
TUOTEKUVASTO 2013 / 2014

/ KAUNEUS
/ HYVINVOINTI
/ KOTI



KAUNEUS
05/ ARTISTRY™ 06

ARTISTRY YOUTH XTEND™ 08
ARTISTRY™ Creme LuXury 18
ARTISTRY™ Intensive Skincare 20
ARTISTRY™ essentials 24
ARTISTRY™ Color 36
ARTISTRY™ Oheistuotteet 54

beautycycle™ 56
beautycycle™ Ihonhoito 60
beautycycle™ Colour 68
beautycycle™ Oheistuotteet 76

Tuoksut 78

Henkilökohtainen hygienia 88
SATINIQUE™ Hiustenhoito 90
PROTIQUE™ Hiustenhoito 100
TOLSOM™ Ihonhoitoa miehille 102
HYMM™ Ihonhoitoa miehille 104
HAND SERIES 106
BODY SERIES™ 108
GLISTER™ Suuhygienia 114



119/

157/

HYVINVOINTI

KOTI

NUTRIWAY™ 120
Ole parasta mitä voit olla 124
Mineral Sticks 128
Vitamiinit ja ravintolisät 130
Lapset ja perhe 136
Kasvipohjaiset ravintolisät 138
Painonhallinta 140
XS™ Power Drinks 142
Aktiivinen elämäntapa 144
Juomat 146
Elintarvikkeet 152

AMWAY HOME™ 158
AMWAY HOME Pyykinpesu 162
AMWAY HOME  
Pintojen puhdistus 164
AMWAY HOME Astianpesu 170
Erikoistuotteet 172
Annostelu- ja säilytystuotteet 176

iCook™ 180
iCook Keittoastiat 186
iCook Oheistuotteet 192
iCook Veitset 194

eSpring™ 
Water Treatment System 196





5/KAUNEUS
Näytä upealta, tunne olosi vielä paremmaksi. 
Hemmottele itseäsi joka päivä. 

Lisätietoja saat osoitteesta www.amway.fi



MAAILMANLAA-
JUINEN KASVO
Hollywoodista tunnettu näyttelijätär 
Teresa Palmer tunnetaan 
terveellisestä elämäntyylistään 
ja hehkuvasta ihostaan, ja 
hänen inspiroivaa kauneuttaan 
korostaa entisestään hänen 
itsenäisyytensä, itseluottamuksensa 
ja saavutuksensa.

"ARTISTRY on ihonhoidon ja värisarjojen 
edistyksellinen tuotemerkki, joka tarjoaa 
sinulle parhaat, uraauurtavat tuotteet 
kauneuttasi varten."



KAUNEUDENHOIDON 
MAAILMANLAAJUI-
NEN JOHTAJA
ARTISTRY kuuluu maailman viiden myydyim-
män, korkealuokkaisen ihonhoitotuotemerkin 
joukkoon,* ja sen historiaan kuuluu 45 vuotta 
tutkimustyötä, joka keskittyy uraauurtaviin 
ihonhoidon ratkaisuihin. Nykyään ARTISTRY 
tunnetaan yhtenä maailman johtavista, kor-
kealuokkaisista ihonhoidon tuotemerkeistä. 

JOHTAJA  
TUTKIMUKSESSA
Kantava voima ARTISTRYn menestyksen 
takana on kansainvälisesti arvostettujen 
ihotautilääkäreiden, tutkijoiden ja 
tiedemiesten tiimi. Heidän uraauurtavan 
työnsä ansiosta meille on myönnetty lähes 
200 patenttia tähän mennessä, ja yli 80 
uutta on odottamassa.

ARTISTRY rikkoo kauneuden rajoja jatkuvasti. Kierrämme maailmaa etsien 
luonnon harvinaisia, hyödyllisimpiä ainesosia. Ja tuotteiden tehokkuus on 
aina tärkein prioriteettimme, ja tarjoamme sinulle kerta toisensa jälkeen 
vallankumouksellisia, tieteellisesti edistyneitä, suorituskyvyltään tehokkaita 
ratkaisuja.

KAUNEUDENHOIDON, 
TIETEEN JA HYVIN-
VOINNIN YHDISTELMÄ
ARTISTRYn avulla haluamme, että tunnet 
ja näytät niin hyvältä kuin mahdollista, 
sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta. 
Tutkimusmatkamme tavoitteena on löytää 
kaikkein hyödyllisimmät raaka-aineet, sekä 
kasvattaa kauneutta korostavia kasveja 
omilla kestävän kehityksen maatiloillamme. 

ARTISTRY™ URAAUURTAVAA 
KAUNEUDENHOITOA

Skannaa Amway Augmenter -kuvake mobiililaitteellasi saadaksesi lisää tietoa! (Tarvitset Amway Augmenter -sovelluksen)
*Lähde: Euromonitor International Limited (www.euromonitor.com/amway-claims); Kauneus- ja hygieniatuotteet 2013, korkealuokkainen kosmetiikka ja ihonhoitotuotteet; maailmanlaajuisen myynnin arvo 2012. 

Kaikki ARTISTRY-
tuotteet ovat 
ihotautilääkärien 
testaamia.
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ARTISTRY™ 
YOUTH XTEND™



OHJELMOI IHOSI 
TULEVAISUUS 
UUDELLEEN

ELÄMÄN PUU

YOUTH XTEND -kokoelma on kehitetty 
erityisesti vähentämään hienoja 
juonteita ja ryppyjä. Sen jälkeen, kun olet 
käyttänyt Power Systemia – joka on neljän 
tehokkaimman tuotteemme yhdistelmä 
– alat huomaamaan ensimmäiset merkit 
nuoremman näköisestä ihosta jo yhden  
viikon käytön jälkeen.

Saavuttaaksesi nämä merkittävät 
tulokset ja suojataksesi ihoasi uusilta 
ikääntymisen merkeiltä, tutkijamme ovat 
käyttäneet hedelmäuutetta afrikkalaisesta 
apinanleipäpuusta, joka tunnetaan  
myös "elämän puuna", koska se voi  
elää jopa yli 1000-vuotiaaksi.

Kun tutkijamme etsivät keinoja säilyttää ja pidentää 
nuorekkaan ihon elinkaarta, he törmäsivät tarinaan 
legendaarisesta afrikkalaisesta apinanleipäpuusta.  
"Elämän puuna" tunnettu puu voi elää jopa 1000-vuotiaaksi. 
Tutkiessaan puuta tutkijamme oivalsivat, että sen 
sisältämässä hedelmäuutteessa on runsaasti antioksidantteja, 
jotka ovat elintärkeitä ihon säilymiselle ja suojaamiselle.  
Tämä kallisarvoinen uute muodostaa pohjan yhdelle  
YOUTH XTEND -ihonhoitokokoelman pääainesosista.

AFRIKKALAISEN APINANLEIPÄPUUN HEDELMÄUUTE
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YOUTH XTEND 
POWER SYSTEM
Power System on yhdistelmä tehokkaimpia 
YOUTH XTEND -koostumuksia: Serum 
Concentrate, Enriching Eye Cream, 
Protecting Cream/Lotion ja Enriching Cream/
Lotion. Kun olet käyttänyt Power System 
-järjestelmää vain yhden viikon ajan, huomaat 
jo ensimmäiset merkit ihosi nuoremmasta 
ilmeestä. Tämä on yksi edistyksellisimmistä 
anti-ageing ihonhoitoyhdistelmistä,  
joten jos sinulle on tärkeintä saavuttaa 
nuoremman näköinen iho, on tärkeää,  
että käytät jokaista neljää tuotetta  
osana päivittäistä ihonhoitorutiiniasi.

ARTISTRY™ YOUTH XTEND™  – KOKOELMA

Skannaa Amway Augmenter -kuvake 
mobiililaitteellasi saadaksesi lisää tietoa!

* Kuluttajien näkemykset perustuvat  
viiteen kliiniseen tutkimukseen  
12 viikon ajanjakson aikana. 
Symboliavain: s Normaali/kuiva iho  
l Päiväkäyttö  Yökäyttö.
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•	Nuoremman näköinen iho – kliinisissä testeissä 81% 
naisista oli sitä mieltä, että Power System sai heidän ihonsa 
näyttämään nuoremmalta jo yhdessä viikossa. 

•	Hienot juonteet ja rypyt vähenevät – 78% testaajista sanoi, 
että Power System auttoi vähentämään hienojen juonteiden 
ja ryppyjen vaikutelmaa yhdessä viikossa. 

•	Pehmeämpi iho – 96% huomasi ihonsa olevan pehmeämpi 
käytettyään Power Systemia vain yhden viikon ajan*.

TODISTETTUJA TULOKSIA

Serum 
Concentrate

Protecting 
Cream

Enriching 
Eye Cream

ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
POWER SYSTEM 
WITH CREAMS
s Tilausnro 253580

Enriching 
Cream
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ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
POWER SYSTEM 
WITH LOTIONS
s Tilausnro 253579

Enriching 
Lotion

Serum 
Concentrate

Protecting 
Lotion

Enriching 
Eye Cream
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A ARTISTRY YOUTH XTEND  
SERUM CONCENTRATE
Tämä äärimmäisen tehokas päivittäiseen käyttöön tarkoitettu seerumi on 
tärkeä askel ihosi uudelleen ohjelmoinnissa. Vapauttaa ihon nuoruutta 
edistäviä proteiineja ja saa ihosi näyttämään nuoremmalta pidempään.

•	Sisältää suurimman määrän LifeSirt-uutetta, joka edistää ihon 
proteiinin tuotantoa ja saa ihon näyttämään nuoremmalta. 

•	Mustaherukka ja vihreä acerolakirsikka auttavat edistämään ihon 
kosteustasoa, hoitavat ihoa ja suojaavat sitä vapailta radikaaleilta. 
Afrikkalaisen apinanleipäpuun hedelmäuute suojaa ihoa. 

•	Pääelementti YOUTH XTEND Power System -järjestelmässä, 
Enriching Eye Cream ja Enriching Cream/Lotion -tuotteiden lisäksi.

u l  30 ml, tilausnro 113809

A

Symboliavain: n Seka-/rasvainen iho u Kaikki ihotyypit l Päiväkäyttö  Yökäyttö.
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A ARTISTRYTM 
YOUTH XTEND 
PROTECTING LOTION

B ARTISTRY  
YOUTH XTEND 
ENRICHING LOTION

Kevyt, antioksidanttinen päivävoide, joka 
hoitaa, tasoittaa ja estää hienojen juonteiden 
ja ryppyjen syntymistä. Laaja-alainen 
suojakerroin 15 suojaa ihoa UVA- ja  
UVB-säteiden aiheuttamilta vahingoilta.

•	Päivittäinen käyttö parantaa ihon 
tasaisuutta. 

•	Afrikkalaisen apinanleipäpuun 
hedelmäuute suojaa ihoa.

Ihanteellinen seka-/rasvaiselle iholle
n l 50 ml, tilausnro 113803

Ohjelmoi ihosi tulevaisuus uudelleen 
nukkuessasi luonnon hyödyllisimpien anti-
ageing-ainesosien avulla. Vapauttaa ihon 
luonnollisia nuoruutta edistäviä proteiineja, 
jotta ihosi pysyy raikkaamman näköisenä 
pidempään.

•	LifeSirt edistää ihon luonnollista, nuoruutta 
edistävien proteiinien tuotantoa, jonka 
tuloksena iho näyttää nuoremmalta. 

•	Helokki- ja Limnanthes Alba -kasvien 
siemenöljy lisäävät luonnollista kosteutta.

Ihanteellinen seka-/rasvaiselle iholle 
n  50 ml, tilausnro 113804

A

B
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C YOUTH XTEND 
PROTECTING 
CREAM

D YOUTH XTEND 
ENRICHING 
CREAM

Ylellinen, kosteuttava voide, jossa on 
voimakkaita antioksidantteja, jotka hoitavat 
ja tasoittavat ihoa. Laaja-alainen suojakerroin 
15 suojaa ihoa UVA- ja UVB-säteiden 
aiheuttamilta vahingoilta.

•	Päivittäinen käyttö parantaa ihon 
tasaisuutta. 

•	Afrikkalaisen apinanleipäpuun 
hedelmäuute suojaa ihoa.

Ihanteellinen kuivalle/normaalille iholle 
s l 50 ml, tilausnro 113807

Anna ihollesi syvää kosteutusta yhdessä 
yössä tämän runsaan yövoiteen avulla. 
Vapauttaa ihon luonnollisia nuoruutta 
edistäviä proteiineja ja saa ihosi näyttämään 
nuoremmalta pidempään. 

•	LifeSirt edistää ihon luonnollisien, 
nuoruutta edistävien proteiinien tuotantoa, 
jonka tuloksena iho näyttää nuoremmalta. 

•	Helokki- ja Limnanthes Alba -kasvien 
siemenöljyt lisäävät luonnollista kosteutta.

Ihanteellinen kuivalle/normaalille iholle 
s  50 ml, tilausnro 113808

C

D

Symboliavain: s Normaali/kuiva iho n Seka-/rasvainen iho l Päiväkäyttö  Yökäyttö.
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A ARTISTRY YOUTH XTEND  
RICH CLEANSING FOAM
Tasoita ja rauhoita ihoasi puhdistuksen aikana. Ylellinen, hoitava 
vaahto, jossa on runsaasti ihoa uudistavia ainesosia.

•	Afrikkalaisen apinanleipäpuun hedelmäuute suojaa ihoa. 

•	Yhdysvalloissa patentoitu kaurauute tasoittaa ja hoitaa ihoa.
u l  125 ml, tilausnro 113801

B ARTISTRY YOUTH XTEND  
SOFTENING LOTION – TONER
Kevyt, silkkimäinen kasvovesi, joka levittyy ihanasti ja kosteuttaa ihoa, 
valmistaen sen vastaanottamaan seerumin ja kosteusvoiteiden tarjoamat 
tehokkaat anti-ageing hyödyt. Auttaa vahvistamaan orvaskeden osaa, 
joka on vastuussa ihon kosteustason optimoinnista.

•	Japanilainen kasvi Liliope Muscari tehostaa ihon kosteuden hallintaa. 

•	Pehmentävä koostumus parantaa ihon vastaanottokykyä hoitavia 
tuotteita varten. 

•	Hoitava koostumus antaa ensiluokkaista kosteutusta ja pehmeyttä. 
u l  200 ml, tilausnro 113802

A B
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C ARTISTRY YOUTH XTEND 
ENRICHING EYE CREAM
Hoida herkkää silmänympärysihoa tällä tehokkaalla  
yhdistelmällä luonnon hyödyllisimpiä ainesosia. Edistää ihon  
luonnollista, nuoruutta edistävien proteiinien tuotantoa,  
vähentäen hienojen juonteiden ja ryppyjen vaikutelmaa.

•	LifeSirt edistää ihon luonnollista, nuoruutta edistävien proteiinien 
tuotantoa, jonka tuloksena iho näyttää nuoremmalta. 

•	Afrikkalaisen apinanleipäpuun hedelmäuute suojaa ihoa. 

•	Mustaherukka ja vihreä acerolakirsikka auttavat  
edistämään ihon kosteustasoa, hoitavat ja tasoittavat  
ihoa, sekä suojaavat sitä vapailta radikaaleilta.

u l  15 ml, tilausnro 113810

C

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit l Päiväkäyttö  Yökäyttö.
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ARTISTRY™  
CREME LUXURY –KOKOELMA
KOE MUUTOKSEN TUOMA TOTUUS siellä, missä huipputason ihonhoitokokemus 
kohtaa tieteelliset innovaatiot – tuottaen tuloksena ihon, joka toimii jopa 15 vuotta 
nuoremman ihon tavoin.

A ARTISTRY Creme LuXury
Tämä ylellinen, kevyt, kasvoille tarkoitettu 
kosteusvoide muuntaa ihosi ilmeen 
uskomattomalla tavalla.
•	Tasaisempi ja kiinteämpi iho – näkyvästi 

parantunutta hehkua ja elastisuutta. 
•	Ensimmäinen tuote tällä toimialalla, jonka 

valmistuksessa on käytetty cardiolipinia 
– harvinaista ja kallista ainesosaa, joka 
muistuttaa ihosoluistamme löytyvää ainesta. 

•	Hoitaa sekä ikääntymisen ulkoisia että 
sisäisiä tekijöitä. 

•	Tuotteeseen on uutettu herkkä  
ja ainutlaatuinen Symphonic Floral  
-tuoksu, joka heijastelee voiteen  
herkkää koostumusta.

u 45 ml, tilausnro 103564

B ARTISTRY Creme LuXury Eye
Ikääntymisen merkit näkyvät ensimmäiseksi 
silmien ympärillä. Tämä edistyksellinen, 
tuoksuton voide, ja sen erityinen koostumus 
ravitsee ja korjaa herkkää silmänympärysihoa, 
tarjoaa kestävää kosteutusta ja auttaa 
suojaamaan ihoa vahingoittavilta 
ikääntymisen vaikutuksilta.
•	98% parempi kiinteys ja elastisuus,  

87% vähentyneet tummat silmänaluset  
ja 78% vähemmän turvotusta  
12 viikon käytön jälkeen. 

•	Vähentää dramaattisesti  
hienojen juonteiden, ryppyjen  
ja naururyppyjen vaikutelmaa.

u 15 ml, tilausnro 109698

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit.
Skannaa Amway Augmenter -kuvake 
mobiililaitteellasi saadaksesi lisää tietoa!
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A

B

TIESITKÖ?

Ainutlaatuinen CellEffect-
teknologia auttaa elvyttämään, 
energisoimaan, korjaamaan 
ja suojaamaan ihoa, jotta se voi 
toimia jopa 15 vuotta nuoremman 
ihon tavoin. Nauti uudistuneesta 
elastisuudesta, parantuneesta 
kestävyydestä ja näe,  
kuinka hienot juonteet  
vähentyvät näkyvästi. 
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ARTISTRY™ 
INTENSIVE 
SKINCARE
Tämä kokoelma kliinisestä tutkimuksesta 
inspiraationsa saaneita tuotteita 
– joista jokainen on kohdistettu tiettyjä 
ikääntymisen merkkejä vastaan  
– tarjoaa tuloksia, jotka muistuttavat 
ammattilaisten suorittamien hoitojen 
tuloksia, nyt oman kotisi mukavuudessa.



ARTISTRY Intensive Skincare Renewing Peel
Unohda karhea ja kuiva iho. Käytä tätä hellävaraista vaihtoehtoa 
kemialliselle kuorinnalle ja paljasta pehmeämpi, hehkuvampi ja 
ehdottomasti kosketettavampi iho vain kahdeksassa minuutissa.
•	Kuorii hellävaraisesti kuolleet ihosolut vain  

ihon pinnalta, välttäen ärsytystä, jota perinteiset  
kemialliset kuorinnat saattavat aiheuttaa. 

•	Vähentää hienojen juonteiden ja iästä aiheutuvien 
tummentumien vaikutelmaa kuuden viikon jälkeen. 

•	Sisältää Yhdysvalloissa patentoidun luonnollisen 
sienientsyymin Mucor Miehein, joka mukautuu ihosi 
luonnolliseen pH-tasoon.

u 20 ml, tilausnro 107998

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit.
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A ARTISTRY Intensive Skincare 
14 night restore programme
Vaikka hoitaisitkin ihoasi säännöllisesti, se 
tarvitsee silti syvempää hoitoa noin joka 
kolmas tai neljäs kuukausi. Tämä intensiivinen 
neljännesvuosittainen hoito-ohjelma auttaa 
korjaamaan olemassa olevia ikääntymisen 
merkkejä, suojaamaan ihoa tulevilta 
vahingoilta ja edistämään ihon reagointikykyä 
päivittäiseen ihonhoitoon.
•	Yhdysvalloissa patentoitu Deep Night Action 

7 Complex, joka sisältää edistyksellisiä 
ainesosia, jotka auttavat taistelemaan 
"7 ihon vihollista" vastaan. 

•	75% nopeampi kuin normaali 
korjausprosessi, 261%  
parempi ihon kirkkaus. 

•	Elvyttää kuivaa ihoa ja ylläpitää ihon 
luonnollista kosteussuojaa. 

•	Käytä joka ilta 14 peräkkäisen  
päivän ajan, 3-4 kertaa vuodessa.

14 minipumppupulloa x 1,5 ml, tilausnro 
116396

A
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TIESITKÖ?
"7 ihon vihollista" – asiat, jotka ikäännyttävät 
ihoa eniten – ovat:
•	Auringonvalo – UVA- & UVB-säteet 
•	Sääolot 
•	Elämäntyyli 
•	Sisäiset tekijät 
•	Ravitsemus 
•	Luonnollinen ikääntyminen 
•	Hyvän ihonhoitorutiinin puuttuminen

B ARTISTRY Intensive Skincare Anti-wrinkle Firming Serum
Retinol-pohjainen hoito parantaa merkittävästi  
ihon kiinteyttä ja tasoittaa juonteita ja ryppyjä.
•	Tuote kohdistaa tehonsa elastisuuden menetykseen  

ja yön aikana ilmestyviin juonteisiin tehdäkseen ihosta  
kiinteämmän ja kauniimman näköisen. 

•	Yhdistää kolme tehokkainta kollageenin tuotantoa  
edistävää ainesosaa: retinolin, C-vitamiinin ja peptidit. 

•	Yhdysvalloissa patentoitu Targeting Complex vie retinolia juuri  
sinne, missä sitä tarvitaan, jotta solut uudistuvat järjestelmällisesti.

u 30 ml, tilausnro 109709

B

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit.
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ARTISTRY™ 
essentials
Hemmottele itseäsi ja saat ihosi säteilemään 
ja näyttämään raikkaammalta ja elvytetyltä 
vain kolmessa minuutissa. ARTISTRY 
essentials -valikoima esittelee tarkasti 
suunniteltuja puhdistavia ja kosteuttavia 
tuotteita, jotka on räätälöity jokaiselle 
ihotyypille. Lisäksi arvokkaat ja puhdistetut 
kasviuutteet auttavat saavuttamaan 
luonnollisen kauneuden, joka voidaan 
saavuttaa vain kasvien avulla.

/24



B ARTISTRY essentials Replenishing 
Eye Creme
Vähentää silmänalusten turvotusta 24 
tunnissa! Täydennä 1-2-3 ihonhoito-
ohjelmasi tällä äärimmäisen ravitsevalla, 
tuoksuttomalla silmänympärysvoiteella. 
Antaa herkälle silmänympärysiholle sen 
tarvitsemaa lisätukea. Käytä aamuin ja  
illoin parhaiden tulosten saamiseksi.
•	Vähentää tummien silmänalusten 

vaikutelmaa ja vähentää silmien  
alla olevaa turvotusta. 

•	Säännöllisesti käytettynä vähentää 
näkyvästi hienoja juonteita. 

•	Silmien alueen ärsytyksen estämiseksi 
silmälääkäreiden testaama.

u 15 ml, tilausnro 105531

ASIANTUNTIJAN VINKKI:
Ihanteellinen ratkaisu jopa äärimmäisen herkän ihon rauhoittamiseksi. Soothing 
Creme voidaan yhdistää mihin tahansa ARTISTRYn ihonhoitosarjaan ja sitä voidaan 
käyttää myös väliaikaisesti YOUTH XTEND Protecting Cream tai Creme LuXury 
-tuotteiden alla – päivällä ja yöllä.

Michelle D'Allaird
ARTISTRYn johtava ihonhoidon kouluttaja

B

A

A ARTISTRY™ essentials Soothing Creme
Jos ihosi on stressaantunut tai ärtynyt, hanki tämä äärimmäisen  
hellävarainen voide, joka rauhoittaa, kosteuttaa, kirkastaa ja  
suojaa ihoasi päivin ja öin ympäristön rasituksia vastaan. 
•	Tarjoaa pitkäkestoista kosteutusta. 
•	Kasvipohjaiset ainesosat rauhoittavat ja elvyttävät stressaantunutta ihoa. 

Antioksidantteina toimivat A-, C-, ja E-vitamiinit ravitsevat ja tasapainottavat ihoa, 
parantaen sen vastustuskykyä ympäristön tuomia rasituksia vastaan.

i 30 ml, tilausnro 104135

Symboliavain: i Herkkä iho u Kaikki ihotyypit • Silmälääkärien testaama
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KOSTEUTTAVA

1 + 2 + 3
ARTISTRY™  Hydrating System
Puhdista – käytä kasvovettä – kosteuta: kolme helppoa, 
tärkeää vaihetta, jotka pitävät normaalin ja kuivan ihon 
kosteutettuna koko päivän. Ainutlaatuinen NOURISH 
3 Complex -yhdisteemme, joka sisältää luonnollisia 
ainesosia, kuten kaktusviikunaa, auringonkukanöljyä ja 
macadamiaöljyä, auttaa palauttamaan ja ylläpitämään 
ihanteellista kosteustasapainoa. Kaikki tuotteet ovat 
ihotautilääkärien testaamia, eivätkä aiheuta mustapäitä. 
Tilaa essentials Hydrating System -tuotteet settinä ja 
saat 10%:n hinnanalennuksen.
s Tilausnro 105489

1
2

3

C

Kolme yksinkertaista ihonhoitoaskelta 
pitääksesi kuivan tai normaalin ihon 
kosteutettuna koko päivän.

Symboliavain: s Normaali/kuiva iho i Herkkä iho.
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ASIANTUNTIJAN 
VINKKI:
Raikastaaksesi kasvojasi nopeasti,  
laita kasvovettä pieneen suihkepulloon  
ja ruiskuta kasvovettä iholle muutaman 
kerran päivän aikana. Tämä kosteuttaa  
ja raikastaa ihoa välittömästi, jopa  
meikin päälle suihkutettuna.

Michelle D'Allaird
ARTISTRYn johtava ihonhoidon kouluttaja

ÄLÄ UNOHDA OLENNAISIMPIA ASIOITA 
MATKUSTAESSASI
ARTISTRY essentials Hydrating Mini System
Nauti huipputason kosteutuksesta myös 
matkustaessasi näillä minituotteilla: essentials 
Hydrating Mini puhdistusaine (20 ml), kasvovesi  
(30 ml) ja emulsiovoide SPF 15 (20 ml). Kolme vaihetta. 
Kolme minuuttia. Yksinkertaisesti loistavaa.
s Tilausnro 232828

PUHDISTUS1/
ARTISTRY™ essentials Hydrating Cleanser 
Tämä hellävarainen saippuaton puhdistusaine poistaa 
tehokkaasti kaikki meikkijäämät ja epäpuhtaudet.
•	Kuorii ihoa hellävaraisesti,  

ylläpitäen ihon kosteussuojaa. 
•	Paljastaa raikkaan, pehmeän  

ja tasaisen näköisen ihon.
s i 135 ml, tilausnro 104126

KASVOVESI2/
ARTISTRY essentials Hydrating Toner
Energisoi ja hoida ihoasi tällä silkkimäisellä,  
ihoa uudistavalla kasvovedellä ennen kuin  
käytät kosteusvoidetta tai hoitotuotetta.
•	Optimoi ihon kosteustason. 
•	Tehostaa ihon kykyä säilyä  

kosteutettuna koko päivän ajan.
s i 200 ml, tilausnro 104127

KOSTEUTUS3/
ARTISTRY essentials Hydrating Lotion 
suojakerroin 15
Kevyt emulsiovoide, joka rauhoittaa ihoa, vie pois 
epämukavan, kireän tunteen ja tekee ihosta hehkuvan 
näköisen. Sisältää laaja-alaisen suojakertoimen 15,  
joka suojaa haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä.
•	Pitää ihosi kosteutettuna koko päivän ajan. 
•	Ainutlaatuinen suojakerros antioksidanteilla,  

jotka suojaavat vapailta radikaaleilta.
s 75 ml, tilausnro 104128
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Puhdista – käytä kasvovettä – kosteuta: 
rasvatonta ihonhoitoa kolmessa helpossa 
vaiheessa, jotka keskittyvät normalisoimaan 
seka-/rasvaisen ihon rasvaisuutta ja 
kosteustasoa. Ainutlaatuinen Tri-Balance 
-yhdisteemme, joka sisältää luonnollisia 
ainesosia, kuten kaktusviikunaa,  
punaluppion juurta ja taikapähkinää,  
ylläpitää ihon luonnollista kosteussuojaa  
ja hillitsee sen kiiltoa. 

Kaikki tuotteet ovat ihotautilääkärien 
testaamia, eivätkä aiheuta mustapäitä.

