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Amway компаниясы 
мықты денсаулық 
жетістікке жетуге күш 
беретінін, шынайы 
сұлулық іштен туып, 
сыртынан сақталатынын, 
нағыз күтім қауіпсіз және 
тиімді болу керек деген 
ұстанымдарды жақсы 
біледі. Бұл — біз үшін 
басты бағдар.

Энергия және позитивті көзқарас, күтімі 
жарасқан сыртқы келбет, отбасыға барлық 
жағдай жасалған жайлы үй, — осының бәрі 
бақыт пен жан саулығының негізі. Мұндай 
қарапайым, бірақ бәріне етене таныс 
нәрселер алға қойған мақсаттарға тез 
жетіп, өзіңізге және болашағыңызға деген 
сеніміңізді қалыптастырады.

Біз 60 жылдан астам уақыт бойы 
өсімдіктер негізінде сапалы өнім әзірлеп, 
денсаулығыңыз бен табиғи сұлулықты 
сақтау, дұрыс және пайдалы тағамдар 
дайындау, үйіңізді қауіпсіз және 
экологиялық таза өнімдермен күтіп ұстау 
үшін инновациялық шешімдер ұсынып, 
сіз көздеген нәтижеге жетуге көмектесуге 
тырысып жүрміз. 

Сіз бұған Amway сапасымен танысуды біздің 
ең танымал өнімдерімізден бастау арқылы 
көз жеткізе аласыз. Бұл — әлімнің түкпір-
түкпіріндегі тұтынушылардың таңдауы. 
Олардың өнім сапасына көңілі толатыны біз 
үшін мақтаныш. 

AMWAY ӨНІМДЕРІН
САТЫП АЛУ ӨТЕ ОҢАЙ!

Аmway.kz сайтына тіркелу
немесе 
Amway-дің Тәуелсіз Кәсіпкеріне 
хабарласу арқылы 

Сізді www.amway.kz/ 
bestsellers бренд-
орталығымызбен 
танысуға 
шақырамыз

ДЕНСАУЛЫҚ СҰЛУЛЫҚ ҮЙДЕНЕ КҮТІМІ

AMWAY 
ӨНІМДЕРІМЕН 
ӨМІР САПАСЫН 
ЖАҚСАРТЫҢЫЗ!

14+
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Тамақ сапасы мен тамақтану рационы біздің 
денсаулығымыз бен өміріміз үшін өте маңызды.

Бүгінде әлем бойынша 
экологиялық таза және табиғи 
өнімге басымдық беру үрдісі 
байқалады. Егер бірнеше 
жыл бұрын бізді ашық түсті 
қаптамалар мен ерекше атаулар 
қызықтыратын болса, қазір 
тұтынушылардың басым бөлігі 
ең алдымен өнімнің құрамына 
мән береді. Сондықтан адамдар 
қымбатырақ болса да, сапалы 
өнімге ақша төлеуге дайын*. 

Біз не жесек,
соның көрінісіміз

ТАЗАЛЫҚ

Біздің фермаларда химиялық заттар 
немесе пестицидтер қолданылмайды. 
Зиянкестермен құстар мен қызыл 
қоңыздардың көмегімен күресіп, 
арамшөптерді қолмен жұлып, 
тазалаймыз.

Біздің және жеткізушілеріміздің 
шаруашылықтары арқылы өтетін 
барлық заттар тұқымның сапасынан 
бастап топырақтың, тыңайтқыштардың, 
тіпті егістіктер суарылатын сулардың 
сынамаларына дейін тексеріліп, 
құжатталған.

Әр өсімдікке ол туралы толық 
ақпаратты қамтитын арнайы «туу 
туралы куәлік» беріледі.

ҚАУІПСІЗДІК

NUTRILITE™ сапа стандарттары 
салалық талаптардан да жоғары. Біз 
дәрі-дәрмектерге қатысты стандарттар 
бойынша жұмыс істейміз.

Жылына 500 мыңнан астам сапа 
сынақтарын өткізіп, дайын өнімге 30 
мыңнан астам тексеру жүргізіледі.

ТИІМДІЛІК

Өсімдіктер құрамында пайдалы заттар 
көбейген кезде жиналады. Жиын-
терімге 24 сағат жұмсалады. Шикізат 
жиналғаннан кейін 20 минут ішінде 
кептіруге жіберіледі. Бұл сығындының 
оңай дайындалуына әрі сапалы 
болуына ықпал етеді.

Сертификатталған химиктер, 
микробиологтар, биотехнология 
инженерлері әр өнімді шығару 
кезінде көрсетілген формулаларға, 
ингредиенттердің құрамы мен 
сапасына 5-6 рет сәйкес келетіндігін 
тексереді.

ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ҮШ НЕГІЗІ

Ғалымдар 25-30 жыл ішінде 
эссенциалдық макро- және 
микроэлементтерді тұтыну** 
азайғанын атап өтті. Өйткені 
оларды қазіргі жағдайларда 
өсірілген тағамнан жеткілікті 
мөлшерде алу өте қиын.

Мұндай жағдайда биологиялық 
белсенді қоспалар мен 
дәрумендік-минералды кешендер – 
денсаулықты сақтап, қажетті кейбір 
заттардың жетіспеушілігін өтеудің 
ең қарапайым және оңай жолы 
болып саналады.

5

*  Дереккөз: Euromonitor International Limited. Органикалық фермалардан бастап өндірістік зауыттарға дейінгі барлық өндіріс 
орындары бар дәрумендер мен тағамдық қоспалар өндірушілерінің 2016 жылғы сауалнамасының деректеріне сәйкес.

NUTRILITE™ — өсімдік 
ингредиенттерінің басым бөлігін 
өзіміздің сертификатталған 
органикалық фермаларымызда 
өсіріп, жинақтап, өңделетін 
өсімдікдіктер негізіндегі 
дәруменді-минералды 
кешендердің әлем бойынша 
бірден бір қайталанбас бренді*.

NUTRILITE™  БРЕНДІНІҢ 
ЕРЕКШЕ ӨЗГЕШЕЛІГІ — 
ЕГІЛЕТІН ТҰҚЫМ МЕН 
ӨСІМДІКТЕРДЕН БАСТАП, 
ТҰТЫНУШЫЛАРҒА 
ҰСЫНЫАТЫН ДАЙЫН 
ӨНІМГЕ ДЕЙІН САПАНЫ 
ҮЗДІКСІЗ БАҚЫЛАУ.

Біз әр клиенттің денсаулығын 
бағалаймыз және тұтынатын 
өнімдерді білуге, көруге және 
түсінуге сіздің толықтай құқығыңыз 
бар деп санаймыз. Сондықтан 
біз сізге NUTRILITE™ өнімдерінің 
өндірісін қадағалаудың бүкіл 
барысын көрсетіп, біздің тағамдық 
қоспаларымызда талап етілген 
нәрселердің бар екеніне кепілдік 
бере аламыз!

  * Consumers’ Food Safety Concerns деректері бойынша — UK, May.
** Хотимченко С. А., Спиричев В. Б. Микронутриенты — важнейший фактор сбалансированного питания // Гинекология. — 2002. — Том 04. — № 3 ; Johnson D. The Optimal Health 

Revolution. — Manjul Publishing House Pvt. Ltd., 2009. — 360 р.

Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.

NUTRILITETM ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС NUTRILITETM ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС
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Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.

NUTRILITETM ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС NUTRILITETM ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС

Сүйікті өнімдеріңізді 30%-ға 
дейін үнемдеумен сатып алыңыз!

ОСЫ ТАҢБАМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕР 
ЖАЗЫЛЫМ АРҚЫЛЫ ҚОЛЖЕТІМДІЖАЗЫЛЫМ —  

денсаулығыңызға апарар 
дұрыс бағытыңыз!

Жазылудың 4 себебі:

Жазылымды аmway.kz сайтындағы
«Жазылымдар» бөлімінде рәсімдеңіз!

Бағдарламаның толық шарты — amway.kz сайтында

ЫҢҒАЙЛЫ!
Сүйікті өнімдерді 3 ай қатарынан 
алып отыру үшін бір рет жазылу 
жеткілікті.

ОҢАЙ!
Ай сайын таңдалған күні көрсетілген 
картадан төлем автоматты түрде 
есептен шығарылып отырады. 

ТИІМДІ!
3-ші тапсырысқа 30%-ға дейін жеңілдік және 
1-ші тапсырыс бойынша ұзартылған жазылым 
үшін қосымша 5% жеңілдік.

ҚАУІПСІЗ!
Кез келген уақытта жазылымды өңдеп*, 
немесе оның күшін жоя аласыз.

1.  Өнімді 
таңдаңыз

2.  Жеткізу мекен-жайын, банк 
картасының нөмірі мен автоматты 
төлем күнін көрсетіп толтырыңыз

3.  Ай сайын тауарлар мен 3-ші 
тапсырысқа жеңілдік алып 
отырыңыз

NUTRILITETM ББҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ЕМЕС

ЖАЗЫЛЫМ БОЙЫНША 
NUTRILITE™ ЖӘНЕ 
ARTISTRY™-ДІҢ ЕҢ 
ТАНЫМАЛ  ӨНІМДЕРІ 
МЕН ЖИНЫНТЫҚТАРЫ 
ҚОЛЖЕТІМДІ

Денсаулыққа қамқорлық, 
сұлулық,жастық және сымбаттылықты 
сақтауға қатысты барлық мәселелерде 
тұрақтылық — өте маңызды.  
 
