що про вас подбали 
з голови до кінчиків пальців.

A

A

B BODY SERIES Рідке концентроване мило для рук
М’яке гігієнічне рідке мило зі збалансованим рівнем 
pH водночас очищує і зволожує шкіру. Одного флакона 
з насадкою-помпою вистачає, щоб вимити руки понад 
450 разів.
• Натуральні складники, одержані з кукурудзи та кокосу, 

зволожують шкіру.
• Спеціальний ароматизатор нейтралізує навіть 

найстійкіші неприємні запахи після першого 
ж використання.

250 мл, артикул 2171

C BODY SERIES Рідке концентроване мило для рук, 
змінна упаковка
Зручна змінна упаковка містить достатньо мила, 
щоб чотири рази наповнити флакон ємністю 250 мл.
1 літр, артикул 100100  
(зображення товару відсутнє)

D BODY SERIES Освіжаючий гель для душу
Очищує, зволожує, дезодорує і глибоко освіжає.
• Ніжна формула зі збалансованим рівнем pH достатньо 

м’яка для всіх типів шкіри.
• Не залишає ніякого нальоту на шкірі або стінках ванни.
• Має легкий свіжий дезодоруючий аромат.
400 мл, артикул 2162

F BODY SERIES Освіжаючий гель для душу,  
змінна упаковка
Змінна упаковка зі зручним горлечком спеціального 
дизайну, що дозволяє уникнути проливання, дозволить 
вам заново наповнити флакон гелю два з половиною 
рази.
1 літр, артикул 2163  
(зображення товару відсутнє)

B

D
E

E BODY SERIES Зволожувальний лосьйон  
для рук і тіла
Легкий, оксамитно ніжний лосьйон, що легко вбирається 
шкірою, містить протеїни вівса, які допомагають 
кондиціонувати шкіру.
• Глибоко зволожує, не залишаючи липкого нальоту.
• Формула зі збалансованим рівнем pH робить шкіру 

м’якою та освіженою.
• Сонцезахисний фільтр SPF 8 у складі формули захищає 

шкіру від шкідливих УФ-променів.
400 мл, артикул 2175

SPF8
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A BODY SERIES ALLANO™ Лосьйон для рук і тіла
Цей ніжний і водночас надзвичайно ефективний 
лосьйон покликаний заспокоювати суху загрубілу 
обвітрену або обпечену сонцем шкіру.
• Збагачений алантоїном, який розм’якшує 

поверхню загрубілої шкіри.
• Утворює невидимий бар’єр, який допомагає 

захистити шкіру від бруду та запобігти утраті 
вологи.

• Достатньо м’який засіб, аби ним могли 
користуватись усі члени сім’ї.

250 мл, артикул 6863

BODY SERIES

A

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!
B BODY SERIES™ Дезодорант-антиперспірант спрей
Нанесений на шкіру, цей дезодорант не пече і не залишає слідів на одязі, 
зберігаючи шкіру свіжою і сухою до 48 годин.
• Містить наш ексклюзивний ягельний комплекс Lichen Plus Complex, який 

нейтралізує бактерії.
• Швидко висихаюча невидима формула зводить до мінімуму білі розводи 

на одязі.
200 мл, артикул 2177

C BODY SERIES Прозорий дезодорант-антиперспірант стік
Зручний твердий дезодорант-антиперспірант гладко наноситься 
невидимим шаром, не залишаючи слідів ані на шкірі, ані на одязі. Забезпечує 
до 48 годин захисту від потовиділення та неприємного запаху.
75 г, артикул 100276

D BODY SERIES Роликовий антиперспірант
До 48 годин захисту від потовиділення та неприємного запаху завдяки 
формулі, яка миттєво висихає та не залишає білих слідів, мінімізуючи появу 
плям та розводів. Містить наш ексклюзивний ягельний комплекс Lichen Plus 
Complex, який нейтралізує бактерії. Формула має збалансований рівень 
pH, не містить спирту і не пече, запобігаючи дискомфорту, пов’язаному 
з пересиханням шкіри.
100 мл, артикул 2178

B

C
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A

B

C

A BODY SERIES Гель для душу G&H
М’який універсальний гель для душу, який також можна використовувати як шампунь або піну для ванни. 
М’яка формула з нейтральним рівнем pH підходить для всіх членів родини; збагачена медом, гліцерином і протеїнами, 
вона зволожує шкіру природним шляхом.
250 мл, артикул 100270

B BODY SERIES Лосьйон для тіла G&H
Легкий ніжний нежирний лосьйон миттєво вбирається шкірою, залишаючи її шовковисто гладенькою. Збагачений 
гліцерином і медом, він зволожує і живить шкіру, а також містить алантоїн – зволожувальну речовину, одержану 
природним шляхом.
250 мл, артикул 100268

C BODY SERIES™ Дезодороване мило
Дезодороване мило очищує та освіжує шкіру. До складу його формули входять 
триклозан та вейлекс, їх подвійна дія допомагає ефективно нейтралізувати 
неприємні запахи. Завдяки вмісту похідних екстрактів зернових та кокоса мило ніжно 
та ретельно очищує шкіру.
8 брусків х 100 г, артикул 8272

E AMWAY™ TRAVEL TRIO™ Набір для подорожуючих (порожній)
Візьміть із собою свої улюблені засоби особистого догляду, куди б ви не вирушали, 
у цих зручних дорожніх флаконах ємністю 100 мл.
• Відповідають регуляторним обмеженням ЄС щодо транспортування рідин у ручній 

кладі в салоні літака.
• Дизайн дозволяє зберігати усі три пляшечки дуже компактно, з’єднавши їх разом 

за допомогою спеціальної насадки.
3 пляшечки x 100 мл, артикул 107211

D BODY SERIES Мило G&H для повного догляду за шкірою
Чудова альтернатива традиційному милу, ця м’яка формула на основі натуральних 
складників очищує, кондиціонує та ніжно доглядає шкіру всіх членів сім’ї – навіть чутливу 
дитячу шкіру.
• Додаткові зволожувальні складники, зокрема натуральний гліцерин і мед, запобігають 

пересиханню шкіри.
• Спеціальний дизайн дозволяє розламати мило на три окремі бруски, які ви можете 

залишити вдома або взяти з собою у подорож.
3 з’єднані бруски, 250 г, артикул 2181
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ЛІДЕР
ПРОДАЖУ!

GLISTER™  
ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ 
ПОРОЖНИНОЮ
Нехай день за днем посмішки ваших рідних 
залишаються блискучими, а подих – свіжим 
із засобами догляду за ротовою порожниною 
GLISTER. Використовуючи наукові здобутки, 
ці засоби вирішують проблеми ще до їх появи 
і негайно вживають потрібних заходів, якщо 
вони вже з’явились. 

A GLISTER™ Концентрована рідина для полоскання ротової порожнини
Багатофункціональний ополіскувач ротової порожнини, який нейтралізує бактерії, видаляє 
зубний наліт та залишає по собі приємну м’ятну свіжість. Науково довела свою здатність 
видаляти більше зубного нальоту порівняно із самим лише чищенням зубів щіткою. Один 
флакон ємністю 50 мл цієї надзвичайно концентрованої формули забезпечує щонайменше 
100 ополіскувань.
50 мл, артикул 9949

B GLISTER Спрей-освіжувач ротової порожнини
трований освіжувач миттєво забезпечить вам стійке відчуття свіжості зі смаком натуральної 
м’яти, де б ви не були, – без цукру і калорій.
12 мл, артикул 9893

B

A

ПОРАДА:  
ОБОВ’ЯЗКОВІ 
«ДВІ ХВИЛИНИ»
Чищення зубів двічі на день упродовж двох хвилин 
за допомогою фтористої зубної пасти – це ваша 
найкраща зброя проти захворювань ясен. І також 
пам’ятайте, що надзвичайно важливо міняти свою 
зубну щітку – та зубні щітки ваших дітей – що три 
місяці, оскільки вони стираються і стають менш 
ефективними.

C GLISTER Універсальна зубна щітка
Набір із чотирьох зубних щіток запатентованого 
ергономічного дизайну.
• Спеціально розроблена ручка має особливу смугу, 

яка запобігає ковзанню руки і допомагає утримувати 
щітку в обраному положенні.

• Розроблена професіоналами, вона поєднує 
щетинки м’які й середнього ступеню жорсткості, 
щоб забезпечити неперевершене очищення і водночас 
залишитися дбайливою до ясен.

• Спеціальна вузька голівка значно полегшує чищення 
між зубами та уздовж лінії ясен.

Упаковка з 4 шт., артикул 100957

ПОРАДА: ЧОМУ ВАЖЛИВО КОРИСТУВАТИСЬ 
ОПОЛІСКУВАЧЕМ
Усі ми знаємо, наскільки важливо чистити зуби щодня. Але не всі знають, чому ополіскування ротової порожнини 
є не менш важливим. Якщо ви хочете зробити усе можливе, щоб запобігти карієсу, ушкодженню пульпи, абсцесам, 
інфекціям або навіть необхідності протезування, пам’ятайте, що ополіскування є життєво важливим для гігієни ротової 
порожнини. Воно не лише видаляє зубний наліт і зубний камінь, а й зміцнює емаль та попереджає карієс. Рідина для 
полоскання ротової порожнини також очищує важкодосяжні ділянки, які ми не здатні як слід очистити за допомогою 
зубної щітки і нитки. Коли ви користуєтеся лише зубною щіткою і ниткою, вам не вдається видалити кислоти і зубний 
наліт з усієї ротової порожнини, язика та піднебіння. Проте коли ви ополіскуєте рот спеціальним засобом, його потужна 
формула буквально стерилізує усі ці ділянки.
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*  Зубна паста містить фтор для протидії розвитку карієсу. Фтор зупиняє руйнування зуба, оскільки вбирається 
порожниною, що утворилася в емалі. Після цього він починає взаємодіяти з мінералами, наявними у слині, 
відновлюючи зруйновану емаль (цей процес називається ремінералізацією) і запобігаючи подальшому руйнуванню 
зуба (демінералізації). Формула REMINACT™ допомагає відновити основні мінерали, втрачені емаллю, щоб зміцнити 
зуби та зробити їх більш опірними до руйнування.

A GLISTER Багатофункціональна фториста зубна паста
Фториста зубна паста, ущерть повна активними складниками, відбілює зуби, протидіє 
розвитку карієсу, видаляє зубний наліт, освіжає подих, водночас запобігає демінералізації 
та сприяє ремінералізації. Залишає ротову порожнину неймовірно чистою та освіженою!
• Клінічно довела свою багатофункціональність, адже ефективно видаляє плями із зубної 

емалі без надмірного вибілювання чи ушкодження її.
• Формула REMINACT™ допомагає відновити основні мінерали, втрачені емаллю, 

щоб зміцнити зуби та зробити їх більш опірними до руйнування. 
• Зупиняє ушкодження емалі, взаємодіючи з мінералами, які природним чином наявні 

у слині.
150 мл, артикул 6833

B GLISTER Зубна паста, дорожня упаковка
6 x 50 мл, артикул 1959

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
GLISTER Багатофункціональна фториста зубна 
паста посилює ремінералізацію та допомагає 
запобігти демінералізації*.

GLISTER™ 
ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ 
ПОРОЖНИНОЮ

A

C GLISTER Зубні щітки для дітей
М’яка щетина із закругленими кінчиками робить наші 
щітки ідеальними для молочних зубів і ніжних ясен, 
які ще формуються.
• Товсті ручки допоможуть дитячим пальчикам 

не зісковзувати.
• А маленька голівка і вузька шийка дозволять якісно 

очистити кожний куточок рота.
• Пропонуються у яскравих веселих кольорах.
Упаковка з 4 шт., артикул 9922

D GLISTER Зубна нитка
Нитка, яка складається з одного цілісного волокна 
зі смаком м’яти, очищує зуби від волоконець їжі, 
що застряють між ними, які зубна щітка видалити 
не здатна. Достатньо тонка, вона легко проходить 
між зубами навіть у найщільніших місцях.
30 м, артикул 0994

ПОРАДА: НЕДОСТАТНЬО ЛИШЕ 
ЧИСТИТИ ЗУБИ – ЗМІЦНЮЙТЕ ЇХ
Фториста зубна паста GLISTER сприяє ремінералізації. Чому це важливо? 
Коли ми їмо – особливо вуглеводи та солодощі, – бактерії у зубному 
нальоті живляться наявними у цій їжі цукрами і натомість виділяють 
кислоти, які руйнують зуби та роз’їдають зубну емаль, розчиняючи 
життєво важливі мінерали, що зрештою призводить до появи 
карієсу. Цей процес називається демінералізацією. Фтор посилює 
ремінералізацію – процес, у ході якого мінерали повертаються 
у молекулярну структуру зуба, тим самим захищаючи його 
та запобігаючи утворенню карієсу.

ПОРАДА: НАВІЩО 
КОРИСТУВАТИСЯ ЗУБНОЮ 
НИТКОЮ?
Якщо ви хочете запобігти пародонтозу, 
а також руйнуванню зубів, надзвичайно важливо 
користуватися зубною ниткою. У більшості випадків 
втрата зубів у дорослих є наслідком пародонтозу, 
або захворювання ясен, тоді як руйнування самих 
зубів спричинює зубний наліт. За умови регулярного 
чищення зубів щіткою, зубний камінь видаляється 
з поверхні зубів, але не з таких важкодосяжних 
місць, як щілини між ними. Лише зубна нитка здатна 
видалити зубний наліт, який там накопичується. 
Якщо цього не робити, то ясна зрештою починають 
відходити від зубів. Тож як бачите, чищення зубною 
ниткою насправді є життєво важливим для запобігання 
хворобам ясен.
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http://facebook.com/nutriliteeurope
https://www.facebook.com/XSEurope
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope

ЗДОРОВ’Я
Заряджайте своє тіло енергією,  
розробіть власну програму харчування.

Докладніше читайте на www.amway.ua або www.nutrilite.ua
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ЧОМУ САМЕ NUTRILITE?
За плечима торгової марки NUTRILITE 80 років 
безперервного новаторства, екологічно чистого 
землеробства та безкомпромісних наукових 
досліджень заради створення провідних 
збалансованих, багатих на поживні речовини 
дієтичних добавок. NUTRILITE допомагає 
людям жити кращим, здоровішим 
життям.

НАВІЩО ФІТОНУТРІЄНТИ?
Усім нам добре відомо, що фрукти і овочі 
корисні, отже цілком природно, що будь-яка 
дієтична добавка, яку ми збираємось споживати, 
має бути багата на фітонутрієнти – рослинні 
поживні речовини, що містяться у фруктах 
і овочах. Фітонутрієнти забезпечують нам 
можливість скористатись найкращим, 
що дарує нам природа.

НАВІЩО ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ?
Життя сучасної людини, як правило, сповнене 
турбот і часто не не залишає часу, щоб приготувати 
і спожити 5–9 порцій фруктів і овочів на день, 
як це рекомендує Всесвітня організація охорони 
здоров’я**. Дієтичні добавки можуть 
допомогти компенсувати недостачу 
поживних речовин, потрібних нам щодня, 
дозволяючи жити повним життям.

NUTRILITE™ Є БРЕНДОМ №1 
У СВІТІ З ПРОДАЖУ ВІТАМІНІВ  
І ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК.*

*  За даними Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.
**  Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я/Організація ООН з продовольства та сільського господарства. «Дієта, харчування і профілактика хронічних  

захворювань»; звіт спільної експертної наради ВПО / ВООЗ, Женева, Всесвітня організація охорони здоров’я, 2003 р. (серія технічних доповідей №916).
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ЯКІСТЬ
Коли йдеться про якість, жодні компроміси 
неможливі. У продуктах NUTRILITE 
використовуються лише високоочищені вітаміни 
і мінерали, Кожен інгредієнт проходить ретельне 
тестування, а виробництво здійснюється 
у контрольованому середовищі, де фахівці 
наглядають за перебігом наших високоякісних 
запатентованих методів обробки сировини, аби 
гарантувати якість, чистоту і ефективність кожного 
продукту.

НАУКА І ДОСВІД
Ми прагнемо опанувати силу науки, щоб 
покращити самопочуття людини. Інститут 
здоров’я Nutrilite є всесвітньо визнаним 
науковим, освітнім і навчальним закладом 
Amway у галузі бізнесу, пов’язаного зі здоровим 
харчуванням та добрим самопочуттям. Фахівці 
Nutrilite співпрацюють із провідними клінічними 
науково-дослідними установами, а їхні дедалі нові 
відкриття розширюють глобальне розуміння того, 
як харчування на рослинній основі сприяє гарному 
самопочуттю.