ARTISTRY™ 
BALANCING SYSTEM

1 + 2 + 3
ARTISTRY essentials Balancing System  
Tilaa ARTISTRY essentials Balancing System  
settinä ja saat 10%:n hinnanalennuksen.
n Tilausnro 105487

1
2

3

Symboliavain: n Seka-/rasvainen iho i Herkkä iho.
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PIDÄ IHOSI TASAPAINOSSA, KUN MATKUSTAT
ARTISTRY essentials Balancing Mini System
Pidä ihosi kosteutettuna ja kiillottomana matkalla ollessasi näillä 
minipakkauksilla: essentials Balancing Mini puhdistuaine (20 ml), 
kasvovesi (30 ml) ja emulsiovoide SPF 15 (20 ml). Kolme vaihetta. 
Kolme minuuttia. Yksinkertaisesti loistavaa.
n Tilausnro 232782

PUHDISTUS1/
ARTISTRY™ essentials Balancing Cleanser
Hellävarainen, rasvaton puhdistusaine, joka poistaa  
ylimääräisen rasvaisuuden iholta sitä rasittamatta.
•	Puhdistaa, kirkastaa ja kuorii ihoa hellävaraisesti, tehden  

siitä pehmeän tuntuisen ja tasaisen näköisen. 
•	Yhdysvalloissa patentoitu kaurauute poistaa ylimääräistä talia, likaa ja jäämiä.
n i 135 ml, tilausnro 104129

KASVOVESI2/
ARTISTRY essentials Balancing Toner
Kaikki kosteus, jota tarvitset, ilman kiiltoa. Valmistaa ihosi vastaanottamaan 
ihanteellisen määrän kosteutta ja hoidoista saatavia hyötyjä. 
•	Vähentää, hillitsee ja normalisoi ihon pinnalta löytyvän rasvaisuuden määrää. 
•	Raikastaa ihoa ja tehostaa sen kykyä pysyä tasapainoisena koko päivän ajan.
n i 200 ml, tilausnro 104130

KOSTEUTUS3/
ARTISTRY essentials Balancing Lotion suojakerroin 15
Pidä ihosi kosteutettuna ja kiillottomana tällä hellävaraisella, mutta tehokkaalla 
kosteusvoiteella, joka sisältää kasvipohjaisia, rasvaisuutta hillitseviä ainesosia.  
Sisältää laaja-alaisen suojakertoimen 15, joka suojaa haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä. 
•	Pitää ihosi tasapainoisena koko päivän ajan.
•	Mattamaiset puuterit ja acerolakirsikka taistelevat ylimääräistä  

rasvaisuutta vastaan ja tekevät ihostasi tasaisen ja mattapintaisen. 
•	Ainutlaatuinen suojakerros jonka antioksidantit suojaavat ihoa vapailta radikaaleilta.
n 75 ml, tilausnro 104131
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A

C

B

C ARTISTRY essentials Anti-Blemish
Todella tehokas koostumus, joka sekä hoitaa että estää ihon epäpuhtauksia syntymästä.
•	Erityisesti valitut rauhoittavat ja puhdistavat ainesosat työskentelevät  

yhdessä ja hoitavat alkavia finnejä välittömästi. 
•	ARTISTRY Puhdistava yhdiste vähentää punaisuutta ja ärtyneisyyttä. 
•	NUTRILITEn acerolakirsikkakuitu ja oregano auttavat pitämään  

ihon kirkkaana ja ehkäisevät uusien epäpuhtauksien syntymistä.
u 30 ml, tilausnro 104134

A ARTISTRY essentials Polishing Scrub
Käytä tätä 2-in-1 puhdistusainetta ja kuorintageeliä kaksi-kolme kertaa viikossa 
poistaaksesi kuolleet ihosolut hellävaraisesti ja parantaaksesi ihon sävyä.
•	Parantaa ihon rakennetta ja tekee siitä pehmeämmän ja hehkuvamman. 
•	Jojoba-helmet kuorivat hellävaraisesti ja auttavat poistamaan ylimääräistä talia.
u 125 ml, tilausnro 106399

B ARTISTRY essentials Pore Cleansing Masque
Raikasta ja syväpuhdista ihosi minuuteissa tällä virkistävällä,  
kermaisella, mineraalipitoisella savinaamiolla.
•	Savipohjainen koostumus, joka sisältää sinkin, kuparin ja magnesiumin 

mineraalisuoloja, poistaa ylimääräistä talia ja epäpuhtauksia ihohuokosista. 
•	Pienentää ihohuokosia ja auttaa minimoimaan kiiltoa rajoittamalla ihon pinnan 

rasvaisuutta.
u 100 ml, tilausnro 106400

Symboliavain: s Normaali/kuiva iho u Kaikki ihotyypit.
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D

E

F

E ARTISTRY essentials Moisture Plus
Tarvitseeko ihosi lisäkosteutusta, etenkin talviaikaan? Käytä tätä erityistä,  
vitamiinirikasta öljypohjaista uutetta päivittäisen ihonhoitorutiinisi lisänä,  
jotta ihosi saa tarvitsemansa hoitavan määrän kosteutta. 
•	Rikastettu omega-3 ja omega-6 rasvoilla ja kasviuutteilla,  

jotta iho sitoo kosteuden hyvin sisäänsä. 
•	Auttaa heti parantamaan ja muuntamaan karhean,  

kuivan ihon tasaiseksi, pehmeäksi ja ihanan tuntuiseksi.
u 14,5 ml, tilausnro 104133

D ARTISTRY essentials Moisture Intense Masque
Hemmottele ihoasi tällä superkosteuttavalla hoidolla kaksi-kolme  
kertaa viikossa. Tämä välitön kosteussysäys parantaa kuivuneen ihon  
rakennetta ja tekee siitä silkinpehmeän ja rauhoittuneen tuntuisen.
•	Kamomilla, mango, aloe ja kookosvoi rauhoittavat ja  

pehmentävät ihoa ja tuovat sille maksimaalista kosteutta. 
•	Palauttaa ihon kosteussuojan parantaakseen ihon koostumusta ja tasaisuutta.
s 100 ml, tilausnro 106401

F ARTISTRY Alpha Hydroxy Serum Plus
Muunna ihosi tällä kolmivaikutteisella kasvoseerumilla, joka kuorii,  
rauhoittaa ja kosteuttaa ihoasi yhdellä kertaa. Vain 24 tunnissa iho  
tuntuu tasaisemmalta, kiinteämmältä ja näyttää kuulaammaalta. 
•	Tehokas yhdistelmä alfa-hydroksihappoja, mukaanlukien NUTRILITEn  

acerolakirsikka, kiihdyttää ihon luonnollista kuoriutumisprosessia. 
•	Parantaa ihon sävyä, värin yhtenäisyyttä, tasaisuutta, koostumusta ja kokonaisolemusta. 
•	Hajuton, rasvaton eikä sisällä väriaineita.
u 30 ml, tilausnro 107992
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A

Sisäänrakennettu 
suojakerroin 
30 taistelee UVA- 
ja UVB -säteiden 
aiheuttamia 
ikääntymisen 
merkkejä vastaan
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TIESITKÖ?
Ihosi altistuu auringolle joka päivä,  
ei ainoastaan, kun menet rannalle.  
Varmista että päivittäinen ihonhoitorutiinisi 
sisältää tuotteen, jossa on suojakerroin.

Michelle D'Allaird
ARTISTRYn johtava ihonhoidon kouluttaja

TIESITKÖ?
Ikämme saattaa näkyä erityisesti 
käsistämme. Ne altistuvat jatkuvasti luonnon 
elementeille, niitä käytetään lukemattomissa 
tehtävissä ja niitä rasitetaan puhdistusaineilla 
vähintään sata kertaa viikossa.

Michelle D'Allaird
ARTISTRYn johtava ihonhoidon kouluttaja

B ARTISTRY Essential Hand Creme
Tämä ravitseva käsivoide kosteuttaa,  
tekee ihosta tasaisen ja pehmentää käsiä,  
sekä samaan aikaan suojaa niitä haitallisilta  
UVA-ja UVB-säteiltä sisäänrakennetun  
laaja-alaisen suojakertoimen 15 avulla.
•	Suojaa käsiäsi ennenaikaiselta vanhenemiselta. 
•	Vähentää hienojen juonteiden ja auringosta 

aiheutuneiden pigmenttimuutosten vaikutelmaa.
u 75 ml, tilausnro 102205

A ARTISTRY Multi-Protect SPF 30
Auringon aiheuttamat vauriot ovat ihon ykkösvihollisia: 
ne ovat merkittävin tekijä ikääntymisen merkkien 
syntymisessä. Tämä monivaikutteinen, hajuton 
kosteusvoide tarjoaa maksimaalista suojaa 
vahingoittavalta UV-säteilyltä.
•	Auttaa ehkäisemään ensimmäisiä  

ikääntymisen merkkejä. 
•	NUTRIWAYn hyväksymä E-vitamiini taistelee haitallisia 

vapaita radikaaleja ja ympäristösaasteita vastaan. 
•	Ei aiheuta mustapäitä/aknea, ihotautilääkäreiden 

testaama ja herkällä iholla testattu.
u i 50 ml, tilausnro 102877

B

Symboliavain: i Herkkä iho u Kaikki ihotyypit • Allergiatestattu
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A ARTISTRY™ Vitamin C & Wild Yam
Tämä intensiivinen, öljytön, ryppyjä ehkäisevä  
hoito on kehitetty erityisesti parantamaan  
vanhemman vahingoittuneen ihon ulkonäköä.
•	Säännöllisesti käytettynä vähentää näkyvästi  

iästä johtuvia pigmenttimuutoksia ja hienoja  
juonteita silmien ja suun ympärillä. 

•	Erityistä teknologiaa hyödyntävä, kahden  
putkilon järjestelmä antaa mahdollisuuden  
aktivoida ainesosat vasta, kun ne otetaan käyttöön 
– jotta ne pysyvät mahdollisimman raikkaina ja 
tuottavat ihanteellisia tuloksia. 

•	Hajusteeton.
u 10ml seerumia + 0,5 g jauhetta, tilausnro 7313*

NIIN KAUAN 
KUIN VARASTOA 
RIITTÄÄ

A

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit.
* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
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C ARTISTRY Skin Refinishing Lotion
Kasvoemulsio, joka ei sisällä happoja, ja parantaa  
ihosi luonnollista kuoriutumisprosessia, parantaen ihon 
tasaisuutta yli 45%:lla. Emulsiosta jauheeksi muuttuva 
koostumus saa ihon tuntumaan samettisen pehmeältä.
•	Pienentää näkyvästi ihohuokosten  

kokoa ja hienoja juonteita. 
•	Parantaa ihon sävyä, kuulautta ja värin tasaisuutta. 
•	Sopii täydellisesti ihmisille, jotka saattavat  

olla herkkiä alfa-hydroksihapoille.
•	Soveltuu käytettäväksi herkällä silmänympärysiholla.
u 30 ml Tilausnro 100240*

HUOMIO:
Suojataksesi ihoasi värimuutoksilta on 
tärkeää, että käytät kosteusvoidetta, 
jossa on suojakerroin seuraavana 
päivänä siitä, kun olet käyttänyt 
Illuminating Essence -tuotteita.

IHON EPÄTASAINEN SÄVY/IÄSTÄ 
AIHEUTUVAT PIGMENTTIMUUTOKSET
B ARTISTRY Illuminating Essence
Hanki näkyvästi kirkkaampi, nuoremman  
näköinen iho tällä kevyellä, rasvattomalla,  
maitomaisella koostumuksella, joka sisältää 
uraauurtavan kirkastavan teknologian.
•	Kirkastaa ihoa näkyvästi jo 12 päivässä. 
•	Vähentää UV-säteilyn aiheuttamia värjäytymiä  

ja iästä aiheutuvia pigmenttimuutoksia. 
•	Huomaathan: suojataksesi ihoasi värimuutoksilta, 

käytä aurinkosuojaa seuraavana päivänä siitä,  
kun olet käyttänyt Illuminating Essence -tuotetta.

u 30 ml, tilausnro 105711*
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C
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MEIKKIVOITEET
Pidennä ihosi virheetöntä, hehkuvaa, 
nuorekasta ilmettä ARTISTRYn™ 
edistyksellisimmän anti-ageing-meikkivoiteen 
avulla.

ARTISTRY™ YOUTH XTEND™ Lifting Smoothing 
Foundation
Sen runsas, kosteuttava koostumus, joka sisältää 
ARTISTRY YOUTH XTEND -teknologian, auttaa 
kohottamaan ja kiinteyttämään ihosi ilmettä. 
Korkearesoluutioinen valoa heijastava optiikka 
pehmentää välittömästi hienojen juonteiden ja 
ryppyjen vaikutelmaa, ja palauttaa ihosi nuorekkaan 
eloisuuden. Saatavilla 8:na värisävynä, jotka on kehitetty 
ainutlaatuisen FACES-teknologian avulla, jotta tuote 
vastaisi eri ihonvärejä mahdollisimman tarkasti. 
Osittain tai täysin peittävä. Suojakerroin 20 UVA / UVB
30 ml

Tutustu kauneudenhoidon taiteeseen tieteellisesti kehitettyjen, ihoa 
viimeistelevien meikkivoiteiden ja taiteellisten luomivärien, poskipunien ja 
huulipunien avulla ja luo oma mestariteoksesi. ARTISTRY Color Cosmetics 
-tuotesarja tarjoaa sinulle mahdollisuuden räätälöidyn, yksilöllisen ilmeen 
luomiseen sekä luonnollisen kauneutesi korostamiseen, niin päivämeikistä 
ylelliseen juhlameikkiin kuin klassisesta rentoon lookiin.
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VA ALE AT SÄV Y T

MEDIUM SÄV Y T

110007 Chablis

vaalea 
viileä

110011 Chiffon

medium 
viileä

110009 Buff

vaalea 
lämmin 1

110014 Sand

medium 
lämmin

110008 Bisque

vaalea 
neutraali

110012 Ochre

medium 
neutraali

110010 Cream

vaalea 
lämmin 2

110016 Tawny

mediumista 
tummaan 
neutraali

KUINKA VALITA OIKEA 
MEIKKIVOITEEN SÄVY

1/ MÄÄRITÄ POHJASÄVYSI  
(VIILEÄ, LÄMMIN TAI NEUTRAALI)

2/

Meikkivoiteen sävyt merkitään eri tasoilla  
ihonvärin määrittämiseksi. Meikkivoiteen  
sävyvalikoima sisältää värejä hyvin vaaleasta vaaleaan, 
vaaleasta mediumiin, jotka perustuvat intensiteettiin: 
sävyasteikko verrattuna ihonväriin.

Sävyt on myös merkitty ihon pohjasävyluokittelun 
perusteella: Lämmin, Viileä tai Neutraali:
•	ihonvärit, jotka ovat vaaleanpunaisia,  

määritellään viileiksi ihonvärit, jotka ovat  
keltaisia, määritellään lämpimiksi, ihonvärit,  
joissa on vaaleanpunaisen ja keltaisen sävyjä 
tasapainossa, määritellään neutraaleiksi. 
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106154 Espresso

106150* Golden

V I I LE Ä

NEUTR A AL I

L ÄMMIN

MEIKKIVOITEET

A ARTISTRY Hydrating Foundation
Nauti virheettömästä peittävyydestä ja koko 
päivän kestävästä kosteutuksesta tämän älykkään 
meikkivoiteen avulla. Ihohuokoset ja hienot juonteet 
pienenevät samaan aikaan, kun suojakerroin  
20 suojaa haitallisilta UVA-/UVB-säteiltä.
•	Poikkeuksellinen Aura of Protection -teknologia suojaa 

ihoa haitallisten vapaiden radikaalien hyökkäyksiltä. 
•	Ainutlaatuinen NOURISH 3 Complex  

-yhdiste täydentää ihon kosteussuojaa. 
•	Korkealuokkainen Ideal Shade Technology  

mukautuu ihonväriisi sopivaksi. 
•	Puolipeittävä meikkivoide sopii  

normaalille ja kuivalle iholle.
s 30 ml

106134 Chablis 106141 Chiffon

106151 Toffee

106133* Pearl

106138 ShellSymboliavain: s Normaali/kuiva iho n Seka-/rasvainen iho.

106148* Plush 106155 Mink

106139 Linen 106146 Natural

106152 Cappuccino

106137* Bone 106143* Sand

A
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106182 Espresso

106178* Golden

V I I LE Ä

NEUTR A AL I

L ÄMMIN
B ARTISTRY Balancing Foundation
Pehmeä, kevyt meikkivoide, joka vähentää  
hienojen juonteiden ja ihohuokosten vaikutelmaa  
ja luo virheettömän matan pinnan, joka kestää  
koko päivän. Sisäänrakennettu suojakerroin  
20 suojaa haitallisilta UVA/UVB-säteiltä.
•	Ainutlaatuinen Tri-Balance-yhdiste lukitsee kosteuden 

sisäänsä ja hillitsee samaan aikaan kiiltoa. 
•	Korkealuokkainen Ideal Shade Technology  

mukautuu ihonväriisi sopivaksi. 
•	Poikkeuksellinen Aura of Protection -teknologia suojaa 

ihoa haitallisten vapaiden radikaalien hyökkäykseltä. 
•	Luonnollinen mikrosieniteknologia imee 600%  

oman painonsa edestä öljyä, hilliten ihon  
rasvaisuutta koko päivän ajan. 

•	Puolipeittävä meikkivoide, sopii seka-  
ja rasvaiselle iholle.

n 30 ml

106162 Chablis 106169 Chiffon

106179 Toffee

106161* Pearl

106166 Shell Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

106176* Plush 106183* Mink

106167 Linen 106174 Natural

106180 Cappuccino

106165* Bone 106171* Sand

* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
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234922 Toffee 234923 Cappuccino 234924 Espresso

A ARTISTRY™ IDEAL Dual Powder Foundation – Compact and Refill
Saavuta virheetön täydellisyys tämän samettimaisen tasaisen, monipuolisen 
puuterin avulla. Levittyy ihanasti märkänä tai kuivana, ja tasoittaa ihon  
sävyä ja pienentää ihohuokosten ja hienojen juonteiden vaikutelmaa. 
Sisäänrakennettu suojakerroin 18 suojaa haitallisilta UVA-/UVB-säteiltä.
•	Korkealuokkainen Ideal Shade Technology mukautuu ihonväriisi sopivaksi. 
•	Ainutlaatuinen Aura of Protection -teknologia suojaa  

ihoa haitallisten vapaiden radikaalien hyökkäyksiltä.
•	Korkealuokkainen ARTISTRY Ideal Powder -teknologia  

levittyy täydellisesti ilman kerääntymistä, sekoittuen  
helposti ja muodostaen yhtenäisen ilmeen. 

•	Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. 
•	Puuterirasia on myynnissä myös  

erikseen, samoin meikkipuuterit.
•	Alla olevat tilausnumerot sisältävät myös puuterirasian. 
u 12 g

234915 Shell 234916 Linen

234913 Chablis

234920* Plush

234919 Natural

234912* Pearl 234921* Golden234914* Bone 234918* Sand

L ÄMMIN

234917 Chiffon

234925* Mink

V I I LE Ä

NEUTR A AL I

A
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106270* Tint 6

106265* Tint 1

106271* Tint 7

106266* Tint 2

106267* Tint 3 106269* Tint 5

B ARTISTRY Tinted Moisturiser
Sävytetty kosteusvoide, joka pienentää hienojen 
juonteiden ja ihon pienten virheiden vaikutelmaa, 
jättäen raikkaan, loistavan hehkun. Sisäänrakennettu 
suojakerroin 15 suojaa haitallisilta UVA-/UVB-säteiltä.
•	Korkealuokkainen Ideal Shade Technology  

mukautuu ihonväriisi sopivaksi. 
•	Lisää ihollesi hehkua kevyellä kosteusvoiteellamme, 

joka levittyy tasaisesti ja sisältää antioksidanttina 
toimivaa E-vitamiinia, joka auttaa suojaamaan ihon 
pinnalle pääseviltä haitallisilta vapailta radikaaleilta.

•	Tasoittaa ja kosteuttaa ihoa,  
jättäen ihon pinnan tasaiseksi.

•	Sopii kaikille ihotyypeille. 
u 30 ml

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit.

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

C ARTISTRY Concealer
Tämä tuote tarjoaa kaiken, mitä tarvitset finnien, tummien silmänalusten, värjäytymien ja 
hienojen juonteiden peittämiseen yhdellä täydellisellä puikolla. Ihanteellinen myös silmämeikin 
pohjustusvoiteena. Sisäänrakennettu suojakerroin 15 suojaa haitallisilta UVA-/UVB-säteiltä.
•	Ainutlaatuinen Ideal Shade -teknologia mukautuu intuitiivisesti ihonväriisi. 
•	Protective Complexion Barrier kosteuttaa ihoa ja ehkäisee ennenaikaisen ikääntymisen merkeiltä. 
•	Pitkäkestoinen koostumus tekee ihon tasaisen tuntuiseksi.
3,1 g

* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.

106259 Light

106261 Medium

106263 Deep
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SILMÄT
Löydä luomivärit, jotka tekevät kauneudesta vaivatonta. 
Räätälöi oma lookisi upeilla värikoostumuksilla 
läpikuultavista ylellisen runsaisiin.

A ARTISTRY™ Eye and Cheek Compact
Räätälöi oma värirasiasi: laita lempiluomivärisi ja 
poskipunasävysi samaan rasiaan, jotta ne ovat 
käytettävissäsi, missä ikinä oletkin. Uudelleentäytettävä 
rasia sisältää myös poskipunasiveltimen, 
luomivärisiveltimen ja pehmeän siveltimen.
Tilausnro 104173

* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
Symboliavain: H Huurre.

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä. Täyttöpakkauksia ja meikkirasioita voidaan tilata erikseen. 

A
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V I I LE Ä

L ÄMMIN

109934 Rosewood 109935* Moxie H 109940* Cache

V I I LE Ä

109905 Starry Night H

109915 Glacier H 109918 Charm H 109927 Eclipse H

109907* Tulle 109913 Capri H

109906* Rain Forest H

109917 Spiral H 109919 Divine H 109925* Rich

109914 Eden H 109916* Magic H

L ÄMMIN

B ARTISTRY Powder Blush Refill 
Luo unohtumaton puna poskillesi samettimaisen 
pehmeällä, silkkimäisellä poskipunalla, joka kehystää 
kasvosi ja korostaa kasvojesi ilmettä. Koostumus, 
jonka jokainen sävy sisältää mikroskooppisen pieniä 
pigmenttejä, takaa kauniin värin, jota voi häivyttää ja 
kerrostaa, riippumatta siitä haluatko luoda poskillesi 
läpikuultavan hehkun vai dramaattisemman ilmeen.
•	Mikroskooppiset pigmentit  

tarjoavat puhtaimmat sävyt. 
•	Rikastettu ihoa ravitsevilla A-ja E-vitamiineilla. 
•	Mahtuu uudelleentäytettävään meikkirasiaan 

(tilausnumero 104173), saatavilla erikseen.
3 g

C ARTISTRY Eye Color Refill
Upea valikoima sävyjä, jotka voit yhdistää lookiisi. 
Samettimaisen pehmeä puuterikoostumus levittyy 
helposti, ja sitä on helppo kerrostaa ja häivyttää. 
Mikroskooppiset pigmentit tarjoavat puhtaimpia värejä, 
jotka eivät keräänny juonteisiin ja kestävät tuntikausia.
•	Rikastettu ihoa ravitsevilla A- ja E-vitamiineilla. 
•	Mahtuu uudelleentäytettävään meikkirasiaan 

(tilausnumero 104173), saatavilla erikseen. 
•	Saatavilla mattapintaisella ja huurreviimeistelyllä. 
•	Läpikuultavasta runsaaseen; herkästä dramaattiseen; 

luo räätälöity luomiväripaletti, joka kuvastaa omaa 
katseenvangitsevaa lookiasi.

1 g

109937 Sun Kissed 109938 Tuscany H 109942* Sienna H

NEUTR A AL I

109910* Steel H 109911 Silk H 109920* Mystic H

109922 Drift
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A ARTISTRY™ SIGNATURE EYES™ Length 
& Definition Mascara
Tämä ripsiväri antaa sinulle juuri mitä sinä haluat: 
FlexFX-koostumus auttaa sinua saamaan todella  
pitkät, tarkasti määritellyt, runsaan erotellut ripset,  
jotka tekevät silmistäsi houkuttelevan ja kiehtovan 
näköiset. OptiLength-ripsiväriharja tavoittaa  
jokaisen ripsen, eikä jätä niihin paakkuja.
•	Sopii piilolinssien käyttäjille.
8,3 ml, tilausnro 112237, Musta sävy

ARTISTRYN INNOVAATIO. 
RIPSITUOTE, JOKA 
JOKAISEN ON SAATAVA.

A

B
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112829 Brown112828 Black

C ARTISTRY SIGNATURE EYES  
Automatic Liquid Eyeliner
Määritä silmäsi tällä intensiivisellä, runsaalla  
värillä, joka korostaa ripsirajaasi.
•	Ei-tahraava, vedenkestävä koostumus levittyy 

vaivattomasti, kuivuu nopeasti ja kestää pitkään. 
•	Ei tahraa, ei varise, ei haalistu.
•	Ergonominen käsiosa ja levitin, jossa on vino 

huopainen pää, joka tekee levittämisestä helppoa 
ja tarkkaa – ohuesta näyttävään rajaukseen, 
luonnollisesta dramaattiseen silmämeikkiin. 

•	Silmälääkäreiden ja ihotautilääkäreiden testaama. 
•	Saatavilla mustan ja ruskean sävyissä.
•	Sopii piilolinssien käyttäjille.
2,7 g

B ARTISTRY SIGNATURE EYES™ Volume Mascara
Ensimmäinen ARTISTRYn maailmanlaajuinen 
tuuheuttava ripsiväri. ARTISTRY SIGNATURE EYES 
Volume Mascara luo välittömästi intensiivisen tuuheat 
ripset. Se tuo 600% enemmän volyymia paksumpia, 
rohkeampia ja lumoavampia ripsiä varten. 
•	Ainutlaatuinen MagnaBoost-ripsiväriharja levittää 

ihanteellisen määrän ripsiväriä jokaiselle ripselle, 
luoden ennennäkemätöntä volyymia ja erotellen  
ripset äärimmäisen tarkasti. 

•	Vallankumouksellinen FullFX-koostumus, sekä 
sen tuuheuttavat polymeerit ja runsaat pigmentit 
päällystävät ja tuuheuttavat jokaisen ripsen 
intensiivistä, dramaattista silmämeikkiä varten. 

•	Pitkäkestoinen koostumus. Ei varise,  
ei tahraa, ei paakkuunnu, ei kasaannu.

•	Sopii piilolinssien käyttäjille.
8,9 ml, tilausnro 116801, Musta sävy

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

C

Symboliavain: • Silmälääkärien testaama.
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B ARTISTRY Automatic EyeLiner Pencil Refill
Korosta silmiäsi upealla värivalikoimalla. Napsauta yksinkertaisesti valitsemasi  
väri pidikkeeseen (myydään erikseen) ja käännä kynää sitä käyttääksesi.
•	Korkealuokkainen koostumus mahdollistaa  

tarkan levityksen ja tarkkuutta, joka kestää. 
•	Pehmeä levitinosa tekee häivyttämisestä ja pehmentämisestä helppoa.
0,23 g

110985 Espresso 110986 Bronze 110987 Midnight Blue

110983 Ebony 110984 Shimmer Black

A ARTISTRY™ Automatic EyeLiner Pencil Holder 
Tämä uudelleentäytettävä pidike tarjoaa laajan valikoiman sävyjä,  
joiden kanssa voit leikitellä – liitä pidikkeeseen yksinkertaisesti haluamasi kynä.  
Levitin, jossa on pehmeä pää, täydellistä viimeistelyä varten.
Tilausnro 112144

C ARTISTRY Automatic EyeBrow Pencil Holder
Tämän näppärän pienen tuotteen ansiosta kulmakynäsi ei koskaan enää vaadi 
teroittamista. Yhteensopiva kahden ARTISTRYn Eyebrow Pencil -täyttöpakkauksen 
kanssa. Sisältää levittimen, jonka avulla voit viimeistellä kulmasi täydellisesti.
Tilausnro 112145

D ARTISTRY Automatic EyeBrow Pencil Refill
Mikään ei luo viimeisteltyä ilmettä yhtä välittömästi kuin huolitellut kulmakarvat.
•	Napsauta yksinkertaisesti valitsemasi väri pidikkeeseen  

(myydään erikseen) ja käännä kynää sitä käyttääksesi. 
•	Pitkäkestoinen, vedenkestävä koostumus ei valu tai siirry. 
•	Sisäänrakennettu harjaosa tarjoaa sinulle mahdollisuuden  

häivyttää värin ja viimeistellä kulmat.
0,15 g

110989 Taupe 110991 Soft Black

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.
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NEUTR A AL I

109491* Subtle J

109496* Confess J

109495* Stunning v

109481* Neutrale v

109469* Belle v

109466* Amuse J

109492* Lovely v

109489* Sophisticated J

109486* Rouge v

109475* Flatter J 109477* Glint J 109487* Rush T

V I I LE Ä

109474* Delicate J

109494* Ultimate T

109484* Prim T

109493* Sweet T

109485* Ripe T

L ÄMMIN

HUULET
Rajaa ja täytä huulesi upealla kosteuttavalla 
värillä läpikuultavasta kiiltävään, 
kermaisenpehmeästä runsaaseen.

A ARTISTRY™ Crème Lip Color
Nuoremman näköiset huulet vain kahdessa  
viikossa. Runsasta, täyteläistä väriä upeassa 
värivalikoimassa, mukaanlukien satiinimaiset,  
kimaltavat ja metalliset viimeistelyt.
•	Kermainen, hoitava koostumus, joka on täynnä 

kosteuttavia, suojaavia antioksidantteja, jotka pitävät 
huulet silkkimäisen pehmeinä ja kosteutettuina,  
jolloin väri ei pääse kasautumaan tai valumaan. 

3,8 g

A

/48



C

V I I LE Ä

L ÄMMIN

109513* Candy 109510* Pom Pom 

109505* Glace

NEUTR A AL I

109507* Gloss 109512* Sandrine109506* Gleam 109508* Madeira

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä. Symboliavain  T Crème Metallic  v Crème Satin  J Crème Shimmer
* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.

B ARTISTRY Lip Color Sheer SPF 15
Moniulotteista väriä, johon on uutettu tehokkaita, luonnollisia ainesosia,  
jotka tuovat huulille runsaan, kiiltävän lookin, joka kestää.
•	Kiiltävä koostumus tuo läpikuultavaa hohtoa huulille. 
•	Tuote on täynnä antioksidantteina toimivia A-, C- ja E-vitamiineja,  

sekä rauhoittavaa aloea, joka auttaa suojaamaan ja hoitamaan  
huulia ja pienentämään hienojen juonteiden vaikutelmaa. 

•	Suojakerroin 15 suojaa huulia haitallisilta UV-säteiltä ja ympäristön saasteilta.
3,8 g

NEUTR A AL I

102946* Nuance 102948* Downtown 102949* Maven

C ARTISTRY Lip Define Liner
Erityisesti suunniteltu kaksipäinen huultenrajauskynä 
useina upeina värivaihtoehtoina. 
•	Käännettävä huultenrajauskynä, jolla  

levität helposti värin, joka kestää. 
•	Sisäänrakennettu huulisivellin, jolla voit häivyttää ja 

pehmentää huulten rajauksen ja täyttää huulet värillä. 
•	Ovaalinmuotoinen pää mahdollistaa tarkan muotoilun. 
0,22 g

109515* Gorgeous

102947* Discretion 102951* Shape 102950* Savoy

V I I LE Ä L ÄMMIN 
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A ARTISTRY™ Lip Gloss
Uusi ARTISTRY Lip Gloss antaa huulillesi  
silauksen ylellisyyttä ja tekee huulistasi herkullisen 
täyteläiset ja hohtavat. Tämä pehmeä koostumus 
tarjoaa huulillesi sekä hoitoa että kiiltoa ja väriä. 
Ei tahmaa. Laaja valikoima erilaisia värisävyjä ja 
viimeistelytyylejä tarjoaa hehkuvaa kolmiulotteista  
kiiltoa ainesosien kera, joiden avulla saat täyteläisemmät,  
pehmeämmät ja kimmoisammat huulet. 
•	Erityisesti suunnitellut hyaluronihappomikrohiukkaset 

auttavat vähentämään hienojen juonteiden 
vaikutelmaa, väri ei keräänny juonteisiin  
ja huulet näyttävät samaan aikaan  
täyteläisemmiltä ja nuorekkaammilta. 

•	Tarjoaa upeaa kiiltoa ja väriä vain yhdellä  
sipaisulla Tarjolla useita eri tyylejä mattapintaisesta 
kimaltavaan ja hohtavaan. 