Жылына 365 күн бойы ағзамыздың 
қалыпты түрде жұмыс жасауы 
үшін қоректік заттар мен маңызды 
микроэлементтерді қабылдау қажет.

Өнімдерге жазылу арқылы 
уақытылы, қиындықсыз тағамдық 
қоспалар қорларын, яғни 
ағзаңызға қажет заттарды тиімді 
түрде толықтыру мүмкіндігін 
аласыз. Демек, жүйелі және 
үздіксіз тұтыну арқылы ең жақсы 
нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Ө
Н

ІМ
ДЕРГЕ ЖАЗЫ

Л
У

Ы
Ң

ҒАЙЛЫ ЖӘНЕ ТИІМ
Д

І
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Amway академиясында сіз үшін  
4 кәсіби институт қолжетімді:

Amway aкадемиясы* сіз үшін  өнімдер жайлы 
әңгімелесу арқылы тұтынушымен байланыс орнатып, 
оны сатып алуға ынталандыратын 6 қарапайым 
қадам туралы оқу курсын әзірледі. «Сатылымның 
жаңа формуласы» бейнекурсы Кәсіпкерлік 
Институтында қолжетімді.

AMWAY DIGITAL LAB 
Сіз әлеуметтік желілер арқылы 
тұтынушыларды тартып, онлайн 
сатылымдарды арттырып, үйден 
шықпай-ақ Amway кәсібін жүргізуді 
үйренесіз. Digital сарапшылар мен 
жоғары деңгейдегі блогерлермен 
бірге реалити-шоу форматындағы 
оқыту  ешкімді немқұрайлы 
қалдырмайды!

• Кез келген құрылғыдан оқи аласыз: тіпті ұялы телефон 
қосымшалары да қолжетімді 

• Әр институтта деңгей және сертификаттау бойынша сатылай оқыту 
жүйесі бар

• Ойын түрінде білім алуға болады — рейтингпен жарысуға, жекпе-
жектерге қатысуға, қосымша тренингтер мен сыйлықтар алуға 
мүмкіндік беретін AmФишкаларды жинау. 

Оқуды дәл қазір бастағыңыз келеді ме?
Сізді Amway Академиясында күтеміз!

Курсты аяқтағаннан кейін нақты 
өнімдер бойынша 6 қадамды 
қолдану үлгісі болатын онлайн-
карталар қолжетімді болады.

Өнімнің онлайн-картасы сіздің 
тұтынушымен кездесуге дайындалуыңызға 
көмектесіп ғана қоймай, сонымен қатар, 
өнімді ұсынғанда оны жақсылап көрсетуге 
қызмет етеді. Онда тұтынушыға арналған 
иллюстрацияланған бөліктер мен 
бейнематериалдармен қоса, тек өзіңізге 
арналған мәтіндік материалдар бар. 
Онлайн-карта сіздің жеке тарихыңызды 
қалыптастырып, ұсынысыңызды 
ерекшелеуге көмектеседі.

Бестселлер өнімдеріне 
арналған онлайн-карталар 
арнайы белгішелемен 
көрсетілген.

AMWAY АКАДЕМИЯСЫ* — СЕРІКТЕСТЕР 
МЕН VIP+-ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛЖЕТІМДІ, 
ИНТЕРАКТИВТІ ОНЛАЙН-ФОРМАТТА БІЛІМ 
АЛЫП, МАШЫҚТАНДЫРАТЫН ӘМБЕБАП 
ОҚЫТУ АЛАҢЫ. 

Бестселлерді
ҰСЫНУ ОҢАЙ

Табысты 
болғыңыз келе ме?
Үйден шықпай-ақ кәсіби 
білімді тегін алыңыз!

«САЛАУАТТЫ ӨМІР 
САЛТЫ» ЖӘНЕ «СҰЛУЛЫҚ» 
ИНСТИТУТЫ 
Сіз NUTRILITE және Artistry 
брендтерінің өнімдері туралы іргелі 
білім алып, шеберлік сыныптарын 
өткізуді, тұтынушылармен жұмыс 
істеуді және басқа да нәрселерді 
үйренесіз. 

КӘСІПКЕРЛІК ИНСТИТУТЫ 
Бұл институттағы оқыту Amway 
серіктестеріне кәсіп құрудың кез 
келген кезеңінде қажет дағдыларды 
қалыптастыруға көмектеседі. 

AMWAY АКАДЕМИЯСЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

САТЫЛЫМНЫҢ 

ЖАҢА 
ФОРМУЛАСЫ

1.СҰРАНЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ

2. ЖЕКЕ ТӘЖІРИБЕ

3. ДӘЛЕЛДЕР

4. КӨРСЕТІЛІМ

5. БАҒА

6. ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

Денсаулық8
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Бағдарлама туралы 
толығырақ келесі сілтеме 
арқылы біле аласыз: 
www.amway.kz/
our-brands/nutrilite/detox

14+

жиынтығын сатып алу
302821

14+

	 *		Боди	Детокс	—	ағылшын	тілінен	аударғанда	«денені	
уытсыздандыру».

**		10%	жеңілдік	жиынтыққа	кіретін	өнімдерді	бірге	сатып	
алсаңыз	ғана	жарамды.

*	Азық-түлік	өнімдері.	ББҚ	болып	саналмайды.

NUTRILITE™	ағзаның	өзін-өзі	табиғи	тазартуы	
және	қалпына	келтіру	функцияларын	
органикалық	түрде	қолдауға	көмектесетін	
уытсыздандырудың	кешенді	бағдарламасын	
ұсынады.	Сонымен	бірге	өміріңізге	пайдалы	
әдеттерді	енгізе	отырып,	әл-ауқатыңызды	
жақсартып,	артық	салмақтан	арылыңыз.

ЖЕҢІЛДІК,	КҮШ-ҚУАТ	
ЖӘНЕ	НҰР	ШАШҚАН	
КӨЗДЕРІҢІЗ	ӨМІРІҢІЗГЕ	
ЖАҢА	ШАБЫТ	СЫЙЛАЙДЫ!	

АС ҚОРТУ 
АҒЗАЛАРЫНЫҢ 

ЖҰМЫСЫН 
ЖАҚСАРТАДЫ

УЫТТАРДЫ 
ЖОЮДЫ 

ЖЫЛДАМДАТЫП, 
МЕТАБОЛИЗМДІ 
ЖАҚСАРТАДЫ

БАУЫРҒА 
ТҮСЕТІН УЫТТАР 
АУЫРТПАЛЫҒЫН 

ТӨМЕНДЕТУГЕ 
КӨМЕКТЕСЕДІ

-10%
БІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

Қазіргі	өмір	салты	—	ағзамыз	үшін	сынақ.	
Зиянды	заттар	көптеген	азық-түлік	өнімдерінде,	
ластанған	ауа	мен	суда,	тіпті	сапасыз	
косметика	мен	тұрмыстық	химикаттарда	да	
кездеседі.	Нәтижесінде	зиянды	уыттарды	
жоюға	ағзамыз	қарсы	тұра	алмай,	ішінде	
жинақталып,	ас	қорыту	жүйесінің	бұзылуына,	
иммунитеттің	төмендеуіне,	енжарлыққа	
және	келбетіміздің	реңсіз	болуына	әкеп	
соқтырады.	Детокс-бағдарламалар	дененің	өз	
ресурстарын	«қайта	іске	қосу»	тәсілі	ретінде	
көмекке	келеді.

32 887 38 691 
Бағаның	түсіндірмесі

XXX  —	тұтынушы	бағасы XXX  —	каталог	бағасы

 NUTRILITE™
 ИНУЛИНІ БАР ТАҒАМДЫҚ 
ТАЛШЫҚТАР ҚОСПАСЫ

102736 30	×	6	г
• Еритін	тағамдық	талшықтар	
уыттарды,	радионуклидтер	мен	
ауыр	метал	тұздарын	сіңіріп,	
жояды

• Инулин	де	пребиотик	қатарына	
жатады:	ішек	жұмысын	қалыпқа	
келтіріп,	өзінің	микрофлорасын	
нәрлендіретін	тағам	қызметін	
атқарады

13 693 16 110 

NUTRILITE™  
«BODY DETOX* 
ЖИЫНТЫҒЫ + 
КІТАПША + ПАКЕТ»

 NUTRILITE™
ПРОТЕИН ҰНТАҒЫ*

110415 450	г
• Термогенді	әсері	бар	—	зат	
алмасуды	жеделдетеді

• Бұлшықет	талшықтарының	
өсуі	мен	құрылымына,	
қалқанша	безінің	
гормондарының	бөлінуіне,	
коллаген	және	эластин	
синтезтеріне	қажет	
өсімдіктерден	алынатын	
ең	маңызды	9	түрлі	амин	
қышқылының	қайнар	көзі	
болып	табылады

14 089 16 575 

 NUTRILITE™
БАУЫР БЕЛСЕНДІЛІГІ

100352 60	дәрі
• Алатікен	сығындысы	
зиянды	уыттарды	
бейтараптандыратын	
ферменттерді	белсенді	етеді

• Бақбақ	сығындысы	өт	айдауды	
жақсартып,	уыттардың	
жойылуына	жол	ашады

• В	тобына	жататын	дәрумендер	
мен	цитрус	сығындысы	
бауырды	уытсыздандыру	
қызметіне	қолдау	көрсетеді

8 759 10 305 

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ	
БАҒАЛАҒАН	
ӨНІМДЕРДІҢ	
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

ДЕТОКСҚА —
жол	ашық!