ПРИРОДА І ЗЕМЛЕРОБСТВО
Ми віддані ідеї збереження природи, біорозмаїття 
та екологічного виробництва. Як у продуктах, 
так і у виробничому середовищі NUTRILITE не 
використовується жодних пестицидів, гербіцидів 
або добрив, а ґрунт зберігають природно чистим. Що 
більше, сертифікаційна програма NutriCert™ гарантує, 
що зовнішні поставники працюють згідно з тими 
ж стандартами якості та безпечності для довкілля, 
яких ми самі дотримуємось на наших фермах.

NUTRILITE™ Є БРЕНДОМ №1 
У СВІТІ З ПРОДАЖУ ВІТАМІНІВ  
І ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК.*

ЯК УСЕ 
ПОЧИНАЛОСЬ... 
ІСТОРІЯ МАРКИ
У далекому 1934 році Карл Ф. Рейнборг, натхненний 
побаченим у китайській провінції, взявся 
за розробку полівітамінної і мультимінеральної 
дієтичної добавки з використанням фітонутрієнтів. 
Його дослідження й розробки лягли в основу 
створення марки NUTRILITE™ та представлення 
першої в історії полівітамінної дієтичної добавки 
на американському ринку. Вісімдесят років 
потому торгова марка NUTRILITE залишалась 
відданою досягненню ідеальної гармонії науки 
і природи та прагненню розробляти продукти, які 
б допомагали людям жити повним життям.

* За даними Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.
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ДЖЕРЕЛО ЖИТТЄВИХ 
СИЛ – ВСЕРЕДИНІ ВАС

Усі ми добре знаємо: здоровий раціон передбачає споживання великої 
кількості різноманітних фруктів і овочів щодня. Вітаміни, мінерали 
і фітонутрієнти, що містяться в них, забезпечують основу для нашого 
здоров’я й активного життя. Проте у сучасному швидкоплинному світі 
споживати розмаїту їжу, необхідну, щоб одержати усі потрібні організму 
поживні речовини, стає дедалі складніше. Дієтичні добавки не є заміною 
здоровому збалансованому раціону, але можуть стати джерелом 
поживних речовин, яких бракує організму, і надати вам допомогу 
на шляху до гарного самопочуття.

/1/

/2/
NUTRILITE™ Дейлі та NUTRILITE DOUBLE X™ забезпечують надійний фундамент з важливих 
вітамінів і мінералів, сприяючи більш збалансованому харчуванню. Продукція 
NUTRILITE покликана забезпечувати нам обов’язкову добову норму поживних речовин. 
Розкрийте свій потенціал!

ОПТИМАЛЬНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ – ЦІЛИЙ РІК

/3/
Спосіб життя, вік, дієта, фізичні або розумові навантаження чи зміна пори року 
– існує багато чинників, які впливають на загальний стан організму. У будь-який час, 
залежно від ваших індивідуальних уподобань, ви можете обрати NUTRILITE Дейлі 
для задоволення базових потреб організму в поживних речовинах. Щоб одержати ширший 
спектр поживних речовин, ми пропонуємо полівітамінну/мультимінеральну/фітопоживну 
дієтичну добавку NUTRILITE DOUBLE X™. Із продукцією NUTRILITE ви завжди зможете 
одержати належну кількість поживних речовин, що відповідає вашим потребам, 
– просто дослухайтесь до свого організму!

ВИБІР ВАШОГО  
ОРГАНІЗМУ

/4/
Дієтичні добавки, які складаються лише з синтетичних вітамінів і мінералів, не забезпечують 
організм фітонутрієнтами. Унікальність продукції NUTRILITE полягає в ексклюзивному процесі 
виробництва концентратів NUTRILITE, що дозволяє зберегти поживну цінність рослин, 
забезпечуючи організму важливі фітонутрієнти, такі як каротиноїди (лютеїн і лікопен), 
поліфеноли тощо.

ВИСОКОЯКІСНІ ДІЄТИЧНІ  
ДОБАВКИ

/5/
Торгова марка NUTRILITE застосовує методи екологічного землеробства 
у виробництві власних ексклюзивних рослинних концентратів. Наш підхід 
полягає в застосуванні інноваційних ідей, щоб забезпечити ідеальне поєднання 
сил природи і науки.

БАЛАНС  
ПРИРОДИ І НАУКИ

ОПТИМАЛЬНО 
ВИКОРИСТАЙТЕ 
СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ
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NUTRILITE™ DOUBLE X™ 
Є УДОСКОНАЛЕНОЮ І РОЗШИРЕНОЮ 
ФОРМУЛОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ПІДТРИМКУ ВАШОМУ ОРГАНІЗМУ, 
КОЛИ ЙОГО ПОТРЕБИ У ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИНАХ ЗРОСТАЮТЬ.

B

A

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ
B NUTRILITE Дейлі
Збалансований комплекс основних вітамінів, мінералів 
та фітонутрієнтів для щоденного споживання.
• Пропонує зручне рішення, як за один раз заповнити 

прогалину у своєму щоденному раціоні, що є наслідком 
сучасного способу життя, яке часто асоціюється 
з нераціональним харчуванням.

• Забезпечує широкий спектр поживних речовин 
та баланс основних вітамінів і мінералів.

• Не містить штучних ароматизаторів, барвників 
та консервантів.

30 таблеток, артикул 100030
60 таблеток, артикул 4504

NUTRILITE™ ДЕЙЛІ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ БАЗОВИЙ 
РІВЕНЬ ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИН, ЯКІ НАДАДУТЬ 
ВАМ УПЕВНЕНОСТІ В ТОМУ, 
ЩО ВИ ЗАДОВОЛЬНЯЄТЕ 
ОСНОВНІ ПОТРЕБИ 
СВОГО ОРГАНІЗМУ.

A Полівітамінна / мультимінеральна / фітопоживна 
дієтична добавка NUTRILITE DOUBLE X
Оптимальна дієтична добавка: суміш найбільш активних 
вітамінів, мінералів і ретельно дібраних поживних речовин, 
отриманих із 23-х рослин, більшість з яких вирощують 
на фермах Nutrilite.
• Передова формула цієї дієтичної добавки забезпечує 

оптимальну підтримку поживними речовинами. Ідеальна 
для тих, чиє життя сповнене постійних справ та стресів, 
що вимагають додаткових життєвих сил від організму.

• За умови споживання двічі на день допомагає підтримувати 
в організмі належний рівень вітамінів і мінералів протягом 
усього дня. 

• Має приємний свіжий трав’яний аромат.
• Не містить штучних ароматизаторів, барвників 

та консервантів.
Кількість таблеток, розрахована на 31-денний курс, артикул 102687
Змінна упаковка:кількість таблеток, розрахована на 62-денний курс, артикул 103377
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Повільне вивільнення допомагає 
організму засвоїти більше 

і змарнувати менше вітаміну C.

NUTRILITE Вітамін C плюс (прологнованої дії)
Вітамін С сприяє утворенню колагену, 
необхідного для нормального функціонування 
кровоносних судин, кісток, хрящів, ясен і зубів.
• Високоякісна суміш містить аскорбінову 

кислоту, а також концентрат вишень ацероли 
у поєднанні з концентратами грейпфруту, 
королівського мандарина і лимона.

• Спеціальна формула повільно вивільняє 
вітамін C протягом восьми годин, допомагаючи 
оптимізувати його дію.

• Не містить штучних ароматизаторів, барвників 
та консервантів.

60 таблеток, артикул 109741
180 таблеток, артикул 109743

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

ВІТАМІНИ  
ТА ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
Якби світ був ідеальним, наш звичайний раціон забезпечував би нам 
усі необхідні поживні речовини. Сучасний спосіб життя не залишає 
нам достатньо часу, щоб забезпечувати собі по-справжньому 
поживний раціон, або ми просто пропускаємо прийоми їжі і 
заміняємо свіжі продукти зручними сурогатами. Результатом 
постійного цейтноту часто стає раціон, бідний на поживні речовини. 
Дієтичні добавки є чудовим додатковим джерелом поживних 
речовин, яких бракує в нашому раціоні, допомагаючи забезпечити 
збалансоване харчування та загальне добре самопочуття. Саме тому 
ми розробили вітаміни та дієтичні добавки NUTRILITE™.
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C NUTRILITE™ Глюкозамін з екстрактом босвелії
Ретельно розроблена суміш глюкозаміну та екстракту 
босвелії. Також містить концентрати вишні ацероли та 
цитрусових від NUTRILITE.
• Не містить штучних ароматизаторів, барвників та 

консервантів.
150 капсул, артикул 100108

D NUTRILITE Концентровані фрукти та овочі
Ця дієтична добавка містить високоякісну суміш 
екстрактів зеленого чаю, граната, апельсина, чорниці, 
вишень ацероли, капусти броколі, моркви, шпинату 
й томатів.
• Містить екстракт бузини, який засвідчив свої 

антиоксидантні властивості та захищає організм 
від ушкодження внаслідок окислення

60 таблеток, артикул 100296

E NUTRILITE Мультикаротин
Високоякісна формула цієї дієтичної добавки містить 
основний набір альфа- та бета-каротиноїдів, що є значно 
ближчими до тих, які містяться у фруктах та овочах, 
ніж каротиноїди, які забезпечують окремі бета-
каротинові добавки. NUTRILITE™ Мультикаротин є цінним 
джерелом вітаміну A.
90 капсул, артикул 109538

D
A

Високоякісна суміш екстрактів 
зеленого чаю, концентрованих 

фруктів, трав і овочів

E
Суміш натуральних 

каротиноїдів

Рибофлавін, вітаміни B6 та B12 сприяють 
підтриманню червоних кров’яних 

тілець у нормальному стані

A NUTRILITE™ B Комплекс
Збалансована з погляду здорового 
харчування формула містить сім основних 
вітамінів групи B, деякі з яких одержані 
переважно з натуральних джерел.
• Вітаміни групи В, такі як пантотенова 

кислота, вітаміни B12 та B6, ніацин, 
рибофлавін та тіамін, сприяють 
нормальному вивільненню енергії 
в процесі метаболізму.

• Формула цієї дієтичної добавки преміум-
класу включає сім вітамінів групи B, шість 
із яких отримані зі спеціально оброблених 
дріжджів.

• Містить дріжджі та лактозу, але не містить 
жодних інших складників тваринного 
походження.

100 таблеток, артикул 7337

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

B NUTRILITE™ Розторопша плямиста
Цей продукт NUTRILITE™ преміум-класу містить унікальну суміш 
цілющих рослин – розторопші плямистої і кореню кульбаби 
у поєднанні з екстрактом куркуми, концентратами цитрусових 
і вишні ацероли.  Підтримує здоров'я печінки, забезпечує її захист 
і покращує її функцію детоксикації. Рекомендована доза: Вживайте 
по 1 капсулі двічі на день, бажано під час їди.
60 таблеток, артикул 101831

B

C
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B NUTRILITE Залізо, жувальні таблетки
Залізо необхідне для нормального 
транспортування кисню в організмі 
та формування червоних кров’яних тілець 
і гемоглобіну.
• Забезпечує залізо у формі фумарату заліза, 

що є органічною формою цього мінералу.
• Жувальні таблетки зі смаком малини і вишні.
• Не містить жодних штучних підсолоджувачів, 

барвників, ароматизаторів, смакових добавок 
чи консервантів.

100 таблеток, артикул 8669

C NUTRILITE Біотин C Плюс
Високоякісна суміш біотину, вітаміну С і колагену, 
екстракту виноградних кісточок та концентрату вишні 
ацероли від NUTRILITE.
• Містить біотин і вітамін С, який сприяє здоров’ю волосся 

та шкіри.
• Вітамін С сприяє захисту клітин від ушкодження 

внаслідок окислення
90 таблеток, артикул 100305

D NUTRILITE Залізо Плюс
Рівень заліза і фолієвої кислоти у нашому організмі 
іноді може стати занизьким із різних причин. Коли 
це відбувається, слід подбати про вживання відповідної 
дієтичної добавки.
• Містить два джерела цього мінералу у формі фумарату 

і глюконату заліза.
• Фолат (активна форма фолієвої кислоти) сприяє 

розвитку плаценти в період вагітності, а також 
нормальному синтезу амінокислот та кровотворенню.

120 таблеток, артикул 100295

B

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ
A NUTRILITE™ Кальцій Магній вітамін  
D плюс
NUTRILITE Кальцій Магній вітамін D плюс 
містить три природні джерела поживних 
речовин – кальцію, магнію та вітаміну D, 
– які сприяють збереженню здорових кісток.
• Містить кальциновані морські водорості 

– одне з найконцентрованіших рослинних 
джерел кальцію.

• Магній також сприяє нормальному 
функціонуванню м’язів та нервової системи.

• Окрім цього, кальцій потрібен 
для належного вивільнення енергії 
в процесі метаболізму, а також 
для нормального згортання крові.

• Містить вітамін D, який сприяє належному 
засвоєнню кальцію.

90 таблеток, артикул 110605
180 таблеток, артикул 110606

A

C

Біотин сприяє 
збереженню здорової 

шкіри
D

E

E NUTRILITE™ Вітамін E з зародків пшениці
Вітамін Е, отриманий способом холодного віджиму із 
зародків пшениці та соєвих бобів.
• Вітамін E сприяє захисту клітин від ушкодження 

внаслідок окислення.
• Забезпечує незамінні жирні кислоти омега-3 та омега-6.
100 капсул, артикул 4321
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МІНЕРАЛИ,  
ЯКИХ ВИ ПОТРЕБУЄТЕ,  
ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ.

Дієтичні побавки з мінералами у пакетиках-стіках 
від Amway пропонують сучасне рішення – зручну 
для споживання порцію мінералів. Для тих, хто веде 
напружений і виснажливий спосіб життя сучасної 
ділової людини, Дієтичні побавки з мінералами 
у пакетиках-стіках від AMWAY пропонують 
готовий до вживання продукт, який не лише 
має чудовий фруктовий смак і приємно освіжає, 
а і є оптимальним для споживання у дорозі без 
додавання води.

A B

A AMWAY Магній у пакетиках-стіках
Цей важливий мінерал сприяє нормальному функціонуванню нервової системи 
та належним м’язовим функціям.
• Кожен пакетик-стік забезпечує 100% рекомендованої добової дози магнію.
30 пакетиків-стіків з ароматом лимону, артикул 116646

B AMWAY Цинк у пакетиках-стіках
Цинк сприяє здоров’ю волосся, нігтів і зубів, а також нормальному функціонуванню 
імунної системи. Цинк також підтримує когнітивну фунцію організму.
• Кожен пакетик-стік забезпечує 100% рекомендованої добової дози цинку.
30 пакетиків-стіків з ароматом апельсину/лимону, артикул 116982

Ексклюзивно від
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A NUTRILITE Коензим Q10
Коензим Q10 природним чином присутній у всьому організмі. 
Цей ензим, або фермент, є хімічною сполукою, що допомагає 
перетворювати їжу на життєво важливу енергію, якої потребує 
наш організм. Природна концентрація коензиму Q10 в організмі 
зменшується з віком, саме на цьому етапі вживання його у вигляді 
дієтичної добавки може принести особливу користь.
• Містить концентрат цитрусових – грейпфрута, королівського 

мандарина і лимона
• Не містить штучних ароматизаторів, барвників та консервантів.
60 капсул, артикул 0191

A

B NUTRILITE™ Комплекс Омега-3
Оскільки наш організм не виробляє у достатній 
кількості поліненасичені омега-3 жирні кислоти, 
ми маємо забезпечити їх отримання із зовнішніх 
джерел, таких як риба або дієтичні добавки 
на основі риби.
• Два активні складники Комплексу 

Омега-3 – це ЕПК (ейкозапентаєнова 
кислота) та ДГК (докозагексаєнова кислота). 
ЕПК та ДГК підтримують нормальну роботу 
серця. Цей корисний ефект одержують за умови 
щоденного споживання 250 мг ЕПК та ДГК. 

• Допомагає надолужити брак жирних кислот 
у повсякденному раціоні.

• Одна капсула забезпечує приблизно таку саму 
кількість омега-3 жирних кислот (ДГК і ЕПК), 
що й 28 г лосося, тунця чи сардин.