•	Tuntuu kevyeltä ja kermaiselta, ei tahmaiselta. 
•	Täynnä hyvää tekeviä hoitavia ainesosia. 
•	Sisältää Jojoba-öljyä ja avokadoöljyä, jotka saavat 

huulet tuntumaan kosteilta, pehmeiltä ja miellyttäviltä. 
•	Levittyy tasaisesti ja tarkasti, pysyy paikallaan 

täydellisesti.
6 g

A

HUULET
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109634 Pink Shell 109640 Pink Suede 109643 Pink Blossom

MEDIUM-TÄY TEL Ä INEN MAT TA

109639 Golden Blush 109641 Golden Berry

MEDIUM-TÄY TEL Ä INEN HOHTAVA

109632 Nectar 109633 Precious Pink

L ÄPIKUULTAVA A HOHTOA

109637 Raspberry Sparkle109631 Dazzling Coral 109636 Pink Sapphire

L ÄPIKUULTAVA A K I I LTOA

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

B ARTISTRY essentials 
Eye & Lip Make-Up Remover
Erityisesti iltameikki on vaikea poistaa silmien  
ja huulten ympäriltä – tämä tehokas, rasvaton  
koostumus liuottaa pois itsepäisimmätkin meikkijäämät, 
jopa pitkäkestoisen ja vedenkestävän meikin.
•	Ei kuivata ihoa. Hajusteeton. 
•	Ei sisällä väriaineita. 
•	Silmien alueen ärsytyksen estämiseksi  

silmälääkärien testaama.
u 120 ml, tilausnro 106403

B

Symboliavain: u Kaikki ihotyypit • Silmälääkärien testaama

NRO 1
 MENESTYSTUOTE
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KYNNET

B ARTISTRY™ Nail Color
Täydennä tyylisi upeilla kynsillä. Valitse klassisista  
tai huurretuista sävyistä, jotka kaikki tarjoavat 
intensiivistä, pitkäkestoista väriä. Erityisesti  
kehitetty kestämään kulumista ja lohkeilemista.
10 ml

C ARTISTRY Top Coat
Viimeistele ja suojaa kauniit kynnet tällä kirkkaalla, 
kiiltävällä, kovan pinnan jättävällä päällyslakalla,  
joka on suunniteltu korostamaan ARTISTRYn 
kynsilakkoja parhaalla mahdollisella tavalla.
10 ml, tilausnro 108655

A ARTISTRY Base Coat
Luo täydellinen pohja kynsillesi lakalla, joka täydentää 
kynsien uurteet, tekee lakkaamisjäljestä todella tasaista 
ja saa kynsilakan kestämään pidempään.
10 ml, tilausnro 108656

/52



108669* Paradise 108665 Innocent 108667* Champagne 

108663* Goddess H 113834 Grace H

NEUTR A AL I

108660 Diva 108661* Fusion H 113833 Pink Delight H

V I I LE Ä

108668* Desire H 108664* Summer Nights H

108658 Seduction 113835* Caramel Chocolate

L ÄMMIN

Symboliavain: H Huurrettu.
* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.
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A ARTISTRY™ Eye and Cheek Compact
Monikäyttöinen, tilaa säästävä rasia  
lempiluomivärillesi ja lempiposkipunallesi.  
Varustettu poskipunasiveltimellä, luomivärisiveltimellä 
ja pehmeäkärkisellä luomivärisiveltimellä.
Tilausnro 104173

B ARTISTRY Cosmetic Brush Set
Kaikki ne ensiluokkaiset, laadukkaat meikkivälineet, joita tarvitset  
täydellisen ilmeen luomista varten: puuterihuisku, kulma-/ripsiharja,  
luomivärisivellin, vinokärkinen sivellin, poskipunasivellin ja huulipunasivellin.
•	Harjakset on valmistettu pehmeästä, luonnollisesta harjaksesta,  

jotta niihin tarttuu ihanteellinen määrä tuotetta. 
•	Tyylikäs musta pussi pitää setin järjestyksessä ja suojattuna.
Tilausnro 0867

OHEISTUOTTEET

B

A
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D ARTISTRY Ideal Dual Powder Case
Fiksu musta rasia joka on suunniteltu Ideal Dual  
Powder Foundation -tuotetta ja sen täyttöpakkauksia 
varten. Myydään tyhjänä.*
Tilausnro 104369

E ARTISTRY Ideal Dual Powder Foundation 
Sponge
Tilausnro 105149 – 1 kappale
Tilausnro 110205 – 10 kappaleen pakkaus

C ARTISTRY Makeup Mirror
Tyylikäs, elegantti meikkipeili, jossa on suurentava peili 
kasvomeikin tekemistä varten silloin, kun olet liikkeellä. 
Tyylikäs musta samettipussi pitää peilin puhtaana ja 
suojattuna.
Tilausnro 5660

C

D

*Meikkivoiteen täyttöpakkaukset myydään erikseen.
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AIR WATER EARTH FIRE
Kukin kokoelman elementeistä vangitsee nimeään 
vastaavan elementin olemuksen luonnosta ja tarjoaa 
kohdistettuja hyötyjä erilaisille ihotyypeille. 

LUONNON ELEMENTTIEN 
INSPIROIMAA IHONHOITOA



beautycycle tarjoaa sinulle täydellisen,  
luonnon inspiroiman ihonhoito- ja väriratkaisun, 
joka vastaa ihosi jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. 
Nämä korkealaatuiset, dermatologisesti testatut 
tuotteet toimivat kaikenikäisillä käyttäjillä sekä 
kaikenlaisilla ihotyypeillä. Jos haluat pitää huolta 
ihostasi ilman, että se vaatii liikaa aikaa, tämä 
yksinkertainen ja edullinen ihonhoitojärjestelmä 
sopii sinulle täydellisesti. Vietämme varsin kiireistä 
elämää ja aika on usein yksi arvokkaimmista 
asioista elämässämme. Kaikki beautycycle™-
ihonhoitotuotteet sisältävät ainutlaatuista ja 
älykästä MICROQUAD™-yhdistettä,  
joka tekee ihonhoidosta helppoa loistavien 
aktiivisten ainesosien ansiosta. 

beautycycle™

http://facebook.com/beautycycle.europe

beautycycle 
COLOR 
COSMETICS 
Helpot käyttää. Saat meikin valmiiksi 
hetkessä - tulos säilyy koko päivän.
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  ELEMENTIT

AIR  
– VIRKISTÄÄ

WATER 
– SAMMUTTAA 
JANON

Normaalille ja kuivalle iholle 

Tuo hengähdys raikkautta ikääntyvälle 
iholle Air-ihonhoitovalikoiman virkistävillä 
ominaisuuksilla. Koostumus sisältää 
luonnollista jogurttiprobioottia, joka 
vahvistaa ihon hapenottokykyä,  
auttaa sitä taistelemaan vapaita 
radikaaleja vastaan sekä torjuu  
näkyviä ikääntymisen merkkejä. 

Iho on energisempi, tuntuu 
raikkaammalta ja näyttää 
eloisammalta. 

Normaalille ja kuivalle iholle 

Tämä keto-orvokkiuutteen rikastama 
elementti soveltuu täydellisesti iholle, 
joka kaipaa runsaasti kosteutusta. 
Iho saa intensiivistä kosteutta 
kokonaisuudessaan, jonka  
seurauksena se näyttää  
raikkaammalta ja hehkuvammalta. 

Iho tuntuu kosteutetulta ja 
kimmoisalta, jolloin hienot juonteet 
ja rypyt näkyvät vähemmän.

/58



EARTH 
– TASAPAINOTTAA FIRE 

– UUDISTAA

COLOUR 
– VALAISEE 

Normaalille, rasvaiselle ja sekaiholle 

Earth-valikoima valjastaa käyttöönsä 
kivennäisaineiden ja kasvien tehokkuuden 
tasapainottaakseen ihoa. Öljyttömät 
koostumukset taistelevat pinnalle 
kerääntyvää rasvaisuutta vastaan ja 
auttavat pienentämään ihohuokosia 
samaan aikaan, kun pajunkaarna ja 
taikapähkinä ehkäisevät epäpuhtauksia. 

Iho näyttää ja tuntuu puhtaammalta 
ja kirkkaammalta.

Kaikille ihotyypeille 

Tulen puhdistavan energian 
inspiroima valikoima esittelee 
erityisen koostumuksen, joka sisältää 
glukosamiinia ja luonnollista levää, jotka 
käynnistävät ihon uusiutumisprosessin. 

Iho on raikkaampi ja 
palautuneempi.

Anna luonnollisen kauneutesi hehkua 
beautycyclen Colour-tuotteilla. Voit 
muuttaa ilmettäsi mielialasi mukaan 
väreillä ja sävyillä, jotka vangitsevat 
elementtien ihanan eloisuuden.
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AIR 
VIRKISTÄÄ

Pidä ihosi nuoren näköisenä beautycycle™ Air -ihonhoitovalikoimalla, 
joka sisältää luonnollisia jogurttiprobiootteja, jotka vahvistavat ihoa  
ja parantavat sen kykyä hengittää elvyttävää happea.

B

C

D

A
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FAKTA:
Maitotuotteita on käytetty 
kauneudenhoidossa jo 
vuosisatoja. 

FAKTA:
Luonnolliset jogurttiprobiootit 
auttavat aktivoimaan ihon 
hapenottokykyä ja taistelemaan 
ikääntymisen merkkjä vastaan.

B beautycycle Air Age Repair Toner
Tämä raikastava kasvovesi auttaa suojaamaan vapaita 
radikaaleja vastaan, taistelee ikääntymisen merkkejä 
vastaan ja palauttaa ihollesi nuorekkaan hehkun.
•	Antioksidanttina toimiva E-vitamiini taistelee vapaita 

radikaaleja vastaan.
200 ml, tilausnro 109301

D beautycycle Air Age Repair Night Crème
Tehokas yöllä käytettävä koostumus, joka parantaa 
ihosi kiinteyttä, tasaisuutta ja elastisuutta nukkuessasi.
•	A-, B-, C- ja E-vitamiinit hoitavat ja vahvistavat ihoa. 
•	Glukosamiini ja merestä saadut kasviainesosat 

tehostavat ihon luonnollista uusiutumisprosessia.
60 ml, tilausnro 109303

C beautycycle Air Age Repair Day Crème with 
SPF 15 UVB/UVA
Ihoa vahvistava kosteusvoide, joka on täynnä  
happea sisältäviä elementtejä ja sisältää myös 
laajavaikutteisen suojakertoimen (SPF 15),  
joka ehkäisee uusilta ikääntymisen merkeiltä.  
Iho on hoidetumpi ja hehkuvampi ja siinä  
on vähemmän näkyviä hienoja juonteita.
•	E- ja B-vitamiinit hoitavat ja vahvistavat ihoa.
60 ml, tilausnro 109302

A + B + C + D
beautycycle Air Skincare Product Set
Saat 10%:n hinnanalennuksen, kun tilaat koko 
tuotesetin (sisältää neljä Air-tuotetta).
4 tuotteen pakkaus, tilausnro 239073

A beautycycle Air Age Repair Cleansing Milk
Kevyt, silkkimäinen, saippuaton puhdistusmaito,  
joka kosteuttaa ja puhdistaa, palauttaen ihon 
eloisuuden ja ylläpitäen sen kosteussuojaa.
•	 Iho tuntuu ja näyttää pehmeämmältä ja 

raikkaammalta. Luonnolliset jogurttiprobiootit 
parantavat ihon hapenottokykyä.

150 ml, tilausnro 109300

MENESTYSTUOTE
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WATER  
SAMMUTTAA JANON

Päihitä normaalin ja kuivan ihon kuivuuden syyt ja oireet  
beautycycle™ Water -ihonhoitovalikoiman avulla. Keto-orvokkiuute  
tarjoaa intensiivistä, jatkuvaa kosteutusta ja saa ihon näyttämään 
raikkaammalta ja hehkuvammalta.

B

C

D
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B beautycycle Water Hydrate Replenish Toner
Valmistele ihosi kosteutusta tai hoitoa  
varten tällä rauhoittavalla kasvovedellä.
•	Edistää ihon pehmeyttä ja minimoi  

hienojen juonteiden vaikutelmaa.
200 ml, tilausnro 109305

A beautycycle Water Hydrate Replenish Cleanser
Helli ihoasi ihanalla kosteudella ja vangitse se ihoosi  
tällä kermaisella, vaahtoamattomalla puhdistusaineella. 
•	Jättää ihon pehmeäksi ja kimmoisaksi.
150 ml, tilausnro 109304

D beautycycle Water Hydrate Replenish Night 
Crème 
Supertehokas yöllä käytettävä koostumus,  
joka sisältää kosteutta sitovia, ihoa uudistavia 
elementtejä ja antioksidantteja. Auttaa ravitsemaan, 
kiinteyttämään ja uudistamaan, täydentäen  
kuivuuden aiheuttamia hienoja juonteita.
•	Glukosamiini, merestä saadut kasviainesosat  

ja hiivauute tehostavat solujen uusiutumista  
ja tasoittavat ihon sävyeroja. 

•	E- ja B-vitamiinit hoitavat ja vahvistavat ihoa.
60 ml, tilausnro 109307

C beautycycle Hydrate Replenish Day Crème 
SPF 15 UVB/UVA
Runsas, öljytön koostumus, joka tekee ihosta  
elvytetyn, kimmoisan ja kirkkaamman.
•	Antioksidanttina toimiva E-vitamiini ja hyaluronaatti 

auttavat rauhoittamaan ihoa ja taistelemaan 
ikääntymisen merkkejä vastaan. 

•	Tuotteen sisältämä suojakerroin SPF 15   
suojaa haitallisilta UVA/UVB-säteiltä.

60 ml, tilausnro 109306

A + B + C + D
beautycycle Water Skincare Product Set
Saat 10%: hinnanalennuksen, kun tilaat koko  
tuotesetin (sisältää neljä Water-tuotetta).
4 tuotteen pakkaus, tilausnro 239070

VINKKI:
Käytä vain haaleaa vettä  
kasvojen pesuun, sillä hyvin  
kuuma tai kylmä vesi saattaa  
johtaa hiusverisuonien katkeiluun. 

FAKTA:
Keto-orvokkiuute maksimoi 
ja ylläpitää kosteutta.

MENESTYSTUOTE
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EARTH 
TASAPAINOTTAA

Näe, kuinka Earth-ihonhoitosarjassamme olevat 
erikoiskäsitellyt kivennäisaineet, kuten kupari, 
magnesium ja rauta, tasapainottavat normaalia/
rasvaista ihoa, pienentävät ihohuokosia ja jättävät  
ihon kirkkaan ja kiillottoman näköiseksi.

A

B

C

D
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FAKTA:
Valkoisen pajun kaarna 
ihonhoitotuotteissa auttaa 
normalisoimaan ihoa, sillä 
se hilllitsee rasvaisuutta 
ihon pinnalla.

FAKTA:
Magnesium, kupari ja rauta 
normalisoivat ihon pintaa.

C beautycycle™ Earth Restoring Balance 
Day Lotion with SPF 15 UVB/UVA
Tehokkaasti toimiva öljytön kosteusvoide,  
joka pitää ihon kiillottomana.
•	Hyaluronaatti ja E-vitamiini tarjoavat  

öljytöntä kosteutusta. 
•	Vihreä tee ja  rosmariini puhdistavat ja kirkastavat. 
•	Tuotteen sisältämä suojakerroin SPF 15   

suojaa haitallisilta UVA/UVB-säteiltä.
50 ml, tilausnro 109310

B beautycycle Earth Restoring Balance Toner
Rasvaisuutta vähentävä kasvovesi,  jonka ihoa  
kuorivat ominaisuudet auttavat avaamaan  
ja pienentämään ihohuokosia ja jättävät  
ihon tasaisen ja mattapintaisen näköiseksi.
•	Magnesium, kupari ja rauta auttavat 

tasapainottamaan ihoa. Sinkki, taikapähkinä  
ja pajunkaarna hillitsevät rasvaisuutta. 

•	Salisyylihappo, kamomilla ja vihreä tee  
puhdistavat ja kirkastavat.

200 ml, tilausnro 109309

D beautycycle Earth Restoring Balance Night 
Gel Moisturiser
Kevyt, yöllä käytettävä kosteusvoide, jonka soluja 
uudistava toiminta käynnistyy nukkuessasi.
•	Antioksidanttina toimiva E-vitamiini taistelee  

vapaita radikaaleja vastaan. 
•	B-vitamiini hoitaa ja vahvistaa ihoa. 
•	Glukosamiini, merestä saadut kasviainesosat ja 

hiivauute kosteuttavat, kuorivat ja kirkastavat.
50 ml, tilausnro 109311

A beautycycle Earth Restoring Balance Cleanser
Kevyesti vaahtoava, syväpuhdistava ja rasvaisuutta 
hillitsevä puhdistusaine saa ihon näyttämään  
kirkkaalta ja tuntumaan raikkaalta.
•	Sinkki, taikapähkinä ja pajunkaarna  

hillitsevät rasvaisuutta. 
•	Kurkku, mesiangervo ja vihreä  

tee rauhoittavat ja kirkastavat.
150 ml, tilausnro 109308

A + B + C + D
beautycycle Earth  Skincare Product Set
Saat 10%:n hinnanalennuksen, kun tilaat koko 
tuotesetin (sisältää neljä Earth-tuotetta).
4 tuotteen pakkaus, tilausnro 239072
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A beautycycle Fire Age Repair Eye Crème
Kevyt, viilentävä voide, jossa on energisoivia 
elementtejä, auttaa raikastamaan ja valaisemaan 
herkkää silmänympärysihoa. Käytä aamuin ja  
illoin saadaksesi parhaat tulokset. 
•	A-, B- ja E-vitamiineihin sekä auringonhattu-

uutteeseen yhdistetyt energisoivat elementit 
vähentävät tummia silmänalusia, ryppyjä ja turvotusta.

15 ml, tilausnro 109312

FIRE ANTAA 
ENERGIAA

beautycycle™ Fire  -ihonhoitosarja täydentää muita 
ihonhoitovalikoimiamme tuomalla lisää energiaa ja terveen hehkun iholle. 
Sen koostumus sisältää tehokasta glukosamiinia, joka starttaa ihon 
uusiutumisprosessin ja auttaa sinua taistelemaan ongelma-alueita,  
kuten tummia silmänalusia ja epäpuhtauksia vastaan, jättäen ihon 
tasaisemman ja kirkkaamman näköiseksi. 

FAKTA:
Glukosamiini auttaa 
tehostamaan ihon 
uusiutumisprosessia ja 
korjaa kaikkea tummista 
silmänalusista muihin  
ihon epäpuhtauksiin.  

A
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C beautycycle Fire 3-in-1  
Masque-Scrub-Brightener
Kolmivaikutteista uudistumista hoidolla, jolla on  
kaksi eri toimintoa: kuorintavoide tai kirkastava naamio. 
Käytä kerran tai kaksi viikossa tasoittaaksesi ihon sävyä 
ja maksimoidaksesi ihon hehkun.
•	Sokeriruo'on, appelsiinin, sitruunan ja jojoban 

mikropuhdistavat ainesosat parantavat  
ihon kirkkautta ja valoisuutta.

150 ml, tilausnro 109315

D beautycycle Fire Restoring Balance  
Anti-Spot Gel
Tasapainottava geeli, jossa on luonnollisia energisoivia 
elementtejä, auttaa pitämään ihon kirkkaana.
•	Salisyylihappo ja sinkki hillitsevät rasvaisuutta  

ja estävät finnien muodostumista.
15 ml, tilausnro 109316* 

B beautycycle Fire Renewal Serum  
with Vitamin C and Hyaluronate
Tämä tiivistetty koostumus tarjoaa iholle maksimaalisia 
hyötyjä. Hoitaa ja kiinteyttää, saaden ihon näyttämään 
tasaisemmalta, kirkkaammalta ja raikkaammalta.
•	Hyaluronaatti tehostaa ihon luonnollista 

uusiutumisprosessia.
15 ml, tilausnro 109314

*Niin kauan kuin varastoa riittää.

B
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A beautycycle Concealer
Tämä pitkäkestoinen koostumus häivyttyy 
saumattomasti ja peittää finnit, epätasaisuudet  
ja tummat silmänaluset todella tehokkaasti.
•	Ei keräänny hienoihin juonteisiin ja ryppyihin,  

eikä tuki ihohuokosia. 
•	Sisältää mineraalipigmenttejä, jotka  

luovat luonnollisen, kiillottoman ilmeen.
1,5 g

TÄYDELLINEN 
POHJUSTUS1/

V I I LE Ä

109255 Light 10

L ÄMMIN

109256 Medium 20

COLOUR 
KIRKASTAA

Vangitse elementtien henkeäsalpaava eloisuus 
beautycycle™ Colour -värikosmetiikkatuotteiden avulla. 
Sen tehokkaat koostumukset ja laaja värivalikoima 
valaisevat kaikenlaiset ihotyypit ja muuntavat ilmeesi.

*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää
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B beautycycle Oil-Free Liquid Foundation
Kevyt osittain/täysin peittävä meikkivoide, joka levittyy 
helposti ja kestää koko päivän. 
•	Sisältää mineraalipigmenttejä, jotka luovat 

luonnollisemman, virheettömän ilmeen. 
•	Suojakerroin SPF 15 suojaa ihoa ympäristön 

aiheuttamilta vahingoilta. Ihotautilääkärien testaama.
30 ml

V I I LE Ä

109216* Light 20

NEUTR A AL I

109217* Light 30 109220* Medium 10

L ÄMMIN

109218* Light 40 109221* Medium 20

IHOVINKKI:
Puhdista iho aina puhdistusaineella  
ja kasvovedellä ja kosteuta hyvin 
ennen meikkivoiteen levittämistä, 
sillä se levittyy parhaiten hyvin 
valmistellulle iholle.

109249 Translucent

109252* Medium 20

109251* Light 30

109253* Medium 40

C beautycycle™ Pressed Powder
Silkkimäinen puuteri, jossa on mineraalipigmenttejä, 
tarjoaa kerrostettavaa läpikuultavuutta tai osittaista 
peittävyyttä.
•	Tarjoaa luonnollisen läpikuultavan  

viimeistelyn, joka kestää. 
•	Peittää ihon virheitä ja vähentää kiiltoa tukkimatta 

ihohuokosia. Ihotautilääkärien testaama.
12 g

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

A

B

C

NEUTR A AL I

L ÄMMIN

IHOVINKKI:
Läpikuultava (Translucent) 
puuteri sopii kaikille ihosävyille.
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B beautycycle™ Long-Wear Eyeliner
Automaattinen rajauskynä, joka kehystää  
ja rajaa silmät tarkasti. Levittyy pehmeästi ja  
on helppo häivyttää, tarjoten dramaattista  
korostusta, joka kestää koko päivän.
•	Turvallinen käyttää piilolinssien kanssa.
0,25 g

109280 Onyx 109281 Smoky Topaz

KIRKKAAT 
SILMÄT3/

*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää

A beautycycle Blush
Tämä öljytön koostumus tuo poskillesi  
luonnollista väriä ja kestää koko päivän.
•	Sisältää mineraalipigmenttejä, jotka häivyttävät  

värin täydellisesti ja luovat virheettömän ilmeen. 
•	Tarjoaa läpikuultavaa/osittaista peittävyyttä, jota  

voit kerrostaa, eikä tuote tuki ihohuokosia. 
4 g

V I I LE Ä

WARM

111677* Berry Blossom111675* Petal

111676* Spiced

HEHKUA 
POSKILLE2/

A

B

Symboliavain: • Silmälääkärien testaama.

/70



IH
OT

AU

TILÄÄKÄRIEN

T E S TA A M
A

V I I LE Ä

111681 Arctic Grey 111679 Cinnamon

L ÄMMIN

111680 Iced Mocha

Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä.

D

E

C

E beautycycle Make-Up Remover Towelettes 
Nämä täydellisesti matkustamiseen sopivat 
meikinpoistopyyhkeet puhdistavat, hoitavat  
ja poistavat kaikki meikkijäämät – jopa vedenkestävän 
ripsivärin. Sopivat kaikille ihotyypeille. Silmälääkärien  
ja ihotautilääkärien testaama.
50 pyyhettä (Kaksi 25 kpl:n pakkausta),  
tilausnro 110738

C beautycycle Eye Shadow Duo
Kaksi toisiinsa sointuvaa sävyä valikoimassa,  
joka on täynnä upeita matta- ja helmiäisvärejä.
•	Silkkimäinen koostumus, joka sisältää 

mineraalipigmenttejä ja luo helposti häivytettävän, 
kerrostettavan värin, joka kestää. 

•	Kestävä luomiväri, joka ei keräänny  
juonteisiin, haalistu tai tahraannu. 

•	Turvallinen käyttää piilolinssien kanssa.
3 g

NEUTR A AL I

109273 Jade 109275* Sapphire

MEIKKIVINKKI:
Lisää ripsiväriä vähitellen luodaksesi 
mahdollisimman vaikuttavan 
silmämeikin.

D beautycycle Dynamic Volume Mascara
Tämä huipputason koostumus, joka sisältää  
piioksidia ja luonnon vahoja, suurentaa ja paksuntaa 
ripsiä, luoden ihanan runsaan vaikutelman. Ei tahraa, 
paakkuunnu tai varise – ja se on helppo poistaa.
7 g, tilausnro 109228
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A beautycycle Light  Up Lip Gloss
Hohtavat huulet 24/7. E-vitamiinilla rikastettu, jotta 
huulet pysyvät pehmeinä ja kosteutettuina.
•	Sisäänrakennetun peilin ja LED-valon avulla voit 

korjata huulimeikkiäsi missä tahansa oletkin. 
•	Häivähdys mintun makua.
6 g

V I I LE Ä

116377 Glitz

NEUTR A AL I

116376 Champagne 116378 Passion

LEIKKISÄT 
HUULET4/

A

VINKKI:
Korosta huulipunasi kiiltoa levittämällä 
huulikiiltoa sekä ala- että ylähuulten 
keskiosaan.

**Vuoden 2012 myynti: beautycycle-värikosmetiikka.

MENESTYSTUOTE**
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Symboliavain  F Satin  H Pearl.
*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
Painoteknisistä syistä värit ovat ainoastaan viitteellisiä. 

C beautycycle™ Lasting Lip Colour
Kosteuttava huulipuna pursuaa E-vitamiinia,  
joka saa huulet näyttämään pehmeiltä  
ja täyteläisiltä. Tarjoaa kerrostettavaa,  
osittain tai täysin peittävää väriä, joka  
kestää, eikä valu tai keräänny huulten  
pieniin juonteisiin. Ihotautilääkärien testaama.
3,8 g

B beautycycle Lip Gloss
Hohtavaa hymyä varten valitse tämä läpikuultava, 
kosteuttava huulikiilto, joka jättää huulet kiiltäviksi,  
mutta ei tahmeiksi. Tuo päivä- tai iltameikkiisi 
superintesiivistä kimallusta.
7 ml

NEUTR A AL I

109267* Pink Opal

109268* Fire Gem

109269* Garnet

C

B

109232* Raisin F 109234* Copper H 109245 Coral Reef H

L ÄMMIN

NEUTR A AL I

109237 Sunrise F 109240 Orchid F

109247* Rose Quartz F109243* Cabernet F

109239* Lilac Wine F

V I I LE Ä

109246 Seashell H 109236 Berries H 109238 Berry Blaze H
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NAIL WRAPS
"Kiinnitä! Viilaa! Ihastu!"

Muunna ilmeesi välittömästi joillain kolmesta 
eri beautycycle™ Nail Wrap -designista. 
Nämä muodikkaat kynsikalvot on helppo 
laittaa paikalleen ja ottaa pois.  
Luot niiden avulla helposti viimeistellyn 
lookin, joka ei jää huomaamatta. 

beautycycle Nail Wraps
Yksinkertaisesti kauniit ja täydelliset kynnet minuuteissa!
Ole ainutlaatuinen! Hanki hieman piristystä elämääsi ja 
luo upeat kynnet mahtavan beautycycle™ Nail Wraps 
-setin avulla!
•	Saatavilla kolme erilaista värikästä ja ainutlaatuista 

designia – Wind, Damask ja Crocodile
•	Mukana tulee myös kynsiviila, jolla voit  

muotoilla kynsikalvon kyntesi muotoiseksi
•	Jokaisen pakkauksen mukana tulee 16 kynsikalvoa, 

jotta sinulla on varmuuden vuoksi muutamia 
ylimääräisiä, kun viimeistelet kyntesi

Tilausnro 117521

Katso video:
http://www.amwaymedia.eu/fi/media/915-beautycycle-beautycycle-nail-wraps

•	ei liimaa
•	ei lakkaamista
•	ei kuivumisen odottelua
•	ei halkeilua
•	ei liuskottumista

EDUT

Wind Damask Crocodile
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OHEISTUOTTEET

*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.

A beautycycle™ Trolley Bag
Tämä beautycycle-vetolaukku on suunniteltu erityisesti  
beautycycle-tuotteiden kuljettamista varten.
•	Kaksi kantokahvaa ja säädettävä vetokahva. 
•	Neljä vetoketjullista osiota.
•	Koko: 540 mm (pituus), 255 mm (syvyys), 375 mm (korkeus).
Tilausnro 239081* 

B beautycycle Satchel
Tämä upea olkalaukku sopii loistavasti papereiden 
ja tuotteiden kuljettamiseen. Toimii myös mainiosti 
ostoslaukkuna tai lahjana. 44 cm x 34 cm x 9 cm
Tilausnro 110701*

B

A
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E beautycycle Cosmetic Mirror
Näppärä, pieni peili, joka taittuu kauniiseen 
tekonahkakoteloon ja mahtuu helposti käsilaukkuusi. 
178 mm x 130 mm x 18 mm taitettuna.
Tilausnro 236188*

D beautycycle Cosmetic Bag
Pidä kosmetiikkasi täydellisessä järjestyksessä tämän 
tyylikkään laukun avulla. Laukun voi levittää auki ja 
se sisältää kätevän kosmetiikkasivellinsetin ja kolme 
irrotettavaa, läpikuultava taskua.
Tilausnro 116406*

C beautycycle Cosmetic Brush Set
Kuusi loistavaa sivellintä kätevässä,  
kokoon rullattavassa pussukassa:
•	Kasvot: suuri puuterisivellin + vino poskipuna-  

ja aurinkopuuterisivellin. 
•	Silmät: suuri suippokärkinen luomivärisivellin  

+ pieni vino luomivärisivellin + luonnonharjaksinen 
kulmaharja ja muovikampa. 

•	Huulet: suojahylsyllinen huulipunasivellin.
Tilausnro 236191*
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TUOKSUT
Ilmaise olemustasi

Tuoksut vetoavat ajatuksia herättävimpiin 
aisteihimme ja voivat ilmentää meidän 
unohtumattomimpia hetkiämme ja 
muistojamme. 