11

Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.Қарсы көрсетілімдері бар. Маманмен кеңесу керек.
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NUTRILITE™  
«DOUBLE X™-ТЕН 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
ТАМАҚТАНУ» ЖИЫНТЫҒЫ

NUTRILITE™ 
«ДЭЙЛИ-МЕН БІРГЕ 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
ТАМАҚТАНУ» ЖИЫНТЫҒЫ

*

Жиынтықты сатып алу

14+

Жиынтықты сатып алу

14+

-10 %
БІРГЕ 

ТИІМДІРЕК***

Өкінішке орай, қазіргі таңда жыл бойы 
және күн сайын толыққанды үйлесімді 
тамақтану мөлшерін ұстанып, ағзаға 
қажет қоректік заттарды қамтамасыз ету 
екінің бірінің қолынан келмейді.  

Күнделікті күтім —
ДЕНСАУЛЫҚ 
КЕПІЛІ

303245

28 060 33 012 

303246

40 843  48 051 

* Фитонутриенттер бойынша жаһандық есеп нәтижелеріне негізделген: жемістер мен 
көкөністерді тұтыну мен олардың қол жетімділігі және фитонутриенттерді тұтынудың әсері 
туралы жаһандық шолу.

** «Функционалдық тамақтану» түсінігі функционалды маңызы бар қоректік заттардан тұратын 
өнімдер жиынтығын білдіреді.

*** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды.

   Мысалы, ересек тұрғындардың 75% дерлік 
ДДСҰ-дан ұсынылған күніне бес бөліктен тұратын 
жемістер мен көкөністердің ең төменгі мөлшерін де 
тұтынбайды.*

   Тамақтану әдетіңіз қандай болмасын, 
«Функционалдық тамақтану»** тағам жиынтығы 
ағзаңызды негізгі элементтермен қамтамасыз етуге 
көмектеседі:

• құнарлы нәруыз (холестеролсыз, артық 
калориясы жоқ)

• омега-3 қышқылдары (олар дененің барлық 
жасушасының негізі болып табылады)

• дәрумендер, минералдар (катализаторлар, 
яғни ағзадағы біршама үдерістердің үдеткіштері)

• деннің саулығын, жастық сезім мен 
күш-қуатты қамтамасыз ететін 
фитонутриенттер (әлді антиоксиданттар)!

 *  В ассортименте NUTRILITE™. 
**  Азық-түлік өнімдері. ББҚ болып саналмайды.

ДЕНСАУЛЫҚТЫ 
ЫМЫРАСЫЗ 

ҚОЛДАУ

ЖҮРЕК-
ҚАНТАМЫР 
ЖҮЙЕСІНЕ 

ДЕМЕУ

 NUTRILITE™
ПРОТЕИН ҰНТАҒЫ**

110415 450 г

• Ағзаға қажет энергияны бөлуге, 
жасуша құрылысын жақсартуға, 
оның ішінде иммундық жүйеге 
оң әсер беретін пайдалы 9 түрлі 
амин қышқылдарынан тұрады.

• Артық калориясыз ж»не 
холестиринсіз толығымен 
өсімдіктен алынатын ақуыздың 
көзі болып табылады — өте 
жеңіл қорытылады!

14 089 16 575 

МАҢЫЗДЫ 
ДӘРУМЕНДЕР 

МЕН МИНЕРАЛДАР 
КЕШЕНІ

 NUTRILITE™
ДЭЙЛИ
100030 30 дәрі

• Ағзаны күнделікті қолдау: 
дұрыс тамақтанбаудан 
туындаған бос орындарды 
толықтыруға көмектеседі

• Арнайы таңдалған 13 түрлі 
дәрумен, 8 минерал және 
6 фитонутриенттерден (өсімдік 
концентранттарынан) тұратын 
кешен дәрумендердің 
тиімділігін жоғарылатады

4 943 5 815 

 NUTRILITE™
 ОМЕГА-3 КЕШЕНІ
4298 90 қапшық

• Омега-3 май қышқылдары қан 
тамырларының серпімділігі 
сақтауға көмектесіп, «жаман» 
және «жақсы» холестерин 
тепе-теңдігін теңестіріп, 
атеросклеротикалық түйіндердің 
пайда болуын алдын алады

• Таңдамалы табиғи теңіз 
балықтарының сұрыптарындағы 
табиғи формадағы триглицеридтен 
(табиғи құрамында бар) алынған  
маңызды және алмастырылмас 
омега-3 май қышқылдары оңтайлы 
мөлшерді құрайды; өндірістің 
тұтастай үдерісі вакуумда  
(тотығуды қоспағанда) жүзеге 
асырылып, небәрі 72 сағатта 
дайындалады!

12 146 14 290 

ЖАЛПЫ 
ЖҰМЫСҚА 

ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ 
ҚОЛДАЙДЫ

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

NUTRILITE™
DOUBLE X™
121576 31 күнге арналған қаптама

• 12 түрлі дәрумен, 10 түрлі минерал 
және 22 фитонутриенттен* тұратын 
ерекше үйлесімділікке ие бірден бір 
қайталанбас полидәрумендік өнім 
жасушаларыңызға қажет күш-қуат 
береді 

• Белсенді заттар ағзаның өзіндік 
табиғи ресурстарын ДНҚ деңгейінде 
күшейтіп, ағзадағы әртүрлі 

жағымсыз әсер мен кері өзгерістерді 
тудыратын бос радикалдарды 
бейтараптандырады

19 146 22 525 
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NUTRILITE™ 
«БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
ТАҒАМ» ЖИЫНТЫҒЫ

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы * NUTRILITE™-тың басқа формаларына қарағанда

*  10 % жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді 
бірге сатып алсаңыз ғана жарамды.

Ересектерге қарағанда, бала ағзасының 
дәрумендер мен минералдарға 
қажеттілігі өзгешелеу. Әсіресе, барлық 
дене мүшесі мен жүйесінің дамуы, 
иммунитет пен ми қызметінің қалыптасуы 
кезінде қоректік заттардың жеткілікті 
болуы аса маңызды.

ДЕНІ САУ 
ҰРПАҚ —
болашақ 
кепілі

NUTRILITE™-тен шешім — бір жинақтың ішінде 
арнайы таңдалған функционалдық маңызы 
бар элементтер кешендері балалардың 
өсуі, ақыл-ой, дене-бітімінің белсенділігі 
және гормоналды өзгерістер кезеңдеріндегі 
қажеттіліктерді қанағаттандырып, бір-бірін 
жақсы толықтырып, әсерлерін күшейте түседі.

Балаңыздың ақыл-ойының толыққанды 
дамуының, физикалық денсаулығы және 
табысты өмір сүруінің мықты іргетасын 
қалаңыз! 

-10%
БІРГЕ 

ТИІМДІРЕК*

303539 

22 835 26 865 

Жинақты сатып алу

NUTRILITE™ 
 БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
МУЛЬТИДӘРУМЕНДЕРІ БАР 
САҒЫЗДАР
100930 120 дәрі

• 11 түрлі дәрумен, 
4 микроэлемент пен 
бета-каротин иммунитетті 
күшейтуге, шаршағанды 
басуға, тәбетіңізді ашып, 
оқу барысындағы қиындықтарға 
төтеп беретін күш беруге 
көмектеседі

• Тропикалық жемістерден 
алынған концентраттардан 
жасалған жасұнық ас қорытуды 
жақсартуға көмектеседі

8 219 9 670 

NUTRILITE™ 
 БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН OMEGA-3 
D ДӘРУМЕНІ БАР ШАЙНАЙТЫН 
ПАСТИЛКАЛАР 
122447  30 дана

• Омега-3 ми, көз және жүрек-
қантамыр жүйесініңжұмысын 
жақсартып, D дәрумені 
иммунитетті нығайтуға, 
сүйектердің дұрыс өсіп, дамуына 
үлес қосады

• Ішкеннен кейін эмульсияға 
айналып, басқа омега-3 
түрлеріне қарағанда, ағзаға 
жақсырақ сіңеді*

8 576 10 090 

14+

ЕРЕСЕКТЕРГЕ ҚАНШАЛЫҚТЫ 
МӨЛШЕРДЕ КАЛЬЦИЙ МЕН 
МАГНИЙ ҚАЖЕТ БОЛСА, 7 ЖАСҚА 
ДЕЙІНГІ БАЛАҒА ДА СОНШАЛЫҚТЫ 
МӨЛШЕРДЕ ҚАЖЕТ. АЛ 11 ЖАСТАН 
КЕЙІН 20%-ДАН АРТЫҚ ҚАЖЕТТІЛІК 
БОЛАДЫ!