90 капсул, артикул 4298

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

B
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A

A NUTRILITE Мультивітамін, жувальні таблетки
Цілодобова щоденна підтримка раціону дорослих і дітей 
віком від 7 років.
• Комплексна формула цієї дієтичної добавки містить 

одинадцять вітамінів, чотири мінерали та бета-каротин.
• Містить Концентрат тропічних фруктів NUTRILITE 

із рослинними сполуками, одержаними із цільних 
фруктів.

• Надзвичайно смачні жувальні таблетки не містять 
жодних штучних підсолоджувачів, барвників, 
ароматизаторів і консервантів.

120 таблеток, артикул 100930

B NUTRILITE Вітамін С, жувальні таблетки
Дієтична добавка найвищої якості, що містить 
30 мг вітаміну С. Підходить для дорослих та дітей віком 
від 6 років. Вітамін C необхідний для нормального 
формування колагену, що сприяє здоровому 
функціонуванню хрящів, шкіри, зубів і ясен. Окрім цього, 
він потрібен для здорового функціонування імунної 
системи.
• Забезпечує вітамін C, одержаний з одного 

з найбагатших відомих людині натуральних джерел 
– вишень ацерола

• Жувальна дієтична добавка з чудовим смаком
• Не містить штучних ароматизаторів, барвників 

та консервантів.
100 таблеток, артикул 8617

C NUTRILITE Кальцій Магній, жувальні таблетки
Кальцій і магній необхідні для підтримання 
здоров’я кісток і зубів, а також сприяють нормальному 
функціонуванню м’язів.
• Жувальна дієтична добавка з чудовим смаком 

для дорослих і дітей віком від 12 років.
• Містить кальцій, отриманий із мушель устриць.
• Не містить штучних ароматизаторів, барвників 

та консервантів.
80 таблеток, артикул 5847

C
B

Кількість вітаміну C 
в одній маленькій 
вишні ацероли 
дорівнює кількості 
вітаміну C 
у чотирьох 
апельсинах

ДІТИ Й РОДИНА
Добре самопочуття вашої родини для нас передусім. 
Торгова марка NUTRILITE™ розробила асортимент 
дієтичних добавок, які допомагають вирішити 
проблеми браку поживних речовин, які найчастіше 
виникають у дітей та їхніх батьків.

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Щоб отримати 1 кг концентрату вишні 
ацерола, знадобиться 14 кг цих ягід.
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А ВИ ПРО ЦЕ  
ЗНАЛИ?
NUTRILITE – це єдина 
світова компанія-
виробник вітамінів 
і мінералів, що вирощує, 
збирає та обробляє 
рослини на власних 
екологічно чистих фермах, 
розташованих у США, 
Мексиці та Бразилії.

A NUTRILITE™ Гінкго білоба плюс ДГК
Ця ексклюзивна формула NUTRILITE містить особливе 
поєднання рослинних екстрактів та концентратів 
NUTRILITE. ДГК (докозагексаєнова кислота) є незамінною 
жирною кислотою, що також у високій концентрації 
міститься в мозку. 
• Гінкго білоба сприяє збереженню пам’яті і когнітивних 

функцій, особливо з віком.
• Також сприяє гарному слуху і зору.
100 капсул, артикул 8005

C NUTRILITE Чорниця плюс лютеїн
Ця спеціальна формула поєднує екстракти чорниці та африканських нагідок. Також 
містить ДГК (докозагексаєнову кислоту) з жиру тунця.
• Антоціанозіди чорниці є антиоксидантом, який допомагає зберегти належне 

функціонування сітківки. Окрім цього, даний продукт може допомогти стабілізувати 
здоровий рівень колагену в очах

• Для втомлених, перенапружених очей 
• Має натуральний смак перцевої м’яти
62 капсули, артикул 8007

D NUTRILITE™ Примула Плюс
Цей продукт NUTRILITE на основі цілющих трав містить спеціальну суміш олій примули 
вечірньої та огірочника, а також авраамове дерево, донґ-квай та женьшень. Цей 
продукт був спеціально розроблений для підтримки доброго самопочуття жінки 
протягом менструального циклу. Рекомендована доза: Вживайте по 1–4 гелеві капсули 
на день,бажано під час їди.
120 гелевих капсул, артикул 100135

B NUTRILITE Часник
Часник сприяє нормальному функціонуванню 
імунної системи, опірності до тимчасових стресів 
і здоров’ю серця / підтримує належний рівень 
холестерину в крові.
• Вживання цієї дієтичної добавки – зручний спосіб 

отримати всі переваги споживання часнику 
без неприємного запаху.

• Має освіжаючий аромат перцевої м’яти.
120 таблеток, артикул 109705

A
B

CЦІЛЮЩІ 
РОСЛИНИ
Цінність рослинних інгредієнтів у 
збалансованому раціоні всім відома. Ми 
провели роки досліджень у прагненні 
оптимізувати рослинні складники NUTRILITE™, 
аби забезпечити нашим споживачам 
досконалу суміш інгредієнтів у продуктах 
преміум-класу із застосуванням перевіреної 
технології.

D
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C NUTRILITE Порошкова клітковина
Цей якісний порошок, що не має смаку, можна додавати до їжі і напоїв, щоб поповнити 
свій раціон харчовою клітковиною.
• Високоякісна суміш трьох видів розчинної клітковини, отриманої з натуральної 

рослинної сировини.
• Цей порошок без запаху і крупинок легко змішується з негазованими напоями, 

або натомість ним можна посипати їжу, не змінюючи її смаку.
Упаковка з 30 пакетиків-стіків по 6 г кожен, артикул 102736

D NUTRILITE КЛК 500
NUTRILITE КЛК 500 – це дієтична добавка з кон’югованою лінолевою кислотою, 
отриманою зі 100% сафлорової олії.
180 капсул, артикул 100280

B NUTRILITE Суміш клітковини, жувальні таблетки
Клітковина є невід’ємною складовою здорового раціону, 
проте її споживання у належній кількості може виявитись 
непростим завданням. Ця високоякісна дієтична добавка 
суттєво його полегшує.
• Удосконалена суміш харчової клітковини із 13 видів 

високоякісних рослинних джерел, зокрема з акації, 
цукрової тростини, вівса, вишні ацероли, пшениці, 
лимона, сої, опунції, яблука, гороху, ячменю та моркви.

• Жувальна дієтична добавка з чудовим смаком 
апельсина та вершків.

30 таблеток, артикул: 104283

B

C
D

ЗНИЖЕННЯ ВАГИ
Контролювати своє споживання калорій і водночас підтримувати баланс 
поживних речовин значно легше завдяки напоям, протеїновим батончикам 
та дієтичним добавкам NUTRILITE™.

A

A NUTRILITE Карб Блокер (Блокатор вуглеводів)
Дієтична добавка, що допомагає людям, які виконують програму 
зниження ваги, контролювати рівень вуглеводів. Призначена для 
вживання у разі необхідності при споживанні високовуглеводних страв.
• Обмежує всмоктування вуглеводів.
• Лише 3 таблетки* блокують до 500 калорій на один прийом їжі.
• Може бути корисною для контролювання перепадів апетиту.
90 таблеток, артикул 100193
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А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Ця програма відповідає основним засадам 
Інституту здоров’я Nutrilite (ІЗН) щодо здорового 
харчування та дотримання певного раціону.

Ми свідомі того, що кожна людина унікальна і по-різному реагує 
на ту чи іншу їжу або фізичну активність. Кожен із нас неповторний, 
і враховуючи це, ми тривалий час співпрацювали з науковцями, 
дієтологами та фахівцями з фізичних вправ, аби розробити 
індивідуальний підхід до зниження ваги. Результатом цієї 
широкомасштабної співпраці стала bodykey від NUTRILITE, індивідуальна 
програма зниження ваги, в основі якої лежить аналіз вашого 
генетичного профілю. За результатами аналізу вам буде рекомендовано 
один із трьох типів раціону в рамках програми (зі зниженим вмістом 
жирів, зі зниженим вмістом вуглеводів або збалансований). Потім 
результати сполучаються з даними про ваш спосіб життя й харчові 
уподобання з метою розробити персоналізований План харчування 
та фізичних вправ, який ідеально підходить саме для вас*.

*  Неповнолітні і люди з ІМТ нижче 18,5 не можуть брати участі у програмі bodykey від NUTRILITE. Жінки в період вагітності та 
годування грудьми, а також люди, чий ІМТ перевищує 30, мають проконсультуватися з лікарем, перш ніж брати участь у програмі 
bodykey від NUTRILITE. Будь ласка, візьміть до уваги, що Amway автоматично виключатиме жінок у період вагітності та годування 
грудьми з участі у програмі зниження ваги, доки не одержить офіційного схвалення такої участі від їхнього лікаря.

Програма bodykey від NUTRILITE свідома того, що для зниження 
ваги потрібно дещо більше, ніж просто дієта і фізичні вправи, 
а саме – можливість одержати слушну пораду, вчасну підтримку 
та оптимально збалансовану їжу на кожному етапі шляху 
до оптимальної ваги. Програма bodykey від NUTRILITE гарантує, 
що ви одержите доступ до усього цього плюс інструкції і поради 
на платформі Мій онлайн-тренер bodykey. Вона також забезпечить 
вам доступ до тисяч рецептів, понад 70 відеороликів із фізичними 
вправами та цілого розмаїття інтерактивних інструментів, 
які допоможуть вам не збитися зі шляху. Що більше, ми розробили 
лінію продуктів миттєвого приготування, напоїв та дієтичних добавок, 
аби допомогти вам досягти своїх цілей щодо оптимальної ваги.

Компанія Amway залишає за собою право призупинити роботу сайту і/або обмежити доступ 
користувачів на сайт з огляду на серйозні причини на свій розсуд в будь-який час та без попереднього 
оповіщення.

bodykey від NUTRILITE™

bodykey від NUTRILITE – це індивідуальна програма зниження ваги, яка враховує вашу 
генетичну схильність, аби допомогти вам втратити вагу і, що важливіше, зберегти ї ї у 
майбутньому.

ЗА ДОКЛАДНІШОЮ  
ІНФОРМАЦІЄЮ
завітайте на  
www.amway.ua
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ЯК САМЕ НАША ПРОГРАМА 
ДОПОМАГАЄ ВАМ ДОСЯГТИ 
ОПТИМАЛЬНОЇ ВАГИ?

*  Цей продукт підлягає особливим правилам повернення, і на нього не поширюється звичайна 90-денна Гарантія 
задоволеності якістю Amway.

КРОК 1
Набір bodykey*
Набір bodykey – це перший крок до нових ВАС, і він містить усе, 
що потрібно вам для початку програми.

КРОК 2
Генетичний тест
Простий і безболісний тест, який можна зробити усього 
за п’ять хвилин просто у затишку вашої домівки. Потім зразок 
ДНК надсилається для аналізу у вже оплаченій упаковці 
за вказаною на ній адресою. Завдяки системі унікального 
кодування ви можете бути впевнені, що ваш зразок буде 
проаналізований абсолютно конфіденційно.

КРОК 7
Успіх!
Шлях кожного до своєї оптимальної ваги є унікальним, 
і лише ви знаєте, що означає для вас досягнення бажаної ваги. 
Це можливість знову вдягнути улюблені джинси або почуватися 
впевнено на співбесіді у пошуках нової роботи. bodykey від NUTRILITE 
не вимірює успіх лише кількістю втрачених кілограмів – вона 
ставить за мету краще самопочуття та можливість почуватися 
комфортно і впевнено у своєму тілі. А чудова новина полягає у тому, 
що ця програма допоможе вам і надалі дотримуватись здорового 
способу життя та утримувати свою ідеальну вагу довгі роки.

КРОК 6
Дієтичні добавки
Ваш персоналізований План харчування та фізичних вправ 
автоматично визначатиме, які дієтичні добавки найкраще 
відповідають вашим потребам з огляду на зниження ваги. Окрім 
дієтичних добавок NUTRILITE™ ми спеціально розробили Блокатор 
жирів та Карб блокер (Блокатор вуглеводів), щоб допомогти 
вам легше досягти своєї мети.

КРОК 5
bodykey Харчові продукти і Трав’яний чай
Нова лінія смачних продуктів миттєвого приготування, спеціально 
розроблених з огляду на результати вашого Генетичного тесту, 
разом із надзвичайно смачним трав’яним чаєм допоможуть 
вам дотримуватись вашого раціону у будь-який час, де б ви не були.

КРОК 4
Мій онлайн-тренер bodykey
Платформа Мій онлайн-тренер bodykey – це справжнє осердя програми, і вона щодня 
буде підтримувати, наставляти і мотивувати вас на шляху до вашої мети. Розроблена 
командою фахівців із фітнесу, дієтологів і психологів, ця онлайн-платформа є чудовим 
інструментом, який допоможе вам знижувати вагу у здоровий спосіб. Приблизно 
через 10–15 днів після того, як ви виконаєте кроки 2 і 3, ваш персоналізований План 
харчування і фізичних вправ стане доступним для користування, адже будуть готові 
результати вашого Генетичного тесту. Мій онлайн-тренер bodykey пропонує тисячі 
рецептів, розроблених з тим, аби задовольнити ваші особисті потреби, понад 70 відео-
роликів, які перетворять заняття спортом на веселу розвагу, плюс безліч інших 
інтерактивних інструментів, аби проторувати вам шлях до успіху.

КРОК 3
Розробити мій план
Після того як ви зареєструйтесь на www.bodykey.com.ua, вас попросять розповісти 
нашим фахівцям про свої уподобання у їжі та фізичних вправах, щоб вони змогли 
персоналізувати ваш План харчування та фізичних вправ, аби вам було легко 
інтегрувати його у свій спосіб життя.

ЗА ДОКЛАДНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
завітайте на www.amway.ua
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*  На програму зниження ваги, у тому числі на Набір bodykey та Генетичний тест, не поширюється Гарантія задоволення якістю Amway. Запечатані оригінальні Набори bodykey 
можна повернути вашому Незалежному підприємцю Amway і одержати свої гроші назад у повному обсязі. Передбачені законом гарантії та право споживача на повернення 
продукції залишаються без змін.

Артикул 117681

Набір bodykey* 
Ваш шлях до оптимальної ваги починається 
із замовлення Набору bodykey. У ньому ви знайдете 
все, що вам потрібно, аби почати працювати над 
досягненням своєї оптимальної ваги.  
Набір продуктів bodykey включає:

B/

A/
C/

A/  Коробка з Генетичним 
тестом

До складу набору входять три тестові тампони 
та інструкції, як взяти зразок своєї ДНК.

D/  Продукти на підтримку 
програми

Ретельно дібрані продукти забезпечать 
вам найкращий можливий старт. До таких 
продуктів належать NUTRILITE™ Порошкова 
клітковина, bodykey™ Трав’яний чай та зручний 
bodykey Шейкер. 

B/ Унікальний код
Цей унікальний код, який ви знайдете всередині 
коробки з Генетичним тестом, гарантуватиме 
його конфіденційність та стане вашим 
реєстраційним ключем для доступу до функції 
Мій онлайн-тренер bodykey.

C/ Література
Розмаїття матеріалів, підготовлених фахівцями, 
забезпечить вам усебічну інформацію 
про цю програму і те, як правильно її розпочати.

D/

На додаток до усього цього ви одержите доступ до платформи Мій онлайн-тренер bodykey. Наша команда 
дієтологів, фахівців із фітнесу та психологів-біхейвіористів буде готова надати вам підтримку 24 години на добу 
7 днів на тиждень. Мій онлайн-тренер bodykey також забезпечить вам тисячі різноманітних рецептів, понад 
70 розважальних і легких для наслідування відеороликів із фізичними вправами, а також широке розмаїття 
корисних інтерактивних інструментів, які допоможуть вам не збитися зі шляху. Ви можете довіритись 
Мій онлайн-тренер bodykey у тому, що вона завжди надасть вам підтримку, повсякчас мотивуватиме 
вас і стежитиме за кожним вашим кроком на шляху до успіху.

ЗА ДОКЛАДНІШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
завітайте на www.amway.ua
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bodykey від NUTRILITE™ 
Шейкер
Зручний і практичний шейкер, що складається з чотирьох відділень: 
Артикул 301617

Основне відділення призначене для холодних рідин 
і може використовуватись для приготування напоїв 
і коктейлів. Удосконалений дизайн спіралі допоможе 
приготувати ідеальний кремовий мікс або коктейль-
смузі.