Etsitpä sitten tuoksua, joka sopii 
persoonallisuuteesi, mielialaasi tai  
tyyliisi, kiehtovasta kokoelmastamme  
löytyy jotain jokaiseen hetkeen.
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ANCESTRY™ for Women
Provosoiva, lumoava, huumaava: naisellisen  
voiman ja intohimon olemus on saatu vangittua tähän 
unohtumattomaan, hajuvesiasiantuntijoidemme 
luomaan tuoksuun.
•	Ensituoksu: bergamotti, mustaherukka,  

sitruuna, appelsiini, mandariini. 
•	Sydäntuoksu: egyptin jasmiini, appelsiininkukka, 

ruusu, persikka, kielo. 
•	Pohjatuoksu: santelipuu, vanilja,  

valkoinen myski, setripuu, meripihka.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 101842 – 50 ml

ANCESTRY
Naisen sisin olemus
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A ANTICIPATE™ for Women
Naisellisuuden ydin: taianomainen  
yhdistelmä pehmeitä kukkaistuoksuja,  
itämaisia mausteita ja aistillista myskiä.
•	Ensituoksu: syklaami, ruusupippuri,  

litsi, inkivääri, bergamotti. 
•	Sydäntuoksu: jasmiini, kielo, ylang-ylang,  

ruusu, orvokki, tuberosa, ruusupippuri. 
•	Pohjatuoksu: Iris Florentina, meripihka,  

myski, vanilja, vetiver.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 100594

B ANTICIPATE for Men
Lämmin, intohimoinen, syvä tuoksu miehille, jotka 
ymmärtävät menestyksen todellisen merkityksen.
•	Ensituoksu: greipin siemenet,  

pomeranssi, rosmariini. 
•	Sydäntuoksu: kurjenpolvi, inkivääri, syklaami. 
•	Pohjatuoksu: vetiver, valkoinen nahka,  

vanilja, patsuli.
Eau de Toilette
50 ml, tilausnro 100599

B
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C OPPORTUNE™ for Women
Energinen ja itsevarma: säteilevä tuoksujen tulvahdus 
kirpeistä sitrushedelmistä makeisiin kukkaistuoksuihin ja 
vangitsevaan santelipuun häivähdykseen.
•	Ensituoksu: bergamotti, ruusupippuri, mandariini. 
•	Sydäntuoksu: jasmiini, pioni, lootuksenkukka, freesia. 
•	Pohjatuoksu: santelipuu, häivähdys myskiä.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 100595*

C

*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
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A WISTFUL™ No1™

Seesteinen, harmoninen tuoksu, jossa on raikas häivähdys hedelmää,  
upeita kukkaistuoksuja ja sensuelli, eksoottinen pohjatuoksu.
•	Ensituoksu: granaattiomena, freesia, mandariini. 
•	Sydäntuoksu: pioni, lootuksenkukka, magnolia. 
•	Pohjatuoksu: kookos, sensuellit myskin tuoksut, kuivan puun tuoksut.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 109448

B SUN DAPPLES™

Kesä pullossa – raikas, kupliva, iloinen tuoksu elämästä nauttivalle naiselle.
•	Ensituoksu: appelsiini, mustaherukka, luumu, meloni, lehtien ja veden tuoksut. 
•	Sydäntuoksu: kielo, jasmiini, ruusu, iiris, kurjenpolvi, persikka. 
•	Pohjatuoksu: santelipuu, myski, meripihka.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 100593*

NAISEN 
TUOKSU

*Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.

A
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C ANTICIPATE™ Intense for women
Korosta aistillista puoltasi tällä voimakkaalla itämaisella 
sekoituksella viiniköynnöksen hedelmiä, eksoottisia 
kukkia ja runsaita, vietteleviä maustetuoksuja. 
•	Ensituoksu: valkoinen freesia,  

persikka, karhunvatukka. 
•	Sydäntuoksu: orkidea, arabianjasmiini, kielo. 
•	Pohjatuoksu: santelipuu, meripihka,  

patsuli, vanilja, myski.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 103702

D WISTFUL WOMAN™

Herkkä sekoitus keveitä, hedelmäisiä kukkaistuoksuja  
ja viettelevää myskiä – pehmeä, leikkisä ja kaunis. 
•	Ensituoksu: sitruuna, ruusupippuri, vadelma,  

karpalo, luumu, mansikka, elemi, limetti. 
•	Sydäntuoksu: ruusu, jasmiini, litsi, suitsuke. 
•	Pohjatuoksu: valkoinen myski.
Eau de Parfum
50 ml, tilausnro 101848

E WISTFUL AROMA™

Virkistävä sekoitus sitrushedelmiä ja kukkaistuoksuja, 
joihin on lisätty E-vitamiinia ja glyseriiniä pehmentämään 
ihoa ja tuomaan sille hehkua.
•	Ensituoksu: appelsiini, limoncello, nektariini. 
•	Sydäntuoksu: freesia, ruusu, lootuksenkukka. 
•	Pohjatuoksu: meripihka, appelsiininkukka, myski.
Body Mist
100 ml, tilausnro 103704
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OPPORTUNE SPORT™ For Men
Dynaaminen, energinen, innostava – tuoreiden 
sitrushedelmien tulvahdus, joka sekoittuu  
mausteiden ja setripuun tuoksuihin.
•	Ensituoksu: bergamotti, mandariini, orapihlaja. 
•	Sydäntuoksu: kurjenpolvi, mustapippuri, rosmariini. 
•	Pohjatuoksu: myski, setripuu, meripihka.
Eau de Toilette
50 ml, tilausnro 103705
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B

B OPPORTUNE No1™ For Men
Raikas, metsäinen, aromaattinen tuoksu: 
maskuliinisuuden syvin olemus.
•	Ensituoksu: vihreä mandariini,  

setripuun lehdet, kardemumma. 
•	Sydäntuoksu: meren tuoksu, heinä, raparperi. 
•	Pohjatuoksu: tammi, patsuli, santelipuu.
Eau de Toilette
50 ml, tilausnro 109449

A TOLSOM™ for Men
Täydellinen kumppani Tolsomin ihonhoitotuotteille: 
aromaattinen sekoitus sitrushedelmiä, murskattuja 
mausteita ja pitkään kestäviä puun tuoksun 
häivähdyksiä, jotka virkistävät ja raikastavat.
•	Ensituoksu: bergamotti, sitruuna, tähtianis, inkivääri. 
•	Sydäntuoksu: mustapippuri, kardemumma, 

muskottipähkinä, kumina, omena, palmarosa. 
•	Pohjatuoksu: kashmirpuu, setripuu, tonkapuu,  

patsuli, meripihka, sammal, myski.
Eau de Toilette
50 ml, tilausnro 103703
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Jo yli 50 vuoden ajan olemme panostaneet 
aikaa, energiaa ja voimavaroja henkilökohtaisten 
hygieniatuotteiden luomiseen koko perheelle. 
Tehokkaan tutkimustyömme, innoittavan 
tuotekehittelymme ja horjumattoman 
laatusitoumuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan 
sinulle todella inspiroivan valikoiman tehokkaita 
tuotteita, jotka ovat edullisia ja luotettavia. 

HENKILÖKOHTAINEN 
HYGIENIA
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GLISTER–tuotteet on suunniteltu pitämään hampaat ja suu kirkkaina ja raikkaina.

REMINACTTM–koostumus hammastahnassa auttaa palauttamaan tärkeitä mineraaleja 
takaisin hampaan pintaan niitä vahvistaen.

GLISTER – suunniteltu toimimaan yhdessä suun hyvinvoinnin eteen.

GLISTER™ SUUHYGIENIA
Saa koko perhe hymyilemään

TIESITKÖ?
Plakin sisältämät hapot poistavat 
välttämättömiä kivennäisaineita 
hammaskiilteestä, aiheuttaen 
pehmeitä kohtia, jotka voivat 
reikiintyä. GLISTER-hammastahnassa 
oleva fluori auttaa ehkäisemään 
tätä varhaista rappeutumista 
poimimalla kivennäisaineita 
syljestä ja palauttamalla ne takaisin 
hammaskiilteeseen. 

HIUSTENHOIDON TIEDE
SATINIQUE™-hiustenhoitotuotteiden perusta on Ceramide Infusion System (CIS), ainutlaatuinen teknologia, joka on hiustenhoitoon 
keskittyvän tutkimustyön tulos. CIS korvaa hiusten rakenteelliset lipidit ja proteiinit, joita menetetään päivittäin stressistä, 
ympäristötekijöistä sekä muotoilusta, jopa kampaamisesta ja harjaamisesta, johtuen. Tuloksena on kiiltävät hiukset, jotka 
näyttävät upealta ja tuntuvat vielä paremmalta.
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Korjaa

Kosteuden katoaminen 
ja vahinkojen 
syntyminen pysähtyy. 
Kadonneiden lipidien 
korvaaminen edistää 
korjautumista.

SATINIQUE™ Hair Care System on ainutlaatuinen hiustenhoidon tuotesarja, jonka 
tuotteet sisältävät Ceramide Infusion System (CIS) -järjestelmän. Kliiniset kokeet 
osoittavat, että CIS korjaa, vahvistaa ja suojaa hiuksia stressiltä, saasteilta ja muotoilulta. 

CERAMIDE INFUSION SYSTEM
Vahvistaa

Parantaa hiuskuidun 
elastisuutta ja vahvuutta. 
Hiukset ovat vahvemmat 
jo yhden käyttökerran 
jälkeen, ja tuloksena ovat 
vahvat, kauniit hiukset.

Suojaa

Suojatulle ja vahvemmalle 
hiukselle muodostuu 
suojakerros, joka varjelee 
sitä lisävahingoilta.
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C SATINIQUE Volumising Hair Cleanser
Tämä kevyt, erityisesti ohuille, elottomille ja hennoille 
hiuksille kehitelty shampoo lisää tuuheutta 
ja lennokkuutta. 
• Poistaa ympäristöstä keräytyneet epäpuhtaudet 

ja tuotejäämät. 
• Ainutlaatuinen Ceramide Infusion System lisää 

tuuheutta. 
300 ml, tilausnro 5020
1 litra, tilausnro 5025 

D SATINIQUE Volumising Detangler 
Nopeasti toimiva, poishuuhdeltava hoitoaine hennoille 
hiuksille. Parhaiden tulosten saamiseksi, käytä 
SATINIQUE Volumising Hair Cleanser -shampoon 
jälkeen. 
• E-vitamiinilla rikastettu koostumus suojaa hiuksia 

vahingoilta ja tekee niistä helpommin käsiteltävät 
korostaen tuuheutta ja vähentäen karheutta. 

• Ainutlaatuinen Ceramide Infusion System tasoittaa 
ja korjaa värjättyjä, vahingoittuneita hiuksia. 

250 ml, tilausnro 5040 
1 litra, tilausnro 5045

B SATINIQUE Moisturising Detangler
Tehokas pikahoitoaine, joka on kehitelty erityisesti 
kuiville, hauraille ja vahingoittuneille hiuksille – soveltuu 
myös normaaleille hiuksille. 
• Ceramide Infusion System imeytyy syvälle hiuksen 

rakenteeseen ja korjaa näkyviä vahinkoja. 
• E-vitamiinilla rikastettu koostumus tekee hiuksista 

jopa kymmenen kertaa pehmeämmät. 
• Hoitavat ainesosat sitoutuvat jokaiseen hiukseen, 

muodostaen suojaavan kerroksen hiuksen päälle.
250 ml, tilausnro 5050 
1 litra, tilausnro 5055

A SATINIQUE Gentle Daily Hair Cleanser
Erityinen koostumus kaikille hiustyypeille päivittäiseen 
käyttöön. Liuottaa hellävaraisesti pois ylimääräisen 
rasvaisuuden, palauttaa kosteustasapainon ja suojaa 
hiusta tyvestä latvaan. 
• Ainutlaatuinen  Ceramide Infusion System yhdistää 

ja sulkee haaroittuneet latvat. 
• Kasveista uutetut kosteuttavat ainesosat muodostavat 

runsaan vaahdon. 
• Haalistumista ehkäisevä koostumus ihanteellinen 

värjätyille hiuksille.
300 ml, tilausnro 5000
1 litra, tilausnro 5005
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PUHDISTA 
JA HOIDA
Olivatpa hiuksesi sitten normaalit, 
hennot, kuivat, rasvaiset, värjätyt 
tai hilseilyyn taipuvaiset, käytä SATINIQUE™ 
-hiustenhoitotuotteita säännöllisesti, jotta saat 
hiuksistasi elinvoimaiset ja ihanan tuntuiset.

E SATINIQUE Purifying Hair Cleanser
Hellävarainen, mutta tehokas koostumus, joka poistaa 
aktiivisesti epäpuhtauksia hiuksia vahingoittamatta. 
Voidaan käyttää päivittäin rasvaisille hiuksille, 
tai vuorotella käyttöä jonkun muun SATINIQUE-
shampoon kanssa muille hiustyypeille.
• Puhdistava koostumus poistaa klooria, ylimääräistä 

rasvaisuutta, ja tuotejäämiä jopa 100%:sti. 
• Korvaa tärkeät keramidit ja jättää hiukset kiiltäviksi. 
• Hiukset ovat vahvemmat ja joustavammat.
300 ml, tilausnro 8854
1 litra, tilausnro 8855 – 1 litra

F SATINIQUE Dandruff Control Hair Cleanser
Tämä hellävarainen rauhoittavilla aineilla varustettu 
koostumus taistelee hilsettä vastaan ja tekee hiuksista 
kiiltävämmät ja helpommin käsiteltävät. 
• Sisältää sinkkipyritionia, joka auttaa helpottamaan 

kutinaa ja parantamaan hiusten kuntoa vähentämällä 
näkyvää hilsettä. 

• Palauttaa hiusten ja päänahan luonnollisen 
kosteustasapainon. 

• Kamomilla ja ainutlaatuinen Ceramide Infusion System 
korjaavat ja suojaavat hiuksia. 

300 ml, tilausnro 5060

G SATINIQUE Light Conditioning Hair Cleanser
Jokapäiväistä puhdistusta ja hoitoa kaikille hiustyypeille 
yhdellä kertaa.
• Hiuksista tulee pehmeät, takkuuntumattomat ja 44% 

tasaisemmat jo yhden käyttökerran jälkeen. 
• Ainutlaatuinen Ceramide Infusion System tekee 

hiuksista vahvemmat ja joustavammat.
300 ml, tilausnro 5030 
1 litra, tilausnro 5035
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A SATINIQUE™ Colour Care Shampoo
Ainutlaatuiseen hiustenhoitoteknologiaan yhdistetyt 
puhdistavat ainesosat pitävät hiustesi värin eloisana. 
Väri kestää jopa 115% pidempään, kun sitä käytetään 
SATINIQUE Colour Care Conditioner ja Colour and Heat 
Protector Spray -tuotteiden kanssa.
• Antioksidanteilla rikastettu koostumus puhdistaa 

hellävaraisesti hiuksia vahingoittamatta. 
• Ainutlaatuinen  Satiniquen Colour Care Complex 

päällystää kevyesti jokaisen hiuksen ja auttaa 
säilyttämään sen värin ja kunnon.

300 ml, tilausnro 102674

B SATINIQUE Colour Care Conditioner
Hoitoainekäsittely, joka ravitsee värjättyjä hiuksia 
syvältä ja jättää ne pehmeiksi ja silkkisiksi. Yhdistettynä 
SATINIQUE Colour Care Shampoon kanssa 
voi pidentää hiusvärin kestoa jopa 68%.
• Ainutlaatuinen,  antioksidanteilla rikastettu 

SATINIQUEN Colour Care Complex vahvistaa 
ja parantaa hiuksia, sekä estää värien haalistumista. 

• Erityinen koostumus tekee Colour Care -tuotteista 
sopivia kaikille hiusväreille, hiustyypeille ja -rakenteille. 

250 ml, tilausnro 102675

C SATINIQUE Color and Heat Protector Spray
Helppokäyttöinen suihke, joka suojaa hiuksia 
kuumuuden ja muotoilun aiheuttamilta vahingoilta. 
• Kevyt suihke muodostaa suojaavan kalvon hiuksen 

ja lämpöä käyttävien muotoiluvälineiden välille. 
• Selvittää hiukset ja tekee muotoilusta nopeampaa 

ja helpompaa. 
• Erityinen koostumus sisältää UV-suodattimia 

ja antioksidantteja.
220 ml, tilausnro 102676 

D SATINIQUE Intensive Repair Masque
Erityinen viikoittain käytettävä hoito, joka on kehitelty 
erityisesti kaikille hiustyypeille korjaamaan 
ja vahvistamaan vahingoittuneita hiuksia.
• Runsas koostumus palauttaa kosteuden välittömästi. 
• Sisältää suurimman määrän ainutlaatuista Ceramide 

Infusion System -järjestelmäämme, jonka on kliinisesti 
todistettu korjaavan, vahvistavan ja suojaavan hiuksia 
jo yhden käyttökerran jälkeen. 

• Luonnollisesti uutetut vehnäproteiinit säilyttävät 
hiusten luonnollisen proteiinitasapainon.

150 ml, tilausnro 5070 

SHAMPOO & 
HOITOAINE1/

KORJAA & 
SUOJAA2/

HOIDA A
B
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F SATINIQUE Scalp Serum
Helppo, hiuksiin jätettävä hoitoaine, joko osana 15 päivän elvytysohjelmaa (yksi pullo 
joka toinen päivä) hiustesi palauttamiseksi, tai osana kaksi kertaa viikossa tapahtuvaa 
hoitoa, joka ylläpitää hiustesi hyvinvointia ja kiiltoa. 
• Vallankumouksellisessa, päänahkaa ravitsevassa koostumuksessa yhdistyvät 

korkeat määrät E-, H-, B- ja A-vitamiineja antioksidanttien, proteiinien ja lipidien 
kanssa. 

• Hiukset ovat huomattavasti paremmin suojatut katkeilemista ja haaroittumista 
vastaan. 

• Vahingoittuneet, sähköiset ja epätasaiset hiukset muuntuvat silkkisemmiksi 
ja helpommin käsiteltäviksi. 

8 x 6 ml pullo, tilausnro 101825

TYVESTÄ 
LATVAAN3/

E SATINIQUE Hi-Gloss Serum
Tämä kevyt, tehokas seerumi lisää välittömästi kiiltoa ja hehkua kaikille hiustyypeille. 
Jokainen hius saa suojaavan kalvon, joka tasoittaa haaroittuneet hiukset ja suojaa 
lipidien menetystä vastaan.
• Ainutlaatuinen  Ceramide Infusion System palauttaa elintärkeät proteiinit ja keramidit. 
• Silikonit korjaavat ja suojaavat hiusta. 
• Höyhenenkevyt neste yhdistyy hiuksiin tekemättä niistä raskaita, parantaen kiiltoa 

jopa 106%.
75 ml, tilausnro 5075 
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NÄKYVIÄ TULOKSIA:
SATINIQUETM Scalp Serum parantaa päänahan 
kosteustasapainoa jopa 24 tunnin ajan. 15 päivän 
elvytyskuurin jälkeen koehenkilöillä oli 53 % 
vähemmän kuivuudesta johtuvaa hiuspohjan 
hilseilyä. Hiukset ovat huomattavasti joustavammat 
jo yhden käyttökerran jälkeen, joten ne eivät 
katkeile ja haaroitu yhtä helposti.

83%
PARANNUS 
KOSTEUSTASOSSA 
ENSIMMÄISEN TUNNIN 
AIKANA.

70%
HIUSTEN SELVITTÄMINEN  
HELPOTTUI YHDEN 
KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.
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Suositeltu SATINIQUE-tuote
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Shampoo

Gentle Daily Hair Cleanser l l w l w : w l l w

Volumising Hair Cleanser l : : :

Purifying Hair Cleanser : : : l : : : : l :

Light Conditioning Hair Cleanser w w w w w w w : w w w w

Dandruff Control Hair Cleanser l

Color Care Shampoo** l

Hoitoaine

Moisturising Detangler l l l l w l l l l l w

Volumising Detangler l w w : w w :

Color Care Conditioner** l

Käsittelyt

Intensive Repair Masque : : : : : : : : : : :

Color and Heat Protector Spray** l l l l l l l l l l l l

Hi-Gloss Serum w l w w w l l l w

Scalp Serum* s s s s s s s s s s s s

SATINIQUE muotoilutuotteet, jotka soveltuvat kaikille hiustyypeille: Volumising Mousse, Sculpting Spray Gel, Designer Fixing Gel, 
Style Lock Finishing Mist ja Ultra Fine Finishing Spray.

* Käytetään kahdesti vuodessa 15 päivän kuurina joka toinen päivä. Muina aikoina käytetään kahdesti viikossa.
** SATINIQUE Color Care Complex sisältää seuraavia hiuksia vahvistavia ainesosia: silikonia, Limnanthes alba -kasvin siemenöljyä 
a glyseriiniä. Pidentää hiusvärin kestoa jopa 115 %.

l Suositeltu tuote – päivittäinen käyttö
w Korvaava tuote – voidaan käyttää suositellun tuotteen sijasta (l)
: Valinnainen tuote – voidaan käyttää 1-2 kertaa viikossa
s Suositellaan käytettäväksi kahdesti viikossa (ylläpito)

MIKÄ TUOTE 
ON OIKEA SINULLE? 
Käytä alla olevaa taulukkoa 
selvittääksesi, mitkä SATINIQUE™ 
-tuotteet sopivat parhaiten 
hiuksillesi.
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A SATINIQUE Ultra Fine Finishing Spray 
Kiinnitysteho 6
Tämä mikroskooppisen kevyt suihke tuo viimeistelevän 
kosketuksen päivittäiseen hiustenhoitorutiiniisi 
ja tuo lisää kiiltoa, joustavaa kiinnitystä ja kestävää 
tuuheutta. 
• Limnanthes Alba -kasvin siemenöljy suojaa hiusta 

lämpökäsittelyn aiheuttamilta vahingoilta. 
• Suojaa hiuksia haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä.
250 ml, tilausnro 5105 

B SATINIQUE Sculpting Spray Gel Kiinnitysteho 5
Geelin muotoilu- ja kiinnitysteho helppokäyttöisessä 
suihkeessa, joka tarjoaa sinulle ihanteellista tukea 
muotoiluun.
• Erityinen koostumus, jossa on 'muotoilumuisti', 

joka elvyttää kiharat, tuo lisää tuuheutta ja antaa 
näkymätöntä keskitason/vahvaa pitoa ilman 
tahmaisuutta tai hilseilyä. 

• Suojaa hiuksia lämpökäsittelyltä. 
200 ml, tilausnro 5090 

MUOTOILU
Tuuheuttavasta muotovaahdosta 
hiusgeeleihin ja -suihkeisiin - SATINIQUE™ 
-muotoilutuotteet on suunniteltu hiusten 
muotoiluun ja kampausten paikallaan 
pitämiseen. Löydä jokaisen tuotteen 
kiinnitysteho – kevyen kiinnityksen 1. 
tasosta superkestävän kiinnityksen 10. 
tasoon – ja valitse juuri sinun tarpeisiisi 
sopiva tuote.
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SATINIQUE COLOR CARE 
NAUTI HUIPPUTASON VÄRISUOJASTA
Nykyaikana monet ihmiset ilmaisevat henkilökohtaista 
tyyliään värjäämällä hiuksiaan. Vaihtoehtoja on monia 
raidoista, osittain tai kokonaan värjättyihin hiuksiin. 
Valitsetpa minkä tyylin tahansa, eloisa, moniulotteinen 
lopputulos on tärkeä. Värien täytyy olla runsaita, kirkkaita 
ja kauniita. 

COLOR CARE System suojelee, vahvistaa ja pidentää 
hiusvärin kestoa. Se tarjoaa värille voimakasta suojaa, joka 
toimii hellävaraisesti ja on hyödyksi hiuksille.

COLOR CARE Complex 

SATINIQUE COLOR CARE -järjestelmä perustuu 
ainutlaatuiseen, ylelliseen ja tuotemerkille ominaiseen 
COLOR CARE Complex -yhdisteeseen sekä muihin 
ensiluokkaisiin ainesosiin, jotka tarjoavat hiuksille 
äärimmäisen tehokasta suojausta ja pidentävät värin 
kestoa. Vahvistavat ainesosat: 

•  Silikoni ja Limnanthes Alba -kasvin siemenöljy. Nämä 
auttavat tasoittamaan hiuskalvoa, vahvistamaan 
hiustuppea ja hiuskuitua ja lisäävät myös hiusten kiiltoa 
ja loistetta. 

•  Meadowquat (Limnanthes alba -kasvin siemenöljystä 
uutettu ja positiivisesti varautunut). Auttaa suojaamaan 
hiusten sisäisiä rakenteita kaikenlaiselta rasitukselta, 
kuten kuumuudelta, muotoilulta ja kemikaaleilta. 
Ehkäisee ja suojaa kemikaalien aiheuttamilta vahingoilta. 
Hoitaa hiuskuitua. 

•  Tetranatrium ETDA. Se sitoutuu veden positiivisiin 
ioneihin ja metalleihin, ja erottaa ja neutralisoi metalli- 
ja ionikertymien väriä vahingoittavia vaikutuksia. 

•  Glyseriini. Tämä pehmentää, tasoittaa ja ympäröi hiukset 
kosteudella. Se imee kosteutta ilmasta kosteuttaakseen. 

COLOR CARE Complex muodostaa kevyen suojan jokaisen 
hiuksen ympärille ja tasoittaa, kosteuttaa ja pidentää 
hiusvärisi kestoa huomattavasti! 

COLOR CARE Complex luottaa myös näiden elementtien 
taustalla olevaan edistykselliseen tieteeseen: ionisalpaajiin. 
Hiustesi molekyylirakenteella on negatiivinen varaus. 
Vedessä olevat ionit sisältävät metalleja ja kivennäisaineita, 
joilla on positiivinen varaus. Koska vastakohdat houkuttavat 
toisiaan, nämä positiivisesti varautuneet metalli-ionit 
haluavat sitoutua negatiivisesti varautuneisiin hiuksiin. Juuri 
nämä vedessä olevat metallit ja kivennäisaineet saavat 
hiukset elottoman näköisiksi. 

Ionisalpaajat eristävät ja neutralisoivat metalli- 
ja kivennäisainekertymien väriä vahingoittavia 
vaikutuksia. Hiusväri pysyy elinvoimaisen näköisenä, 
kun elementtien ei anneta sitoutua toisiinsa. COLOR CARE 
Complex -yhdistelmän ainesosat lisäävät ylimääräisen 
suojakerroksen. Ne suojaavat hiusta sekä UVA- ja UVB-
säteiltä tarjotakseen mahdollisimman hyvän suojan 
auringolta. Väri pysyy hiusten sisällä, vahingot pysyvät 
ulkopuolella.

C SATINIQUE Volumising Mousse Kiinnitysteho 4
Tuuheuta ja kosteuta yhdellä kertaa tällä tehokkaalla 
muotovaahdolla. Rakennetta ja kimmoisuutta, joka 
kestää koko päivän.
• Höyhenenkevyt, ei-tahmainen koostumus on helppo 

levittää joko kosteisiin tai kuiviin hiuksiin. 
• Sisältää glyseriiniä, joka tuo kosteutta jokaiselle 

hiukselle. 
• Alkoholiton ja vehnäproteiinilla rikastettu tuote 

vahvistaa hiusta.
150 ml, tilausnro 5085 

D SATINIQUE Designer Fixing Gel Kiinnitysteho 8
Nopeasti toimiva, pitkäkestoinen, tehokas muotoilugeeli, 
joka myös vahvistaa ja uudelleenrakentaa hiusta.
• Erityinen yhdistelmä silikoneja ja polymeerejä 

päällystää ja sitoo hiuksen rakennetta, sekä helpottaa 
muotoilua. 

• Limnanthes Alba -kasvin siemenöljy suojaa hiusta 
lämpökäsittelyltä ja minimoi värin haalistumista.

150 ml, tilausnro 5095 

E SATINIQUE Style Lock Finishing Mist 
Kiinnitysteho 9
Höyhenenkevyt, ei-tahmaava, aerosoliton suihke, joka 
kiinnittää kampauksen muotoilun jälkeen. Äärimmäistä 
kiinnitystehoa ilman jäykkyyttä kaikille hiustyypeille 
ja -tyyleille. 
• Silikonit päällystävät jokaisen hiuksen, suojaten niitä 

lämpökäsittelyltä. 
• Tehostettu vehnäproteiineilla ja kosteuttavilla 

ainesosilla hiusten hoitamiseksi ja vahvistamiseksi.
200 ml, tilausnro 5100
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SHAMPOO 
JA HOITOAINEET
Hemmottele perhettäsi hellävaraisilla 
hiustenhoitotuotteilla päivittäin. PROTIQUE™-
tuotteet sisältävät erityisen yhdistelmän 
vitamiineja, proteiineja ja kasviuutteita, 
jotka takaavat aina upean ja kiiltävän 
lopputuloksen. 

A PROTIQUE Nourishing Shampoo
Tämä hellävarainen, päivittäiseen käyttöön soveltuva 
perheshampoo puhdistaa hellävaraisesti mutta 
tehokkaasti, poistamatta hiusten luonnollisia öljyjä.
• Sisältää ainutlaatuista Protiquen Healthy Hair 

Complex* -yhdistettä, joka koostuu erityisestä 
yhdistelmästä vitamiineja, proteiineja ja luonnollisia 
kasviuutteita. 

• Riittävän mieto käytettäväksi värjätyille ja kemiallisesti 
käsitellyille hiuksille.

250 ml, tilausnro 0043**

* Healthy Hair Complex on erityinen yhdistelmä vitamiineja, proteiineja ja kasviuutteita, 
jotka tunkeutuvat syvälle hiukseen ja auttavat palauttamaan kosteutta ja suojaavat 
hiusta lisävahingoilta.

A
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B PROTIQUE Moisturising Conditioner 
Tämä ainutlaatuinen, vitamiineilla rikastettu koostumus 
sopii koko perheelle ja tekee kaikista hiustyypeistä 
pehmeitä, kiiltäviä ja helposti käsiteltäviä.
• Hoitavat ainesosat yhdistyvät hiukseen muodostaen 

kevyen, näkymättömän kalvon, joka ehkäisee 
sähköisyyttä ilman tuotejäämien kertymistä. 

• Ainutlaatuinen Healthy Hair Complex* -yhdiste 
tunkeutuu syvälle jokaiseen hiukseen ja palauttaa 
menetetyt ravinteet.

250 ml, tilausnro 0044**

C PROTIQUE 2-in-1 Shampo
Puhdistustehoa ja hoitoa yhdessä kätevässä 
tuotteessa koko perheelle. Sopii kaikille hiustyypeille 
ja päivittäiseen käyttöön.
• Ainutlaatuinen  Healthy Hair Complex* -yhdiste 

parantaa jokaisen hiuksen kuntoa ja ulkonäköä 
tyvestä latvaan, parantaen hiusten rakennetta 
ja käsiteltävyyttä. 