БАЛАНЫҢ 
ТОЛЫҚҚАНДЫ 

ДАМУЫ МЕН САУ 
БОЛЫП ӨСУІ

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

БАЛАНЫҢ 
ДАМУЫНА ҚАЖЕТ 

ПОЛИДӘРУМЕНДІК 
ЖӘНЕ 

МУЛЬТИМИНЕРАЛДЫҚ 
ҚОЛДАУ 

15
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Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы 

Мұндай ерекше элементтер 
ағзада жүретін барлық 
химиялық реакцияларға 
қатысып, біздің көңіл-
күй, хал-жағдайымызға, 
иммунитетіміз бен сыртқы 
келбетімізге әсер етеді. 

Сонымен қатар, олардың 
басым бөлігі ағзамызда 
жинақталмағандықтан, 
үнемі және жеткілікті 
мөлшерде қабылдаған жөн!

Арнайы таңдалған 
кешендер дәрумендік-
минералдық 
жетіспеушілікті реттеуге 
көмектеседі, яғни 
ағзаңыздың нақты қажет 
еткен тұстарын қолдап, 
қорғайды. 

8 САҒАТҚА ДЕЙІН 
КҮШ-ҚУАТ ПЕН 

ЖҰМЫСҚА ЫНТАНЫ 
АРТТЫРАДЫ

NUTRILITE™
В-КЕШЕНІ ПЛЮС
110178 60 дәрі

• Бірден және ұзын уақыт ішінде 
шығарылудың қос технологиясы 
ағзаға 8 сағат бойы әр дәруменнің 
қабылдануын қамтамасыз етеді

• В дәрумендер тобының (ең маңызды) 
барлық 8 түрі мен табиғи спирулина 
зат алмасуды тұрақтандырып, жүйке 
жүйесін нығайтып, ақыл-ойдың жұмыс 
істеу қабілетін арттырады

5 865 6 900 

АҒЗАНЫҢ 
АНТИОКСИДАНТТЫҚ 
ЖӘНЕ ИММУНДЫҚ 

ҚОРҒАНЫ

NUTRILITE™
С ДӘРУМЕНІ ПЛЮС 
109741 60 дәрі

• Ацерола концентраты (С 
дәруменінің ең бай табиғи 
көзі) және аскорбин қышқылы 
суық тию маусымдарында 
ағзадағы  С дәруменінің 
жоғарғы қажеттілігін 
қамтамасыз етеді

• Ерекше формуланың 
арқасында С дәруменінің 
біртіндеп шығарылуына 
ықпал етіп, ас қорыту жолын 
тітіркендірмейді

7 187 8 455 

NUTRILITE™ 
 ҚАРАЖИДЕК ПЛЮС
ЛЮТЕИН КЕШЕНІ
104144 62 дәрі

• Лютеиннің (ағзада 
өндірілмейді) тәуліктік 
мөлшерін құрайды, 
құрылғылардың экранынан 
шығатын зиянды көк 
сәулелерді сіңіріп, қалқан 
сияқты жұмыс істейді

• Көкжидек, қарақат 
сығындылары мен асжапырақ 
ұнтағының фитонутриенттері 
зақымдалған торлы 
қабығының қабынуын 
азайып, бос радикалдарды 
бейтараптандырады

• А дәрумені түрлі-түсті 
пигменттерді көру синтезіне 
өз үлесін қосады

12 168 14 315 

NUTRILITE™ 
 БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ ЖӘНЕ 
D ДӘРУМЕНІ БАР ШАЙНАЙТЫН 
ПАСТИЛКАЛАР
114169  45 дана

• Теңдестірілген қалыптағы үш ең 
маңызды компонент белсенді 
өмір салтын ұстанатын немесе 
тамақтануында кальций мөлшері 
жеткіліксіз барлық балаларға 
арналған

• Жеке қаптамалардағы ағзада 
толық сіңеді пастилкалардың 
қолайлы түрі 

12 329 14 505 

БАЛАНЫҢ
СҮЙЕК-БҰЛШЫҚ

ЖӘНЕ ЖҮЙКЕ 
ЖҮЙЕЛЕРІН НЫҒАЙТУ

NUTRILITE™ 
 КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, 
D ДӘРУМЕНІ КЕШЕНІ
110605  90 дәрі

• Жүйке жүйесі, сүйек, тырнақ, 
және тістердің денсаулығы 
үшін кальций мен магний аса 
қажет және жас ұлғайған сайын 
физикалық белсенділік кезінде 
қажеттілік туындайды (әсіресе 
әйелдер үшін)

• Табиғи қосылыстар түрінде қызыл 
балдырлардан алынған кальций 
мен магний және құрамындағы 
D дәруменінің арқасында ағзада 
анағұрлым толық сіңіріледі

5 121 6 025 

300 г

==

Ағзаның
МАҢЫЗДЫ 
көмекшілері

Біздің ағзамызға дәрумендер мен 
минералдар аз мөлшерде қажет 
болса да, оның жұмысына үлкен 
әсерін тигізеді.

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
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ФОТОҚОРҒАУ 
ЖӘНЕ КӨРУ 
ӨТКІРЛІГІН 

ҚОЛДАУ
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СҮЙЕК ЖӘНЕ 
ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІН 

ҚОЛДАУ



КҮШ-ҚУАТ,
ТӨЗІМДІЛІК,

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ТҰРАҚТЫЛЫҚ

НАҒЫЗ SOS-ҚҰРАЛ:
ТОЛЫҚҚАНДЫ

ДЕМАЛЫС,
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ,

ҚАБЫЛДАУҒА
ЫҢҒАЙЛЫ

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

Жиынтықты
сатып алу

Жиі күйзеліске шалдығу, бір уақытта бірнеше тапсырманы 
орындау, шамадан тыс физикалық және психологиялық 
жүктеме... Таңертең оянғанда, жоспарлаған іске кірісуге күш-
қуат жетпесе, кешкілік толыққанды демала алмасаңыз — 
тұйық шеңберге тап болғаныңыз.

XS™
РОДИОЛА ПЛЮС
101593 60 дәрі

• 4 түрлі табиғи сығындылардың құрамы 
арқасында құрамалы, адаптогенді және 
сергітетін әсерді қамтамасыз етеді: 

• Қызғылт семізот — табиғи адаптоген — 
ағзаның стресске қарсы тұруын 
жоғарылатады, психикалық және физикалық 
белсенділікке төзімділікті жақсартады, 
мазасыздық пен тітіркенуді төмендетеді;

• Кофе дәндеріне қарағанда, жасыл шай 
жапырақтары табиғи катехиндерге бай. 
Олар төзімділікті арттырып, тотығу стресін 
жеңілдетіп, жаттығулар кезінде бұлшықеттің 
зақымдануын азайтады;

• Ацерола шиесі мен асжапырақ — семізот 
құрамдастарының әсерін толықтыратын 
C дәрумені, яғни мықты антиоксидант 
қайнар көздері болып табылады.

8 428 9 915 

XS™
МАГНИЙ. ЛИМОННЫҢ ДӘМІ
121062 30 стик-пакеттер

• Магний стресске қарсы әсермен 
қамтамасыз етеді: шамадан тыс 
толқу мен мазасыздықты басады, 
бұлшықеттердің босаңсыуына 
мүмкіндік беріп, ұйқының ырғағы 
мен тереңдігін тұрақтандырады

• Ыңғайлы қаптамалар форматы: 
қимыл-қозғалыс үстінде ішуге 
болады: сумен бірге ішуді қажет 
етпейді, дәмді және ҚАНТСЫЗ

• Күніне 1 қаптама жеткілікті

4 790 5 635 

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ
БАҒАЛАҒАН
ӨНІМДЕРДІҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

КҮЙЗЕЛІССІЗ,
толыққанды өмір сүр

ЗІМБІР АЛМАСЫ
(ТАБИҒИ ШЫРЫНМЕН)

ЫСТЫҚ ТРОПИК
(ТАБИҒИ ШЫРЫНМЕН)

МАНГО- МАРАКУЙЯ
(ТАБИҒИ ШЫРЫНМЕН)

ИСПАН АПЕЛЬСИНІ 
(ТАБИҒИ ШЫРЫНМЕН)

МҰЗДАЙ МҮКЖИДЕК
(ТАБИҒИ ШЫРЫНМЕН)

КОЛА ЖӘНЕ ЕЛІКТІРЕТІН 
ШИЕ (ҚАНТСЫЗ)

Барлық дәм — 
бір жиынтықта:

× 1 ҚҰТЫ

× 1 ҚҰТЫ

× 1 ҚҰТЫ

× 1 ҚҰТЫ

× 1 ҚҰТЫ

× 1 ҚҰТЫ

АЙРЫҚША ДӘМ МЫҚТЫ ЭНЕРГИЯ ҚУАТЫ СӘНДІ ДИЗАЙН

XS™ бренді — СЕНІҢ өмір салтың драйв пен 
қозғалысқа толы!
XS™ Power Drink* — СЕН үшін жаңа заманның 
сергітетін сусындары! Табиғи сергітетін заттар және 
В дәрумендер тобын қамтамасыз ететін табиғи 
шырындардың өте дәмді үйлесімі!