1/
Друге відділення спеціально призначене для збереження 
вітамінних і мінеральних дієтичних добавок у формі таблеток 
або капсул. Це відділення поділено на три частини і дозволяє 
зручно зберігати три різні типи дієтичних добавок.

2/

Третє і четверте відділення призначені для порошкових 
продуктів, таких як кремові мікси та дієтичні добавки 
у формі порошку.3/

4/

1/

2/
3/

4/

НЕ 
МІСТИТЬ
БІСФЕНОЛУ 
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bodykey™ ПРОДУКТИ 
МИТТЄВОГО ПРИГОТУВАННЯ
Ваш План харчування та фізичних вправ включає рекомендації щодо 
цілої низки надзвичайно смачних продуктів миттєвого приготування, які 
допоможуть вам дотримуватись вашої програми незалежно від того, де ви 
знаходитесь. Продукти bodykey миттєвого приготування допоможуть вам 
контролювати кількість калорій та розмір своїх порцій, а також обмежити 
споживання вуглеводів і жирів. Вони пропонуються в розмаїтті смаків у 
формі, що відповідає раціону зі зниженим вмістом жирів або вуглеводів чи 
збалансованому раціону, – згідно з результатами вашого Генетичного тесту.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВАМ РАЦІОН  
ТА КОЛЬОРОВЕ КОДУВАННЯ
Коли ви зробите Генетичний тест і надішлете зразок своєї ДНК до лабораторії, науковці 
проаналізують його, аби зрозуміти особливості вашого генетичного профілю. Такий 
аналіз дасть нам можливість перевірити, як ваш організм реагує на жири, вуглеводи 
та інші чинники, що впливають на вагу, зокрема на фізичну активність. На основі цього 
складного аналізу наші експерти зарахують вас до однієї з трьох категорій і розроблять 
персоналізований План харчування та фізичних вправ, який зокрема рекомендуватиме 
вам надзвичайно смачні продукти миттєвого приготування bodykey.

ЯКИМ ЧИНОМ ПРОДУКТИ bodykey 
ДОПОМОЖУТЬ МЕНІ ЗНИЗИТИ ВАГУ?
Щоб допомогти вам легко знаходити харчові продукти, які найкраще відповідають 
рекомендованому вам раціону, ми розробили смачні продукти миттєвого приготування 
і позначили їх різними кольорами. Завдяки такому кольоровому кодуванню ви швидко 
і легко обиратимете продукти згідно з результатом вашого Генетичного тесту та цілями 
щодо оптимальної ваги.

Кремовий мікс зі смаком ванілі, в рамках 
раціону зі зниженим вмістом вуглеводів 
14 пакетиків x 24,5 г, артикул: 116655
Кремовий мікс зі смаком ванілі, в рамках 
раціону зі зниженим вмістом жирів 
14 пакетиків x 29,5 г, артикул: 116649
Кремовий мікс зі смаком ванілі, в рамках 
збалансованого раціону 
14 пакетиків x 23,5 г, артикул: 116661

Кремовий мікс зі смаком шоколаду, 
в рамках раціону зі зниженим вмістом 
14 пакетиків x 24,5 г, артикул: 116654
Кремовий мікс зі смаком шоколаду, 
в рамках раціону зі зниженим вмістом жирів 
14 пакетиків x 29,5 г, артикул: 116648
Кремовий мікс зі смаком шоколаду, 
в рамках збалансованого раціону 
14 пакетиків x 26,5 г, артикул: 116660

bodykey КРЕМОВІ МІКСИ
Ці надзвичайно смачні кремові мікси пропонуються у двох 
смаках і були створені на підтримку вашої програми зниження 
ваги. Скористайтеся своїм шейкером bodykey, щоб змішати 
вміст одного пакетика з 250 мл знежиреного молока, добре 
струсіть – і насолоджуйтесь.

ЖОВТИЙ  
ДЛЯ РАЦІОНУ 
ЗІ ЗНИЖЕНИМ 
ВМІСТОМ  
ВУГЛЕВОДІВ

ЧЕРВОНИЙ 
ДЛЯ РАЦІОНУ 
ЗІ ЗНИЖЕНИМ 
ВМІСТОМ  
ЖИРІВ

ПОМАРАНЧЕВИЙ  
ДЛЯ  
ЗБАЛАНСОВАНОГО 
РАЦІОНУ

bodykey™ БАТОНЧИКИ
Ці батончики двох апетитних смаків підтримають ваш індивідуальний План харчування та фізичних 
вправ, забезпечуючи здоровий перекус, коли ви зголоднієте і не матимете часу чи можливості 
приготувати повноцінну страву.

Батончик зі смаком фруктів, у рамках 
раціону зі зниженим вмістом вуглеводів 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116659
Батончик зі смаком фруктів, у рамках 
раціону зі зниженим вмістом жирів 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116653
Батончик зі смаком фруктів, у рамках 
збалансованого раціону 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116665
 
Кожна коробка загальною вагою 840 г містить 
14 батончиків по 60 г кожен.

Батончик зі смаком шоколаду, в рамках 
раціону зі зниженим вмістом вуглеводів 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116658
Батончик зі смаком шоколаду, в рамках 
раціону зі зниженим вмістом жирів 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116652
Батончик зі смаком шоколаду, в рамках 
збалансованого раціону 
14 батончиків x 60 г, артикул: 116664
 
Кожна коробка загальною вагою 840 г містить 
14 батончиків по 60 г кожен.
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Блокатор жирів блокує 
до 27% жирів в одному 

прийомі їжі.

Блокатор жирів
Блокатор жирів – це «розумна» дієтична добавка, 
яка мінімізує засвоєння харчових жирів. Містить екстракт 
клітковини кактусу опунції.
80 таблеток, артикул 116667

bodykey™ ТРАВ’ЯНИЙ ЧАЙ
Цей розслабляючий трав’яний чай може 
пити будь-який учасник програми 
bodykey від NUTRILITE™ незалежно від 
результатів свого Генетичного тесту. Букет 
цього напою складається з лемонграсу, 
зеленого чаю та кропиви, він допомагає 
споживати оптимальну кількість рідини, 

що є надзвичайно важливим як для міцного 
здоров’я загалом, так і для зниження ваги зокрема. 
Покладіть один чайний пакетик у чашку з 200 мл 
крутого окропу та дайте настоятись 5 хвилин, перш 
ніж пити.

bodykey Трав’яний чай
Артикул 116670
Кожна 45-грамова упаковка містить 25 пакетиків чаю

РЕКОМЕНДОВАНІ ДІЄТИЧНІ
ДОБАВКИ
Спеціально розроблені для програми bodykey від 
NUTRILITE™ Блокатор жирів та Карб блокер (Блокатор 
вуглеводів) сприяють зменшенню кількості 
спожитих калорій та допоможуть вам позбутися 
зайвих кілограмів.
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C NUTRILITE Порошкова клітковина
30 пакетиків-стіків x 6 г,  
артикул 102736

D NUTRILITE Суміш клітковини, 
жувальні таблетки
30 таблеток, артикул 104283

E NUTRILITE Комплекс Омега-3
90 гелевих капсул, артикул 4298

F NUTRILITE КЛК 500
180 капсул, артикул 100280

ДОПОМІЖНІ ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
Розмаїття дієтичних добавок на основі натуральних джерел допоможуть надолужити брак 
будь-яких поживних речовин у вашому раціоні, а також підвищити рівень енергії, мати здорове 
травлення та залишатися в формі на шляху до бажаної ваги.

D

C

E
F

B NUTRILITE Дейлі
30 таблеток, артикул 100030
60 таблеток, артикул 4504

A Полівітамінна / мультимінеральна / фітопоживна  
дієтична добавка NUTRILITE DOUBLE X
Кількість таблеток, розрахована на 31-денний курс,  
артикул 102687
Змінна упаковка:кількість таблеток, розрахована 
на 62-денний курс, артикул 103377

B

A
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* Джерело: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims

Рухаючись по швидкісній трасі, легко забути вчасно 
підзарядитись.

А наслідком є втома, стрімкі зміни настрою та втрата концентрації 
уваги. Саме час підзарядити свій день позитивною енергією разом 
з Енергетичним напоєм XS! Містить дієву кількість вітамінів 
В у поєднанні з кофеїном і таурином та ароматизований трав’яною 
сумішшю китайського женьшеню і ягід бразильської пальми асайї. НУЛЬ 
грамів цукру та дуже мало калорій – цей смачний енергетичний напій 
допоможе вам завершити напружений день переможцем.
Рекомендується вживати охолодженим. Просто відкрийте, 
пийте і насолоджуйтесь!

Відвідайте офіційну сторінку Енергетичних напоїв XS на Facebook, 
щоб поділитись позитивною енергією та завжди бути в курсі акційних 
пропозицій та запланованих заходів: www.facebook.com/XSEurope.

Посланець марки XS Амір Каббані є одним із найкращих професійних 
фрірайдерів на маунтинбайку в Європі.

Щоб дізнатися більше, будь ласка, відскануйте зображення на цій сторінці за допомогою 
додатку Доповненої реальності Amway!

XS™ Power Drink
Не встигаєте за життям? Приготуйтесь злетіти до небес 
із Енергетичним напоєм XS! XS – перша світова марка 
«енергетичних напоїв» без цукру*
Ключові переваги:
• ЧУДОВИЙ смак, НУЛЬ грамів цукру і мало калорій
• Зменшує втому та почуття виснаженості й апатії
• Допомагає діяти ефективно
• Підтримує метаболізм енергії

12 банок x 250 мл, смаки:

Артикул 117138 
XS™ Power Drink Енергетичний напій  
(зі смаком тропічних фруктів)

Артикул 117139 
XS™ Power Drink Енергетичний напій  
(зі смаком лимону)

Артикул 118766 
XS™ Power Drink Енергетичний напій  
(зі смаком лісових ягід)

АКТИВНИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ

 XS™ POWER DRINK
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B

C

D

АКСЕСУАРИ 
NUTRILITE

A
Збагачений вітамінами C та E

C NUTRILITE Коробка для таблеток
Практична, міцна та зручна у використанні 
коробка для зберігання ваших дієтичних добавок 
NUTRILITE, що складається з трьох менших і двох 
більших відділень.
Розмір: 10,2 см (довжина) х 6,2 см  
(ширина) х 3,3 см (глибина).
Артикул 111661

D NUTRILITE Фірмовий рушник
Ідеальний для спортивної зали, басейну чи пляжу, 
це м’який і водночас міцний рушник зі 100% бавовни 
має досить великий розмір: 128 см х 70 см.
Артикул 212060

* Комплекс червоного помаранчу (Red Orange Complex – ROC) є торговою маркою Bionap SRL

АКТИВНИЙ  
СПОСІБ ЖИТТЯ
Регулярні фізичні заняття дуже важливі, проте не можна 
дозволяти собі втрачати життєво необхідні поживні речовини. 
Дієтичні добавки NUTRILITE™ для активного способу життя 
були розроблені спеціально для того, щоб допомагати вам 
підтримувати себе в оптимальній формі.

B NUTRILITE STRIVE+™ Концентрований регідраційний напій 
зі смаком грейпфрута
У ході інтенсивних фізичних занять вам необхідно поповнювати 
запас поживних речовин та рідини у своєму організмі. Напій 
NUTRILITE STRIVE+ створений для відновлення водного балансу 
в організмі людей, які ведуть активний спосіб життя і прагнуть 
все пізнати на власному досвіді.
• Забезпечує дієву гідратацію під час інтенсивних фізичних вправ
• Відновлює електроліти, натрій і калій, втрачені 

під час виснажливої фізичної діяльності
• Містить 100 мг Комплексу червоного помаранчу (Red Orange 

Complex™)*.
Упаковка з 20 пакетиків-стіків. 
Смак грейпфрута, артикул 103788

A NUTRILITE fitH
2
O™ Концентрат напою зі смаком персика

NUTRILITE fitH
2
0 є низькокалорійним і низьковуглеводним приємним 

способом додати смаку будь-якій стандартній пляшці питної води, 
щоб допомогти підживити свій організм і наситити його вологою 
під час неважкої фізичної діяльності.
• Вітаміни Е і С сприяють захисту клітин від окислення, тоді як вітаміни 

B6, B12, пантотенова кислота й ніацин допомагають зменшити втому 
і відчуття виснаженості

• Містить Комплекс червоного помаранчу (Red Orange Complex) 
та вітаміни

• Допомагає поповнити запас води та поживних речовин в організмі
• Споживати легко і швидко – просто додайте вміст одного пакетика-

стіка до півлітрової пляшки води
Упаковка з 20 пакетиків-стіків.  
Смак персика, артикул 103787
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A

B

A AMWAY™ Кава натуральна мелена 
Виготовлена виключно з кавових зерен сорту «арабіка», вирощенних в екваторіальних 
регіонах, ця кава вражає своїм бездоганним ароматом і смаком. Чудово смакує у будь-
який час доби і стане приємним завершенням вечірки.
4 упаковки по 250 г кожна, артикул 100180

B AMWAY™ Кава розчинна 
Розчинна кава, найкраще придатна для споживання у будь-який час, високоякісна 
суміш, виготовлена з ароматних кавових зерен 100% «арабіки», висушена за методом 
сублімації та ретельно запакована у фольгу для збереження свіжості.
4 упаковки з фольги по 100 г кожна, артикул 100257

ХАРЧОВІ 
ПРОДУКТИ 
І НАПОЇ
Прагнення Amway забезпечувати своїм 
клієнтам продукцію лише найвищої 
якості поширюється і на виробництво 
лінії харчових продуктів і напоїв. 
Використовуючи одні з найкращих 
складників та автентичні рецепти і суміші, 
Amway з гордістю представляє вашій увазі 
цей асортимент харчових продуктів і напоїв, 
що стануть чудовим кулінарним надбанням 
будь-якої кухні.
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B

B AMWAY™ Кава в зернах
Натуральні кавові зерна сорту «арабіка» найвищої якості з країн, найбільш відомих 
своїми кавовими плантаціями. Легко перемелюються та забезпечують найсвіжішу каву 
будь-яким способом приготування, у тому числі у кава-машині, звичайній та фільтраційній 
кавоварці.
4 упаковки по 250 г кожна, артикул 100181

A AMWAY™ Кава еспресо натуральна мелена
Отримайте насолоду від насиченого смаку кави еспресо особливо дрібного помелу, 
яку можна пити окремо або використовувати як основу для інших кавових напоїв, таких 
як капучіно чи лате. Виготовлена зі 100% кавових зерен «арабіка».
4 упаковки по 250 г кожна, артикул 100209
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A AMWAY™ Чай «Дарджилінг» 
Цей особливий чай вирощують, збирають і обробляють лише на чайних плантаціях, 
розташованих у затишку підніжжя Гімалайських гір. Його легкий квітковий аромат 
і вишуканий смак ще нікому в світі не вдалося відтворити, тому він залишається справжнім 
аристократом серед чаїв.
200 г, артикул 101162
(100 чайних пакетиків з етикетками)

B AMWAY™ Чай «Англійський сніданок»
Цей чай представляє собою чудову суміш високоякісних чаїв із найкращих плантацій 
світу. Він має розкішний збалансований смак і глибокий сяючий колір. Дозвольте собі 
чашечку вишуканого тонізуючого чаю, що приємно доповнить ваш день.
8 упаковок із фольги по 125 г кожна, артикул 117591
(40 чайних пакетиків у кожній упаковці)

B

A

ЗД
ОР

ОВ
’Я

 Х
АР

ЧО
ВІ

 П
РО

ДУ
КТ

И 
І Н

АП
ОЇ

/177/176



Макаронні вироби від Amway
Оригінальні італійські макаронні вироби 
виготовлені на 100% із надтвердих сортів пшениці 
найвищої якості. Вироблені так званим методом 
«trafilatura al bronzo», який забезпечує специфічну 
шерехату поверхню та сприяє тому, аби соуси 
рівномірно приставали до пасти і краще 
просочували її.