• Soveltuu kemiallisesti käsitellyille, permanentatuille 
ja värjätyille hiuksille.

250 ml, tilausnro 0045**

** Niin kauan kuin varastoa riittää.
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TOLSOM™  
IHONHOITOA MIEHILLE
TOLSOM Ihonhoitojärjestelmä 
on ensiluokkainen, tehokas miesten 
ihonhoitovalikoima, joka tarjoaa näkyviä 
tuloksia kolmessa helpossa vaiheessa: pesu, 
parranajo ja suojaus. 

PESU1/
A TOLSOM Facial Cleansing Foam
Tämä erityisesti miehille suunniteltu tehokas 
puhdistusvaahto tekee ihosta raikkaan. 
• Sisältää T-10-yhdistettä, joka on erityinen yhdistelmä 

kosteuttavia ainesosia ja rasvaisuutta hillitseviä 
ainesosia, jotka valmistavat ihoa parranajoa varten. 

• Tehokkaat piioksidimikrohelmet ja polyeteenirakeet 
kuorivat ihoa hellävaraisesti.

125 ml, tilausnro 100916

A B
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T-10-yhdiste: Sisältää kahdeksan kosteuttavaa ja kaksi rasvoittumista hillitsevää ainesosaa, jotka tukevat miehen ihon hyvinvointia. Kosteuttavat ainesosat: glyseriini, 
pantenoli, natriumhyaluronaatti, kefaliinit (vehnänalkiolipidejä), glykoproteiinit (hiivauute), humalauute, kamomillauute ja aloe vera -geeli. Rasvoittumista hillitsevät 
ainesosat: sitruunauute ja kurkku-uute. 

B TOLSOM Refreshing Toning Lotion
Tämä mieto, mutta tehokas tuote sopii täydellisesti 
raikastamaan ihoa parranajon jälkeen.
• Ainutlaatuinen koostumus esittelee T-10-yhdisteen, 

joka poistaa hellävaraisesti ylimääräistä rasvaisuutta 
iholta. 

• Koska tuote sisältää vähemmän alkoholia kuin 
useimmat muut parranajon jälkeen käytettävät 
tuotteet, se ei ärsytä tai kuivata ihoa. 

• Sisältää aloe vera -geeliä ja kamomillaa, jotka hoitavat 
ihoa. 

175 ml, tilausnro 100918 

D TOLSOM Facial Moisturising Lotion SPF 15
Kosteuttaa, korjaa ja suojaa yhdellä kertaa. Sopii 
täydellisesti parranajon jälkeen käytettäväksi.
• Helposti imeytyvä, rasvaton koostumus parantaa ihon 

elastisuutta. Sisältää glyseriiniä, natriumhyaluronaattia 
ja Limnanthes Alba -kasvin siemenöljyä 
maksimaalisen kosteuden säilyttämiseksi. 

• Sisältää lisäksi myös kurkkua ja aloe veraa ihon 
viilentämiseksi ja rauhoittamiseksi. 

• Suojakerroin 15 suojaa ihoa haitallisilta UV-säteiltä 
ja auttaa ehkäisemään ennenaikaisia ikääntymisen 
merkkejä. 

100 ml, tilausnro 100049 

C TOLSOM Shave Gel
Raikastava, syvähoitava geeli, joka muuntuu sitruksen 
tuoksuiseksi vaahdoksi, jonka avulla ajat partasi 
vaivattomasti.
• Ainutlaatuisella T-10-yhdisteellä rikastettu, mikä 

tarkoittaa, että tuote sisältää yhdistelmän kahdeksaa 
eri kosteuttavaa ainesosaa ja kahta rasvaisuutta 
hillitsevää ainesosaa. 

• Minimoi ihon ärsytystä. 
• Sisältää aloe veraa, joka tunnetaan ihoa rauhoittavista 

ominaisuuksistaan.
200 ml, tilausnro 100917 

E TOLSOM Skin Smoothing Gel
Tämä tehokas geeli viilentää, tasoittaa ja kosteuttaa 
ihoa. Säännöllisesti käytettynä ihon sävy paranee 
huomattavasti.
• Tuotetta on vahvistettu patenttia odottavalla 

teknologialla, joka ei sisällä happoja, ja kuorii ihoa 
hellävaraisesti ja parantaa karhean ihon kuntoa. 

• Sisältää ainutlaatuista T-10-yhdistettä, joka tekee 
ihosta todella pehmeän.

30 ml pumppupullo, tilausnro 100920 

PARRANAJO2/ SUOJAUS3/
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HYMM™ IHONHOITOA 
MIEHILLE
Löydä täydellinen parranajokokemus. HYMM™ 
for Men on valikoima ihonhoitotuotteita, jotka 
on suunniteltu pitämään ihosi huippukunnossa parranajon 
aikana ja sen jälkeen. 

A
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A HYMM Replacement 3-Blade Razor Blades
Neljä helposti vaihdettavaa kolmeteräistä partaterää 
huipputason partahöylällemme. 
Tilausnro 216356

B HYMM 3-Blade Razor
Nauti ihanan tasaisesta parranajosta tämän 
huipputason kolmiteräisen partahöylän avulla.
• Kolme terää lisäävät partahöylän pinta-alaa 

ja ainutlaatuinen kääntyvä pää seuraa kasvojen 
muotoja tarkasti, johtaen huipputason parranajoon 
ilman viiltoja ja haavoja. 

• Erityinen titaanipäällyste pidentää partahöylän 
käyttöikää ja parantaa sen terävyyttä. E-vitamiinia 
ja aloe veraa sisältävä voitelunauha vähentää kitkaa. 

• Lisäksi terään kuuluu myös pieni kuminen nauhaosa, 
joka valmistaa ihon parranajoa varten.

4 kpl:n pakkaus, tilausnro 216365

D HYMM Shave Foam
Tämä runsas, syväkosteuttava partavaahto pehmentää 
partakarvoja ja suojaa ihoa tarkkaa, mukavaa 
parranajoa varten.
• Sisältää allantoiinia ja aloe veraa viilentämään, 

rauhoittamaan ja raikastamaan ihoa. 
• Sopii kaikille ihotyypeille, jopa herkälle iholle. 
200 ml, tilausnro 102880 

C HYMM After Shave Balm
Raikastava, helposti imeytyvä voide, joka rauhoittaa 
partakoneen ärsyttämää ihoa, palauttaa kosteuden 
ja elvyttää ihoa parranajon jälkeen.
• Sisältää kosteuttavia ja hoitavia ainesosia, 

kuten E-vitamiinia, jotka suojaavat kuivuudelta 
ja ärsytykseltä. 

• Sisäänrakennettu aurinkosuoja auttaa suojaamaan 
UV-säteiltä.

100 ml, tilausnro 102881 
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HAND SERIES
Hand & Nail cream sisältää Argan-öljyä  
ja E-vitamiinia joiden ansiosta kädet näyttävät 
hyvin hoidetuilta.

HAND SERIES Hand and Nail Cream
Ikäsi näkyy käsistäsi. Pidä huolta niiden äärimmäisen 
herkästä ihosta HAND SERIES Hand & Nail Cream –
voiteen avulla.
• Sisältää Argan-öljyä – yksi maailman arvokkaimmista 

ja tehokkaimmista öljyistä – jota kutsutaan 
nestemäiseksi kullaksi! 

• E-vitamiini, joka on tunnettu antioksidantti, on myös 
yksi ainesosista.

• Kätevä käyttää - kolme tuubia, joissa on iloinen 
design. Helposti mukana kulkeva, jotta voit pitää 
sen aina mukana kassissasi ja matkustaessasi.

• Mukana kiva sydämenmuotoinen koriste, joka tekee 
tuubista elegantin ja ihanan asusteen. 

Saatavilla marraskuusta 2013.
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Kolme 30 ml purkkia 
yhdessä paketissa.
• helppo pitää mukana
• miellyttävä design 

ja sydänriipus
• sisältää Argan-öljyä 

ja E-vitamiinia
Tilausnro 117522
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A BODY SERIES 3-in1 Bar Soap
Tehokas, kolmitehoinen saippua, joka puhdistaa, 
kosteuttaa ja poistaa iholtasi hajuja yhdellä kertaa. 
• Hoitava koostumus sisältää luonnollisia ainesosia 

maissista ja kookospähkinöistä. 
• Sisältää manteliöljyä, joka tunnetaan hoitavista 

ominaisuuksistaan.
6 x 150 g palasaippuaa, tilausnro 2170 

BODY SERIES™
Tunne olosi hemmotelluksi ja itsevarmaksi joka päivä 
BODY SERIES -vartalonhoitotuotteilla. Valitse sinulle, 
perheellesi ja elämäntyylillesi sopivat tuotteet ja nauti 
siitä ihanasta tunteesta, kun kehosi on hoidettu päästä 
varpaisiin ja ihosi tuntuu ihanan pehmeältä. 

A

A
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B BODY SERIES Concentrated Liquid Hand Soap
Hellävarainen, hygieninen, pH-tasapainotettu 
nestesaippua, joka puhdistaa ja kosteuttaa. Yksi 
pumppupullo riittää jopa 450 pesukertaan. 
• Maissin ja kookospähkinöiden luonnolliset ainesosat 

hoitavat ihoa. 
• Erityinen hajuja poistava tuoksu auttaa 

neutralisoimaan jopa vahvoja tuoksuja vain yhdellä 
pesukerralla.

250 ml, tilausnro 2171 

C BODY SERIES Concentrated Liquid Hand Soap 
Refill
Tämä kätevä täyttöpullo sisältää sen verran saippuaa, 
että voit täyttää 250 ml:n pumppupullon neljä kertaa. 
1 litra, tilausnro 100100 (tuote ei kuvassa)

D BODY SERIES Refreshing Body Gel
Puhdistaa, kosteuttaa, poistaa hajuja ja raikastaa 
ihanasti yhdellä pesukerralla.
• Hellävarainen, pH-tasapainotettu koostumus sopii 

kaikille ihotyypeille. 
• Ei jätä tuotejäämiä ihollesi. Sisältää kevyen, raikkaan, 

hajuja poistavan tuoksun.
400 ml, tilausnro 2162 

F BODY SERIES Gel Refill Pouch
Täyttöpussi, jossa on erityisesti suunniteltu 
kaatonokka, jonka avulla et sotke. Täyttöpussi riittää 
2,5 täyttökertaan. 
1 litra, tilausnro 2163 (tuote ei kuvassa)

B

D E

E BODY SERIES Hydrating Hand and Body Lotion
Kevyt, silkkimäinen, helposti imeytyvä voide, jossa 
on kauraproteiinia ihon hoitamiseksi. 
• Kosteuttaa syvältä, mutta ei jätä ihoa tahmaiseksi. 
• pH-tasapainotettu koostumus tekee ihosta raikkaan 

ja pehmeän tuntuisen. 
• Sisäänrakennettu suojakerroin 8 auttaa suojaamaan 

ihoa haitallisilta UV-säteiltä.
400 ml, tilausnro 2175 
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A BODY SERIES ALLANO™ Hand and Body Lotion
Hellävarainen mutta todella tehokas voide, joka 
on suunniteltu rauhoittamaan kuivaa ja karheaa ihoa, 
joka on ympäristön rasittama.
• Sisältää allantoiinia, joka pehmentää kovettunutta 

ja karheaa ihoa. 
• Kosteusvoide muodostaa näkymättömän kalvon, joka 

hylkii likaa ja sitoo kosteutta ihoon. 
• Riittävän hellävarainen koko perheen käytettäväksi.
250 ml, tilausnro 6863 

BODY SERIES
A
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B BODY SERIES™ Deodorant & Anti-Perspirant Spray
Näkymätön antiperspirantti, joka ei kirvele ja pitää olosi raikkaana ja kuivana jopa 
48 tunnin ajan.
• Sisältää ainutlaatuista Lichen Plus Complex -yhdistettä, joka suojaa bakteerien 

muodostumiselta kainaloalueella. 
• Nopeasti kuivuva koostumus ei jätä jälkiä tai valkoisia viiruja vaatteisiin.
200 ml/130 g, tilausnro 2177 

C BODY SERIES Invisible Solid Deodorant Anti-Perspirant Stick
Kätevä, tukeva antiperspiranttipuikko, joka levittyy tasaisesti ja näkymättömästi, eikä 
jätä jäämiä iholle tai vaatteisiin. Antaa jopa 48 tuntia kestävän suojan hikoilua ja hajuja 
vastaan.
75g, tilausnro 100276 

D BODY SERIES Deodorant & Anti-Perspirant Roll-On
Antaa jopa 48 tuntia kestävän suojan hikoilua ja hajuja vastaan ja sisältää 
koostumuksen, joka ei jätä valkeita raitoja, kuivuu välittömästi ja minimoi tahrojen 
muodostusta ja tuotteen siirtymistä vaatteisiin.
Sisältää ainutlaatuista Lichen Plus Complex -yhdistettä, joka suojaa bakteerien 
muodostumiselta kainaloalueella. pH-tasapainotettu,  alkoholiton tuote ei kirvele 
ja suojaa ihon kuivumiselta ja epämukavalta tunteelta.
100 ml, tilausnro 2178 
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A

B A BODY SERIES G&H Body Shampoo 
Hellävarainen, monikäyttöinen saippua, jota voi käyttää sekä hiusten pesua että 
vaahtokylpyä varten. Mieto, pH-tasapainotettu koostumus soveltuu kaikille perheen 
jäsenille, ja tuote on rikastettu hunajalla, glyseriinillä ja proteiineilla, jotka kosteuttavat 
ihoa luonnollisesti.
250 ml, tilausnro 100270 

B BODY SERIES G&H Lotion
Kevyt, hellävarainen emulsio, joka imeytyy välittömästi ja tekee ihosta silkkisen 
pehmeän. Hunajalla ja glyseriinillä viimeistelty tuote kosteuttaa ja ravitsee, ja sisältää 
lisäksi allantoiinia, joka on luonnosta peräisin oleva kosteuttava ainesosa.
250 ml, tilausnro 100268 
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D AMWAY™ TRAVEL TRIO™

Ota mieluisimmat hygieniatuotteesi mukaasi minne vain menetkin näiden kätevien 
100 ml:n matkapullojen avulla.
• Ne vastaavat EU:n nesteiden kuljettamiseen liittyviä käsimatkatavarasäädöksiä. 
• Pakkaus sisältää 10 vedenkestävää nimiketarraa, joiden avulla tunnistat tuotteet. 
• Nerokkaasti suunniteltu siten, että pullot voidaan liittää yhteen ja pitää paikallaan 

päälle asetettavalla korkilla.
3 x 100 ml pulloa, tilausnro 107211 

C BODY SERIES G&H Complexion Bar
Hellävarainen vaihtoehto perinteiselle saippualle, täynnä luonnollisia ainesosia, 
jotka puhdistavat, hoitavat ja huoltavat koko perheen ihoa – jopa herkkää 
ihoa.
• Lisätyt kosteuttavat ainesosat, kuten glyseriini ja hunaja, estävät ihoa 

kuivumiselta. 
• Erityinen ‘murrettava’ rakenne tarjoaa sinulle kolme eri vaihtoehtoa sille, 

missä ja kuinka voit käyttää palasaippuaa.
3-in-1 palasaippuaa, 250g, tilausnro 2181
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GLISTER™ 
SUUHYGIENIA
Pidä perheesi hymyt kauniina ja hengitys raikkaana 
päivästä toiseen GLISTER-suuhygieniatuotteiden avulla. 
Tieteellisesti kehitellyt tuotteet pysäyttävät ongelmat 
jo ennen niiden muodostumista ja toimivat nopeasti, 
jos niitä on jo muodostunut.

A GLISTER™ Concentrated Mouthwash
Monivaikutteinen suuvesi, joka taistelee bakteereja vastaan, poistaa plakkia ja jättää 
suusi mintunraikkaaksi. Tuotteen on tieteellisesti todistettu poistavan enemmän plakkia 
kuin hampaiden pesu yksinään. Äärimmäisen tiivistetty koostumus saa 50 ml tuotetta 
riittämään vähintään 100 käyttökertaan.
50 ml, tilausnro 9949

B GLISTER Mint Refresher Spray
Taskukokoinen suuta raikastava suihkeemme antaa sinulle pitkäkestoisen 
mintuntuoksuisen hengityksen missä ja milloin ikinä sitä tarvitsetkin – kaloriton 
ja sokeriton.
12 ml/9 g, tilausnro 9893 
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C GLISTER Toothbrushes
Neljän patentoidun, ergonomisen hammasharjan 
pakkaus.
• Erityisesti suunniteltu käsiosa sisältää lipsumattoman 

pinnan, joka tekee pesusta mukavaa ja helppoa. 
• Ammattimaisesti suunniteltu loistavia pesutuloksia 

varten pehmeillä ja keskikovilla harjaksilla, jotka ovat 
hellävaraisia ikenille. 

• Erityinen kapea pää mahdollistaa pääsyn hampaiden 
sisäpinnoille, ienrajaan ja hampaiden väliin.

4 kpl:n pakkaus, tilausnro 100957

VINKKI: SUUVEDEN MERKITYS
Me kaikki tiedämme, kuinka tärkeää on pestä hampaat päivittäin. Mutta kaikki eivät tiedä, miksi myös 
suuveden käyttäminen on tärkeää. Jos haluat tehdä kaikkesi reikien ehkäisemiseksi, sekä juurihoitojen, 
paiseiden ja infektioiden välttämiseksi, suuvedellä on tärkeä tehtävä suuhygieniassa. Sen lisäksi että se 
poistaa plakkia ja hammaskiveä, se vahvistaa hammaskiillettä ja antaa suojaa reikiintymiseltä. Suuvesi 
puhdistaa myös ne vaikeapääsyiset alueet, joita emme pysty puhdistamaan hammasharjalla ja -langalla. 
Kun puhdistat hampaasi hammasharjalla ja -langalla, hapot ja plakki, jotka ovat suussasi, leuassasi, 
kielelläsi ja kitalaellasi, eivät puhdistu. Mutta kun huuhtelet suusi suuvedellä, kaikki nämä alueet puhdistuvat 
suuveden tehokkaan toiminnan ansiosta.

VINKKI: KAHDEN 
MINUUTIN SÄÄNTÖ
Paras ase ientulehdusta vastaan on pestä 
hampaat kahdesti päivässä kahden minuutin 
ajan fluorihammastahnalla. Ja muista, 
että on myös äärimmäisen tärkeää vaihtaa 
hammasharjasi – ja lapsesi hammasharja 
– joka kolmas kuukausi, sillä se kuluu 
ja muuttuu vähemmän tehokkaaksi.
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*Hammastahna sisältää fluoria reikiintymisen ehkäisemiseksi. Fluori vähentää reikiintymistä hakeutumalla hammaskiilteessä oleviin pieniin reiän alkuihin. 
Fluori korjaa syljessä olevien kivennäisaineiden kanssa reiän alkuja (remineralisaatio) ja estää reikien kehittymistä (demineralisaatio). REMINACT™-
koostumus auttaa palauttamaan tärkeitä kivennäisaineita kiilteen pinnalle ja tekee hampaista vahvemmat ja kestävämmät.

A GLISTER Multi-Action Fluoride Toothpaste
Supertehokas hammastahna, joka valkaisee hampaita, estää reikiintymistä, poistaa plakkia, raikastaa hengitystä, 
ja sekä edistää että ehkäisee demineralisoitumista. JA se jättää suusi upean puhtaaksi ja raikkaaksi!
• Kliinisesti todistettu monitehoisuus tarjoaa tehokasta tummentumien poistoa ilman hammaskiilteen valkaisemista 

ja vahingoittamista. 
• REMINACT™-koostumus auttaa palauttamaan tärkeitä kivennäisaineita kiilteen pinnalle tehden hampaista 

vahvemmat ja kestävämmät. 
• Vähentää rappeutumista toimien yhdessä syljessä olevien luonnollisten kivennäisaineiden kanssa.
150 ml/200 g, tilausnro 6833

B GLISTER hammastahna, matkakoko
6 x 50 ml/75 g, tilausnro 1959

TIESITKÖ?
GLISTER fluorihammastahna lisää 
remineralisoitumista ja auttaa ehkäisemään 
demineralisoitumista*. 

GLISTER™

SUUHYGIENIA
A
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C GLISTER Children's Toothbrushes
Lastenhammasharjamme ja niiden pehmeät, pyöreät 
harjakset soveltuvat täydellisesti vielä kehittyville 
hampaille ja herkille ikenille.
• Paksut käsiosat estävät pieniä käsiä lipsumasta. 
• Harjan pieni pää ja kaula mahdollistavat pääsyn suun 

joka nurkkaan. 
• Saatavilla useana kirkkaana, hauskana värinä.
4 kpl:n pakkaus, tilausnro 9922 

D GLISTER Dental Floss
Yksikuituinen mintunmakuinen hammaslanka puhdistaa 
hampaasi pienistä kiinnijääneistä osasista, jotka 
jäävät jälkeen harjaamisesta. Se on riittävän ohutta 
liukuakseen turvallisesti ja helposti pienimmistäkin 
hammasväleistä.
30 m, tilausnro 0994 

VINKKI: ÄLÄ VAIN HARJAA 
HAMPAITASI, PIDÄ NIISTÄ 
HUOLTA
Glister-fluorihammastahna edistää remineralisaatiota. Miksi 
tämä on tärkeää? Kun syömme – erityisesti, kun syömme 
hiilihydraatteja ja sokeria – plakin bakteerit käyttävät 
ruoan sokereita tuottaakseen happoja, jotka hyökkäävät 
hampaitamme vastaan ja tuhoavat hammaskiillettä, liuottaen 
tärkeitä kivennäisaineita ja aiheuttaen lopulta reikiä. Tätä 
prosessia kutsutaan demineralisaatioksi. Fluori parantaa 
remineralisaatiota – prosessia, jossa kivennäisaineita 
palautetaan hampaan omaan molekyylirakenteeseen 
– suojaten hampaita ja auttaen ehkäisemään reikien 
muodostumista.

VINKKI: MIKSI KÄYTTÄÄ 
HAMMASLANKAA?
Jos haluat ehkäistä reikien lisäksi myös 
parodontiittia, hammaslangan käyttäminen 
on elintärkeää. Aikuisiän hampaiden menetys 
johtuu usein parodontiitista, tai iensairauksista, 
kun taas hampaiden reikiintyminen 
on plakin aiheuttamaa. Kun hampaita harjataan 
säännöllisesti, plakkia poistetaan hampaiden 
pinnalta, mutta ei vaikeapääsyisistä paikoista 
niiden välistä. Vain hammaslankaa käyttämällä 
voidaan poistaa sinne kertyvä plakki. Jos sitä 
ei poisteta, ikenet saattavat alkaa vähitellen 
vetäytyä taaksepäin. Näin ollen hammaslangan 
käyttäminen on tärkeää iensairauksien 
ehkäisemiseksi. 
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119/HYVINVOINTI
Anna kehollesi energiaa – räätälöi  
itsellesi sopiva hyvinvointiohjelma.

http://facebook.com/NutriwayEurope
https://www.facebook.com/XSEurope
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope Lisätietoja osoitteessa www.amway.fi



RAVITSEMUS
Hyvinvoinnin koneisto
Hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttämme 
ja hyvinvointiamme. Mutta vaativat 
modernit elämäntyylit voivat olla 
väsyttäviä. Tällaisessa tapauksessa 
NUTRIWAYn valikoima korkealaatuisia 
vitamiineja, mineraaleja ja ravintolisiä 
voivat auttaa. 

TIESITKÖ? 
NUTRIWAY on maailman johtava 
vitamiinien ja ravintolisien tuotemerkki.*



Jo yli 75 vuoden ajan NUTRIWAYn tiimi on 
toiminut pioneerina ravitsemukseen liittyvässä 
tutkimuksessa, kehittäen jatkuvasti uusia ratkaisuja 
ja asettaen korkeita standardeja muille alan 
toimijoille. Yhdistämällä luonnon ja tutkimuksen 
parhaat osa-alueet, valmistamme poikkeuksellisia 
tuotteita, jotka ylläpitävät ihanteellista hyvinvointia. 
Nutriway on yksi maailmanlaajuisesti johtavista 
ravintolisätuotemerkeistä, joka harjoittaa omaa 
kestävän kehityksen mukaista viljelyä. Emme 
käytä haitallisia kemikaaleja tai hyönteisten ja 
rikkakasvien torjunta-aineita – annamme  
luonnon itsensä tehdä tarvittavan työn. 

Kestävän kehityksen mukainen maanviljely 
suojelee luonnon monimuotoisuutta, auttaa 
ylläpitämään terveitä ekosysteemejä ja 
työskentelee yhteistyössä ympäristön kanssa, 
eikä sitä vastaan. Olemme omistautuneet 
kestävän tuotannon takaamiselle, emme vain 
asiakkaidemme vuoksi, vaan myös yhteisen  
koti planeetamme vuoksi .

* Lähde: Euromonitor International Limited; Vitamiinit ja ravintolisät, Maailman vähittäismyyntiarvo, 2012.

NUTRIWAY™
Nopeuta hyvinvointiasi

TIETEEN  
HYÖDYNTÄMINEN
NUTRIWAY™ pyrkii yhdistämään tieteen ja luonnon, tuottaakseen parhaimmat 
mahdolliset tuotteet. Teemme esimerkiksi vuosittain yli 400.000 tuote-
arviointia, ja jokaiselle ravintolisäerälle tehdään keskimäärin 330 laadun- 
tarkistusta ja testiä. Kuitenkin, tämän lähestymistavan todellinen ilmentymä 
on NUTRILITE/NUTRIWAY Health Institute Buena Park, Kaliforniassa. 
Siinä toimii yli 100 
 tiedemiestä, tutkijaa 
ja opettajaa, jotka 
ovat omistautuneet 
auttamaan ihmisiä 
optimoimaan 
hyvinvointiaan 
ravinteidemme ja 
osaamisemme 
kautta.
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Vuodesta 2008 lähtien NUTRIWAY™ ja AC Milan 
ovat toimineet yhteistyössä parantaakseen pelaajien 
fyysistä kuntoa ja suorituskykyä. 

NUTRIWAYn tieteellinen tutkimusryhmä ja AC Milanin 
lääketieteellinen henkilökunta toimivat yhteistyössä, 
tarjoten urheilijoille räätälöityjä ravitsemus- ja 
ravintolisäsuunnitelmia, jotka perustuvat  
NHI-instituutin tarkkoihin ohjeistuksiin.

Tieteellisestä näkökulmasta rakennettujen geneettisten testien, verenkuvien, 
biodynaamisten analyysien (MilanLab circuit) ja henkilökohtaisten, yksityiskohtaisten 
kyselyjen pohjalta tarjoamme ravitsemuksellisia ratkaisuja ja tehokasta 
integraatiotukea jokaiselle yksittäiselle pelaajalle. Mitään ei jätetä sattuman varaan: 
jopa koulutuskeskuksen kokit ovat mukana ohjelmassa ja valmistavat räätälöityjä menuja  
eri pelaajien tiettyjen ruokavaliotarpeiden pohjalta.

Tämän ainutlaatuisen yhteistyön ansiosta NUTRIWAY tarjoaa tehokasta tukea AC Milanin 
urheilijoiden fyysisen kunnon optimoimisessa ja heidän suorituskykynsä jatkuvassa 
parantamisessa. NUTRIWAY, mestareiden kumppani!



LUONNOLLISTA 
ELINVOIMAA 
SISÄLTÄPÄIN 

Tiedämme sen: terveellinen ruokavalio koostuu runsaasta 
määrästä hedelmiä ja vihanneksia päivittäin. Hedelmistä 
ja vihanneksista löytyvät vitamiinit, kivennäisaineet ja 
kasviperäiset ravinteet muodostavat perustan hyvinvoivalle 
ja aktiiviselle keholle. Nykypäivän nopeatempoisessa 
maailmassa, joskus saattaa erilaisten   elintarvikkeiden 
syöminen olla riittämätöntä, jotta voimme saada kaikki 
tarvitsemamme ravintoaineet. Ravintolisillä ei voida korvata 
terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota, mutta se voi auttaa 
takaamaan puuttuvia ravinteita ja helpottamaan matkaa kohti 
ihanteellista hyvinvointia.

/3/

/2/

/1/

NUTRIWAY™ Daily ja NUTRIWAY™ DOUBLE X™ ovat luotettuja 
tuotteita ja luovat vankan perustan tärkeille vitamiineille ja 
kivennäisaineille. NUTRIWAY-tuotteiden tarkoituksena on tukea 
meidän jokapäiväistä ravitsemusta. Löydä oma potentiaalisi!

IHANTEELLINEN SINÄ, 
KOKO VUODEN YMPÄRI

Kehon yleiseen kuntoon vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi 
elämäntyyli, ikä, ruokavalio, fyysinen rasitus, henkinen rasitus tai 
vuodenaikojen vaihtuminen. Omasta yksilöllisestä tilanteestasi riippuen 
voit käyttää milloin tahansa NUTRIWAY Daily -tuotetta tarjoamaan 
perusmäärän tarvitsemiasi ravinteita. Laajempaa ravintoainesisältöä 
varten tarjoamme NUTRIWAY DOUBLE X -ravintolisän, joka 
sisältää monia eri vitamiineja, kivennäisaineita ja kasviperäisiä 
ravinteita. NUTRIWAY-tuotteiden avulla voit tarjota kehollesi ne tietyt 
ravinteet, joita se kaipaa – sinun täytyy vain kuunnella kehoasi!

KEHOSI VALINTA

OLE PARASTA 
MITÄ VOIT 
OLLA
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/5/
/4/
Vain synteettisistä vitamiineista ja kivennäisaineista valmistetut 
ravintolisät eivät sisällä kasviperäisiä ravinteita. NUTRIWAY-tuotteet 
ovat ainutlaatuisia, koska ne valmistetaan ainutkertaisella NUTRIWAY 
-tiivistysprosessilla, joka säilyttää koko kasvin ravintoarvot niin, että 
kehomme saa tärkeitä kasviperäisiä ravinteita, joihin kuuluu muun 
muassa karotenoidit, polyfenolit, luteiini ja lykopeeni.

KORKEALAATUISET 
RAVINTOLISÄT

NUTRIWAY-tuotemerkki käyttää kestävän kehityksen 
mukaisia viljelymenetelmiä ainutkertaisten kasvitiivisteidensä 
valmistamiseksi. Ihmiskeskeisen periaatteemme mukaisesti 
käytämme innovatiivisia ideoita yhdistääksemme luonnon voimat 
ja tieteen tasapainoisella tavalla.