Кімдерге арналған:

көп жұмыс істеп, көп оқитын адамдарға

спортпен шұғылданатындарға**

ұзақ уақыт көлік жүргізетіндерге

XS™ 
 POWER DRINK* 
ДӘМДЕР ЖИЫНТЫҒЫ
303416  6 құты/қаптама

3 311 3 895  XS™ өмірі мен стилі
туралы көбірек біл

Өнімдер ГОСТ R 52844-2007 «Алкогольсіз сергітетін сусындар. Жалпы техникалық шарттар»,
КО ТР 021/2011 «Азық-түлік қауіпсіздігі туралы», КО ТР 022/2011 «Азық-түлік өнімдері олардың таңбалануы тұрғысынан», КО ТР 029/2012 «Та-
мақ қоспаларына, хош иістендіргіштерге және технологиялық құралдарға қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкестендірілген». XS™ сау- 
да белгісінің алкогольсіз газдалған тоник сусындары 18 жасқа толмаған балаларға, жүктілік және лактация кезінде, сондай-ақ жүйке 
қозғыштығының жоғарылауымен, ұйқысыздықпен және артериялық гипертензиямен ауыратын адамдарға қолдануға ұсынылмайды.
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ARTISTRY™ бренді өткен ғасырдың 60-шы 
жылдарының соңында пайда болды. Ал оның 
негізін қалаған — жаңашыл ғалымдар, Nutrilite™ 
компаниясының иелері — ерлі-зайыпты Карл 
мен Эдит Ренборгтер. Алғашқы косметикалық 
тері күтімі құралы табиғи ингредиенттерден 
жасалған. Бірнеше жыл бойы Карл Ренборг 
өзінің зертханасында сүйікті әйелі мен тағы 
бірнеше адамға косметика жасап келген. 1958 
жылы ARTISTRY™ брендінің негізін қалауға 
себепші болған Edith Rehnborg Cosmetics 
(ERC) бренді дүниеге келді.  Эдит Ренборгтың 

Эдит РенборгКарл Ренборг

ҰЛЫ МАХАББАТТЫҢ 
ОҚИҒАСЫ

өзі әр әйел онсыз да табиғатынан сұлу, тек сол 
сұлулықтың табиғилығына баса назар аудару 
керек деген ойды алға тартты. Өзіне күтім жасап, 
денсаулығына мән беретін кез-келген әйелде 
өзіне тән қызықты, тартымды және ерекше 
қасиеттер болады. Өзгелерден ерекшелену өз 
күші мен мүмкіндіктеріне деген сенімді күшейтеді. 

 
Әйел сұлулығының 
50 жылдан астам 
қамқорлығы 

ARTISTRY™ 
ФИЛОСОФИЯСЫ: 

ТАБИҒАТТЫҢ ҚУАТЫ

ҒЫЛЫМНЫҢ 
ЖЕТІСТІКТЕРІ 

АРНАЙЫ ТӘСІЛ

Сұлулық20 21

Әдемі көрініп, өзін әрқашан 
жас және тартымды сезіну — 
әр әйелдің табиғи қалауы.

Әйелге тамсанып, табиғатқа 
қайран қалатын ARTISTRY™ бренді 
әйел сұлулығының негізі — сау 
теріден басталады деген қағиданы 
ұстанады.

Сапалы және әсерлі табиғи 
ингредиенттерден тұратын дұрыс 
таңдалған күтім және салауатты 
өмір салты сұлулықты сақтауға, 
оның табиғи негізіне назар 
аударуға және жастықты ұзартуға 
көмектеседі.

ӘРҚАЙСЫСЫМЫЗ 
ҚАЙТАЛАНБАС ТҰЛҒА 
БОЛҒАНДЫҚТАН, 
ТЕРІМІЗ ДЕ ӘРТҮРЛІ. 
ОНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ 
ӘРДАЙЫМ ӨЗГЕРІП 
ТҰРАДЫ.

50 жылдан астам уақыт бойы 
тері күтімі тәжірибесі мен терең 
ғылыми зерттеулері бар ARTISTRY™ 
терінің барлық түрлері мен 
қажеттіліктері үшін әлем әйелдеріне 
ең озық шешімдер ұсынады. 
Сондықтан, ARTISTRY™ — бұл 
әрбір әйелдің жеке қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын сұлулық.

ТЕРІҢІЗДІ «ТЫҢДАҢЫЗ» — 
КҮТІМДІ КӘСІБИ 
МАМАНДАРҒА СЕНІП 
ТАПСЫРЫҢЫЗ ЖӘНЕ 
БІРЕГЕЙ ARTISTRY™ 
ӨНІМДЕРІМЕН БІРГЕ 
АЖАРЛАНА ТҮСІҢІЗ!



ARTISTRY™ 
INTENSIVE SKINCARE* 
«ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН ДЕТОКС» ЖИЫНТЫҒЫ

1 Вита-Си.
2 Мукор Михей.
3 Stephens & Associates зерттеулеріне сүйене отырып, C09-D269 № есеп.
4 Cantor Research Laboratories Inc. № RPT 019-16-ASC клиникалық сынақтары негізінде.

ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE* интенсивті 
әсер ететін өнімдері терінің қорғаныш қызметін 
жақсартып, оның тез қалпына келуіне 
көмектеседі. 

Жинақтың құралдары кешенді түрде жұмыс 
істейді: пилингтің белсенді заттары тері 
жасушаларының жаңаруына ықпал етеді, 
ал қос әсерлі С дәрумені мен гиалурон 
қышқылы бар өнімнің құрамындағы күшті 
антиоксиданттар мен гиалурон қышқылы 
бос радикалдарды бейтараптандырып, 
теріні ылғалдандырады.

*     Қарқынды тері күтімі.
**   10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды.
*** Қолдану әсерін косметикалық / хирургиялық процедуралардың нәтижелерімен салыстыруға болмайды.

-10 %
БІРГЕ 

   ТИІМДІРЕКЕ**

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

 ARTISTRY™  
INTENSIVE SKINCARE
 БЕТ ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН 
ЖАҢАРТУШЫ ПИЛЛИНГ
107998 20 мл

• Өнімдегі Mucor miehei2 
саңырауқұлақ ферменттері 
терінің табиғи рН деңгейіне 
бейімделіп, тірі жасушаларға 
әсер етпей немесе тітіркенуді 
туғызбай тек өлі тері 
жасушаларын алып тастайды 

• Бір рет қолданғаннан кейін 
тері бірден жарқырайды, 
ұстағанда жұмсақ әрі 
жағымды, ал 6 апта бойы 
тұрақты қолданғаннан3 кейін 
терінің серпімділігі мен 
ылғалдылығы жоғарылайды, 
құрылымы жақсарады, 
қартаю әжімдері мен дақтар 
азаяды

24 263 28 545 

 ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE
 SKINCARE С ДӘРУМЕНІ ЖӘНЕ 
ГИАЛУРОН ҚЫШҚЫЛЫ  ҚҰРАЛЫ
120524  12 мл + 0,61 г

• Vita-C1 кешенінің құрамында С 
дәруменінің екі түрі бар: таза 
(белсендіргіш қалпақшада) және 
ацерола шиесінің сығындысы 
құрамындағы фитонутриент(сарысу 
түрінде). Антиоксидант ретінде 
әрекет етіп, теріні нығайтып, тірек 
құрылымын жақсартады. Терең 
мимикалық және қартаю әжімдерін 
азайтуға көмектеседі

• Екі жақты гиалурон қышқылы кешені 
терінің серпімділігін арттырып, 
ылғалдандырады. 

18 662 21 955  

«6 апта ішінде 
тері детоксы»
бағдарламасы

ПТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

КӘСІБИ ШЕШІМДЕР: 
ТЕРІГЕ САЛОН КҮТІМІ 
ЖАСАЛҒАНДАЙ ӘСЕР 
ҚАЛДЫРАДЫ***

ӘЙЕЛДЕРДІҢ 86%-Ы 
12 АПТА ПАЙДАЛАНҒАННАН 
КЕЙІН МИМИКАЛЫҚ 
ӘЖІМДЕРДІҢ НЕГІЗГІ 
ТҮРЛЕРІ АЗАЙҒАНЫН 
БАЙҚАДЫ4 

ТЕРІНІҢ ЖАҢАРТЫЛУ 
ҮДЕРІСІН ЖАҚСАРТЫП, 

ЖАРҚЫРАТАДЫ. 

Жиынтықты сатып алу

14+

303253

 38 632 45 450 

Біздің теріміз күн сайын қоршаған ортаның 
зиянды әсеріне төтеп береді. Ағза сияқты, теріде 
де уыттар мен бос радикалдар жинақталады. 
Соның салдарынан тері құрғап, түсі өзгереді, 
мезгілінен бұрын мимикалық әжімдер пигменттік 
дақтар пайда болады. 