A Фузілі
6 x 500 г, артикул 4658

B Спагеті 
4 x 1000 г, артикул 4655

B

A
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B

A

B ОЛИВКОВА ОЛІЯ EXTRA VIRGIN від Amway
Ми тривалий час співпрацюємо з Carapelli Firenze, 
провідним італійським виробником високоякісних 
ексклюзивних продуктів, розробляючи оливкову 
олію холодного віджиму з насиченим смаком. 
Виготовлена із середземноморських олив. 
Поліфеноли оливкової олії сприяють захисту ліпідів 
крові від впливу оксидантів.
2 x 750 мл, артикул 3963

A Бальзамічний оцет
Відомий своїм насиченим фруктовим ароматом 
та вишуканим кисло-солодким смаком, цей бальзамічний 
оцет, виготовлений в Італії, є обов’язковим інгредієнтом 
для шеф-кухарів, любителів кулінарії та будь-кого, 
хто прагне розширити свої знання та навички у цій галузі. 
Виготовлений із сортів винограду Треб’яно та Ламбруско, 
відомих своїм насиченим смаком. Використовуйте 
під час готування їжі або як приправу до вже готових 
страв.
500 мл, артикул 200662
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183/ 
ОСЕЛЯ
Речі, які варто мати 
у кожній оселі.

http://facebook.com/amwayhome.europe За докладнішою інформацією завітайте на www.amway.ua

http://facebook.com/amwayhome.europe
http://www.amway.ua/


AMWAY HOME 
В основі нашої лінії засобів для 
домогосподарства лежить вражаюча BIOQUEST 
FORMULA™. Поєднуючи зібрані по всьому світу 
натуральні складники, такі як кокосові горіхи 
та цитрусові, очищувачі на основі BIOQUEST 
FORMULA дають вам можливість...

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного пристрою зображення Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного пристрою зображення 
Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

AMWAY HOME™

Дім там, де твоє серце
Саме так розпочалась історія Amway, і через 50 років 
інвестицій та інновацій ми і сьогодні пропонуємо 
нашим споживачам гідний подиву асортимент 
високоефективних і безпечних для довкілля 
засобів, які допомагають створити затишну здорову 
атмосферу в оселі.

...досягати більшого із меншими 
зусиллями й витратами
Оскільки значну частину наших засобів становлять активні 
складники, вам потрібно мало води й енергії, щоб користуватися 
ними, а це означає менше зайвих витрат. А оскільки вони 
надзвичайно ефективні, ви витрачатимете менше часу на 
прибирання і більше – на те, щоб жити у своє задоволення.

...прийняти правильне рішення
Наші очищувачі у ЄС схвалено Міжнародною асоціацією 
виробників мила, очищувальних засобів і засобів догляду 
(International Association for Soaps, Detergents and Maintenance 
Products – AISE). Сертифікат цієї провідної європейської 
організації в індустрії засобів для домогосподарства свідчить 
про те, що наша продукція відповідає ї ї екологічним, соціальним 
та економічним стандартам – це красномовне визнання 
наших зусиль, спрямованих на виробництво високоефективних 
очищувачів, які не завдають шкоди довкіллю.

...прийняти найкраще рішення
Завдяки нашій багатолітній історії та міцній репутації виробника 
товарів найвищої якості ви можете бути певні, що користуєтесь 
просто фантастичними засобами. А оскільки ми пропонуємо 
неймовірно широкий асортимент очищувачів на будь-який 
випадок життя, у вас немає потреби шукати деінде – це 
заощаджує ваш час і гроші.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

ОС
ЕЛ

Я 
AM

W
AY

 H
OM

E™

/185



Усі засоби* AMWAY HOME містять 
BIOQUEST FORMULA:
Це означає, що вони забезпечують 
потужну очисну дію та:
• Концентровані
• Піддаються розкладанню 

мікроорганізмами
• Протестовані дерматологами * за винятком SA8 Спрея попереднього очищення для виведення плям та AMWAY HOME Green Meadows Концентрованого освіжувача повітря.

Наша унікальна BIOQUEST 
FORMULA забезпечує 
неперевершену 
очищувальну дію

B

A

B SA8 Color Концентрований порошок для прання 
кольорових тканин
Високоефективне очищення плюс захист кольору 
– за будь-якої температури: від 30˚C до 95˚C.
• Потужна формула «герметично блокує» колір, 

щоб запобігти знебарвленню тканин.
• Захищає від линяння на інші тканини.
3 кг, артикул 109850 s

C

C SA8 Baby Концентрований порошок для прання 
дитячої білизни
Цей м’який пральний засіб був спеціально розроблений 
для чутливої шкіри малюків; він очищує за будь-якої 
температури: від 30˚C до 95˚C.
• Формула на основі натуральних компонентів була 

схвалена педіатрами та дерматологами.
• Не залишає жодних решток, здатних подразнити шкіру.
• М’яке і водночас бездоганне видалення найстійкіших 

плям.
3 кг, артикул 109851 s

A SA8™ Premium Концентрований пральний 
порошок
Наш найпопулярніший пральний засіб на основі 
активного кисню забезпечує високоефективне 
очищення за будь-якої температури: 
від 30˚C до 95˚C.
• Активний кисень, що гарантує високоефективне 

очищення, робить кольоровий одяг яскравішим, 
а білий – білосніжним.

• Відмінна розчинність формули дозволяє йому 
негайно братися до роботи, видаляючи стійкі 
плями та бруд.

• Містить силікати, що запобігають корозії металу 
як на застібках для одягу, так і на деталях 
пральних машин.

1 кг, артикул 109848 s
3 кг, артикул 109849 s

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ
Ви завжди можете покладатись на засоби AMWAY 

HOME™ SA8™, якщо прагнете мати чисту й свіжу 

білизну й одяг. Комплекс активних складників – 

BIOQUEST FORMULA™ – ефективно видаляє найстійкіші 

плями, водночас усі засоби для прання залишаються 

надзвичайно м’якими для щоденного одягу, делікатних 

і сучасних тканин. Наші пом’якшувачі для тканин 

розправляють їхні волокна, полегшуючи прасування, 

повертаючи одягу приємне відчуття м’якості та надаючи 

йому приємного свіжого аромату. Дозвольте нам 

подбати про ваш одяг, вашу родину і ваше довкілля.

ЧИ ЗНАЛИ ВИ  
ПРО ТЕ, ЩО...?
Торік у світі було використано 
достатньо пральних порошків SA8™, 
щоб забезпечити чисту футболку 
кожному чоловікові, жінці й дитині 
на нашій планеті.

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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B SA8™ Рідкий концентрований засіб для прання
Потужний пральний засіб тривалої дії, який надовго зберігає білий одяг сліпучо 
білосніжним, а барви кольорового – насиченими.
• Неперевершено очищує усі сучасні тканини навіть у прохолодній воді температурою 

15°С.
• Поєднує отримані природним шляхом ензими, очищувальні складники, 

що розкладаються мікроорганізмами, та натуральний пом’якшувач води.
1,5 л, артикул 110477 u s
4 л, артикул 110478 u s z

C SA8 Delicate Концентрований рідкий засіб для прання делікатних тканин
М’який і водночас високоефективний пральний засіб.
• Спеціально розроблений для очищення й захисту делікатних тканин, таких як шовк, 

вовна тощо.
• М’яка формула містить складники, отримані природним шляхом.
• Підходить як для ручного, так і для машинного прання.
1 л, артикул 110479 s

A

C
B

A SA8™ Black Концентрований рідкий засіб для 
прання темного одягу
• Зберігає кольори чорного і темного одягу 

яскравими і насиченими надовше завдяки новій 
технології захисту кольору і тканини.

• Оновлює бавовняні тканини, видаляючи 
мікроволокна.

• Запобігає знебарвленню кольорів і линянню, 
тож одяг виглядає новішим і служитиме 
вам довше.

• Містить потужні складники, одержані 
з природних джерел на кшталт кокосу, 
цитрусових і натуральних мінералів.

• Не залишає на тканинах жодних решток, здатних 
подразнити шкіру.

• Протестований дерматологами, безпечний 
для всієї родини.

1 л, артикул 250508

ЧИ ЗНАЛИ ВИ  
ПРО ТЕ, ЩО...?
Жорсткість води впливає не лише на ефективність 
дії пральних засобів, а й на тривалість роботи 
пральних машин. Обов’язково дізнайтесь 
про ступінь жорсткості води у вашому регіоні 
і користуйтесь відповідною кількістю пральних 
засобів.

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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D SA8™ Tri-Zyme™ Засіб для замочування білизни та виведення плям
Неперевершений засіб подвійної дії на той випадок, коли вам потрібна найпотужніша 
зброя у боротьбі з плямами.
• Однаково добре підходить як для попереднього замочування, так і для посилення 

дії основного прального засобу.
• Завдяки особливому поєднанню трьох ензимів природного походження, він негайно 

береться до роботи, дозволяючи видалити навіть найстійкіші плями.
1 кг, артикул 110482 s

C SA8™ Концентрований пом’якшувач для тканин
Ви просто закохаєтесь у м’якість і свіжий аромат свого одягу та білизни, якими вони 
завдячуватимуть нашим пом’якшувачам «Свіже повітря Альп» та «Квітучий сад».
• Спеціальна формула мінімізує зношуваність і зменшує статичну електрику випраних 

тканин.
• Волокна тканин розправляються, що полегшує прасування й  покращує його результат.
«Свіже повітря Альп», 1 л, артикул 109852 w u

«Квітучий сад», 1 л, артикул 110480 w u

B
C

D

A

B SA8 Унiверсальний вiдбiлювач
Потужна формула видаляє навіть найбільш стійкі плями, залишаючи кольори яскравими, 
а біле – просто білосніжним. Високоефективна за будь-якої температури.
• Формула на основі активного кисню покликана посилювати дію звичайних пральних 

засобів.
• Підходить як для машинного, так і для ручного прання.
500 г, артикул 110534 u
1 кг, артикул 110481 u

A SA8™ Спрей попереднього очищення для виведення плям
Завдяки цьому зручному високоефективному засобу одного швидкого натискання 
достатньо, аби з легкістю одержати бажаний результат.
• Видаляє стійкі забруднення і плями без потреби терти або замочувати тканину.
• Ідеально підходить для комірців і манжетів сорочок.
400 мл, артикул 110403

Обприсніть найстійкіші 
плями перед початком 
прання

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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B L.O.C. Серветки для очищення
Цей зручний набір високоефективних серветок 
для очищення містить 4 упаковки, що повторно 
заклеюються. Спеціальна формула на основі натуральних 
складників. Ефективне очищення на ходу.
4 упаковки х 24 серветки, 12,5 х 22, 5 см
Артикул 110485

BA L.O.C.™ Мультифункціональний очищувач
Наш найпопулярніший засіб для щоденного 
прибирання оселі без зусиль розчиняє бруд 
та стійкі плями, залишаючи на усіх видах 
поверхонь бездоганний блиск без розводів.
• Спеціальна формула на основі натуральних 

складників.
• Висококонцентровану формулу можна 

розчиняти як у Розпилювачі пістолетного 
типу AMWAY HOME, так і просто у відрі 
в залежності від типу прибирання.

1 л, артикул 0001 n w u l

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

A

ПРИБИРАННЯ 
ОСЕЛІ
Понад 50 років тому ми представили на ринку наш 
неперевершений Рідкий органічний очищувач (Liquid 
Organic Cleaner – L.O.C.™). Сьогодні лінія побутових 
очищувачів L.O.C. від AMWAY HOME™ спирається на 
цю спадщину, пропонуючи споживачам виняткову 
ефективність та універсальність. Оскільки наша BIOQUEST 
FORMULA™ лежить в основі усіх наших засобів для 
прибирання оселі, ми з упевненістю можемо сказати, 
що жоден із них не виділяє небезпечних випарів і не 
залишає по собі шкідливих решток. Ідеальні для чистішого, 
безпечнішого дому – і довкілля.

ЧИ ЗНАЛИ ВИ 
ПРО ТЕ, ЩО...?
Враховуючи рекомендовані стандарти 
розведення, у 2009 році було продано 
достатньо Мультифункціонального 
очищувача L.O.C. від AMWAY HOME™, 
щоб очистити площу завбільшки 
у 2 000 000 футбольних полів.

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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www.epa.gov/dfe

ОС
ЕЛ

Я 
AM

W
AY

 H
OM

E™

/193/192



B L.O.C. Очищувач для скла
Гарантовано блискучий результат на всіх скляних 
поверхнях. Формула одержана природним 
шляхом, швидко проникає крізь жир і кіптяву, 
без жодних токсичних випарувань.
500 мл, артикул 117080 w l

D L.O.C. Засiб для очищення ванних кiмнат
Потужний концентрований очищувач.
• Ефективно видаляє усі види бруду у ванній кімнаті, 

у тому числі засохлу мильну піну та вапняний наліт.
• Формула на основі натуральних складників 

без жодних абразивних речовин, здатних ушкодити 
поверхні.

• За умови регулярного використання запобігає 
нашаруванню бруду і нальоту в майбутньому.

500 мл, артикул 117078 w l

A L.O.C.™ Засіб для очищення душових кабін
Нехай ваша душова кабіна повсякчас 
залишається сліпучо чистою і свіжою без зайвих 
зусиль завдяки цьому високоефективному 
очищувачу. Також підходить і для інших 
поверхонь у ванній кімнаті.
• Простий і надзвичайно дієвий – просто 

розпиліть і залиште до наступного разу, коли 
прийматимете душ.

• Із легкістю видаляє залишки мильної піни, 
бруд і вапняний наліт. Регулярне застосування 
запобігає нашаруванню бруду в майбутньому.

500 мл, артикул 117081 w l

C L.O.C.™ Мийний кухонний засіб
Потужний висококонцентрований очищувач. Без зусиль 
розчиняє товстий шар жиру або кіптяви на плиті 
та інших кухонних поверхнях.
• Формула на основі складників, одержаних природним 

шляхом, забезпечує сліпучий блиск без розводів 
та без жодних токсичних випарувань.

500 мл, артикул 117079 w l

C DA B

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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C Очищувач для туалету
Ефективний очищувач тривалої дії зі свіжим ароматом
• безслідно видаляє вапняний наліт, стійкі плями та неприємний запах.
• Потужна концентрована формула – для ефективного очищення достатньо усього 

невеликої кількості.
• Безпечний для місцевої водопровідної системи та системи обробки стічних вод.
750 мл, артикул 109864 l

B L.O.C. М’який засіб для чищення абразивного типу
Усього одна краплина – це все, що потрібно, аби щоразу м’яко і водночас ефективно 
очищати поверхні на вашій кухні та у ванній кімнаті.
• Густа кремоподібна формула очищує тверді поверхні, не дряпаючи їх.
• Активні натуральні складники забезпечують яскравий блиск без токсичних випарів.
500 мл, артикул 110486 l

A L.O.C.™ Очищувач для металевих виробів
Ефективний очищувач, здатний повернути первісний вигляд та блиск виробам 
з лакованої міді, латуні та іржостікої сталі.
• Спеціально розроблена формула подвійної дії видаляє тьмяний наліт та сліди 

від жару.
200 мл, артикул 112160

A C
B

D AMWAY HOME™ GREEN MEADOWS™ Концентрований освіжувач повітря 
і нейтралізатор запаху
Пропонує більш ефективний спосіб освіжити повітря у вашій оселі.
• Спеціальна формула на основі ексклюзивної дезодоруючої речовини NEUTRALODOR 

нейтралізує неприємні побутові запахи, замість просто маскувати їх.
• Висококонцентрована формула забезпечує потужний ефект освіження після одного 

короткого натиску на розпилювач.
• Містить ефірні олії.
150 мл, артикул 8193

D

Формула подвійної дії видаляє 
тьмяний наліт та повертає 
гарний блиск металевим 
поверхням

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

ОС
ЕЛ

Я 
AM

W
AY

 H
OM

E™

/197/196



A DISH DROPS™ Концентрована  
рідина для миття посуду
Усього одна краплина цієї 
висококонцентрованої формули утворює 
надзвичайно ефективну стійку піну.
• Чотири рази запатентована суміш 

очищувальних складників, алое 
вера, альфагідроксидні кислоти 
та натуральні екстракти шисо мають 
протиподразнювальні властивості 
та зберігають здоровий вигляд шкіри 
ваших рук.

• Можна розчиняти у холодній воді, 
що дозволяє заощадити енергію, 
яка витрачається на підігрів гарячої.

1 л, артикул 110488 n l

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

A

B DISH DROPS™ Порошок для автоматичних 
посудомийних машин
Високоефективний очищувальний засіб, який підходить 
для всіх типів посудомийних машин та діє за будь-якої 
температури води.
• Удосконалена формула, що не містить фосфатів, 

на основі активного кисню та ензимів, одержаних 
природним шляхом, розчиняє жир і присохлі залишки 
їжі.

• Запобігає виникненню плям та утворенню плівки 
від жорсткої води.