LUONTO JA TIEDE 
TASAPAINOSSA
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A NUTRIWAY DOUBLE X 
Huippuravintolisä: supertehokas yhdistelmä vitamiineja, 
kivennäisaineita ja tarkasti valikoituja kasviperäisiä 
ravinteita 23:sta kasvista, joista monet on kasvatettu  
ja korjattu NUTRILITE-maatiloilta.
• Pitkälle kehitelty koostumus tarjoaa korkealaatuista 

ravitsemuksellista tukea – ihanteellinen henkilöille, 
joiden elämä on kiireistä tai stressaavaa, ja vaatii siten 
enemmän heidän keholtaan.

• Kahdesti vuorokaudessa otettuna, auttaa 
ylläpitämään johdonmukaiset, optimaaliset vitamiinien 
ja kivennäisaineiden tasot koko päivän. 

• Miellyttävän raikas, kasviperäinen tuoksu.
• Ei sisällä keinotekoisia maku-, väri- ja säilöntäaineita. 

31 päivän pakkaus, tilausnro 102687
Täyttöpakkaus: 62 päivän pakkaus,  
tilausnro 103377

NUTRIWAY DOUBLE X™ 
-TUOTTEEN EDISTYNYT 
KOOSTUMUS TARJOAA  
TEHOKKAAN 
RAVINTOAINELISÄN 
SILLOIN, KUN KEHOSI 
TARVITSEE ENEMMÄN 
RAVITSEMUKSELLISTA 
TUKEA.

A
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B NUTRIWAY Daily
Tasapainoinen päivittäinen ravintolisä, joka sisältää 
yhdistelmän kaikkia tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita 
ja kasviperäisiä ravinteita.
• Tarjoaa kerran päivässä nautittuna peruspohjan  

mille tahansa ravintolisäsuunnitelmalle.
• Ihanteellinen ratkaisu, jos sinulla ei ole aina aikaa 

syödä oikein, tai jos ruokavaliostasi puuttuu joitain 
tiettyjä ravinteita.

• Ei sisällä keinotekoisia maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
120 tablettia, tilausnro 9799

VOIT OLLA VARMA SIITÄ, ETTÄ 
NUTRIWAY™ DAILY TARJOAA 
RIITTÄVÄN MÄÄRÄN NIITÄ 
PERUSRAVINTEITA, JOITA 
KEHOSI TARVITSEE. B
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KIVENNÄISAINEET, 
JOTKA TARVITSET. 
MISSÄ VAIN OLETKIN.

AMWAY™ Mineral Sticks -pussit  
tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun: joustavan 
kivennäisaineiden lähteen. Aina menossa 
oleville henkilöille AMWAY Mineral Sticks 
-pussit sisältävät esikäsiteltyjä, raikkaan 
hedelmäisen makuisia rakeita, jotka voidaan 
nauttia tien päällä ilman vettä.
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A Mineral Sticks Magnesium
Ihanteellinen ravintolisä henkilöille, joiden elämäntyyli ja/tai harjoitteluohjelma, on vaativa.
• Magnesium edistää hermoston ja lihasten normaalia toimintaa.
• Jokaisen pussin koostumus on erityisesti suunniteltu tarjoamaan 100 % päivittäisen 

annoksen magnesiumia.
30 pussia, sitruunanmakuinen tilausnro 116646

B Mineral Sticks Zinc
Sinkki edistää luuston, hiusten, kynsien ja ihon pysymistä normaaleina sekä edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
• Sinkki edistää normaalia kognitiivista toimintaa.
• Jokaisen pussin koostumus on erityisesti suunniteltu tarjoamaan 100 % päivittäisen 

annoksen sinkkiä.
30 pussia, appelsiinin/sitruunanmakuinen tilausnro 116982

A B
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VITAMIINIT JA RAVINTOLISÄT
Ihanteellisessa tilanteessa saisimme normaalista  
ravinnosta kaikki tarvitsemamme ravintoaineet. 

Nykyinen elämäntyyli ei usein jätä tarpeeksi aikaa todella ravitsevaan ruokavalioon, 
tai yksinkertaisesti jätämme aterioita väliin ja tuoreet elintarvikkeet korvataan usein 
helposti saatavilla tuotteilla. Aikarajoituksemme johtavat usein huonoon ruokavalioon 
ja ravintoaineisiin.

Ravintolisät voivat täydentää puuttuvia ravintoaineita ja ne voivat tukea tasapainoista 
ruokavaliota ja yleistä hyvinvointia. Tämän vuoksi olemme kehittäneet NUTRIWAY™-
vitamiinit ja lisäravinteet.

Hidas vapautuminen auttaa 
elimistöä ottamaan enemmän 
ja tuhlaamaan vähemmän 
C-vitamiinia.

A NUTRIWAY Vitamin C Plus
C-vitamiini edesauttaa normaalia kollageenin  
tuotantoa sekä verisuonten, luiden, rustojen,  
ikenien, ihon ja hampaiden normaalia toimintaa.
• Tuotteessamme on askorbiinihappoa, sekä pieni 

määrä acerola-jauhetta ja muita sitrusbioflavonoideja.
• Erityisesti suunniteltu vapauttamaan C-vitamiinia 

tasaisesti kahdeksan tunnin aikana, mikä auttaa 
optimoimaan sen suorituskykyä, estää sen 
tuhlaamista ja estää ruoansulatushäiriöitä.

• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia, maku-,  
väri- ja säilöntäaineita. 

60 tablettia, tilausnro 109741
180 tablettia, tilausnro 109743

A
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C NUTRIWAY Concentrated Fruits and Vegetables
Tämä ainutlaatuinen yhdiste sisältää kasviuutteita 
vihreästä teestä, granaattiomenasta, appelsiinista, 
seljanmarjasta, mustikasta, acerolasta, parsakaalista, 
porkkanasta, pinaatista ja tomaatista.
• Sisältää saman verran lykopeenia, hesperidiinia 

ja ellagihappoa kuin saadaan viidestä annoksesta 
erilaisia hedelmiä ja kasviksia.

• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia,  
maku-, väri- ja säilöntäaineita. 

60 tablettia, tilausnro 100296

Korkealaatuinen yhdistelmä 
vihreää teetä, kasviuutteita, yrttejä 
ja kasviksia.

Sisältää riboflaviinia, 
niasiinia,  B6- ja B12-
vitamiineja.

Yhdistelmä 
luonnollisia 
karoteeneja.

B NUTRIWAY Vitamin B Complex
B-vitamiinit, kuten pantoteenihappo, B12-vitamiini, 
B6-vitamiini, niasiini, riboflaviini ja tiamiini edistävät 
normaalia energia-aineenvaihduntaa.
• Korkealaatuiseen koostumukseen kuuluu  

seitsemää tärkeintä B-vitamiinia, joista kuutta 
saadaan erityisesti viljellystä hiivakasvustosta.

• Sisältää hiivaa ja laktoosia, mutta ei  
mitään muita eläinperäisiä ainesosia.

100 tablettia, tilausnro 7337

D NUTRIWAY Natural Multi Carotene
Huippulaadukas koostumus, joka sisältää pääasiassa 
alfa- ja beetakaroteeneja ja luteiinia muodossa, joka 
vastaa mahdollisimman tarkasti näiden ravinteiden 
olomuotoa hedelmissä ja kasviksissa.
90 kapselia, tilausnro 109538
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A NUTRIWAY Calcium Magnesium
Calcium Magnesium on helposti nieltävä ravintolisä joka sisältää näitä kahta  
tärkeää kivennäisainetta sekä myös ainutlaatuista NUTRILITE-alfalfatiivistettä.
• Kalsium ja magnesium on tarpeellinen luuston ja hampaiden pysymiselle normaaleina.
• Kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa.
• Magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
210 tablettia, tilausnro 106888

B AMWAY™ FRUITTABS™

Loistavan makuinen ravintolisä, jossa on kalsiumia, magnesiumia,  
sitrushedelmän kuituja ja piparminttuöljyä. Tukee ravinnetasapainoa,  
ihanteellinen nautittuna runsaiden aterioiden jälkeen tai niiden yhteydessä.
• Sisältää Norjan vuoriston dolomiitista peräisin  

olevaa luonnollista kalsiumia ja magnesiumia.
• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia, maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
200 tablettia + tyhjä, täytettävä säilytysrasia, tilausnro 102600

A B
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D NUTRIWAY Lecithin E
E-vitamiini edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä
• Sisältää lesitiiniä, joka toimii luonnollisena emulgointiaineena.
• Makeutettu hunajalla, johanneksenleipäpuulla ja  

luonnollisilla vaahteran ja saksanpähkinän mauilla.
• Pureskeltava koostumus – ihanteellinen, jos sinulla on vaikeuksia niellä tabletteja.
110 tablettia, tilausnro 4042

E-vitamiini edistää solujen 
suojaamista hapettumisstressiltä.

C NUTRIWAY Chewable Iron
Rauta edistää normaalia hapen kuljetusta kehossa sekä normaalia  
punaisten verisolujen ja hemoglobiinin muodostumista.
• Antaa rautaa ferrofumaraatin muodossa, joka on raudan orgaaninen muoto.
• Vadelman ja kirsikan maku.
• Ei sisällä keinotekoisia makeutus-, säilöntä-, maku- tai väriaineita.
100 tablettia, tilausnro 8669
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A NUTRIWAY™ Omega-3 Complex
Koska kehomme eivät pysty tuottamaan 
monityydyttymättömiä Omega-3 EPA- ja DHA-
rasvahappoja riittäviä määriä, meidän tarvitsee saada 
niitä muista lähteistä, kuten kalasta tai kalaöljylisistä.
• Korkealaatuinen, tiivistetty kalaöljykoostumus  

tarjoaa helpon tavan lisätä tärkeitä omega-3  
rasvahappoja ruokavalioosi.

• Ihanteellinen, jos ruokavaliosi ei sisällä  
kahta annosta kalaa viikottain.

90 kapselia, tilausnro 4298

A
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B NUTRIWAY Coenzyme Q10
Koentsyymi Q10:ta löytyy luonnollisesti koko kehosta, mutta 
kun sen tuotanto vähenee iän ja/tai säännöllisen statiinien 
käytön myötä, ravintolisien käytöstä tulee tärkeää.
• Sisältää sitruksen bioflavonoideja.
• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia,  

maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
60 kapselia, tilausnro 0191

Biotiini edistää hiusten 
pysymistä normaaleina.

C NUTRIWAY Biotin C Plus
Sisältää biotiinia, joka edistää hiusten  
ja ihon pysymistä normaaleina. 
• Erityinen, korkealaatuinen yhdistelmä biotiinia, 

C-vitamiinia ja kollageenia, viinirypäleen 
siemenuutetta ja NUTRILITE-acerolakirsikkatiivistettä.

90 tablettia, tilausnro 100305

D NUTRIWAY Iron Folic Plus
Rauta ja foolihappo kehossamme voi joskus  
mennä alhaiseksi erilaisten   syiden vuoksi. Kun  
näin tapahtuu, ravintolisien käyttö on tärkeää. 
• Ainutlaatuinen, korkealuokkainen yhdistelmä  

rautaa, foolihappoa ja NUTRILITE-pinaattiuutetta.
• Folaatti (aktiivinen foolihapon muoto) edistää 

 raskauden aikaista kudosten kasvua ja edistää 
 normaalia veren muodostumista.

120 tablettia, tilausnro 100295

B

C

D

HY
VI

NV
OI

NT
I N

UT
RI

W
AY

™

/135



LAPSET 
JA PERHE
Perheesi hyvinvointi tulee aina ensimmäisenä. 
Siksi NUTRIWAY™ on kehittänyt ravintolisiä, 
jotka on tarkoitettu erityisesti korvaamaan 
lasten ja heidän vanhempiensa ruokavaliossa 
mahdollisesti esiintyviä puutteita.

TIESITKÖ? 
Yhden acerolatiivistekilon 
valmistamiseen kuluu 
14 kg acerolakirsikoita.
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B NUTRIWAY Chewable C
Korkealuokkainen 30 mg C-vitamiiniravintolisä 
koko perheelle – 4-vuotiaille sekä sitä vanhemmille 
lapsille. C-vitamiini edistää normaalia kollageenin 
muodostumista varten hampaiden, ihon, ikenien 
ja rustojen normaalia toimintaa. Lisäksi se edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. 
• Sisältää acerolakirsikoista saatavaa acerolakirsikka-

uutetta – yksi parhaista C-vitamiininin lähteistä, 
joka on kasvatettu kestävän kehityksen mukaisilla 
maatiloillamme.

• Loistavan makuinen pureskeltava koostumus.
• Ei sisällä keinotekoisia maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
100 tablettia, tilausnro 8617

A NUTRIWAY Chewable Multivitamin
Monipuolinen päivittäinen ravintolisä  
aikuisille ja yli 4-vuotiaille.
• Monipuolinen koostumus sisältää yksitoista vitamiinia, 

neljää kivennäisainetta sekä beetakaroteenia.
• Loistavan makuinen pureskeltava koostumus 

– ihanteellinen koko perheelle.
• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia,  

maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
120 tablettia, tilausnro 100930

Yhden pienen 
acerolakirsikan 
sisältämä C-vitamiinin 
määrä on yhtä suuri 
kuin neljän appelsiinin 
C-vitamiinimäärä.

C NUTRIWAY Chewable Cal Mag
Kalsium ja magnesium on tarpeellinen luuston  
ja  hampaiden pysymiselle normaaleina.
• Loistavan makuinen koostumus soveltuu  

aikuisille ja yli 4-vuotiaille.
• Sisältää osterinkuoresta peräisin olevaa kalsiumia.
• Ei sisällä keinotekoisia makeuttajia,  

maku-, väri- ja säilöntäaineita. 
80 tablettia, tilausnro 5847
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TIESITKÖ? 
Kokonaiset kasvit sisältävät vitamiinien 
ja kivennäisaineiden lisäksi myös muita 
ravintoaineita. Näitä kutsutaan kasviperäisiksi 
ravinteiksi, ja käytämme tätä nimitystä 
kaikista kasvien sisältämistä ravinteista. 
NUTRIWAY™-tuotteiden ainutlaatuinen 
valmistustapa säilöö nämä ravintoaineet.

KASVIPERÄISET 
TUOTTEET
Kasviperäisten ainesosien merkitys 
tasapainoisessa ruokavaliossa tiedetään 
hyvin. Käytämme vuosien tutkimusta 
optimoimalla NUTRIWAY™ kasviperäisiä 
ainesosia tarjotaksemme täydellisen 
ensiluokkaisten tuotteidemme yhdistelmän, 
käyttäen koeteltua tekniikkaa.

/138



A NUTRIWAY Garlic
Valkosipuli edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina.
• Helppo tapa hyötyä valkosipulin eduista ilman sen hajua.
• Maustettu raikkaalla piparmintun maulla.
120 tablettia, tilausnro 109705

B NUTRIWAY Bilberry with Lutein
Ainutlaatuisessa koostumuksessa yhdistyvät mustikka ja afrikkalainen 
isosamettikukkauute, sekä tonnikalaöljystä saatava omega-3 DHA.
• Maustettu raikkaalla mintun maulla.
62 pehmeää kapselia, tilausnro 8007

TIESITKÖ? 
NUTRIWAY™ on ainoa 
maailmanlaajuinen vitamiini- ja 
kivennäisaineiden tuotemerkki, 
jonka tuotteiden viljely, sadonkorjuu 
ja prosessointi tehdään omilla, 
kestävän kehityksen mukaisilla 
maatiloilla USA:ssa, Meksikossa  
ja Brasiliassa.
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A NUTRIWAY All Plant Protein Powder
Proteiini on aine, jota kehomme ei pysty  
varastoimaan, joten meidän täytyy varmistaa,  
että saamme sitä riittävästi päivittäin.
• Sisältää proteiinia luonnollisista kasviperäisistä 

lähteistä, joista saadaan kaikkia yhdeksää 
aminohappoa.

• Loistava vaihtoehto perinteisille proteiinin  
lähteille, kuten punaiselle lihalle, juustoille, 
kananmunille ja maidolle.

450 g, tilausnro 110415

PAINON 
HALLINTA
Kalorien laskeminen ja ravinnetasapainon 
samanaikainen ylläpitäminen on paljon 
helpompaa NUTRIWAY™-ravintolisien avulla.

A

Skannaa Amway Augmenter -kuvake mobiililaitteellasi saadaksesi lisää tietoa!
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B NUTRIWAY Chewable Fibre Blend
Kuitu on ehdoton osa ruokavaliota, mutta sitä ei ole 
aina helppo saada riittävästi. Tämä korkealaatuinen 
ravintolisä tekee sen helpoksi.
• Kattava sekoitus ravintokuituja 13:sta laadukkaasta 

lähteestä, kuten akaasiasta, sokeriruo'osta, kaurasta, 
acerolakirsikoista, vehnästä, sitruunoista, soijasta, 
kaktuspäärynästä, omenoista, herneistä, ohrasta ja 
porkkanoista.

• Pureskeltava koostumus, jossa on ihana oranssi-
kerman maku.

30 tablettia, tilausnro 104283

C NUTRIWAY Fibre Powder
Tämä laadukas, mauton, jauhemainen ravintolisä tuo 
 lisätukea aterioihin ylimääräisen kuidun muodossa.
• Ainutlaatuinen yhdistelmä kolmea liukenevaa kuitua 

luonnollisista kasviperäisistä lähteistä.
• Voidaan ripotella ruokiin tai sekoittaa juomiin.
Laatikko, jossa on 30 x 6 g pussia,  
tilausnro 102736

B

C

D

D NUTRIWAY CLA 500
NUTRIWAY CLA 500 on ravintolisä, jossa on 
konjugoitua linolihappoa (CLA), jok a on peräisin 
100%:sta safloriöljystä.
180 pehmeää kapselia, tilausnro 100280
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XS™ POWER 
DRINKS 

Kun vietät suurimman osan elämästäsi 
ohituskaistalla, on helppo unohtaa tankata 
kehoasi. 

Tämä voi johtaa väsymykseen, mielialan ailahteluun 
ja keskittymiskyvyn puutteeseen. Lisää päivääsi 
positiivista energiaa XS Power Drink -juomalla! 
Se sisältää runsaasti B-vitamiineja sekoitettuna 
kofeiiniin ja tauriiniin – maustettu kiinalaisesta 
Ginsengistä ja acai-marjasta valmistetulla 
yrttisekoituksella. Tämä NOLLA prosenttia sokeria  
ja hyvin vähän kaloreita sisältävä hyvänmakuinen 
juoma auttaa sinut läpi hektisten päivien. 

Tarjoillaan jääkylmänä. Avaa, juo ja nauti! 

Käy virallisella XS Power Drinks Facebook-sivulla ja jaa 
positiivista energiaa ja pysy ajan tasalla tarjousten ja 
tapahtumien kanssa: www.facebook.com/XSEurope.
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* Lähde: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims

XS™ Power Drinks
Kiireinen elämä? Laita ykkösvaihde silmään uuden 
XS Power Drink -juoman avulla! XS™ - ensimmäinen 
maailmanlaajuisesti myytävä, täysin sokeriton 
"energiajuoma"-brändi.
• MAHTAVA maku - mausteena kiinalaisesta 

ginsengistä ja acai-marjasta saatu yrttisekoitus.
• NOLLA prosenttia sokeria ja vähän kaloreita.
• RUNSAASTI B-vitamiineja, kuten pantoteenihappo, 

B12-vitamiini, B6-vitamiini ja niasiini edistää normaalia 
energia- aineenvaihduntaa ja auttaa vähentämään 
väsymystä ja uupumusta.

12 x 250 ml pakkaus:
Tilausnro. 117849 – Tropical Blast
Tilausnro. 117851 – Electric Lemon Blast
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A NUTRIWAY FITH2O
™

Tämä loistavan makuinen juomasekoite tarjoaa 
helpon tavan tehokkaaseen nesteytykseen 
ja ravinnelisään urheillessasi – laita vain yksi 
pusseista 0,5 litran vesipulloon. Sisältää hyvin 
vähän kaloreita ja hiilihydraatteja.
Pakkaus sisältää 20 annospussia.
Peach, tilausnro 103787

AKTIIVINEN 
ELÄMÄNTAPA
On järkevää harjoittaa liikuntaa säännöllisesti, 
mutta samaan aikaan ei ole varaa menettää 
välttämättömiä ravintoaineita. NUTRIWAY™ 
-tuotevalikoima on kehitetty erityisesti 
 pitämään sinut ihanteellisessa kunnossa.
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B NUTRIWAY STRIVE+™

Kun urheilusuorituksesi ovat rankkoja, tarvitset nesteiden lisäksi  
myös lisää ravintoaineita. Sekoitetaan 400 ml:n pullolliseen vettä.  
STRIVE+ auttaa nesteytystasapainon ylläpidossa. 
• Nopeasti toimiva koostumus korvaa ja täydentää ravinteita,  

joita menetetään rankan urheilusuorituksen aikana.
• Antaa keholle lisäenergiaa hiilihydraattien ja elektrolyyttien  

yhdistelmällä sekä 100 mg Red Orange Complex™ -yhdistettä.
Pakkaus sisältää 20 annospussia.
Grapefruit, tilausnro 103788

C NUTRIWAY Pill Box
Käytännöllinen, kestävä ja kannettava rasia NUTRIWAY-ravintolisille, sisältää kolme 
pientä ja kaksi suurempaa osiota. Mitat P: 10,2 cm x L: 6,2 cm x S: 3,3 cm.
Tilausnro. 111661

A

B

C

Korvaa pääravinteita urheilusuorituksen 
aikana ja suojaa kehoa nestehukalta.

* Red Orange Complex on Bionap SRL:n tavaramerkki
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JUOMAT
Lähtien juuri jauhetun kahvin tarjoamasta 
välittömästä energiasysäyksestä ihaniin 
klassisen teen makuihin, olemme kiertäneet 
maailmaa, jotta olemme voineet koota 
täydellisen kokoelman maailman parhaimpia 
kuumia juomia.
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A Espresso Ground Coffee by AMWAY™

Nauti espressomme intensiivisestä mausta sellaisenaan, tai maitoa sisältävien 
kahvijuomien, kuten cappuccinon tai latten pohjana. Valmistettu 100% Arabica-
kahvipavuista ylellisen runsaan, syvän maun takaamiseksi.
4 x 250 g pakkausta, tilausnro 100209

B Filter Coffee by Amway
Tämä hieno, aidoista päiväntasaajan Arabica-kahvipavuista valmistettu  
suodatinkahvi on täynnä makua ja taivaallista tuoksua. Sopii täydellisesti  
milloin tahansa nautittavaksi tai juhlavan päivällisen päätteeksi.
4 x 250 g pakkausta, tilausnro 100180
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A Instant Coffee by AMWAY™ 
Tämä korkealaatuinen pikakahvi sopii milloin tahansa nautittavaksi ja sisältää 
aromaattisia, runsaan makuisia 100% Arabica-kahvipapuja, jotka on perinteisesti 
pakaste kuivattu ja kääritty folioon tuoreuden takaamiseksi.
4 x 100 g foliopakkausta, tilausnro 100257

B Coffee Beans by Amway
Puhtaita, korkealuokkaisia Arabica-kahvipapuja, jotka ovat peräisin maailman 
 tunnetuimmilta kahvin kasvatusalueilta. Nämä helposti jauhettavat pavut tarjoavat 
aina tuoretta kahvia kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kahvinkeittimiin, presso-
pannuihin ja suodatinkahveihin. 
4 x 250 g pakkausta, tilausnro 100181
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A Darjeeling Tea by AMWAY™

Tätä erikoisteetä kasvatetaan, korjataan  
ja valmistetaan vain Himalajan juurella olevissa 
teepuutarhoissa. Sen kevyen kukkaista tuoksua ja 
poikkeuksellista makua on mahdoton kopioida  
missään muualla maailmassa, joka takaa sen  
ylhäisen aseman teejuomien keskuudessa.
200 g pakkaus, tilausnro 101162
(100 merkittyä teepussia)

B English Breakfast Tea by Amway
English Breakfast Tea on herkullinen yhdistelmä  
erilaisia teelehtiä maailman parhailta viljelyalueilta  
ja sillä on ihanan runsas, täyteläinen maku ja syvä, 
kuultava väri. Nauti tästä herkullisesta, virkistävästä 
kupillisesta milloin tahansa sinulle sopii.
8 x 125g foliopussia, tilausnro 117591
(40 teepussia per foliopussi)
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A Balsamic Vinegar of Modena
Kuuluisa voimakkaasta, hedelmäisestä aromistaan ja 
hienostuneesta hapanimelästä maustaan, tämä Italiassa 
valmistettu balsamiviinietikka on välttämätön lisä 
jokaiseen ammatti- ja amatöörikokin keittiöön ja niille, 
jotka haluavat kokeilla ja kehittää ruoanlaittotaitoaan. 
Balsamiviinietikka on valmistettu maukkaista Trebbiano- 
ja Lambrusco-rypäleistä. Sopii kaikkeen 
ruoanlaittoon tai mausteeksi.
500 ml, tilausnro 200662

ELINTARVIKKEET
Pasta, oliiviöljy ja balsamiviinietikka. Olemme tuoneet 
valikoimaamme herkulliset elintarvikkeet – jotta 
pääsisit nauttimaan aidosta italialaisesta keittiöstä.

A
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B AMWAY™ da Carapelli Extra Virgin Olive Oil 
Amway tekee yhteistyötä johtavan italialaisen 
laatutuotteiden valmistajan, Carapelli Firenzen kanssa. 
Yhteistyön avulla on kehitetty Välimeren alueen 
parhaista oliiveista kylmäpuristettu, ensiluokkainen 
ekstraneitsytoliiviöljy. Oliiviöljyn polyfenoolit auttavat 
suojaamaan veren rasvoja oksidatiiviselta stressiltä.
2 x 75 cl, tilausnro 3963 

B

HY
VI

NV
OI

NT
I E

LI
NT

AR
VI

KK
EE

T

/153



Italian Pasta by AMWAY™

Aitoa italialaista pastaa, valmistettu laadukkaasta 
durumvehnästä. Valmistettu Trafilatura al Bronzo 
-valmistusmenetelmällä. Erinomainen koostumus, 
johon lempikastikkeesi on helppo imeytyä – taatusti 
hyvä maku.
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A Fusilli 
6 x 500g, tilausnro 4658

B Spaghetti 
4 x 1kg, tilausnro 4655

C Penne Rigate 
6 x 500g, tilausnro 4656
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157/KOTI
Välttämättömiä tuotteita 
arkea helpottamaan

http://facebook.com/amwayhome.europe Lisätietoja saat osoitteessa www.amway.fi



AMWAY 
HOME™ 
Koti on siellä missä 
sydän on
Juuri näistä tuotteista Amwayn 
tarina sai alkunsa, ja yli 50 vuoden 
investointien ja innovaatioiden 
jälkeen, tarjoamme edelleen 
innostavan valikoiman tehokkaita 
tuotteita, jotka auttavat pitämään 
kodit puhtaina ja turvallisina. 

Skannaa Amway Augmenter -kuvake mobiililaitteellasi saadaksesi lisää tietoa!



Vallankumouksellinen  
BIOQUEST FORMULA™  
on kodinhoitovalikoimamme 
kulmakivi. BIOQUEST FORMULA 
yhdistää aktiivista happea  
ja luonnosta, kuten kookosta 
ja sitrushedelmiä, ja tämän 
koostumuksen tehostamat 
tuotteet antavat sinulle 
mahdollisuuden...

AMWAY 
HOME™ 

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Koska tuotteemme ovat täynnä aktiivisia ainesosia, 
tarvitset vähemmän vettä ja energiaa niiden käyttämiseen 
– joten tuotat myös vähemmän jätettä. Ja koska 
tuotteemme ovat niin tehokkaita, voit käyttää vähemmän 
aikaa siivoamiseen ja enemmän aikaa elämiseen.

...tehdä enemmän vähemmällä

Pitkän historiamme ja tuotteidemme laadukkaan 
maineen ansiosta, voit olla varma, että käytät parhaita 
mahdollisia tuotteita. Koska tarjoamme niin mahtavan 
monipuolisen valikoiman tuotteita, sinun ei tarvitse 
hankkia tarvitsemiasi asioita useammasta paikasta, 
jolloin säästät aikaa ja rahaa. 

...toimia järkevästi

Tuotteillamme on kansainvälisen saippua-, pesuaine-  
ja siivoustuotteiden liiton (International Association for 
Soaps, Detergents and Maintenance Products – A.I.S.E.) 
hyväksyntä. Kodinhoitoteollisuuden eurooppalaisena 
puolestapuhujana heidän hyväksyntänsä osoittaa, että 
valikoimamme täyttää heidän ympäristölliset, sosiaaliset 
ja taloudelliset standardinsa, joka on loistava tunnustus 
tavoitteellemme tuottaa tehokkaita siivoustuotteita,  
joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. 

...toimia oikein
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Voit aina luottaa AMWAY HOME™ SA8™ -tuotteisiin, kun haluat 
mahdollisimman puhdasta ja raikasta pyykkiä. Pyykinpesuaineissamme 
oleva BIOQUEST FORMULA™ poistaa tehokkaasti vaikeimmatkin tahrat, 
mutta pesee kuitenkin hellävaroen niin arkivaatteet kuin hienopyykin 
ja nykyaikaiset tekstiilitkin. Huuhteluaineemme vapauttaa kuidut siten, 
että silitys on helpompaa ja tekstiilit tuntuvat pehmeiltä sekä tuoksuvat 
hyviltä. Voit luottaa siihen, että huolehdimme pyykistäsi, perheestäsi ja 
ympäristöstäsi.  

PYYKINPESU  

A SA8™ Premium Concentrated Laundry Powder Detergent
Myydyin pesuaineemme aktivoi hapen tehokkuuden käyttöönsä  
tehokasta puhdistusta varten kaikissa lämpötiloissa 30-95˚C.
• Erinomainen liuottuvuus mahdollistaa koostumuksen  

välittömän tehokkuuden, poistaen sitkeitä tahroja ja likaa. 
• Sisältää silikaatteja, jotka ehkäisevät metallisten  

vaatekiinnikkeiden tai pesukoneiden ruostumista.
1 kg, tilausnro 109848 s
3 kg, tilausnro 109849 s

Kaikki AMWAY HOME™ tuotteet* 
sisältävät BIOQUEST FORMULA™ 
-koostumuksen:
Tämä tarkoittaa, että ne ovat 
suorituskyvyltään tehokkaita ja ovat myös:
• tiivistettyjä
• biohajoavia
• ihotautilääkarien estaamia

*Lukuun ottamatta SA8™ Prewash Spray

MENESTYSTUOTE!
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B SA8 Color Concentrated Laundry Powder 
Detergent
Tehokasta puhdistusta, joka suojaa samaan aikaan 
värillisiä vaatteita kaikissa lämpötiloissa 30-95˚C. 
• Tehokas koostumus ‘vangitsee’ värin kankaan  

sisälle ja ehkäisee kankaiden haalistumista. 
• Suojaa värien siirtymiseltä muista kankaista.
3 kg, tilausnro 109850 s

C SA8 Baby Concentrated Laundry Powder 
Detergent
Tämä hellävarainen pesuaine on kehitetty  
erityisesti nuorelle ja herkälle iholle. 
• Luonnollisista ainesosista kehitelty koostumus on 

lastenlääkäreiden ja ihotautilääkäreiden hyväksymä. 
• Ei jätä jäämiä, jotka saattaisivat ärsyttää ihoa. 
• Hellävaraista ja tahratonta puhtautta kaikissa 

lämpötiloissa 30–95˚C.
3 kg, tilausnro 109851 s

TIESITKÖ?
Viime vuonna käytetty SA8 
-pyykinpesuainemäärä riittäisi 
t-paidan pesemiseen maapallon 
jokaiselle maailman miehelle, 
naiselle ja lapselle.