ТЕ

РІНІҢ БАРЛЫҚ 

ТҮРЛЕРІ ҮШІН

ТЕ

РІНІҢ БАРЛЫҚ 

ТҮРЛЕРІ ҮШІН

ТЕ

РІНІҢ БАРЛЫҚ 

ТҮРЛЕРІ ҮШІН

ЖАҢА ЖӘНЕ 
ЖҰМСАҚ ТЕРІ
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Мұқият және жұмсақ тазарту және 
оңтайлы ылғалдандыру – теріні 
қорғайтын және тыныштандыратын 
күнделікті күтімнің қарапайым 
және тиімді компоненттері.

 *  10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды

Сіздің 
теріңіз үшін — 
қалыпты жайт!

Теріңіздің балғын әрі сау көрінуі үшін 
тек жастықтың әлеуетіне сенбеңіз. 
Жақсы күтім көрген, тап-таза тері, тіпті 
20 жасында тиісті күтім жасалмаған 
теріге қарағанда жақсырақ көрінеді.

Жиынтықты сатып алу

14+

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК*

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК*

122303

12 645 14 877 

essentials by ARTISTRY™
 «БАЛҒЫН ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН 
КҮНДЕЛІКТІ КҮТІМ НЕГІЗІ» 
ЖИЫНТЫҒЫ

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

Жиынтықты сатып алу

14+

303382

12 217 14 373 

essentials by ARTISTRY™
 «SPF 30 КҮН СӘУЛЕСІНЕН 
ҚОРҒАЙТЫН ЛОСЬОНЫ БАР 
ТЕРІГЕ АРНАЛҒАН БАЗАЛЫҚ 
КҮТІМ» ЖИЫНТЫҒЫ

essentials by ARTISTRY™
 МАКИЯЖДЫ КЕТІРУГЕ 
АРНАЛҒАН МАЙЛЫҚТАР
121549  25 дана/қаптама 

• Макияжды және кірді жұмсақ 
әрі тез кетіреді

• Теріге сергектік береді, 
майлы із қалдырмайды және 
құрамындағы Е дәруменінің 
арқасында оны құрғатпайды, 
терінің ылғал сақтайтын 
тосқауылын күшейтеді

3 175 3 735 

essentials by ARTISTRY™
ЖУЫНУҒА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
121547 125 мл

• Макияжды кетіреді, теріні және 
тері саңылауларын тазартады, 
оңай жуылады

• Қияр, алоэ вера және ақшілік 
тал қабығының сығындылары 
теріні тыныштандырады, 
сергітеді және жұмсартады 

• Мырыш тұзы майдың 
түзілуін бақылауға және 
майлы жылтырды кетіруге 
көмектеседі, ал ацерола 
шиесінің сығындысы терінің 
қорғаныш қызметін күшейтеді

4 110 4 835 

essentials by ARTISTRY™
 SPF 30 КҮН СӘУЛЕСІНЕН 
ҚОРҒАЙТЫН СҮЗГІШІ БАР 
ЛОСЬОН
122162  50 мл

• Теріні 8 сағатқа дейін 
ылғалдандырады* және 
майдың артық мөлшерін 
сіңіреді 

• Ацерола шие 
сығындысынан алынған 
С дәрумені антиоксидантты 
қорғауды қамтамасыз етеді

6 290 7 400 

essentials by ARTISTRY™
ЫЛҒАЛДАНДЫРАТЫН КРЕМ
121693  50 мл

• Макадамия, ши және 
бор майлары ұзақ уақыт 
ылғалдандырады және 
консистенциясы жеңіл

• Көк лотос сығындысы 
теріні жұмсартады және 
тыныштандырады, ал Е және 
В5 дәрумендері омега-3 және 
омега-6 қышқылдарымен 
үйлесіп, терінің қорғаныш 
тосқауылын күшейтеді

6 766 7 960 

2-де 1: 
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ 

СЕРГІТУ

12 САҒАТ БОЙЫ 
ЫЛҒАЛДАНДЫРУ**

ӘРДАЙЫМ 
ЖАНЫҢЫЗДАН 

ТАБЫЛАТЫН 
ТЕРІНІ ТАЗАРТУҒА 
АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ

ЗИЯНДЫ 
УЛЬТРАКҮЛГІН 
СӘУЛЕЛЕРДІҢ 

ӘСЕРІНЕН ЖОҒАРЫ 
ДЕҢГЕЙДЕ ҚОРҒАУ 

 * MarketVision зерттеулері жүргізген тұтынушыларға арналған тест # 17-0849.
** № C07-D069 клиникалық зерттеуі - Stephens & Associates, Inc.

™

Шығу тегі 
табиғи белсенді 
ингредиенттер

Ерлер мен 
әйелдер үшін 

келеді

14 жастан 
бастап қолдануға 

болады
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КЕМШІЛІКТЕРМЕН 
қоштасыңыз!

essentials by ARTISTRY™
ПРОБЛЕМАЛЫ БЕТ ТЕРІСІНЕ
АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
121658 30 мл

• Кемшіліктерді азайтып, 
қызарудың алдын алады, 
терінің күтім көргені 
байқалады 

• Майдың түзілуін бақылауға 
көмектеседі, майлы жылтырды 
кетіреді 

• Сиқырлы жаңғақ пен жасыл 
шай сығындылары теріні 
тыныштандырады және 
қалпына келтіреді, оның 
қорғаныш қызметтерін 
күшейтуге көмектеседі

4 475 5 265 

 *  10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге 
сатып алсаңыз ғана жарамды.

ТЕРІГЕ КҮТІМ 
ЖАСАП, МАЙЫ 

ЖЫЛТЫРДЫ 
КЕТІРЕДІТеріге күтім жасап, майы жылтырды 

кетіреді мәселелерімен таныс болсаңыз, 
күнделікті күтіміңіздің қатарын 
кемшіліктермен күресуге және теріңізді 
таза әрі тегіс етуге көмектесетін арнайы 
өнімдермен толықтырыңыз.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

essentials by ARTISTRY™
ПРОБЛЕМАЛЫ БЕТ ТЕРІСІНЕ
АРНАЛҒАН СЕРГІТЕТІН ТОНИК
121657 200 мл

• Құрамында майлы жылтырды 
кетіретін 0,5% салицил қышқылы 
бар

• Лимон сығындысы қызарумен 
күреседі, алоэ тері саңылауларын 
тазартады және кішірейтеді

• Ұзақ қолданған кезде теріңізді 
жақсартады

5 368 6 315 

essentials by ARTISTRY™
SPF 30 СҮЗГІСІ БАР КҮН 
СӘУЛЕСІНЕН ҚОРҒАЙТЫН 
ЛОСЬОН
122162 50 мл

• Антиоксидантты қорғауды 
қамтамасыз етеді, сонымен 
қатар теріні қоршаған ортаның 
агрессивті факторларынан, 
соның ішінде ультракүлгін 
сәуледен қорғайды

• Теріні ылғалдандырады және 
нәрлендіреді

6 290 7 400 

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАЙТЫН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

КӨЗГЕ КӨРІНЕТІН 
ҚЫЗАРҒАН ДАҚТАРДЫ 

АЗАЙТАДЫ

ҚОРҒАЙДЫ, 
ЫЛҒАЛДАНДЫРАДЫ 

ЖӘНЕ ТЕРІНІҢ АРТЫҚ 
МАЙЛАРЫН СІҢІРЕДІ

™

Табиғи ингредиенттері бар жұмсақ әрі 
тиімді, нақты әсерлерді қамтамасыз 
етіп, мәселелерді шешуге бағытталған 
формулаларды таңдаңыз.

Жиынтықты сатып алу

14+

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК* 303254

 14 520 17 082 

essentials by ARTISTRY™
ПРОБЛЕМАЛЫ БЕТ ТЕРІСІНЕ 
АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҚ
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*

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
БЕТ ТЕРІСІН ӨЛІ 
ЖАСУШАЛАРДАН АРЫЛТУҒА 
АРНАЛҒАН МАСКА
122339 100 мл

• Теріні өлі жасушалардан 
арылтып, саңылауларын 
тазартады

• Теріні тегістеп, өңін жақсартады, 
шаршаған теріні «оятады»

Сіздің теріңізге нақты 
не қажет
маскалар қоспасын 
таңдап, өзіңізге қажет 
рецептіні жасаңыз! 
Сондай-ақ, терінің 
қажеттілігіне қарай дер 
кезінде өзгертіп отыру 
керек.

Тиімділік мәселелері 
Әр формула белгілі бір 
қиындыққа бағытталған 
және NUTRILITE™ 
табиғи ботаникалық 
қоспаларымен 
байытылған. Небәрі 7 
минут ішінде нәтижесін 
байқай бастайсыз!