1,4 кг, артикул 110489

C DISH DROPS Таблетки для автоматичних 
посудомийних машин
Зручні у використанні мультифункціональні таблетки.
• Відмінна формула, що не містить фосфатів, поєднує 

силу активного кисню та ензимів, одержаних 
природним шляхом, здатна видалити навіть пригорілі 
залишки їжі.

• Формула, що зменшує плями від жорсткої води, 
забезпечує відмінні результати і залишає посуд лискуче 
чистим і без розводів.

• Обгортка таблетки розчиняється у воді, тож немає 
потреби попередньо розгортати таблетку.

60 таблеток, артикул 109867

D DISH DROPS SCRUB BUDS™ Металеві губки
Ці високоефективні губки без зусиль видаляють 
пригорілу їжу та плями.
• Виготовлені з ультратонкої сталі, здатні видаляти 

найстійкіший бруд без надмірного тертя.
• Підходять для очищення багатьох видів поверхонь, 

у тому числі плити, грилів, недзеркальних полірованих 
поверхонь каструль та сковорідок, фаянсового посуду.

Упаковка з 4 шт., артикул 110490

DC

B

ЧИ ЗНАЛИ ВИ  
ПРО ТЕ, ЩО...?
1 літру DISH DROPS Концентрованої 
рідини для миття посуду 
достатньо, щоб вимити понад 
30 000 тарілок. Якщо їх викласти 
в один ряд, така смуга сягне 
майже 8 км.

МИТТЯ ПОСУДУ
Миєте ви посуд вручну або у посудомийній машині 
– найважче завдання ми беремо на себе. Засоби 
для миття посуду AMWAY HOME™ розчиняють жир 
і пригорілі залишки їжі, залишаючи фаянсовий посуд, 
склянки, столові прибори, каструлі і сковорідки 
блискуче чистими. Оскільки в їх основі лежить наша 
потужна BIOQUEST FORMULA™, вони не залишають 
по собі шкідливих решток або жахливих фосфатів 
у водопровідній системі. Чудове поєднання для 
безпечнішого і здоровішого довкілля для усіх нас.

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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A AMWAY™ Очищувач для духовок
Високоефективний, простий у використанні очищувач.
• Просто нанесіть цю спеціальну формулу пензлем 

на внутрішні поверхні духовки, зачекайте 30 хвилин, 
потім витріть ганчіркою розм’якшені жир та пригорілі 
залишки їжі.

500 мл, артикул 0014

ОЧИЩУВАЧІ 
СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ
Деякі види побутових робіт потребують спеціальних 
засобів. Саме тому наші фахівці розробили 
всесвітньо відомі очищувачі спеціального 
призначення. Вони забезпечують виняткове 
очищення та бездоганний блиск як предметів 
всередині вашої оселі, так і ваших транспортних 
засобів.

C AMWAY SEE SPRAY™ Очищувач для скла
Спеціальний пінистий очищувач-спрей зробить вікна, 
дзеркала та інші скляні поверхні у вашій оселі бездоганно 
чистими.
• Активні складники, включаючи амміак і розчинник, 

що швидко випаровується, проникають крізь 
жир і кіптяву та залишають яскравий блиск без розводів.

• На відміну від рідких очищувачів, цей пінистий спрей 
не крапає і не тече – тож після очищення скляних 
поверхонь навколо буде сухо і чисто.

500 мл, артикул 8116

B ZOOM™ Концентрований очищувач
• Багатофункціональний очищувач.
• Діє швидко.
• Видаляє стійкі плями, такі як жир та бруд.
1 л, артикул 117074 n w u

B

A

C

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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A

C

D
E

C AMWAY Засіб для миття автомобілів
Ця концентрована рідина для миття автомобілів допомагає відшарувати з їхньої поверхні 
бруд, мастило і дорожній наліт. Не ушкодить захисного поліролю чи іншого професійного 
покриття та допоможе надовго зберегти яскравий блиск вашого авто.
• Швидка, проста та неймовірно економічна у використанні формула.
1 л, артикул 117075 n u

D AMWAY SILICONE GLAZE™ Поліроль для автомобілів
Чудова формула, яка відмінно полірує та захищає поверхню вашого автомобілю. 
Унікальна потужна суміш очищувальних і полірувальних складників м’яко відшаровує 
бруд і залишки старого поліролю, не ушкоджуючи покриття автомобілю.
• Цю формулу, що містить силікон заради виняткового блиску та стійкого захисту, можна 

застосовувати не лише для автомобілів, а й для інших поверхонь.
500 мл, артикул 8967

E PermaClear™* Система покриття лобового скла 
Цей революційний засіб для покриття лобового скла суттєво підвищує безпеку водія.
• Унікальна формула вкриває поверхню лобового скла шаром нелипкого полімеру, 

покращуючи видимість за будь-яких дорожніх умов – особливо у погану погоду.
• Можна застосовувати у будь-якій системі омивання лобового скла автомобілю.
500 мл, артикул 9439

* PermaClear® є торговою маркою PermaClear Ltd, Белфаст, Північна Ірландія.

A AMWAY™ Восковий поліроль для меблів
Густа кремоподібна формула цього 
мультифункціонального спрею водночас очищує, 
полірує і захищає дерев’яні поверхні. Просто розпиліть 
та протріть м’якою ганчіркою, щоб насолоджуватись 
вишуканим глянцевим полиском улюблених меблів.
• Має приємний свіжий аромат лимону.
400 мл, артикул 100712

B AMWAY Очищувач для килимів і оббивних тканин
Ця концентрована високоефективна формула глибоко 
очищує килими та оббивні тканини.
• Значно полегшують нанесення засобу наші спеціально 

розроблені аплікатори для килимів та м’яких меблів.
1 л, артикул 100711 u

A

B

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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ДОЗАТОРИ 
ТА АПЛІКАТОРИ
Одержіть оптимальний результат від продукції 
AMWAY™ та заощадьте гроші, скориставшись 
нашими спеціальними дозаторами й аплікаторами. 
Пластикові контейнери багаторазового 
використання з чіткими мірними позначками 
допомагають готувати розчини, а взаємозамінні 
кришечки відкалібровані для дозування потрібної 
кількості очищувачів.

Така точність зменшує вірогідність марнування 
засобів: це означає, що дозатори і аплікатори дуже 
швидко себе окуповують.

A AMWAY HOME™ Розпилювач пістолетного типу
Ергономічний дизайн пляшки із контурним спусковим 
гачком уможливлює міцний затиск і зручність 
у користуванні.
• Обирайте режим розпилення, утворення піни 

або закриття сопла залежно від своїх потреб.
• Чіткі мірні позначки спереду на пляшці полегшують 

приготування розчинів.
Артикул 110483 w

B AMWAY HOME Пластиковий дозувальний флакон
Вміщує до 500 мл очищувального розчину.
• Накрутна кришечка із контрольно-герметизуючою 

мембраною запобігає проливанню та протіканню.
• Широка горловина полегшує змішування.
Артикул 110487 l

C AMWAY Ємність для зберігання прального порошку
Підходить для зберігання SA8 Концентрованого прального порошку, 
SA8 Color Концентрованого порошку для прання кольорових тканин 
та SA8 Baby Концентрованого порошку для прання дитячої білизни.
• Ця герметична ємність призначена для зберігання у найкращому стані 

ваших улюблених пральних порошків. 
• Має зручну для перенесення ручку та багато місця для того, 

щоб ви могли чітко позначити її вміст.=
Артикул 110715

D AMWAY HOME Серветка з мікрофібри
Виготовлена з високоякісної мікрофібри,
• яка чудово утримує пил і бруд 

між волокнами. 
• У розгорнутому вигляді: 40 x 47 см.
Артикул 112785

A B

C

D

n z l w u s Опис дозаторів / аплікаторів відповідно до символів наведено на стор. 206-207.
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A AMWAY™ Помпа-дозатор
Надійна пружинна помпа чітко відмірює 3 мл очищувача 
з 1-літрових пляшок.
• Зручно користуватись однією рукою.
1 л, артикул 103972 n

B SA8™ Помпа-дозатор 
Міцна пружинна помпа, що підходить для 4-літрових 
ємностей SA8 Рідкого концентрованого засобу 
для прання.
• Точно відмірює потрібну вам кількість прального 

засобу, тож ви ніколи не марнуватимете його.
Артикул 1560 z

C AMWAY 180 мл Диспенсерна ємність
Краща альтернатива диспенсерному відсіку пральної 
машини, який часто закупорюється, що призводить 
до марнування пральних засобів та вимагає регулярного 
очищення.
• Підходить як для порошкових, так і для рідких пральних 

засобів.
Артикул 5101 s

D AMWAY Мірний ковпачок
Тривкий ковпачок багаторазового використання 
полегшує дозування очищувальних засобів  
в 1- або 4-літрових пляшках.
• Надлишок очищувача просто стікає назад у пляшку, 

а не крапає і не проливається.
Артикул 5113 u

A

B

C

D

E AMWAY HOME™ Клейкі етикетки засобів для 
домогосподарства
Завдяки цим спеціально розробленим клейким етикеткам 
вам завжди буде легко розпізнати розчини очищувачів 
у своїх Розпилювачах пістолетного типу.
Артикул 200013

F

Дивіться значення цих символів, щоб 
правильно дібрати дозатор для кожного 
зі своїх очищувачів.

n Помпа-дозатор

z Помпа-дозатор

l Пластиковий дозувальний флакон

w Розпилювач пістолетного типу

u Мірний ковпачок

s Диспенсерна ємність
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД  
ПОСУДУ iCook:
Посуд зі сталі
Лінія стильних, простих у користуванні та надзвичайно надійних каструль 
і додаткового кухонного начиння. Усі посудини призначені для багатоярусного 
приготування їжі, забезпечуючи вам майже необмежену універсальність 
та дозволяючи приготувати повноцінний обід або вечерю ярусами на одній 
конфорці.
Сковорідка-вок
Комплексна система, яка дозволить вам готувати як у традиційний спосіб, так 
і з використанням мінімальної кількості рідини, зберігаючи більше поживних 
речовин і природний смак продуктів.
Посуд, що не допускає пригорання
Наші сковорідки, що не допускають пригорання, належать до найбільш  
міцного й надійного посуду з антипригарними властивостями у світі –  
це чудова технологія, яка дозволяє вам готувати з використанням  
меншої кількості жирів.
Ножі
Створені заради вашої зручності, простоти  
у користуванні й ефективності, наші ножі  
мають ергономічні ручки і центр ваги,  
розташований таким чином, що дозволяє  
зручно тримати їх у руці та добре контролювати  
кожен свій рух.

3 шари антипригарної

Горбки іржостійкої сталі

Шерехатої основи

DURAMIC™ 

Найміцніше і найстійкіше антипригарне покриття у світі 
– забезпечує кращу опірність до появи подряпин та придатне для 
використання разом із будь-якими столовими приборами.

iCook
Готуй здоровіше. Живи краще
Здорове життя починається зі здорової їжі. А для здорової їжі потрібен якісний 
посуд. iCook – це комплексна ретельно продумана система, яка допоможе вам 
приготувати найсмачніші та найпоживніші страви для всієї родини.
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Варіння Метод приготування їжі VITALOK

ЕКСКЛЮЗИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАРАДИ 
ВИНЯТКОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ
Лінія посуду iCook™ використовує три ексклюзивні технології, 
покликані допомогти вам насолоджуватися.

OPTITEMP

Це назва спеціально розробленої основи для всіх 
посудин iCook; саме вона забезпечує кращий 
розподіл та утримання тепла, аби їжа та соуси 
готувались рівномірно. OPTITEMP покращує розподіл 
тепла до 92% – чудове заощадження енергії.

Іржостійка сталь 18/8
Чистий алюміній

Сплав алюмінію
Чистий алюміній

Іржостійка сталь 18/8
Магнітна іржостійка сталь серія 400

Іржостійка сталь 18/8

Посуд зі сталі

Сковорідка-
вок

Тришарова конструкція

Метод приготування їжі VITALOK

VITALOK є нашим оригінальним методом приготування їжі, який допомагає вам уповні насолоджуватись тим, що дарує нам природа. 
Наш унікальний «водяний замок» дозволяє зберегти у приготованих продуктах на третину більше основних вітамінів і мінералів 
порівняно з традиційними кулінарними методами, – а також їхню природну структуру, колір, аромат і смак.

Завдяки методу приготування їжі VITALOK™ в овочах 
зберігається значно більше поживних речовин
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На товари з позначкою J Гарантія задоволення якістю продукції Amway 
не поширюється. Вони підлягають окремій гарантії, умови якої описано 
в інформаційній вкладці в упаковці товару. Будь ласка, зв’яжіться з компанією 
Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію.
УВАГА: Не використовуйте на великому вогні або у духовці. Великий вогонь може 
ушкодити ваш посуд.

ЯКИМ Є ПОВНИЙ
АСОРТИМЕНТ?
Вам потрібні кілька базових посудин чи повний набір 
професійного кухонного начиння – лінія Посуду зі 
сталі iCook™ неодмінно задовольнить усі ваші потреби. 
Просто скористайтесь наведеною нижче таблицею, 
щоб визначити, який набір найкраще підходить саме 
вам.

Опис продукту Рекомендований спосіб використання Основний 
набір 
(7 предметів)
J
101094

Базовий набір 
(10 предметів) 
J
101095

Розширений 
набір 
(10 предметів)
J
101096

Сімейний набір 
(17 предметів)
J
101097

Family 
Prestige Набір 
«Сімейний 
престиж» 
(27 предметів)
J
101098

1 1-літрова каструля з кришкою Ідеальна ємність для приготування овочів, каш або їжі для малюків. • • •

2 2-літрова каструля з кришкою Ідеальна ємність для приготування овочів, каш або їжі для малюків. • •

3 3-літрова каструля з кришкою Найкращий вибір для приготування рису, бобових або великих овочів. • •

4 4-літрова пароварка з кришкою Чудово підійде для приготування супів, пасти, тушкованих страв або навіть цілого курчати. • • •

5 Маленький сотейник із кришкою Стане в пригоді під час тушкування або смаження м’яса чи риби. • • •

6 Великий сотейник із кришкою Можна використовувати для смаження або тушкування, допоможе зберегти природний аромат і смак 
печені чи птиці завдяки припіканню, або так званому томлінню, без використання олії. • • •

7 Подвійна посудина для готування на парі Призначена для використання разом із 4-літровою пароваркою для приготування тортів, пудингів, соусів 
та страв із яєць, а також страв на паровій бані. • • •

8 4-літрова вставна ємність для готування  
на парі

Універсальний посуд для готування на парі овочів або риби; може використовуватися як друшляк для миття 
фруктів, овочів або для зливання рідини з приготованої пасти. • • •

9 Маленька опукла кришка Дозволяє вмістити більше продуктів у 3-літрову каструлю, 4-літрову пароварку або маленький сотейник, 
може використовуватися як основа під час готування страв у ярусах. Якщо її перевернути, також чудово 
використовується як підставка для каструлі або блюдо, на якому подають страву.

• • •

10 Велика тертушка-вставка для приготування  
їжі на парі

Поєднує дрібну і велику тертушки, нарізає скибками, підходить для приготування їжі на парі, може 
використовуватися як складова для багатоярусного готування їжі, оскільки поєднується із 8-літровою 
жаровнею та великим сотейником.

• •

11 8-літрова жаровня з кришкою Чудово вміщає великі порції бульйону, тушкованих страв або пасти, а також великі шматки м’яса. • •

12 Набір із 3-х посудин для змішування  
із кришками

Набір із 1-, 2- та 3-літрової посудин для змішування із пластиковими кришками. Підходять для змішування 
продуктів або маринування. • • •

13 Велика опукла кришка Дозволяє готувати великі шматки м’яса, також може використовуватися як основа під час багатоярусного 
готування страв, адже сумісна з 8-літровою жаровнею і Великим сотейником. Якщо її перевернути, також 
чудово використовується як підставка для каструлі або блюдо, на якому подають страву.