Ainutlaatuinen BIOQUEST FORMULA 
tarjoaa ylivertaista tehokkuutta.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

A
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A SA8 Liquid Concentrated Laundry Detergent
Tehokas, pitkäkestoinen pesuaine, joka  
pitää valkoiset hohtavan puhtaina ja pidentää  
värillisten kankaiden eloisuutta.
• Soveltuu poikkeuksellisen hyvin kaikille uusille 

materiaaleille, jopa 15°C asteen lämpötilassa. 
1,5 litraa, tilausnro 110477 u s

4 litraa, tilausnro 110478 u s z

C SA8™ Prewash Spray
Tarvitset vain yhden suihkauksen tätä  
vaivatonta, tehokasta tahranpoistoainetta.
• Poistaa tehokkaasti vaikeat liat ja tahrat,  

eikä niitä tarvitse hangata tai liottaa. 
• Sopii erinomaisesti paitojen kauluksiin ja 

hihankäänteisiin.
170 ml, tilausnro 110402
400 ml, tilausnro 110403

Suihkuta ennen 
pesua poistaaksesi 
kaikkein 
vaikeimmatkin 
tahrat.

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

TIESITKÖ?
Veden kovuus vaikuttaa pesuaineen 
tehokkuuteen ja pesukoneiden 
käyttöikään. Tarkista aina alueen veden 
kovuus ja käytä oikeaa pesuainemäärää.

A
B

C

B SA8 Delicate Concentrated Liquid Laundry 
Detergent
Äärimmäisen hellävarainen, mutta erittäin  
tehokas pesuaine, joka on erityisesti kehitelty 
puhdistamaan ja suojaamaan villaa, silkkiä  
ja kaikkia hienopesua vaativia materiaaleja.
• Hellävarainen koostumus, joka sisältää 

luonnonmukaisia ainesosia. 
• Soveltuu sekä käsinpesuun että konepesuun.
1 litra, tilausnro 110479 s
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Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

F SA8 TRI-ZYME™  Stain Pre-Soak and Detergent 
Booster
Kaksivaikutteinen tahrojen poistaja silloin, kun  
tarvitset äärimmäistä puhdistustehokkuutta.
• Yhtä tehokas esikäsittelyaineena kuin  

pesuaineen kanssa yhdistettynä. 
• Kolmen luonnonmukaisen entsyymin  

ainutlaatuinen yhdistelmä tarttuu välittömästi 
tahroihin, jolloin on mahdollista poistaa jopa  
kaikkein sitkeimmätkin tahrat. 

1 kg, tilausnro 110482 s

E SA8 Concentrated Fabric Softener
Tulet ihastumaan siihen pehmeyteen  
ja raikkaaseen tuoksuun, joita huuhteluaineemme 
tarjoavat vaatteillesi ja muille kankaille.
• Erityisesti suunnitellut ainesosat vähentävät  

kankaiden kulumista ja vaatteiden sähköisyyttä. 
• Kankaiden kuidut pehmenevät, jolloin silitys  

on helpompaa ja tehokkaampaa. 
Alpine, 1 litra, tilausnro 117076 w u

Garden Blooms, 1 litra, tilausnro 117077 w u

D SA8 All Fabric Bleach
Tehokas koostumus, joka taistelee kaikkein 
itsepäisimpiäkin tahroja vastaan, ja tekee valkoisesta 
pyykistä valkoisempaa ja värillisestä pyykistä 
kirkkaampaa. 
• Aktiivinen happikoostumus, joka on  

erityisesti suunniteltu tehostamaan  
säännöllisen pesun suorituskykyä. 

• Sopii sekä konepesuun että käsinpesuun.
• Äärimmäisen tehokas kaikissa lämpötiloissa.
500 g, tilausnro 110534 u
1 kg, tilausnro 110481 u
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PINTOJEN PUHDISTUS
Lanseerasimme uraauurtavan Liquid Organic Cleaner (L.O.C.™) 
-tuotteemme yli 50 vuotta sitten. Myös tänä päivänä AMWAY 
HOME™ L.O.C. -valikoima pintojen puhdistukseen jatkaa perintöään 
tarjoamalla poikkeuksellista tehokkuutta ja monipuolisuutta. 
Koska BIOQUEST FORMULA™ on kaikkien pinnoille tarkoitettujen 
puhdistusaineidemme perustana, voimme turvallisesti sanoa, että 
mistään niistä ei jää jälkeensä haitallisia höyryjä tai jäämiä. Sopii 
täydellisesti puhtaammalle ja turvallisemmalle kodille ja ympäristölle.

A

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe
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TIESITKÖ?
Suositelluun laimennussuhteeseen 
perustuen vuonna 2009 myyty määrä 
AMWAY HOME™ L.O.C. Multi-Purpose 
Cleaner -ainetta riittäisi 2.000.000 
jalkapallokentän puhdistamiseen.

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

A L.O.C. Multi-Purpose Cleaner
Myydyin tuotteemme jokapäiväiseen kodin 
puhdistukseen siivoaa helposti lian ja tahrat, ja se tekee 
pinnoista täydellisen kirkkaita jättämättä juovia.
• Koostumus on suunniteltu erityisesti 

luonnonmukaisista ainesosista. 
• Erittäin tiivistetty koostumus voidaan sekoittaa 

joko AMWAY HOME suihkepullossa tai ämpärissä, 
siivouskohteesta riippuen.

1 litra, tilausnro 0001 n w u

4 litraa, tilausnro 109855 n w u

B L.O.C. Towelettes
Tämä pakkaus sisältää neljä erillistä pakkausta  
käteviä ja todella tehokkaita pyyhkeitä uudelleen 
suljettavissa matkakokoisissa pusseissa. 
• Erityisesti suunniteltu luonnonmukaisista ainesosista. 
• Tehokasta puhdistusta liikkeellä ollessasi – esimerkiksi 

arkipäivän pikkuroiskeisiin.
4 x 24 minipyyhettä, 12.5 cm x 22.5 cm
Tilausnro 110485
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Recognized for Safer Chemistry
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B L.O.C. Glass Cleaner
Loistava lopputulos taattu kaikilla erilaisilla lasipinnoilla. 
• Luonnonmukainen koostumus irrottaa  

rasvan ja lian ilman myrkyllisiä höyryjä. 
• Tuo loistavaa kiiltoa ilman juovia. 
500 ml, tilausnro 117080 w

A L.O.C. Daily Shower Cleaner
Pidä suihkutila helposti raikkaana ja kirkkaana  
tällä tehokkaalla puhdistusaineella. Soveltuu  
myös muille kylpyhuoneen pinnoille.
• Yksinkertainen ja äärimmäisen tehokas  

– suihkuta vain pinnalle ja jätä vaikuttamaan,  
kunnes suihkua käytetään seuraavan kerran. 

• Poistaa vaivattomasti saippuajäämät, lian ja kalkin. 
• Säännöllinen käyttö ehkäisee lian kertymistä.
500 ml, tilausnro 117081 w

A B

/166



Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe Recognized for Safer Chemistry

www.epa.gov/dfe

Kasvipohjaiset ainesosat 
tarjoavat tehokasta puhdistusta 
naarmuttamatta pintoja.

D L.O.C. Bathroom Cleaner
Tehokas, tiivistetty puhdistusaine, joka taistelee 
tehokkaasti kylpyhuoneen likaa vastaan, 
mukaanlukien saippuajäämät ja kalkin. 
• Luonnonmukainen koostumus ei sisällä  

pintaa naarmuttavia materiaaleja. 
• Säännöllisesti käytettynä ehkäisee  

uuden lian ja jäämien kerääntymisen.
500 ml, tilausnro 117078 w

C L.O.C. Kitchen Cleaner
Tiivistetty, tehokas, monipuolinen puhdistaja.  
Se poistaa vaivattomasti lian keittiön pinnoilta,  
jopa pinttyneen rasvan liesitasoilta.
• Luonnonmukainen koostumus jättää kiiltävän 

pinnan ilman juovia ja myrkyllisiä höyryjä.
500 ml, tilausnro 117079 w

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

C D

KO
TI

 A
M

W
AY

 H
O

M
E™

/167



A L.O.C.™ Metal Cleaner
Tehokas, uudistava puhdistusaine, joka palauttaa maalaamattoman  
kuparin, messingin ja ruostumattoman teräksen luonnollisen värin  
ja kiillon. Erityisesti suunniteltu kaksivaiheinen koostumus poistaa  
tummuneet kohdat ja kuumuuden aiheuttamat värjäytymät.
200 ml, tilausnro 112160

Kaksivaiheinen koostumus 
poistaa tummuneet kohdat 
ja palauttaa metallipintojen 
kiillon.

* On saatavilla rajoitetun ajan.

B L.O.C. Refills (L.O.C. Wipes-pakkausta varten)*
Siivoa kaikenlaiset jäljet tällä kätevällä pyyhe- ja annostelijapakkauksella. 
Sisältää kaksi rullaa kestäviä, repäistäviä pyyhkeitä, joita on noin 40 kappaletta, 
ja (17,8 cm x 20,3 cm) joita voi käyttää laimennetun L.O.C. keittiönpuhdistusaineen, 
lasinpuhdistusaineen tai kylpyhuoneenpuhdistusaineen (ei suihkunpuhdistusaineen) kanssa.
2 täyttörullaa, tilausnro 109893

A
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C TOILET BOWL Cleaner
Nopeasti toimiva, raikkaan tuoksuinen, pitkäkestoinen 
puhdistusaine poistaa kalkkia, sitkeitä tahroja ja hajuja.
• Tehokas tiivistetty koostumus – tehokkaaseen 

puhdistukseen tarvitaan vain pieni määrä 
puhdistusainetta. 

• Turvallinen käyttää kaikissa putkisto-  
ja lietejärjestelmissä.

750 ml, tilausnro 109864

D L.O.C. Soft Cleanser
Tätä hellävaraista mutta tehokasta puhdistusainetta 
tarvitaan vain yksi tippa keittiön ja kylpyhuoneen 
pintojen tehokkaaseen puhdistukseen. 
• Paksu, kermainen koostumus puhdistaa  

kaikki kovat pinnat naarmuttamatta. 
• Aktiiviset luonnolliset ainesosat jättävät  

loistavan kiillon ilman myrkyllisiä höyryjä.
500 ml, tilausnro 110486

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 
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TIESITKÖ?
Yhdellä litralla DISH DROPS 
-astianpesuainetta voidaan 
pestä yli 30.000 lautasta. 
Vierekkäin asetettuna 
lautaset muodostaisivat 
lähes 8 km pitkän 
jonon.

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe

ASTIANPESU
Tarjoamme tuotteita niin käsin-
pesuun kuin konepesuunkin. 
AMWAY HOME™ -astianpesuaineet 
poistavat rasvan ja kiinni jääneet 
ruokajäämät jättäen astiat, lasit, 
ruokailuvälineet, kattilat ja pannut 
säihkyvän puhtaiksi. Koska ne 
kaikki pohjautuvat BIOQUEST 
FORMULA™ -koostumukseemme, 
niistä ei jää haitallisia jäämiä 
eivätkä ne levitä fosfaatteja 
vedenjakelujärjestelmään. 
Täydellinen yhdistelmä, joka takaa 
turvallisemman ja onnellisemman 
ympäristön jokaista varten. 

A DISH DROPS™ Concentrated Dishwashing Liquid
Vain yksi tippa tätä äärimmäisen tiivistettyä puhdistusainetta  
muodostaa todella tehokkaan, pitkäkestoisen vaahdon.
• Nelinkertaisesti patentoitu yhdistelmä puhdistavia ainesosia,  

kuten aloe veraa, alfa-hydroksihappoa ja shiso-kasvin luonnollisia  
uutteita, eivät ärsytä ihoa ja pitävät sen terveen näköisenä. 

• Voidaan liuottaa kylmään veteen, jolloin säästetään kuuman  
veden vaatima energiamäärä. 

1 litra, tilausnro 110488 n l

A
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B DISH DROPS Automatic Dishwashing Powder
Erittäin tehokas puhdistusaine, joka soveltuu 
kaikenmerkkisille astianpesukoneille kaikissa 
lämpötiloissa.
• Edistynyt fosfaatiton koostumus, joka sisältää 

aktiivista happea ja luonnosta peräisin olevia 
entsyymejä, poistaa tehokkaasti rasvan ja kiinni 
pinttyneet ruokajäämät. 

• Ehkäisee vesijäämien ja kovan veden aiheuttaman 
kalvon muodostumista.

1,4 kg, tilausnro 110489

C DISH DROPS Automatic Dishwashing Tablets
Vaivaton, monivaikutteinen tabletti.
• Vallankumouksellinen, fosfaatiton koostumus  

yhdistää aktiivisen hapen ja luonnonmukaisten 
entsyymien tehokkuuden taistelussa kiinnipalaneita 
tahroja vastaan.

• Tabletin kääre liukenee kätevästi,  
joten sitä ei tarvitse poistaa.

60 tablettia, tilausnro 109867

D DISH DROPS SCRUB BUDS™

Nämä tehokkaat hankaussienet poistavat helposti  
jopa sitkeitä, kiinnipalaneita ruokatahroja.
• Valmistettu todella hienosta teräksestä, jotta sitkeätkin 

tahrat lähtevät ilman naarmuuntumista.
• Soveltuu monille eri pinnoille, kuten liesipinnoille, 

grilleille ja astioille, sekä kattiloille että pannuille,  
joita ei ole peilikiillotettu.

4 kpl:n pakkaus, tilausnro 110490

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 
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ERIKOIS-
TUOTTEET

Tietyt siivoustehtävät vaativat erityisiä 
ratkaisuja. Tästä syystä asiantuntijamme 
ovat kehittäneet maailmankuulut 
erikoistuotteemme siivousta varten.  
Ne tarjoavat loistavia siivoustuloksia  
ja virheettömän lopputuloksen sekä 
kotioloissa että ajoneuvoja puhdistettaessa.
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B SEE SPRAY™  Glass Cleaner
Vallankumouksellinen vaahtosuihke,  
joka tekee ikkunoista, peileistä ja muista  
lasipinnoista virheettömän puhtaita.
• Aktiiviset ainesosat, kuten ammoniakki ja nopeasti 

haihtuvat liuottimet, puhdistavat pois lian ja rasvan  
ja jättävät pinnat loistavan puhtaiksi. 

• Ei tiputtele tai valu käytön aikana kuten  
nestemäiset puhdistusaineet – pysyt itse  
kuivana ja jätettä tulee vähemmän.

500 ml, tilausnro 8116

A ZOOM™ Spray Cleaner Concentrate
• Tehokas, monikäyttöinen puhdistaja.
• Toimii nopeasti.
• Poistaa sitkeät tahrat, kuten rasvan, öljyn ja mudan.
1 litra, tilausnro 117074 n w u

n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

A
B

KO
TI

 A
M

W
AY

 H
O

M
E™

/173



A AMWAY Wax Furniture Polish
Runsas, kermainen vaha, joka puhdistaa, kiillottaa ja 
suojaa puuhuonekaluja vain yhdellä monivaikutteisella 
suihkauksella. Suihkauta ja kiillota saadaksesi kauniin, 
satiinimaisen lopputuloksen. Tehosteena raikas, 
luonnollinen sitruunan tuoksu.
400 ml, tilausnro 100712 – 400 ml

B AMWAY Carpet and Upholstery Shampoo
Tämä tiivistetty, tehokas koostumus puhdistaa ja 
elvyttää matto- ja verhoilukankaita perusteellisesti.
Sisältää erityisesti suunnitellut levittimet mattoja ja 
huonekaluja varten.
1 litra, tilausnro 100711 u ] :

A

B

/174



n z l w u s ] : Symboleja vastaavat tuotteet sivuilla 179. 

C AMWAY Car Wash
Tämä nopeasti toimiva, helppokäyttöinen, tiivistetty ja nestemäinen autonpesuaine 
tarjoaa mainiota vastinetta rahalle ja irrottaa pinnalla olevan lian, rasvan ja tahrat.  
Ei vahingoita auton pinnalla olevaa suojakiilloitetta tai muita ammattimaisia 
viimeistelyjä, ja auttaa pitämään ajoneuvon kiiltävänä pitkään.
1 litra, tilausnro 117075 n u

D AMWAY SILICONE GLAZE™ Car Polish
Vallankumouksellinen koostumus, joka toimii tehokkaammin  
kuin perinteiset vahat kiillottaakseen ja suojatakseen autoasi.
• Tehokas, räätälöity yhdistelmä puhdistavia ja kiillottavia aineosia, jotka poistavat  

lian ja vanhan vahan hellävaraisesti vahingoittamatta autosi pintaa. 
• Sisältää silikonia, joka tuo loisteliaan kiillon ja kestävän  

suojan – ei vain autoille, vaan myös muille pinnoille.
500 ml, tilausnro 8967

E PermaClear®† Windscreen Wash
Vallankumouksellinen tuulilasinpesuneste, joka edesauttaa ajoturvallisuutta.
• Ainutlaatuinen koostumus muodostaa tuulilasin pinnalle tarttumattoman 

polymeerikalvon ja parantaa siten näkyvyyttä kaikissa eri ajo-olosuhteissa 
– erityisesti huonolla kelillä. 

• Voidaan käyttää missä tahansa tuulilasinpesujärjestelmässä.
500 ml, tilausnro 9439
† PermaClear™ on PermaClear Limitedin (Belfast, Pohjois-Irlanti) rekisteröimä tavaramerkki 
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ANNOSTELU- 
JA SÄILYTYS-
TUOTTEET
Saavuta parhaat tulokset ja säästä rahaa 
käyttämällä erityisiä annostelijoita ja 
levittimiä AMWAY™ -tuotteiden kanssa. 
Kestävät muoviannostelijat, joissa on selkeät 
merkinnät, helpottavat laimennusta, ja moniin 
eri tuotteisiin sopivat korkit annostelevat juuri 
oikean määrän ainetta. Tarkka annostelu 
vähentää jätettä ja muodostaa säästöjä, 
joiden avulla tuotteet maksavat itsensä 
takaisin käden käänteessä.
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A AMWAY HOME™ Pistol Grip Sprayer Bottle
Ergonomisesti suunniteltu pullo,  
jossa on muotoiltu kädensija, joka helpottaa  
käyttöä ja takaa varmemman otteen. 
• Sisältää ‘suihke’, ‘vaahto’ ja ‘pois’ -asetukset,  

jotta löydät tarpeisiisi sopivan asetuksen. 
• Selkeät, pullon etuosassa olevat täyttömerkit  

tekevät laimennuksesta helppoa.
Tilausnro 110483 w

B AMWAY HOME Plastic Squeeze Bottle
Auki napsautettava ja kierrettävä  
korkki estää vuodot ja roiskeet. 
• Pullon kaulan suuri halkaisija  

tekee sekoittamisesta helppoa. 
• Pulloon mahtuu jopa 500 ml puhdistusainetta. 
Tilausnro 110487 l

C AMWAY HOME Laundry Box
Tämä ilmatiivis säilytysrasia auttaa suojaamaan ja 
säilyttämään pyykinpesujauheesi. Sisältää kahvan, josta 
rasiaa on helppo kantaa, ja runsaasti tilaa, jotta voit 
merkitä sisällön selkeästi. Soveltuu käytettäväksi SA8 
Premium, SA8 Color ja SA8 Baby -puhdistusaineille.
Tilausnro 110715

D AMWAY HOME Microfibre Cloth
Tämä korkealuokkaisesta mikrokuidusta valmistettu 
kangas vangitsee pölyn ja lian tehokkaasti. 
Runsas koko: 40 x 47 cm
Tilausnro 112785
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A AMWAY Plunger Dispenser
Kestävä, jousella varustettu mekanismi  
annostelee tarkasti 3 ml tuotetta yhden litran  
pullosta tai 30 ml tuotetta 4 litran pullosta.  
Helppo käyttää yhdellä kädellä. 
1 litra, tilausnro 103972 n
4 litraa, tilausnro 2258 n
Kuvassa 4 litran pumppuannostelija

B SA8™  Plunger Dispenser
Vankka, jousella varustettu pumppuannostelija 
sopii 4 litran SA8 Liquid -pyykinpesunestepulloihin. 
Annostelee pesuainetta tarkasti, jotta sitä ei mene 
hukkaan. 
Tilausnro 1560 z

C AMWAY Dispenser Ball
Tehokkaampi vaihtoehto pesuainekotelolle,  
joka menee usein tukkoon, vaatii toistuvaa  
puhdistusta ja tuotetta menee hukkaan.  
Sopii sekä pesujauheille että pesunesteille.
Tilausnro 5101 s

D AMWAY HOME™ Pour and Measure Cap
Vankka, uudelleen käytettävä kuppi tekee mittaamisesta 
ja tuotteen käyttämisestä helppoa 1 tai 4 litran 
pulloistamme. Ylimääräinen osa valuu helposti  
takaisin pulloon ilman valumia tai roiskeita. 
Tilausnro 5113 u
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Tarkista nämä symbolit löytääksesi 
oikean annostelijan tuotteellesi. 

Plunger Dispenser (pumppuannostelija)

Plunger Dispenser (pumppuannostelija)

Plastic Squeeze Bottle (muovipullo)

Pistol Grip Sprayer Bottle (suihkepullo)

Pour and Measure Cap (mittakuppi)

Dispenser Ball (pesupallo)

Carpet Shampoo Applicator  
(mattosampoon levityslaite)

Upholstery Shampoo Applicator  
(verhoilusampoon levityslaite)

n 

z 

l 

w 

u 

s 

] 

: 

E AMWAY Carpet Shampoo Applicator
Uudelleenkäytettävä levitin mahdollistaa kiinnijääneen 
lian syväpuhdistuksen kohdistetusti. Sieniosa ja 
kaksi harjaa tarjoavat loistavia tuloksia. 2,5 litran 
polystyreenisäiliössä on tarkat merkinnät laimentamista 
varten, jotta voit siivota tarkasti ja tasaisesti.
2,5 litran kapasiteetti, tilausnro 100715 ]

F AMWAY Upholstery Shampoo Applicator
Uudelleenkäytettävä levitin on ihanteellinen kankaisten 
verhoilujen puhdistamiseen kotona ja autossa, sekä 
sotkujen ja tahrojen poistamiseen matoilta. Kaksi 
riviä harjoja sekä polyuretaanitäyte mahdollistavat 
syväpuhdistuksen ja loistavia tuloksia.
Tilausnro 100719 :

G AMWAY Replacement Roller
Tämä vaihtorulla mattosampoon levityslaitteeseemme 
(100715) sisältää sieniosan, jossa on kaksi 
harjaosaa, ja tämä rulla soveltuu kaikkiin Amwayn 
mattolevitinmalleihin.
Tilausnro 100718

H AMWAY HOME Labels
Merkitse suihkupullosi tarkasti näillä erityisesti 
suunnitelluilla etikettimerkeillä.
Tilausnro 200013
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iCook™

Valmista terveellisempää ruokaa. Elä paremmin.
Hyvä elämä alkaa terveellisestä ruokavaliosta. Ja terveellinen ruoka 
vaatii korkealaatuisia ruoanlaittovälineitä. iCook on täydellinen, tarkasti 
suunniteltu järjestelmä, joka auttaa sinua luomaan herkullisimmat ja 
ravitsevimmat ateriat koko perheelle.



PIKAINEN SILMÄYS 
iCook-VALIKOIMAAN
• Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 

ruoanlaittovälineet
Valikoima tyylikkäitä, helppokäyttöisiä, äärimmäisen kestäviä  
kattiloita ja muita täydentäviä keittiövälineitä. Kaikki astiat ovat 
pinottavia, joka tarjoaa sinulle lähes rajoittamatonta monipuolisuutta 
– ja tämän ansiosta voit kokata kokonaisen aterian yhdellä levyllä.

• WOK-pannu 
Integroitu järjestelmä, jonka avulla voit valmistaa ruokaa perinteisellä 
tavalla sekä ‘matalan kosteustason’ ylläpitäen, jolloin ruoan ravinteet 
ja maut säilyvät paremmin.

• Tarttumattomat paistinpannut 
Tarttumattomat paistinpannumme kuuluvat maailman 
kestävimpien joukkoon, ja ne sisältävät uraauurtavan 
teknologian, jonka avulla tarvitset vähemmän 
rasvaa ruoanlaitossa.

• Veitset
Veitsemme on 
suunniteltu mukavuus, 
helppokäyttöisyys ja 
suorituskyky huomioiden, 
ja niissä on ergonomisesti 
suunnitellut kahvat sekä tarkasti laskettu 
painopiste hallintaa ja vakautta varten.

DURAMIC™ 

on maailman kestävin, pitkäikäisin päällyste – se kestää yhä 
paremmin naarmuuntumista ja sen päällä voidaan käyttää 
kaikenlaisia keittiövälineitä.

3 tarttumatonta kerrosta

Karhennettu alusta

Piikit ruostumattomasta 
teräksestä
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AINUTLAATUISET 
TEKNOLOGIAT TAKAAVAT 
HUIPPULAADUKKAAN 
SUORITUSTASON
iCook-valikoima sisältää Amwayn 
ainutlaatuista, uusinta teknologiaa, jotka 
auttavat sinua syömään terveellisemmin ja 
säästämään aikaa ja rahaa.  

OPTITEMP™

nimeä käytetään alustasta, joka on erityisesti 
suunniteltu kaikille iCook -kattiloille. Siinä on 
paranneltu lämmöneristys ja jakautuminen 
niin, että ruoat ja kastikkeet kypsyvät 
tasaisesti. OPTITEMP parantaa lämmön 
jakautumista jopa 92%, joka säästää 
runsaasti energiaa.

18/8 Ruostumatonta terästä 
Puhdasta alumiinia 

Alumiiniseosta 
Puhdasta alumiinia 

18/8 Ruostumatonta terästä 
Magneettista 400 Series -ruostumatonta terästä 

18/8 Ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruoanlaittovälineet

WOK

3 kerroksinen rakenne
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VITALOK™ -ruoanvalmistusmenetelmä 

VITALOK™ on ruoanvalmistusmenetelmä, jonka avulla saat enemmän irti luonnollisista mauista. Ainutlaatuinen 
kosteussulkumme säilyttää jopa kolmanneksen enemmän tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita perinteisiin 
ruoanvalmistustapoihin verrattuna – se säilyttää lisäksi myös ruoan koostumuksen, värit ja maut.

iCook VITALOK™ -ruoanvalmistuksessa kasvisten 
ravinteet ja maut säilyvät paremmin
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Tuotteet, jotka on merkitty J -symbolilla eivät kuulu Amwayn 
100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin. Niitä koskevat erilliset 
takuuehdot, jotka ovat mukana tuotepakkauksessa. Lisätietoja saat 
Amwaylta tai Amwayn Liikkeenharjoittajalta (ALH). HUOM! Älä käytä 
korkeissa lämpötiloissa tai uunissa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa 
keittiövälineitäsi.

MITÄ  
iCook-VALIKOIMAAN 
KUULUU?
iCook™-valikoima tarjoaa juuri sitä, 
mitä tarvitset, etsitpä sitten muutamia 
ruoanvalmistuksen perustuotteita tai täyttä 
kokoelmaa ammattitason kattiloita. Katso 
alla olevasta taulukosta, mikä setti sopisi 
parhaiten sinulle.

Tuotekuvaus Suositeltu käyttötapa 7-piece 
Starter 
Set J
101094

10-piece 
Basic Set 
J
101095

10-piece 
Advanced 
Set J
101096

17-piece 
Family 
Set J
101097

27-piece 
Family 
Prestige 
Set J
101098

1 1 Litre Saucepan and Lid Ihanteellisen kokoinen vihannesten, puurojen ja vauvanruokien valmistukseen. • • •

2 2 Litre Saucepan and Lid Ihanteellisen kokoinen vihannesten, puurojen ja vauvanruokien valmistukseen. • •

3 3 Litre Saucepan and Lid Sopii täydellisesti riisin, papujen tai suurten vihannesten keittämiseen. • •

4 4 Litre Stock Pot and Lid Erinomainen keittojen, pastojen ja muhennosten, tai jopa kokonaisen kanan valmistamiseen. • • •

5 Junior Sauté Pan with Lid Kätevä kuullottamiseen ja ruskistamiseen. • • •

6 Senior Sauté Pan and Lid Voidaan käyttää paistamiseen ja kuullottamiseen. Sopii hyvin myös paistien, linnunlihan tai muun 
lihan maun sinetöimiseen ruskistamalla tai hauduttamalla ilman öljyjen käyttöä. 

• • •

7 Double Boiler Inset Käytetään yhdessä 4 litran keittokattilan kanssa kakkujen, vanukkaiden, kastikkeiden ja 
munaruokien valmistukseen. Soveltuu myös vesihaudevalmistukseen.

• • •

8 4 Litre Stock Pot Steamer Monipuolinen työkalu vihannesten ja kalan höyryttämiseen. Voidaan käyttää myös siivilänä 
hedelmiä ja vihanneksia huuhdeltaessa, tai pastaa valutettaessa.

• • •

9 Junior Dome Lid Mahdollistaa suuremmat ruokamäärät 3 litran ja 4 litran kattiloissa, sekä pienellä 
kuullotuspannulla muodostamalla pohjan astioiden pinoamiseen. Kun kansi käännetään ympäri, 
sitä voidaan käyttää myös pannunalusena tai tarjoiluastiana. 

• • •

10 Large Grater/Steamer Inset Tekee aineksista hienoa ja karkeaa raastetta, viipaloi ja höyryttää ruokia, ja voi toimia myös 
pinottavana osana ruoanlaittoa 8 litran kattilan ja suuren kuullotuspannun kanssa. 

• •

11 8 Litre Dutch Oven and Lid Sopii täydellisesti suurten keitto-, muhennos-, pasta- tai paistiannosten valmistukseen. • •

12 3 x Mixing Bowl Set and Lids Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 1, 2 ja 3 litran sekoituskulhot ja muovikannet. 
Soveltuvat sekoittamiseen ja ruokien marinointiin.