Өзіңіздің күтім 
тәжірибеңізді рахатқа 
айналдырыңыз 
Маска құрылымдары 
керемет: түстері қанық әрі 
сәнді, хош иістерге бай — 
әрқайсысы ерекше*.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
БЕТ ТЕРІСІН
ЫЛҒАЛДАНДЫРУҒА
АРНАЛҒАН МАСКА
122343 100 мл

• Терінің бірден және терең 
ылғалдануын қамтамасыз етеді 

• Бет терісін балғын, тегіс етіп, 
жылтыратады

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
БЕТ ТЕРІСІН ТАЗАРТУҒА
АРНАЛҒАН МАСКА
122342 100 мл

• Майлы жылтырды кетіріп, 
құрғатады

• Терінің сырт көрінісін 
жақсартады

Мульти- 
маскинг
қуаты:
7 минутта
нәтиже
береді!

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
БЕТ ТЕРІСІНІҢ РЕҢІН АҒАРТУҒА 
АРНАЛҒАН МАСКА 
122340 100 мл

• Терінің түсін тегістейді; көздің 
астындағы аймақ үшін патч ретінде 
қолдануға болады 

• Энергиямен қанықтырады және 
жарқырау әсерін береді

КЕЗ КЕЛГЕН МАСКА  

12 954 15 240 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ Бес маскадан 
тұратын топтама соңғы жылдардағы тері күтімінің ең 
қызықты тенденциясын ұсынады — мультимаскинг. 
Маскалар жеке-дара жұмыс істейді, бірақ беттің әр 
түрлі аймақтарына арналған әртүрлі маскаларды 
таңдау арқылы сіз терінің бірнеше қажеттіліктерін 
бір уақытта шешуге және күтімнің косметикалық 
әсерін арттыруға мүмкіндік аласыз. 

БӘРІН 
СЫНАП КӨР!

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

 ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
 БЕТ ТЕРІСІН ӘРЛЕНДІРІП, 
 МОДЕЛЬДЕУГЕ АРНАЛҒАН 
МАСКА 
122341 125 мл

• Теріні тығыздап, серпімділік 
береді 

• Әжімдерді тегістейді және уақыт 
салған «іздерді» өшіреді

ДАЙЫН ШЕШІМДЕР
Біз сіздің пайдаңыз бен 
ыңғайлылығыңыз үшін 
қамқорлық жасап, терінің негізгі 
қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін ең тиімді тәсілді ұсынатын 
4 жиынтық дайындадық.

БАРЛЫҚ 
ЖИЫНТЫҚТАРДЫ 
ОСЫ ЖЕРДЕН 
ТАБАСЫЗ::

303620

34 976 41 148 

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
«ЖАРҚЫРАП ТҰРҒАНДАЙСЫҢ» 
БЕТКЕ АРНАЛҒАН МАСКАЛАР 
ЖИЫНТЫҒЫ

-10 %
БІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

14+

* Artistry™ өнімдерінің ішінде. ** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік сатып алуға жарамды.

МУЛЬТИМАСКИНГ СЕАНСЫ — ҚЫЗДАРДЫҢ БЬЮТИ-БАСҚОСУ 
ҮШІН КЕРЕМЕТ ОЙ. ҚҰРБЫҢЫЗҒА ХАБАРЛАСЫП, ҮЙДЕ СПА-САЛОН 
ОРНАТЫҢЫЗ. КӨҢІЛДІ ӘРІ ПАЙДАЛЫ!

Ф
ИТОНУТРИЕНТТЕР Б

АР

Сұлулық28 29



+

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
сарысуы — сіздің жеке
сұлулық эликсиріңіз
ARTISTRY™ инновациясының арқасында сізде теріңіздің қандай күтімді 
қажет ететінін және оның қажеттіліктерін шешу үшін өзіңіздің жеке 
интенсивті еміңізді сарысу түрінде құрудың ерекше мүмкіндігі бар. 
Енді сіздің сарысуыңыз бірден үшеуін шеше алады. Өзіңіз үшін нақты 
не қажет екенін ғана білуіңіз керек! 

*   Amway компаниясының F.A.C.E.S сауалнамасы негізінде. 
** Жеке қолданылмайды. *** Клиникалық зерттеулердің нәтижелері негізінде.

«ЫЛҒАЛДАНДЫРУ» 
ЖИЫНТЫҒЫ 
123754

24 127 28 385 

«АҒАРТУ» ЖИЫНТЫҒЫ 
123755

26 320 30 965 

«ӘЖІМДЕРГЕ ҚАРСЫ» 
ЖИЫНТЫҒЫ
123756

26 320 30 965 

«ЛИФТИНГ» ЖИЫНТЫҒЫ 
123757

28 509 33 540 

«ПИГМЕНТАЦИЯҒА ҚАРСЫ» 
ЖИЫНТЫҚ 
123758

28 509 33 540 

ЫЛҒАЛДАНДЫРУ 
КОНЦЕНТРАТЫ 

АҒАРТАТЫН 
КОНЦЕНТРАТ

ӘЖІМГЕ ҚАРСЫ 
КОНЦЕНТРАТ

ҚУАТТАНДЫРУ 
КОНЦЕНТРАТЫ

БЕТ ТЕРІСІН 
АҒАРТЫП, 
ТЕГІСТЕЙТІН 
КОНЦЕНТРАТ 

БАЗА** — үш түрлі таңдалған концентраттарды 
қосуға болатын NUTRILITE™ органикалық 
өсімдіктен алынған фитонутриенттермен 
толтырылған арнайы құрастырылған негіз. 
Ол теріні нәрлендіреді және белсенді 
ингредиенттердің концентраттарға енуін 
175%-ға арттырады***.

КОНЦЕНТРАТТАР — терінің бес түрлі негізгі 
қажеттіліктеріне бағытталған белсенді 
ингредиенттердің шоғырлануы жоғары 
формулалары.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ 
ЖЕКЕ САРЫСУ = БАЗА + КОНЦЕНТРАТ ТАҢДАҢЫЗ.
ТАҢДАҢЫЗ. АРАЛАСТЫРЫҢЫЗ. ӨЗ ҚАЖЕТІҢІЗГЕ СӘЙКЕСТЕНДІРІҢІЗ.

ӘЙЕЛДЕРДІҢ

97,7 %
ТЕРІГЕ БІР МЕЗЕТТЕ 
БІРНЕШЕ КҮТІМ 
ЖАСАУДЫ ҚАЖЕТ 
ЕТЕДІ*

* Сұлулықтың ең үздіктері. ** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік сатып алуға жарамды. *** ПауэрИнфьюзд. 

Араласқанға дейін концентраттардың барлық 
қасиеттерін сақтайтын ерекше PowerInfused***, 
технологиясының арқасында қолданбастан 
бұрын дайын жеке сарысуды аласыз.

 База +
H       Ылғалдандыратын 

концентрат

W  Әжімдерге қарсы 
концентрат

F  Әлдендіретін 
концентрат

САТЫЛЫМ ҮЗДІГІ!
ARTISTRY SIGNATURE SELECT™
БЕТ ТЕРІСІН ЖАСАРТАТЫН №4 
ПРОМО-ЖИЫНТЫҚ  

-10 %
БІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

25  
ТҮРЛІ ТӘСІЛ!

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы
XXX  — каталог бағасы

*

РЕСЕЙ
2019

303265

47 376 55 737 

ӘСЕРДІ КҮШЕЙТ!
Бірнеше концентраттарды 
бірге қолдану синергетикалық 
әсерге қол жеткізуге және теріні 
күтуді барынша тиімді қылуға 
мүмкіндік береді. 

Осылайша, үш концентратты 
базаның бірігуі — терінің  
бірнеше қажеттіліктеріне 
бірден әсер етуге мүмкіндік 
беретін ең оңтайлы шешім.

ЖИЫНТЫҚТЫ 
САТЫП 
АЛУ:

14+

О
ҚЫРМАНДАР ТАҢДАУЫ

Сұлулық30 31



Сұлулық32

ARTISTRY EXACT FIT™
SPF 35 БАР BB КРЕМ 
118209 30 мл

• Макияждың негізін 
қалыптастырып, оның ұзақ 
уақыт өзгеріссіз сақталуын 
қамтамасыз етеді 

• Тері түсін тегістейді және тері 
саңылауларын кішірейтеді 

• Терең ылғалдандырады және 
ультракүлгін әсерінен ұзақ 
уақыт қорғайды 

• Көрінбейтін жеңіл түсі әртүрлі 
теріге тамаша сәйкес келеді

11 904 14 005 

МАКИЯЖ- 
ДАҒЫ КӨП 
ФУНКЦИОНАЛ- 
ДЫЛЫҚ:
өзгелерден 
ерекше болыңыз!
Заманауи макияж өнімдері дегеніміз, ең 
алдымен — көпфункционалдылық, көрнекілік 
және тиімділік болып табылады.

Осы бес ARTISTRY™ өнімі толыққанды макияж 
жасап, өзіңді ерекшелендіруге мүмкіндік береді.

Түрлі әсерлер, түрлі көріністер үнемі мінсіз 
нәтижелерге қол жеткізеді. Бастысы сіздің теріңіздің 
жайлы болуын қадағалаймыз. Кез-келген қыз үшін 
must-have*!