• •

14 Вставка з кільцем для приготування пасти Використовується разом із 8-літровою жаровнею для приготування пасти, морепродуктів та темпури. 
За ї ї допомогою можна приготувати пасту і злити зайву рідину одним рухом. • •
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5

6
A

A iCook Основний набір (7 предметів) J
Чудовий спосіб познайомитися з особливим методом 
приготування їжі VITALOK. Готує страви, які чудово 
виглядають, фантастично смакують та містять корисні 
речовини.
Артикул 101094

B iCook™ Базовий набір (10 предметів) J
Відмінний «стартовий майданчик» для приготування 
найрізноманітніших поживних страв для всієї родини, 
цей набір включає усе необхідне для підготовки 
продуктів до подальшої термічної обробки, а також 
їх змішування.
Артикул 101095

C iCook Розширений набір (10 предметів) J
Розширений набір дозволить вам вивести метод 
приготування їжі з мінімальною кількістю рідини 
та багатоярусне готування на наступний, вищий рівень.
• До складу набору входить також вставка 

для приготування макаронних виробів, що дозволяє 
з надзвичайною майстерністю готувати улюблені 
страви і потому зливати зайву рідину.

Артикул 101096
J  На товари з цією позначкою Гарантія задоволення якістю продукції Amway не поширюється. Вони підлягають дії окремих гарантій, умови яких пояснено в інформаційних буклетах, що містяться в упаковках цих 

товарів. Будь ласка, зв’яжіться з компанією Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію. УВАГА: Не використовуйте на великому вогні або у духовці. Великий вогонь може ушкодити ваш посуд.

4
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КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ В ЕФЕКТИВНОСТІ
• Вироблений із трьох шарів іржостійкої сталі заради неперевершеної міцності із двома 

додатковими шарами – алюмінію та феромагнітної іржостійкої сталі, – нанесеними на денце.
• Для усіх посудин використовується наш ексклюзивний метод приготування їжі VITALOK, 

що дозволяє зберегти на третину більше основних вітамінів і мінералів.
• Завдяки нашій унікальній технології OPTITEMP розподіл тепла покращено на 92%, що сприяє 

більш рівномірному готуванню їжі та заощадженню енергії.
• Уся колекція посуду пристосована до багатоярусного приготування їжі, що гарантує 

вам неймовірну універсальність та дозволяє приготувати повноцінний обід чи вечерю 
на одній конфорці.

• Посуд сумісний з усіма найпоширенішими видами кухонних плит – електричними, газовими, 
скляними / керамічними та індукційними.

iCook ПОСУД  
ЗІ СТАЛІ
iCook™: елегантний дизайн.

Кожен предмет нашої колекції стильного і вишуканого 
кухонного начиння є поєднанням ультрасучасних 
технологій, матеріалів преміум-класу та натхненного 
дизайну.

9
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B iCook™ Family Prestige Набір «Сімейний престиж» (27 предметів) J
Розкішний набір, гордість оселі, він включає усе, що потрібно для створення шедеврів 
кулінарного мистецтва – багатих поживними речовинами, зі спокусливим ароматом, 
чудовою структурою та фантастичним смаком.
Артикул 101098

A iCook™ Сімейний набір (17 предметів) J
Жодна сім’я не обійдеться без цього високоефективного поєднання Основного 
й Базового наборів, який забезпечує їжу, що добре виглядає, добре смакує і дбає 
про добре здоров’я усієї родини.
Артикул 101097
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J  На товари з цією позначкою Гарантія задоволення якістю продукції Amway не поширюється. Вони підлягають дії окремих гарантій, умови яких пояснено в інформаційних буклетах, що містяться в упаковках цих 
товарів. Будь ласка, зв’яжіться з компанією Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію. УВАГА: Не використовуйте на великому вогні або у духовці. Великий вогонь може ушкодити ваш посуд.
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Іржостійка сталь 18/8
Чистий алюміній

Сплав алюмінію
Чистий алюміній

Іржостійка сталь 18/8
Магнітна іржостійка сталь серія 400

Іржостійка сталь 18/8

iCook СКОВОРІДКА-ВОК
A iCook™ Сковорідка-вок J
Ідеальна для приготування страв як азійської, так і традиційної кухні, iCook Сковорідка-вок використовує відмінну технологію, що дозволяє вам готувати з використанням 
мінімальної кількості рідини, зберігаючи більше природних поживних речовин у приготованій їжі.
Ключові переваги:
• 7-шарова конструкція заради оптимальної надійності та ефективності.
• Алюмінієва основа сприяє рівномірному розподілу тепла та заощаджує енергію.
• Система готування їжі з використанням мінімальної кількості рідини зберігає більше поживних речовин у приготованих продуктах, а також їхній природний смак, колір 

і структуру.
• Універсальний посуд за принципом «все-в-одному»: смаження з постійним перемішуванням / звичайне смаження / легке  

обсмажування / глибоке просмажування, приготування яєць-пашот, тушкування м’яса,  
запікання, готування на малому вогні, бланширування, тушкування, варіння,  
приготування запіканки на парі і просто готування на парі.

• Набір включає Підставку для готування на парі та Підставку у формі  
квітки лотоса – ідеальні для приготування на парі морепродуктів  
і овочів, а також для збереження їжі теплою, доки ви готуєте  
інші страви.

Артикул 105084

A

ПОСУД, ЩО 
НЕ ДОПУСКАЄ 
ПРИГОРАННЯ
Найкращі у своєму роді, наші особливі сковорідки 
забезпечують не лише зручніший спосіб приготування 
їжі, а й просто кращу їжу для вас. А їхній вишуканий 
сучасний дизайн тішитиме ваше око так само, як їхні 
властивості балуватимуть ваш смак.

B iCook™ Сковорідка діаметром 30 см, що не допускає пригорання, з кришкою 
із загартованого скла J
Високоефективне й мультифункціональне доповнення до арсеналу вашої кухні.
Артикул 101087

C Набір із 3-х сковорідок, що не допускають пригорання, з кришками 
із загартованого скла J
Включаючи сковорідки діаметром 20 см, 25 см та 30 см, цей набір пропонує відповідь 
на запитання, як смажити у більш здоровий спосіб із використанням мінімальної кількості 
жиру.
Артикул 101083

B

C

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ
• Наше ексклюзивне покриття DURAMIC™ є одним із найміцніших 

антипригарних покриттів у світі – воно має покращену 
опірність до появи подряпин та придатне для використання 
з усіма столовими приборами.

• Відмінна технологія дозволяє готувати з використанням 
мінімальної кількості жиру – або й узагалі без нього.

• Кришки із загартованого скла запобігають приставанню їжі, 
надзвичайно опірні до появи подряпин та легко очищуються.

J  На товари з цією позначкою Гарантія задоволення якістю продукції Amway не поширюється. Вони підлягають дії окремих гарантій, умови яких пояснено в інформаційних буклетах, що містяться в упаковках цих 
товарів. Будь ласка, зв’яжіться з компанією Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію. УВАГА: Не використовуйте на великому вогні або у духовці. Великий вогонь може ушкодити ваш посуд.
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A iCook Фартух
Фартух iCook є незамінним стильним атрибутом будь-якої кухні.
• Виготовлений зі 100% бавовняної саржі, придатної для машинного 

прання, цей широкий фартух забезпечить максимальний захист 
вашого одягу.

• Дизайн застібки дозволяє відрегулювати розмір фартуха, 
підігнавши його точно по фігурі.

Артикул 251557

B iCook Кухонні рукавички
Спільний дизайн із Фартухом iCook.
• Виготовлені зі 100% бавовни, придатної для машинного прання, 

із захисною жаростійкою підкладкою.
• Мають петельку, за яку їх можна повісити для зручного зберігання.
Артикул 251559

A

B

C iCook Точило для ножів та ножиць
Простий, міцний інструмент добре продуманого дизайну 
підтримає виняткові робочі характеристики ваших ножів 
та Кухонних ножиць iCook. Спеціальна підкладка запобігає 
ковзанню точила під час заточування інструментів.
Артикул 102716

E iCook Багатофункціональні кухонні ножиці J
Високоякісний кухонний інструмент, що поєднує 
у собі щипці для горіхів, відкривач для пляшок, ножиці 
для розрізання дроту, різак для м’яса, магніт, тесак 
для рубання кісток, консервний ніж та ножиці для паперу.
• Кільця ножиць мають форму, однаково зручну 

для правшів і лівшів.
• Леза ножиць знімні, що полегшує їх миття.
Артикул 102715

C

Також продаються окремо:

D2 – Ніж «Santoku» 
Артикул 102712

D4 – Маленький ніж 
Артикул 102710

D iCook Набір ножів J
Високоякісний Набір із 5 ножів забезпечить вам потрібний 
інструмент для виконання будь-яких кулінарних завдань.
• Леза з кованої сталі поєднують у собі міцність та збалансованість.
• Валик рукояті згори має вигин, що дозволяє тримати ніж міцно 

і максимально зручно.
• Знизу рукоять вигнута хвилею за формою пальців, що дозволяє 

міцно тримати ніж і ще краще контролювати свої рухи, особливо 
під час нарізання великих твердих продуктів.

Артикул 102709 – Набір із 5 ножів  
(D1 – Ніж шеф-кухаря, D2 – Ніж «Santoku», D3 – Ніж для хліба,  
D4 – Маленький ніж, D5 – Ніж для чищення овочів)

D1

D2

D2 D3

D4

D4

D5

ЧИ ЗНАЛИ ВИ 
ПРО ТЕ, ЩО...?
Ножі iCook™ виготовлені з німецької 
іржостійкої сталі, спеціально розробленої 
для кованих ножів. Лезо, рукоять і вістря 
виковані з цільного шматка металу заради 
додаткової міцності та балансу.

E

iCook™ 
АКСЕСУАРИ

J  На товари з цією позначкою Гарантія задоволення якістю продукції Amway не поширюється. Вони підлягають дії окремих гарантій, умови яких пояснено в інформаційних буклетах, що містяться в упаковках цих 
товарів. Будь ласка, зв’яжіться з компанією Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію. УВАГА: Не використовуйте на великому вогні або у духовці. Великий вогонь може ушкодити ваш посуд.
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*  За даними дослідження Verify Markets щодо обсягу світового продажу у 2012 році.
**  Запатентовані в Італії.

Продавши за останні 30 років близько 7,2 млн систем очищення води у 44 країнах, eSpring стала 
першим у своєму роді приладом, який поєднує в собі водночас кілька високих технологій:
• Запатентовану** технологію фільтрації за допомогою блоку пресованого вугілля, 

– щоб видаляти з води небажані забруднювачі.
• Запатентовану** технологію ультрафіолетового опромінення, – щоб знищувати понад 

99,99% потенційно наявних у водопровідній воді хвороботворних бактерій і вірусів.
• Провідну систему електронного моніторингу.

Це легко.
Вишуканий і стильний прилад eSpring просто приєднати 
до більшості стандартних кухонних кранів, і він працює 
за звичайного тиску у водопровідній мережі. Його можна 
встановити на стільниці без жодної потреби у спеціальних 
інструментах чи послугах слюсаря, – або за бажання прикріпити 
під мийкою.

Це зручно.
Тоді як деякі водоочисні системи передбачають щомісячну заміну 
фільтра або навіть частіше, eSpring забезпечить вам 5000 літрів 
очищеної води – цього вистачить для сім’ї з шести осіб на цілий рік.

Це економічно.
Коли ви підрахуєте, скільки грошей витрачаєте щороку 
на бутильовану воду, то зрозумієте, що Система очищення води 
eSpring здатна заощадити вам цілий статок.

Це екологічно.
Користуючись нашими пляшками для води, що не містять 
бісфенолу-А, ви можете щодня набирати очищену воду з-під крану 
та брати ї ї собою повсюду, пишаючись тим, що зменшуєте 
кількість пластикових відходів.

Це визнано міжнародними сертифікатами.
Асоціація контролю якості води (Water Quality Association – WQA) 
та Національний фонд санітарії (National Sanitation Foundation 
International – NSFI) дали системі eSpring найвищу оцінку з погляду 
користі для здоров’я та безпеки.

Це розумно.
Вугільний фільтр eSpring видаляє з води понад 
160 забруднювачів, зокрема 145 потенційно шкідливих 
для здоров’я людини, у тому числі свинець, ртуть, пестициди, 
гербіциди, фармацевтичні препарати й побічні продукти 
дезинфекції, – водночас залишаючи в ній корисні мінерали, такі 
як кальцій, магній та калій, – і миттєво покращує смак і запах 
водопровідної води.

Щоб жити, нам потрібні 
вода і їжа. А щоб 
жити добре, вони нам 
потрібні найвищої 
якості.
Від очищеної води просто з-під крану 
до посуду, що зберігає поживні речовини 
та економить енергію, наша лінія 
кухонного приладдя забезпечує вам 
відмінний результат

eSpring
є найпопулярнішою у світі маркою побутових систем очищення води.Інші системи лише 
обробляють воду. Тоді як eSpring бездоганно очищує ї ї, забезпечуючи вам чисту, прозору 
і надзвичайно смачну воду.

Ч И С Т А  В О Д А  –  Ц Е  Д А Р У Н О К
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C

B

A+B  eSpring Система очищення води 
з допоміжним краном J 
До складу набору входить Система очищення 
води eSpring для встановлення під стільницею 
та допоміжний кран, який ви можете встановити 
на своїй мийці над стільницею. Швидкість потоку 
води становитиме 3,4 л/хв. Розмір приладу: 
32,7 х 17,8 см
Артикул 100189 

A+C  eSpring™ Система очищення води 
з набором для підключення до основного 
крана J
Система очищення води eSpring для встановлення 
на стільниці, включає набір з відвідним клапаном, 
який можна приєднати до основного крана. 
Забезпечує очищену воду зі швидкістю потоку води 
3,4 л/хв. Розмір приладу: 32,7 х 17,8 см
Артикул 100188

На товари з позначкою J Гарантія задоволення якістю продукції Amway не поширюється. Вони підлягають окремій гарантії, умови якої описано в інформаційній вкладці в упаковці товару. 
Будь ласка, зв’яжіться з компанією Amway або вашим НПА, щоб одержати докладнішу інформацію.

D eSpring Змінний картридж J
Запатентований у США змінний фільтр, що являє собою 
блок багаторівневого активованого спресованого 
вугілля, встановлює нові стандарти у побутовому 
очищенні води.
• Вловлює мікрочастки у 300 разів менші за діаметр 

людської волосини.
• Працює протягом року або доки очистить 5000 літрів 

води залежно від того, що станеться раніше.
Артикул 100186

E eSpring префільтр
Нетканий префільтр більш ніж учетверо збільшує 
робочу поверхню. Вловлює часточки завбільшки 
в 1 мікрон.
• Часточки: бруд, пісок, іржа, водопровідні 

відкладення
• Біоплівка: слиз, водорості
Артикул 100187

F eSpring Фірмова пляшка
Наповніть свіжою водою, очищеною за допомогою 
eSpring, цю фірмову пляшку та візьміть ї ї с собою 
– у такий спосіб ви заощадите гроші та скоротите 
кількість пластикових відходів. Вироблена з пластику, 
що не містить бісфенол-А.
• Зручне горлечко робить цю пляшку зручною для пиття.
• Знімна двостороння кришка попереджає протікання 

та полегшує наповнення пляшки водою та її миття. 
Придатна до миття у посудомийних машинах.

Ємність 600 мл, артикул 251480

A

D

F

Будь ласка, відскануйте за допомогою свого мобільного пристрою зображення Amway Augmenter, щоб дізнатися більше!

ЛІДЕР
ПРОДАЖУ

B Набір eSpring для підключення до допоміжного 
крана J
Призначений для використання разом із Системою 
очищення води eSpring, установленою під стільницею.
Артикул 100663

C Набір eSpring для підключення до основного 
крана J
Призначений для використання разом із Системою 
очищення води eSpring, установленою на стільниці. Набір 
дозволяє просто підключити прилад до наявного крана 
– жодних спеціальних інструментів не потрібно.
Артикул 100662
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* За даними дослідження Verify Markets щодо обсягу світового продажу у 2012 році

eSpring Настінний кронштейн
Настінний кронштейн дозволяє установити систему 
eSpring на стіні. Це дозволить клієнтам надійно 
закріпити свій прилад eSpring на дерев’яній, бетонній 
або гіпсокартонній стіні, щоб звільнити місце на стільниці 
та забезпечити приладу охайний професійний вигляд. 
Лише для систем, розрахованих на підключення 
до основного крана.
Артикул 102996

eSpring™

Є ТОРГОВОЮ МАРКОЮ №1 У СВІТІ 
З ПРОДАЖУ ПОБУТОВИХ СИСТЕМ 
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ.* eSpring БЕЗДОГАННО 
ОЧИЩУЄ Ї Ї, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ВАМ ЧИСТУ, 
ПРОЗОРУ І НАДЗВИЧАЙНО СМАЧНУ ВОДУ 
ПРОСТО З-ПІД КРАНУ.
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ПОДОВЖЕНА 
ГАРАНТІЯ
• ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ВАМ СПОКІЙ І ВПЕВНЕНІСТЬ.