• • •

13 Senior Dome Lid Mahdollistaa suuremmat ruokamäärät käytettäessä yhdessä 8 litran kattilan tai suuren 
kuullotuspannun kanssa, ja voidaan käyttää myös alustana pinoamistekniikkaa käytettäessä. 
Kun kansi käännetään ympäri, sitä voidaan käyttää myös pannunalusena tai tarjoiluastiana.

• •

14 Pasta Inset with Ring Käytetään 8 litran kattilan kanssa pastan, äyriäisten ja tempuran valmistukseen. Keittäminen ja 
valuttaminen käy helposti. 

• •



Tuotekuvaus Suositeltu käyttötapa 7-piece 
Starter 
Set J
101094

10-piece 
Basic Set 
J
101095

10-piece 
Advanced 
Set J
101096

17-piece 
Family 
Set J
101097

27-piece 
Family 
Prestige 
Set J
101098

1 1 Litre Saucepan and Lid Ihanteellisen kokoinen vihannesten, puurojen ja vauvanruokien valmistukseen. • • •

2 2 Litre Saucepan and Lid Ihanteellisen kokoinen vihannesten, puurojen ja vauvanruokien valmistukseen. • •

3 3 Litre Saucepan and Lid Sopii täydellisesti riisin, papujen tai suurten vihannesten keittämiseen. • •

4 4 Litre Stock Pot and Lid Erinomainen keittojen, pastojen ja muhennosten, tai jopa kokonaisen kanan valmistamiseen. • • •

5 Junior Sauté Pan with Lid Kätevä kuullottamiseen ja ruskistamiseen. • • •

6 Senior Sauté Pan and Lid Voidaan käyttää paistamiseen ja kuullottamiseen. Sopii hyvin myös paistien, linnunlihan tai muun 
lihan maun sinetöimiseen ruskistamalla tai hauduttamalla ilman öljyjen käyttöä. 

• • •

7 Double Boiler Inset Käytetään yhdessä 4 litran keittokattilan kanssa kakkujen, vanukkaiden, kastikkeiden ja 
munaruokien valmistukseen. Soveltuu myös vesihaudevalmistukseen.

• • •

8 4 Litre Stock Pot Steamer Monipuolinen työkalu vihannesten ja kalan höyryttämiseen. Voidaan käyttää myös siivilänä 
hedelmiä ja vihanneksia huuhdeltaessa, tai pastaa valutettaessa.

• • •

9 Junior Dome Lid Mahdollistaa suuremmat ruokamäärät 3 litran ja 4 litran kattiloissa, sekä pienellä 
kuullotuspannulla muodostamalla pohjan astioiden pinoamiseen. Kun kansi käännetään ympäri, 
sitä voidaan käyttää myös pannunalusena tai tarjoiluastiana. 

• • •

10 Large Grater/Steamer Inset Tekee aineksista hienoa ja karkeaa raastetta, viipaloi ja höyryttää ruokia, ja voi toimia myös 
pinottavana osana ruoanlaittoa 8 litran kattilan ja suuren kuullotuspannun kanssa. 

• •

11 8 Litre Dutch Oven and Lid Sopii täydellisesti suurten keitto-, muhennos-, pasta- tai paistiannosten valmistukseen. • •

12 3 x Mixing Bowl Set and Lids Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 1, 2 ja 3 litran sekoituskulhot ja muovikannet. 
Soveltuvat sekoittamiseen ja ruokien marinointiin.

• • •

13 Senior Dome Lid Mahdollistaa suuremmat ruokamäärät käytettäessä yhdessä 8 litran kattilan tai suuren 
kuullotuspannun kanssa, ja voidaan käyttää myös alustana pinoamistekniikkaa käytettäessä. 
Kun kansi käännetään ympäri, sitä voidaan käyttää myös pannunalusena tai tarjoiluastiana.

• •

14 Pasta Inset with Ring Käytetään 8 litran kattilan kanssa pastan, äyriäisten ja tempuran valmistukseen. Keittäminen ja 
valuttaminen käy helposti. 

• •

KO
TI

 iC
oo

k™



9 1

5

6
A

ESIMERKKEJÄ TEHOKKUUDESTA
• Valmistettu kolmesta kerroksesta ruostumatonta terästä huippukestävyyttä 

silmällä pitäen, joiden lisäksi kaksi muuta kerrosta – alumiinia ja ferromagneettista 
ruostumatonta terästä – on lisätty tuotteen pohjaan. 

• Kaikki kattilat sisältävät ainutlaatuisen VITALOK™ -ruoanvalmistusmenetelmän,  
joka säilyttää jopa kolmanneksen enemmän tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja. 

• Ainutlaatuisen OPTITEMP™ -teknologiamme avulla lämmön jakautuminen paranee  
jopa 92%, ja edistää siten tasaisempaa kypsymistä ja säästää energiaa. 

• Koko valikoima on pinottava, joka tarjoaa mahtavaa monipuolisuutta välineiden 
käyttöön ja mahdollistaa kokonaisen aterian valmistamisen vain yhdellä levyllä. 

• Toimii kaikilla yleisillä liesitasoilla – sähkö-, kaasu-, lasi/keraaminen sekä induktioliesillä.

RUOSTUMATONTA 
TERÄSTÄ 
KEITTOASTIAT

A iCook Starter Set (7-piece) J
Upea tapa tutustua vallankumoukselliseen VITALOK - 
ruoanvalmistusmenetelmään. Valmista aterioita, jotka 
näyttävät mahtavilta, maistuvat uskomattoman hyviltä  
ja ovat täynnä hyvää tekeviä ainesosia.
Tilausnro 101094

J Tuotteet, jotka on merkitty tällä symbolilla eivät kuulu Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin, vaan niitä koskevat erilliset takuuehdot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta. 
Lisätietoja saat Amwaylta tai paikalliselta Amwayn Liikkeenharjoittajalta (ALH). HUOM! Älä käytä korkeissa lämpötiloissa tai uunissa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa keittoastioitasi.

iCook™: suunniteltu vaativaan käyttöön. 
Jokainen kappale huolitellussa, tyylikkäässä 
iCook-kokoelmassamme on yhdistelmä uusinta 
teknologiaa, huippumateriaaleja ja innostavaa designia. 
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B iCook Basic Set (10-piece) J
Loistava tapa aloittaa erilaisten herkullisten ja ravitsevien 
aterioiden valmistaminen koko perheelle.
Tilausnro 101095

C iCook Advanced Set (10-piece) J
Edistyneen pakkauksen avulla voit viedä matalan 
kosteustason ruoanvalmistuksen ja pinoamistekniikan 
uudelle tasolle. Sisältää nerokkaan pastatelineen 
vaivattomaan ruoanvalmistukseen ja valuttamiseen.
Tilausnro 101096
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A iCook™ Family Set (17-piece) J
Kenenkään perheen ei tulisi olla ilman tätä korkealaatuista aloitus-  
ja peruspakkauksen yhdistelmää, jotta he voivat nauttia aina ruoasta,  
joka näyttää hyvältä, maistuu hyvältä ja ennen kaikkea tekee hyvää. 
Tilausnro 101097

J Tuotteet, jotka on merkitty tällä symbolilla eivät kuulu Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin, vaan niitä koskevat erilliset takuuehdot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta. 
Lisätietoja saat Amwaylta tai paikalliselta Amwayn Liikkeenharjoittajalta (ALH). HUOM! Älä käytä korkeissa lämpötiloissa tai uunissa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa keittoastioitasi.
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B iCook Family Prestige Set (27-piece) J
Loistava pakkaus, joka sisältää kaiken mitä tarvitset suuren ateriavalikoiman 
luomiseen, jossa säilyvät ruoan ihanat maut, koostumus ja houkutteleva ulkonäkö.
Tilausnro 101098
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iCook WOK

18/8 Ruostumatonta terästä 
Puhdasta alumiinia 

Alumiiniseosta 
Puhdasta alumiinia 

18/8 Ruostumatonta terästä 
Magneettista 400 Series -ruostumatonta terästä 

18/8 Ruostumatonta terästä

A iCook Wok J
iCook Wok soveltuu täydellisesti sekä aasialaisen ruoan että perinteisten ruokien valmistukseen,  
ja se esittelee huipputeknologian, joka mahdollistaa ‘matalan kosteustason’ ruoanvalmistuksen,  
jonka avulla on mahdollista säilyttää enemmän ruoan luonnollisia ainesosia. Suorituskykyä parhaimmillaan
• 7-kerroksinen rakenne ihanteellista suorituskykyä ja kestävyyttä varten. 
• Alumiiniydin edistää tasaista lämmön jakautumista ja säästää energiaa ruoanvalmistuksessa. 
• Matalan kosteustason ruoanvalmistusmenetelmä säilyttää ruoan ravinteet,  

maut, värit ja koostumuksen paremmin ruokaa valmistettaessa. 
• All-in-one-keittoastiat: wokkaamiseen/paistamiseen/uppopaistamiseen,  

uppokeittämiseen, muhentamiseen, paahtamiseen, esikeittämiseen,  
hauduttamiseen, keittämiseen, vuokien höyryttämiseen, höyryttämiseen. 

• Sisältää höyrytystelineen ja lotuskukka-telineen – ihanteellisia helppoon 
merenelävien ja kasvisten höyryttämiseen, sekä ruoan lämpöisenä pitämiseen 
ateriaa valmistettaessa.

Tilausnro 105084

J Tuotteet, jotka on merkitty tällä symbolilla eivät kuulu Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin, vaan niitä koskevat erilliset takuuehdot, jotka löytyvät tuotepakkauksesta. 
Lisätietoja saat Amwaylta tai Amwayn Liikkeenharjoittajalta (ALH). HUOM! Älä käytä korkeissa lämpötiloissa tai uunissa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa keittoastioitasi.

A
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TARTTUMATTOMAT 
PAISTINPANNUT
Huippulaatuista tarttumatonta ruoanlaittoa 
Vallankumoukselliset paistinpannumme 
eivät tarjoa pelkästään parempaa 
ruoanvalmistuskokemusta, vaan myös 
terveellisempää ruokaa. Ja niiden huolitellun 
modernin muotoilun ansiosta niitä on yhtä 
mukava katsoa kuin käyttääkin. 

B iCook 12-Inch (30 cm) Non-Stick Frying Pan with Tempered Glass Lid J
Äärimmäisen tehokas, monikäyttöinen lisä keittiövälinevalikoimaasi.
Tilausnro 101087

C iCook 6-Piece Non-Stick Frying Pan Set with Tempered Glass Lid J
Tämä setti sisältää 20 cm, 25 cm ja 30 cm paistinpannut ja se tarjoaa huippulaatua 
korkealuokkaiseen, vähärasvaiseen paistamiseen.
Tilausnro 101083

SUORITUSKYKYÄ 
PARHAIMMILLAAN
• Ainutlaatuinen DURAMIC™ -päällysteemme on yksi 

maailman kestävimmistä – se suojaa astiaa paremmin 
naarmuuntumiselta ja sen kanssa voidaan käyttää 
kaikenlaisia keittiövälineitä. 

• Uraauurtava teknologia mahdollistaa  
ruoanvalmistuksen hyvin vähäisellä rasvan  
määrällä tai kokonaan ilman rasvaa. 

• Ruoka ei pääse tarttumaan karkaistusta lasista 
valmistettuihin kansiin, ne eivät naarmuunnu ja  
ne on helppo puhdistaa.

B
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iCook™ 
Oheistuotteet
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A iCook Apron (esiliina)
iCook-esiliina on tyylikäs lisä mihin tahansa keittiöön. 
• Valmistettu konepesunkestävästä 100% 

puuvillasidoksesta ja leikattu tilavasti parhaan  
mahdollisen suojan takaamiseksi. 

• Varma kiinnitysjärjestelmä ja säädettävä  
metallisilmukka takaavat joustavan istuvuuden. 

Tilausnro 251557 

B iCook Oven Gloves (patahansikkaat) 
Suunniteltu sopimaan yhteen iCook-esiliinan kanssa.
• Valmistettu konepesunkestävästä 100% puuvillasta,  

jonka sisällä on lämmönkestävää vanua. 
• Ripustussilmukka käytännöllistä säilyttämistä varten.
Tilausnro 251559 
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VEITSET

A 5-Piece Knife Set J
Tämä korkealuokkainen 5-osainen veitsikokoelma 
sisältää kaikki veitset, joita tarvitset 
ruoanvalmistuksessa. 
• Taotuissa terissä yhdistyvät vahvuus ja  

tasapaino. Kaartuvat kahvojen yläosat  
tarjoavat varman ja mukavan otteen veitsistä. 

• Kahvojen alapinnan kaarevuus on suunniteltu siten, 
että ne tuovat lisää vakautta ja hallintaa, erityisesti 
isoja, kovia ruoka-aineita pilkottaessa. 

Tilausnro 102709 – 5-Piece Knife Set

TIESITKÖ?
iCook™-veitset on valmistettu saksalaisesta ruostumattomasta 
teräksestä, joka on erityisesti suunniteltu taottuja veitsiä varten. 
Veitsen terä, tuki ja tyviosa on taottu yhdestä metallin palasta, 
jotta on pystytty takaamaan vahva ja tasapainoinen lopputulos.

iCook™-veitsikokoelma on suunniteltu 
mukavuus, helppokäyttöisyys ja suorituskyky 
huomioiden. Niissä on ergonomisesti 
suunnitellut kahvat sekä tarkasti laskettu 
painopiste, jotta ne ovat vakaita ja toimivat 
oikein – tarjoten ihanteellisen yhdistelmän 
hallintaa ja vakautta aina, kun niitä 
käytetään. 
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C iCook Knife Block
Täydellinen tapa suojata ja esitellä kaikki viisi iCook 
veistä sekä iCook keittiösakset – muotoiltu kestävästä 
pyökistä ainoastaan Amway:ta varten.
Tilausnro 103169

D iCook Knife Sharpener
Yksinkertainen, älykkäästi suunniteltu, kestävä 
hiomakivi auttaa ylläpitämään iCook veitsiesi ja 
keittiösaksiesi poikkeuksellisen suorituskyvyn. Pohjassa 
olevat tyynyt ehkäisevät lipsumista käytön aikana.
Tilausnro 102716

B iCook Multi-Purpose Kitchen Shears J
Tätä laadukasta keittiövälinettä voidaan  
käyttää pähkinänsärkijänä, pullonavaajana,  
leikkurina, lihaleikkurina, magneettina,  
luun leikkaajana, purkinavaajana,  
ruuvimeisselinä, vipuna ja paperin leikkaajana. 
• Kahvaosa on muotoiltu siten, että sakset sopivat  

sekä oikea- että vasenkätisille. 
• Irrotettavat terät on helppo puhdistaa.
Tilausnro 102715

Saatavilla myös erikseen:
Tilausnro 102713 – Chef Knife
Tilausnro 102710 – Santoku Knife
Tilausnro 102711 – Slicer
Tilausnro 102712 – Petty Knife
Tilausnro 102714 – Paring Knife

A1

A2

A3

A4

A5

A1 A2 A3 A4 A5

B

C

D

J Tuotteet, jotka on merkitty tällä symbolilla eivät kuulu Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin, vaan niitä koskevat erilliset takuuehdot, 
jotka löytyvät tuotepakkauksesta. Ota yhteyttä Amwayhin tai paikalliseen Amwayn Liikkeenharjoittajaan (ALH) saadaksesi lisätietoja. HUOM! Älä käytä 
korkeissa lämpötiloissa tai uunissa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa keitto- ja paistoastioitasi.

* Saatavilla niin kauan kuin varastoa riittää.
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eSpring™

eSpring on maailman myydyin keittiön vedenkäsittelyjärjestelmiä 
valmistava tuotemerkki.* Muut keittiön vedenkäsittelyjärjestelmät 
vain käsittelevät vettä. eSpring puhdistaa sitä ja tarjoaa sinulle 
puhdasta, kirkasta, herkullista vettä suoraan hanasta.

Tarvitsemme vettä ja ruokaa 
elääksemme. Ja elääksemme 
hyvin, tarvitsemme molempia 
parhaassa mahdollisessa 
muodossa. Korkealuokkainen 
keittiövälinevalikoimamme tarjoaa 
sinulle vain parasta - puhdistetusta 
hanavedestä keittoastioihin,  
jotka säilyttävät ruoan ravinteet  
ja säästävät energiaa.

*Perustuu Verify Markets 
-tutkimukseen vuoden 

2011 maailmanlaajuisesta 
myynnistä.



A+B  eSpring™ Water Treatment System with 
Auxiliary Tap J 
Sisältää keittiötason alle sijoitettavan eSpring Water 
Treatment System -yksikön, sekä tason ja altaan  
päälle asennettavan erillisen vesihanan.  
Veden virtausnopeus on 3,4 litraa minuutissa.  
Yksikön koko: 32,7 cm x 17,8 cm
Tilausnro 100189 

Maailmassa on myyty noin 6,5 miljoonaa eSpring™-
vedenkäsittelyjärjestelmiä 44 maassa viimeisten  
30 vuoden aikana, ja eSpring on ensimmäinen yksikkö, joka on 
sisällyttänyt yksikköönsä tehokkaan yhdistelmän teknologioita:

• Patentoidun puristetun aktiivihiilisuodattimen – poistamaan haitalliset 
epäpuhtaudet.

• Patentoidun UV-valoteknologian – tuhoamaan yli 99,99% 
mahdollisesti haitallisista bakteereista ja 
viruksista, joita löytyy hanavedestä.

• Pitkälle kehitellyn sähköisen seurannan.

Se on älykäs.
eSpring -yksikön aktiivihiilisuodatin poistaa jopa 140 erilaista 
mahdollisesti haitallista epäpuhtautta, kuten lyijyä, elohopeaa, 
torjunta-aineita ja veden desinfioinnin sivutuotteita – jättäen 
kuitenkin veteen samaan aikaan sen sisältämät hyödylliset 
kivennäisaineet, kuten kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin 
– parantaen välittömästi hanaveden makua ja tuoksua.

Se on helppokäyttöinen.
Huoliteltu, tyylikäs eSpring on helppo liittää useimpiin standardimallisiin 
keittiöhanoihin ja se toimii hyvin yhteen normaalin kotitalouden 
vedenpaineen kanssa. Se voidaan asentaa työtasolle ilman erityisiä 
työkaluja tai putkitöitä – tai se voidaan asentaa halutessasi altaan alle.

Se on vaivaton.
Samaan aikaan, kun jotkin järjestelmät vaativat sinua vaihtamaan 
suodattimia kuukausittain tai useamminkin, eSpring puhdistaa  
5 000 litraa vettä – määrä, joka riittää kuusihenkiselle perheelle 
yhden vuoden ajaksi.

Se on taloudellinen.
Jos ajattelet kuinka paljon rahaa käytät pullotettuun  
veteen vuosittain, eSpring -järjestelmän avulla säästät  
itseasiassa pienen omaisuuden.

Se on ympäristön huomioonottava.
Kun käytät meidän BPA-vapaita juomapullojamme,  
voit täyttää pullon suoraan hanasta ja viedä sen  
mukanasi minne ikinä menetkin – lisäksi voit tuntea  
olosi hyväksi siitä, että tuotat vähemmän muovijätettä.

Se on kansainvälisesti sertifioitu.
Water Quality Association (WQA) ja National Sanitation Foundation 
International (NSFI) antavat eSpring -järjestelmälle heidän 
korkeimman terveys- ja turvallisuushyväksyntänsä.
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MENESTYSTUOTE!
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A Spring Water Treatment System with Existing Tap Kit J
Keittiötason päälle sijoitettava eSpring-yksikkö, joka sisältää jo 
olemassa olevaan vesihanaan asennettavan lisäosan. Tarjoaa 
puhdistettua vettä virtausnopeudella 3,4 litraa minuutissa.  
Yksikön koko: 32,7 cm x 17,8 cm
Tilausnro 100188

B eSpring Auxiliary Tap Kit J
Käytettäväksi keittiötason alle tulevaan eSpring -yksikköön. 
Tilausnro 100663

C eSpring Existing Tap Kit J
Käytettäväksi keittiötason päälle tulevaan eSpring  
-yksikköön. Asennussarja yhdistyy helposti vanhaan  
vesihanaasi – mitään erityistyökaluja ei tarvita.
Tilausnro 100662

A

C

MENESTYSTUOTE!
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Korvaavia suodattimia AMWAY™ Water Treatment System -yksikköön (tilausnumerot 4601 ja 4602) on vielä saatavilla rajoitetun ajan. Tilausnro 0085

Tuotteet, jotka on merkitty J -symbolilla eivät kuulu Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin. Niitä koskevat erilliset takuuehdot, jotka ovat mukana 
tuotepakkauksessa. Lisätietoja saat Amwaylta tai Amwayn Liikkeenharjoittajalta (ALH). 

D eSpring Water Treatment Replacement Filter J
Yhdysvalloissa patentoitu, puristettu monivaiheinen 
aktiivihiilisuodatin on asettanut riman korkealle kotien 
veden suodattamisessa.
• Suodattaa hiukkasia, jotka ovat 300 kertaa  

pienempiä kuin ihmisen hiuksen halkaisija. 
• Suodatinta voidaan käyttää 5 000 litran 

suodattamiseen, tai vuoden ajan, kumpi  
raja sattuu tulemaan ensin vastaan.

Tilausnro 100186

E eSpring Jug/Pitcher
Kestävä kannu, jossa on hygieeninen kansi, soveltuu 
ihanteellisesti ruokapöytään ja ulkoilmassa ruokailuun.
• Helppo täyttää ja puhdistaa.
• Voidaan pestä astianpesukoneessa.
2 litran kannu, Tilausnro 234114

F eSpring Water Bottle
Täytä pullo tuoreella eSpring-vedellä ja ota mukaasi 
– säästät rahaa ja vähennät muovijätettä. Valmistettu 
BPA-vapaasta muovista. 
• Helppo juomanokka tekee pullosta mukavan käyttää.
• Poistettava, kaksisuuntainen kansi tekee pullosta 

tiiviin ja helpon täyttää ja puhdistaa. Voidaan pestä 
astianpesukoneessa.

600 ml:n pullo, Tilausnro 251480 
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LIITY OSAKSI 
MEITÄ
REKISTERÖIDY AMWAYHIN JA 
ALOITA OMA LIIKETOIMINTASI.

Skannaa Amway 
Augmenter -kuvake 

mobiililaitteellasi 
saadaksesi lisää tietoa!



Voit myös vierailla osoitteessa 
www.amway.fi saadaksesi 
lisätietoja.

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA 
ALH:ILLE:

1 Amwayn kanssa työskentelet maailman johtavan suoramyyntiyrityksen 
kanssa. Amwaylla on yli 50 vuoden kokemus, jota tukee yrityksen 
ainutlaatuinen tuotevalikoima sekä ihmiset, jotka auttavat sinua 
rakentamaan liiketoimintaasi.

2 Sinun panostuksellasi ja meidän tietämyksellämme ja tuellamme,  
Amwayn Liiketoimintamahdollisuudesta voi muodostua sinulle keino 
hankkia hieman lisätuloja, tai keino rakentaa oma kansallinen tai jopa 
kansainvälinen liiketoiminta.

3 Voit tarjota asiakkaille ainutlaatuisia Amwayn tuotevalikoimia ja 
muita korkealaatuisia tuotteita, jotka kaikki kuuluvat Amwayn 
100%:n asiakastyytyväisyystakuun piiriin. Nämä ovat tuotteita, joista 
voit olla ylpeä, ja joita voit suositella luottavaisin mielin. Yli 50 vuoden 
kokemuksen ja satojen patenttien tukema Amway tarjoaa sinulle pääsyn 
yhteen maailman laajimmista suoramyynnin tuotevalikoimista. 

KUINKA 
REKISTERÖITYÄ
Voit ryhtyä Amwayn Liikkeenharjoittajaksi 
yksinkertaisesti vain ottamalla yhteyttä 
Amwayn Liikkeenharjoittajaan, tai suoraan 
Amwayhin, jos et tunne ketään Amwayn 
Liikkeenharjoittajaa; molemmilta saat 
kaiken tarvitsemasi tuen ja avun. Amwayn 
Liikkeenharjoittajaksi ryhtyminen on 
todellakin juuri niin helppoa.

Rekisteröidy tänään!



TYYTYVÄISYYSTAKUU
Olemme AMWAY™ -tuotteiden laadun takana ja takaamme tyytyväisyytesi.

Amwayn 100%:n asiakastyytyväisyystakuu
Jos tämän esitteen tuotteessa ei ole erillistä merkintää, 
myönnetään tuotteelle Amwayn tyytyväisyystakuu 
(lukuunottamatta alla olevia poikkeuksia), rajattoman ajan. 
Jos tuotteen ostaja ei ole tyytyväinen tuotteeseen, tuotteen 
voi palauttaa oheisten palautusohjeiden mukaisesti.

Amwayn asiakastyytyväisyystakuu ei koske (i) tuotteita, 
joita on käytetty muuhun kuin niiden suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen normaalissa kotikäytössä; (ii) 
tuotteita, joita on tarkoituksenmukaisesti vaurioitettu  
tai väärinkäytetty; (iii) Amway:n toimittamia tuotteita, 
joissa on tietty palautusaika, mukaan lukien tuotteet, 
jotka on merkitty J symbolilla tässä esitteessä ja/tai (iv) 
niitä tuotteita, joita kattavat erilliset kirjalliset takuut. 

Amwayn 90 päivän tyytyväisyystakuu 
Tuotteet, jotka on merkitty J symbolilla, kuuluvat 90 
päivän tyytyväisyystakuun piiriin, ostopäivästä laskien.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen tuotteeseen, palauta 
tuote 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa 
ostopäivästä laskettuna, oheisten palautusohjeiden 
mukaisesti.

Amwayn 90 päivän tyytyväisyystakuu ei koske 
(i) tuotteita, joita on käytetty muuhun kuin niiden 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen normaalissa 
kotikäytössä ja/tai (ii) tuotteita, joita on 

tarkoituksenmukaisesti vaurioitettu tai väärinkäytetty. 
Jos ostaja hyödyntää takuun, 90 päivän ajanjakso ei ala 
alusta eikä sitä myöskään pidennetä.

Palautusohjeet
Asiakkaat palauttavat tuotteet paikalliselle Amwayn 
Liikkeenharjoittajalle. Amwayn valtuuttama Amwayn 
Liikkeenharjoittaja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden 
ottaa: (a) korvaavan tuotteen ilman lisämaksuja; (b) 
täyden hyvityksen toista Amwayn toimittamaa tuotetta 
varten; tai (c) täyden hyvityksen koko ostoksen hinnasta.

Valmistajan takuu 
Jos valmistajan takuu kattaa Amwayn toimittaman 
tuotteen, kaikki tarvittavat tiedot takuusta löytyvät 
itse tuotepakkauksesta. Ota yhteyttä Amwayn 
Liikkeenharjoittajaasi tai Amwayhin saadaksesi 
lisätietoja. Kaikkien tämän esitteen tuotteiden takuut 
tarjotaan lakisääteisten oikeuksien lisäksi, jotka pysyvät 
muuttumattomina.

Verkko-ostaminen
Amwayn Liikkeenharjoittajamme ja asiakkaamme voivat 
tehdä ostoksia verkossa osoitteessa www.amway.fi, 
jossa järjestelmämme on avoinna tilauksille 24 tuntia 
päivässä, seitsemänä päivänä viikossa.   

Huomaathan
Esitteen tuotteita pyritään pitämään varastossa 
esitteen voimassaoloajan. Amway pidättää kuitenkin 
oikeuden korvata tuote vastaavalla tuotteella,  
jonka arvo on yhtä suuri tai suurempi. Tästä 
ei veloiteta lisämaksuja. Tuotteiden tekniset 
ominaisuudet saattavat siis muuttua ilman 
ennakkoilmoitusta, jos alkuperäisiä tuotteita  
ei enää ole varastossa. Kaikki ilmoitetut koot, 
painot ja tilavuudet ovat arvioita. Seuraavia koodeja 
käytetään kokojen suhteen: K = Korkeus, S = Syvyys,  
L = Leveys, P = Pituus. Teemme parhaamme, jotta 
esitteen värit olisivat tarkkoja; tulostusprosessin 
vuoksi niissä voi olla kuitenkin pieniä poikkeavuuksia. 
Kaikki tuotteet ovat vastaavien Euroopan unionin 
standardien ja direktiivien mukaisia.

Tilaaminen ja toimitus
Oma Amwayn Liikkeenharjoittajasi auttaa sinua 
valitsemaan parhaan tilaus- ja toimitustavan tässä 
esitteessä näkyville tuotteille. Hinnat löytyvät 
erillisesta hinnastosta. Amwayn Liikkeenharjoittaja 
voi ottaa tilauksesi vastaan, tai rekisteröidä sinut 
tilaamaan tuotteita suoraan Amwayltä, jolloin tuotteet 
toimitetaan suoraan ovellesi.
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Saadaksesi lisätietoja, käy osoitteessa www.amway.fi tai ota yhteyttä Amway 
Suomen toimistoon amway_suomi@amway.fi.

VAIKUTA LASTEN  
ELÄMÄÄN
Amway on aina ollut ylpeä sitoutumuksestaan 
yhteisö- ja yhtiövastuuseen.

Vuonna 2003 aloitettu Amwayn One by One -kampanja lapsia varten perustuu 
mahdollisuuksien tarjoamisen filosofiaan, yksi ihminen kerrallaan. Se heijastaa 
liiketoimintamme mallia – yksittäiset henkilöt työskentelevät yhdessä luodakseen 
jotakin suurempaa; jotain, jota he eivät olisi koskaan voineet toteuttaa yksin. 
Vuoden 2011 loppuun mennessä Amwayn One by One -ohjelma oli auttanut 
9,5 miljoonaa lasta elämään elämäänsä hieman paremmin. Tämän mahdollistivat 
Amwayn työntekijät, Amwayn Liikkeenharjoittajat ja heidän perheensä, jotka keräsivät 
yli 166 miljoonaa dollaria ja lahjoittivat yli 2,5 miljoonaa tuntia omaa aikaansa 
vapaaehtoistyöhön One by One -kampanjan parissa. Jatkaaksemme perinnettämme 
ja sitoumustamme Amwayn One by One -ohjelman parissa, tarjoamme sinulle tämän 
viehättävän mukin. Kaikki kerätyt varat lahjoitetaan Amwayn One by One -projekteihin. 

Amway™ One by One Mug 
Tilausnro 250005



Amway Suomi
Malminkaari 9 C
00700 Helsinki
Puh: (09) 5420 1800
Faksi: (09) 5420 1870

Lisätietoja saat Amwayn 
Liikkeenharjoittajalta.

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Power System
Vain viikon käytön jälkeen huomaat  
jo ensimmäiset merkit ihosi  
nuoremmasta ilmeestä.