• ЗАХИСТІТЬ СВОЮ ІНВЕСТИЦІЮ НА 5 РОКІВ 
ПІСЛЯ ПРИДБАННЯ.*

• ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ ПРОПОНУЄТЬСЯ У 
ПУНКТІ ПРОДАЖУ.

• ТАКОЖ МОЖНА ПРИДБАТИ ПІСЛЯ АКТУ 
КУПІВЛІ, ЯКЩО ПРИСТРІЙ eSpring ДОСІ 
ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПЕРВІСНІЙ ГАРАНТІЇ. 

Артикул 100188 
Система очищення води eSpring з набором 

для підключення до основного крана 
(встановлення над стільницею)

Артикул 100189 
eSpring Система очищення води 

з допоміжним краном  
(встановлення під стільницею)

Артикул 301904  
Система очищення води eSpring з набором 

для підключення до основного крана
(встановлення над стільницею) плюс додаткова 

3-річна Подовжена гарантія 
Артикул 301905  

Система очищення води eSpring 
з допоміжним краном 

(встановлення під стільницею) плюс додаткова 
3-річна Подовжена гарантія

Артикул 200336 
– 3-річна Подовжена гарантія (після придбання)

СТАНДАРТНЕ ПРИДБАННЯ - БЕЗ ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ - У ПУНКТАХ ПРОДАЖУ

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ - ПІСЛЯ ПРИДБАННЯ

Подовжена гарантія: Клієнта захищено упродовж 5 років*

Подовжена гарантія, придбана впродовж первісного 2-річного строку дії гарантії, 
забезпечує 5 років захисту.*

2 РОКИ

5 РОКІВ

2 РОКИ + 3 РОКИ

0 1 2 3 4 5

ПОЗА ГАРАНТІЄЮГарантія виробника*

* Подовжена гарантія не впливає на встановлені законом права споживачів

eSpring СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ПОДОВЖЕНА ГАРАНТІЯ

eSpring ПЛЮС 
5 РОКІВ СПОКОЮ І ВПЕВНЕНОСТІ
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ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ 
МОЖЛИВІСТЬ AMWAY
• Володійте власним бізнесом і працюйте вдома

• Самі вирішуйте, як і з ким співпрацювати

• Обирайте з-поміж сотень високоякісних продуктів, захищених нашою 
Гарантією Amway*

• Заробляйте гроші на продажу продукції**

• Жодних затрат на започаткування бізнесу Amway

За нашими плечима загальновідома півстолітня історія успіху, а в 2012 році 
ми виплатили більше винагород і бонусів, ніж будь-яка інша компанія 
в індустрії прямих продажів.

* Будь ласка, дивіться конкретні умови на стор. 236.
** Будь ласка, докладнішу інформацію дивіться у нашому офіційному Плані Amway з продажу і маркетингу

Існує два прості способи започаткувати свій Бізнес Amway:

    
Поговоріть із Незалежним підприємцем Amway, який дав вам цей каталог, або

    
Завітайте на наш сайт amway.ua і зареєструйтесь самі. Там ви побачите перелік 
Незалежних підприємців Amway, які мешкають неподалік від вас, і зможете 
обрати будь-кого з них.

Збудуйте власне майбутнє разом із лідером галузі та приєднайтесь до інших 
Незалежних підприємців Amway з усього світу!

ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ НА КРАЩЕ; 
ЯКЩО НЕ ЗАРАЗ – ТО КОЛИ?

ВИ В ПОШУКАХ?
• ви обираєте, на що витрачати свій час?

• ви заробляєте стільки, скільки заслуговуєте?

• ви хотіли би працювати вдома?

• ви задоволені співвідношенням роботи 
й особистого життя?

• ви хотіли б бути господарем свого життя?
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Штаб-квартира 
Amway 

Місцезнаходження: 

Ейда, Мічиган, США

Інститут 
здоров’я Nutrilite 
Місцезнаходження:  
Каліфорнія, США

Місцезнаходження:  
Убайяра, Сеара, 
Бразилія

Місцезнаходження:  
Відень, Австрія

Місцезнаходження:  
Лондон, Велика 
Британія

Місцезнаходження:  
Стамбул, 
Туреччина

Місцезнаходження:  
Китай

Місцезнаходження: 

Ростов-на-Дону, 
Росія

Amway пропонує бізнес-можливість по всьому світу. 
Перебуваючи у цьому бізнесі понад півстоліття, Amway та ї ї материнська компанія Alticor 
є найбільшою у світі компанією в індустрії прямих продажів.*

Ви одержите користь від:

• Присутності нашої компанії на ринках більш ніж 70 країн по всьому світу.

• Надійної бізнес-моделі, яка лише у 2014 році принесла нам світовий обсяг продажів у розмірі 
10,8 млрд доларів США.

• Наших нових дослідницьких центрів, екологічно чистих ферм та центрів передового досвіду.

• Більш ніж 900 науковців, інженерів і лаборантів у 75 науково-дослідних лабораторіях по всьому світу.

• Понад 1100 одержаних патентів і ще більш ніж 700 очікуваних.

• Мережі, яку складають більше 3 000 000 НПА.

• Понад 50 млрд доларів США, виплачених у вигляді винагород Незалежним підприємцям 
Amway, починаючи з 1959 року.

Вам вирішувати, коли ви скористаєтеся цією можливістю започаткувати власний 
бізнес.

Центр знайомства з Amway / Магазин

Ферми / виробничі потужності Nutrilite™

Центр відбору продукції та обслуговування клієнтів

Спорт і розваги

Присутність Amway на ринку

ПІКТОГРАМИ:
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* Amway/Alticor; за даними «Топ-100 світових компаній в індустрії прямих продажів» 2013 року

AMWAY  
ПО ВСЬОМУ СВІТУ
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Покращуючи здоров’я дітей, 
допомагаючи їм рости і реалізувати 
свій фізичний і розумовий потенціал, 
кампанія Nutrilite «Сила 5»забезпечить 
суттєві переваги громадам по всьому 
світу. До 2016 року Amway надасть 
допомогу 20 000 дітей у 15 країнах 
світу. Як приєднатись до боротьби 
з глобальним дитячим недоїданням? 
Об’єднавши зусилля, Amway може 
допомогти дітям рости здоровішими, 
що також сприятиме і дорослим. 
Ми здатні змінити на краще життя родин 
у різних країнах.

Ми можемо поділитися 80 роками 
досвіду у царині здоров’я і доброго 
самопочуття. Відвідайте Nutrilite.
com/littlebits, щоб одержати більше 
інформації та зробити свій внесок.

Наслідуючи філософію Карла Рейнборга, засновника NUTRILITE, який шукав 
способів використати здорове харчування, щоб допомогти тим, хто потребує 
цього найбільше, Amway прагне змінити ситуацію з дитячим недоїданням 
у світі.

Науковці NUTRILITE досліджували хронічне недоїдання і розробили NUTRILITE™ 
Little Bits™ – гранульовану дієтичну добавку, що забезпечить дітям молодше 
п’яти років, які недоїдають, основні поживні речовини, яких вони потребують, 
щоб рости і розвиватися. NUTRILITE Little Bits містить 15 основних вітамінів 
і мінералів і є дієтичною добавкою мікроелементів для тих, хто недоїдає, 
збагаченою рослинними складниками. Упаковану в 1-грамові пакетики, Little 
Bits потрібно додавати до їжі малюків один раз на день.

За підтримки всесвітньої мережі Незалежних підприємців Amway, клієнтів 
і споживачів, Amway забезпечує родинам NUTRILITE Little Bits у рамках 
кампанії NUTRILITE «Сила 5». Ця програма ознайомлюватиме широкий 
загал з проблемою дитячого недоїдання і збиратиме кошти на підтримку 
роботи наших партнерів – CARE, міжнародної гуманітарної групи, та інших 
недержавних організацій (НДО). Усі НДО, які беруть участь у цій кампанії, 
запровадили програми освіти сімей щодо здоров’я і харчування, а також 
забезпечують регулярне оцінювання стану здоров’я дітлахів.

Боротьба з недоїданням може мати довгострокові позитивні наслідки. 
Згідно з «The Lancet», передовим міжнародним виданням у галузі загальної 
медицини, належне харчування важливе не лише для розвитку окремої 
людини, а й для цілих народів. За оцінками вчених, брак належного харчування 
може зменшити загальнонаціональний економічний поступ щонайменше 
на 8% через втрати, пов’язані з продуктивністю, когнітивною здатністю 
та недостатньою освітою.

NUTRILITE™ використовує 
досвід своїх фахівців, 

щоб долучитись 
до вирішення соціальних 

проблем, зокрема 
дитячого недоїдання.

Хронічне недоїдання є першопричиною 
45% дитячої смертності у віці до 5 років. 

Це означає, що понад 3,1 млн дітей 
щороку помирають від недоїдання 

за даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ).
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Гарантія задоволення якістю продукції Amway
Якщо не зазначено інше, на всі непозначені товари, 
які розповсюджуються Amway і представлені 
у цій брошурі, поширюється Гарантія задоволення 
якістю продукції Amway (за винятком указаних 
нижче), що діє необмежений період часу. Якщо клієнт 
не задоволений нашою продукцією, будь ласка, 
поверніть товар або його невикористану кількість 
відповідно до наведених нижче Правил повернення 
продукції.
Гарантія Amway не поширюється на вироби, (i) 
які було використано не за призначенням, зокрема 
не для особистого користування у домашніх умовах; 
(ii) які було ушкоджено навмисно або внаслідок 
неправильного використання; (iii) які розповсюджує 
Amway і на які поширюється спеціальний термін 
повернення, зокрема на товари із позначкою J. 

90-денна гарантія Amway
Товари, які розповсюджує компанія Amway, 
що позначені у цій брошурі символом J підлягають 
дії 90-денної гарантії Amway, термін якої 
відраховується з моменту здійснення покупки. Якщо 
клієнт не задоволений цими товарами, будь ласка, 
поверніть їх протягом 90 (дев’яноста) днів з моменту 
їх придбання відповідно до наведених нижче Правил За докладнішою інформацією, будь ласка, зателефонуйте за номером:  

(380-44) 495-1313 або напишіть на адресу, вказану на звороті каталогу.

Започаткована 2003 року, наша кампанія допомоги дітям Amway «One by 
One» (Один за одним) має на меті надавати дітям можливості для всебічного 
розвитку – одному за одним. Це відзеркалення нашої моделі побудови 
бізнесу – окремі люди об’єднуються, щоб створити дещо більше, ніж вони 
могли будь-коли собі уявити, працюючи самостійно.

У 2013 році кампанія допомоги дітям Amway One 
by One відзначала свій 10-річний ювілей. За ці 
роки кампанія One by One змінила на краще життя 
12 мільйонів дітлахів. Це стало можливим завдяки 
Amway, Незалежним підприємцям Amway та 
працівникам компанії, які зібрали 250 млн доларів 
США та присвятили 3,5 млн годин волонтерській 
праці на користь дітям. Дуже дякуємо вам усім!

ЗМІНІТЬ ЖИТТЯ  
ДІТЕЙ НА КРАЩЕ
Компанія Amway завжди пишалася своєю філософією соціальної 
відповідальності й політикою корпоративного громадянства.

ГАРАНТІЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ЯКІСТЮ
Ми ретельно стежимо за якістю продукції AMWAY™, а тому гарантуємо вам повну задоволеність її якістю.

повернення продукції.
90-денна гарантія Amway не поширюється 
на вироби, (i) які було використано 
не за призначенням, зокрема не для особистого 
користування у домашніх умовах і/або (ii) які було 
ушкоджено навмисно або внаслідок неправильного 
використання. Після пред’явлення претензій 
за гарантією відведений на це період часу 
не відраховуватиметься заново і не буде подовжено.

Правила повернення продукції
Клієнти повертають товари своїм Незалежним 
підприємцям Amway. Незалежний підприємець, 
уповноважений компанією Amway, запропонує 
їм такі варіанти на вибір: (a) безкоштовно замінити 
цей товар; (б) отримати свої гроші назад у повному 
обсязі.
Якщо клієнт не може зв’язатися зі своїм Незалежним 
підприємцем Amway, він може звернутися 
до ТОВ «Емвей Україна» за адресою: вул. К. Малевича, 
87, Київ, 03150, Україна.
Якщо клієнт не може зв’язатися зі своїм Незалежним 
підприємцем Amway, він може звернутися 
до ТОВ «Емвей Україна» за адресою: вул. К. Малевича, 
87, Київ, 03150, Україна.

Гарантія виробника
Деякі товари, що розповсюджує компанія Amway, 
можуть бути також захищені гарантією виробника, 
яку можна знайти в упаковці товару. Ця гарантія 
також діє в Україні. За докладнішою інформацією, будь 
ласка, звертайтесь до свого Незалежного підприємця 
Amway або у відділ по роботі з НПА компанії «Емвей 
Україна». Усі гарантійні зобов’язання щодо продукції 
Amway, представленої в цій брошурі, є додатковими 
до встановлених законом прав споживачів, 
які залишаються непорушними.

Купівля товарів онлайн
Наші Незалежні підприємці Amway та клієнти 
можуть купувати нашу продукцію онлайн 
на www.amway.ua – добре продуманому 
і надзвичайно зручному сайті електронної комерції, 
який приймає замовлення 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень.

До вашого відома
Усі товари представлено в цій брошурі з урахуванням 
їх наявності на складі до кінця терміну чинності 
цієї брошури. Водночас компанія Amway залишає 
за собою право замінити будь-який товар подібним 

товаром такої ж або вищої якості без додаткових 
на це витрат. Технічні характеристики можуть бути 
змінені без попередження залежно від можливостей 
постачання. Усі зазначені в каталозі розміри, вага 
та характеристики продукції є приблизними. 
Нами використано такі коди розмірів: 
В = висота, Г = глибина, Ш = ширина, Д = довжина. 
Ми доклали всіх можливих зусиль, аби кольори 
зображених у брошурі товарів відповідали 
оригінальним, однак все-таки можуть траплятися 
незначні відхилення, зумовлені технічними 
особливостями друкарського процесу. Усі товари 
відповідають європейським нормам і стандартам.

Замовлення та доставка
Ваш Незалежний підприємець Amway допоможе 
вам визначитися з тим, який спосіб замовлення 
та доставки продукції, представленої у цій брошурі, 
є для вас найзручнішим.
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 УДОСКОНАЛЬТЕ ПРОЦЕС ПРОДАЖУ І ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОЇ ВЕРСІЇ КАТАЛОГУ ПРОДУКЦІЇ!

 ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ ВІДЕОМАТЕРІАЛИ, КОРИСТУЙТЕСЬ  
ІНТЕРАКТИВНИМИ ПРИСТРОЯМИ, ЩОБ ПРОДАВАТИ БІЛЬШЕ.

 СКОРИСТАЙТЕСЬ ІНСТРУМЕНТОМ «ДОДАТИ ДО КОШИКА», 
ЩОБ ШВИДКО КУПУВАТИ ПРОДУКЦІЮ, ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ.

 ЗАВАНТАЖТЕ AMWAY KIOSK ТА ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ВРАЖАЮЧИЙ 
НОВИЙ ДОСВІД КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ КАТАЛОГОМ AMWAY!

AMWAY  
ПРОСТО ЗАРАЗ

ТАМ,

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦІЇ

ДЕ ВІН ВАМ ПОТРІБЕН,

ТОДІ,
КОЛИ ВІН ВАМ ПОТРІБЕН.
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ТОВ «Емвей Україна», 
вул. К. Малевича,
87, Київ, 03150, Україна
Тел.: (380-44) 495-1300,
факс: (380-44) 495-1344
E-mail: infoua@amway.com
Сайт: www.amway.ua

239065UAA

ARTISTRY HYDRA-V ЖИВИЛЬНА КОНЦЕНТРОВАНА СИРОВАТКА ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

ОСВІЖІТЬ. ВІДНОВІТЬ. ОЖИВІТЬ.
ВІДКРИЙТЕ НОВИЙ РІВЕНЬ 
ЗВОЛОЖЕННЯ ДЛЯ СВОЄЇ ШКІРИ

Будь ласка, за докладнішою 
інформацією звертайтесь до свого 
НПА:

mailto:infoua@amway.com
http://www.amway.ua/