ARTISTRY SKIN NUTRITION™
МАКИЯЖДЫ КЕТІРУ 
ЖӘНЕ ТЕРІНІ ТАЗАЛАУҒА 
АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ 
123791 200 мл

• Қос фазалы құрал қайтадан 
жууды қажет етпейді және бет 
терісінің кез келген аймағында, 
оның ішінде көз бен ерінге де 
қолдануға жарамды.  

• Терінің барлық түрлеріне 
жарамды және өзінен кейін 
майлы қабат қалдырмайды.
Бірнеше минут ішінде теріңіз 
таза және жарқын көрінеді.

10 429 12 270 

КЕРЕМЕТ НӘТИЖЕ: 
КҮТІМ ЖӘНЕ ТҮРЛІ 

ӘСЕРЛЕР!

ARTISTRY STUDIO™
КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ
ТУШЬ 3-ТЕ 1
7 мл

120872 Black\Қара

• Әр түрлі ұзындықтағы қылшықтары 
бар және жылжымалы дизайны бар 
екі жақты қылқалам сізге әртүрлі етіп 
бояуға мүмкіндік береді: қылқаламның 
ұзартылған күйіндегі көлемді және 
ойнақы қисықтық, көтерілген және 
бөлінген кірпіктер — қысқартылған 
күйде 

• Календула сығындысы, сонымен қатар 
Е және С дәрумендері кірпіктерді 
нәрлендіреді және күтеді 

• Кесектер қалдырмайды , кірленбейді 
немесе жан-жағына жағылмайды

8 933 10 510 

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
ЖАРЫҚТАНДЫРУЫ БАР ЕРІН 
ЖЫЛТЫРАҒЫ
6 мл

• Шағылысатын бөлшектер ерін 
көлемін үлкейтіп және көп қырлы 
түс әсерін тудырады

• Гиалуронды микросфералар 
терідегі ұсақ әжімдерді азайтады, 
ал табиғи жожоба және авокадо 
майлары гель құрылымына 
жылтыр береді 

• Бірге ұсынылатын жарықтандыру 
және айна арқылы макияжды 
қолма-қол түзету мүмкіндігі. Кез 
келген орында және кез келген 
уақытта!

8 814 10 370 

КӨПҚЫРЛЫ 
ЖАРҚЫРАУ, КҮТІМ 

ФОРМУЛАСЫ 

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — цена каталог бағасы *Маст-хэв.

СЕ
ЗІМ

ТАЛ ТЕРІМЕН БІРГЕ 

БАРЛ
Ы

Қ ТЕРІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН Ж
АР

АМ
Д

Ы

REAL RED 
118569

JUICY PEACH 
118567

PINK NUDE 
118566

SWEET MELON 
118568

PINK SUGAR 
118570

RASPBERRY  
KISS 
118573 

MISTY MAUVE 
118572

ROSE PETAL 
118571

МІНСІЗ БОЯЛҒАН 
КӨЗДЕР

2-ДЕ  1:  
МІНСІЗ ӨҢ ЖӘНЕ 

ТЕРІ КҮТІМІ

33

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™
СУҒА ТӨЗІМДІ КӨЗ ҚАРЫНДАШЫ
1,2 мл

118921 Black\Қара (күңгірт)

• Суға төзімді формула күні бойы 
сақталады 

• Мінсіз контур мен әсерлі жағылу: нәзік 
текстура жеңіл жағылады, салынбалы 
аппликатор дымқыл макияжға қажетті 
контурды жағуға көмектеседі

• Теріні нәрлендіретін жожоба, мақта және 
Е дәрумені майларынан тұрады және 
линза киюге жарамды

8 283 9 745 

КЕЗ КЕЛГЕН
МАКИЯЖ ТҮРІН

КЕТІРЕТІН
ТИІМДІ ҚҰРАЛ 



*

Денсаулықты 
сақтауға  
арналған нәзік 
күтім

Дене лосьонындағы ең тиімді табиғи 
ингредиенттерді таңдаудан бастап, 
нәрестелерге арналған өнімдер 
қатарындағы қауіпсіз құрамға (SLS* жоқ, 
парабендер мен бояғыштар жоқ) дейін 
Amway сіздің денсаулығыңызды ескере 
отырып, күтімнің әртүрлі қажеттіліктерін 
шешетін өнімдер ұсынады.

Сіздің табиғи 
сұлулығыңыз бен 
әсемдігіңізді нәзік 
және тиімді түрде 
көрсететін экологиялық 
стандарттарды қатаң 
ескере отырып, адам 
ағзасына және қоршаған 
ортаға зиянды заттарсыз 
қауіпсіз формулаларды 
жасаймыз!

БІЗДІҢ ЖЕКЕ КҮТІМГЕ 
АРНАЛҒАН ӨНІМДЕРІМІЗ 
ЖАҚСЫ НӘТИЖЕ 
ЖӘНЕ ЖАҒЫМДЫ 
ПАЙДАЛАНУДАН ҒАНА 
ТҰРМАЙДЫ

Жақсы күтім — бұл, ең алдымен, кез 
келген сәтте және кез келген жағдайда 
өз-өзіңе деген сенімділік. Өзіне назар 
аудартатын күлкі, шаштың жылтырауы 
және тазалығы — сыртқы имидждің 
маңызды элементтерінің бірі, былайша 
айтқанда біздің «визит карточкамыз» .

Бірақ күтім тек эмоционалды жағымен 
қана шектелмейді. 

Біз шын мәнінде дененің тазалығына 
көңіл бөліп, денсаулықты сақтауды 
түсінеміз: мысалы, таза, ылғалданған 
тері, өзін-өзі таза ұстауға және қорғауға 
қабілетті болып табылады. Ал сау ауыз 
қуысы – бұл эстетикалық әсер ғана 
емес, сонымен қатар ағзаға түсетін 
бактерияларға қарсы қажетті нәрсе.

Дене күтімі34 35

* Лауретсульфат натрия.



*  Джи энд Эйч.
**   Amway жүргізген зерттеулерге негізделген.
***     10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік сатып алуға жарамды.
**** Дезодорант-антиперспиранттан басқасы.

Ересектер мен 
3 жастан жоғары 
балаларға арналған****

Терінің барлық 
түріне арналған

Дерматологиялық 
тексеруден өтті

Күнделікті қолдануға 
арналған

3+

Дене күтімі36

НӘЗІК ТАЗАРТАДЫ 
ЖӘНЕ ҚҰРҒАҚ ТЕРІНІ 

ЖҰМСАРТАДЫ

  24 САҒАТ** 
БОЙЫ 

ЫЛҒАЛДАНДЫРАДЫ

КОНЦЕНТРАТТАЛҒАН 
ФОРМУЛА: 1 БӨТЕЛКЕ 
450 РЕТ ҚОЛДАНУҒА 

ЖЕТЕДІ***

G&H NOURISH+™
ДУШҚА АРНАЛҒАН ГЕЛЬ
118107 400 мл

• Құрамында терінің тітіркенуіне 
жол бермейтін патенттелген 
тыныштандыратын кешен бар* 

• Қосымша рахат алу үшін 
жағымды иіс пен жұмсақ 
көбіктенеді

3 383 3 980 

G&H NOURISH+™
ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ЛОСЬОН
118102 400 мл

• Бай, кремді құрылымы терінің 
ылғалдануын тез арада 129%-ға** 
арттырады және тез сіңеді 

• Апельсин гүлінен алынған бал мен 
ши майы терінің табиғи қорғаныш 
тосқауылын** қалпына келтіруге 
көмектеседі, ал асқабақ тұқымының 
майы теріні дәрумен және май 
қышқылдарымен нәрлендіреді. 

5 032 5 920 
G&H* өнімдері күн сайын теріңізге мұқият 
күтім жасайды және оның сырт көрінісін 
жақсартады. Олар сульфатсыз, ал 
тазартқыштары биодерозияланған**.

Барлық өнім өзара тамаша үйлеседі 
және бірін бірі жақсы толықтырады. 
Сонымен қатар, әр топтаманың өзіндік 
парфюмерлік құрамы бар.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

Енді жуынатын бөлмедегі сөрені жүздеген 
бөтелкемен толтырудың қажеті жоқ. Егер 
балаңыз «ересектерге арналған» дене 
лосьонын қолданып қалса, ал күйеуіңіздің 
душқа арналған гелі кенеттен бітіп қалса, 
алаңдаудың қажеті жоқ! Amway сізге 
тиімді және жан-жақты шешімдерді ұсыну 
арқылы мүмкіндігінше ыңғайлы және үнемді 
болуға тырысады: бүкіл отбасы үшін табиғи 
ингредиенттері бар тазалық пен тері күтімі 
өнімдері!

Жиынтықты 
сатып алу

14+

303249

 12 015 14 135 

G&H* НАБОР  
«БҮТІН ОТБАСЫНА 
АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ 
ДЕНЕ КҮТІМІ»

-10 %
БІРГЕ 

   ТИІМДІРЕК***

G&H PROTECT+™
КОНЦЕНТРАТТАЛҒАН
СҰЙЫҚ САБЫН
118117 250 мл

• Жағымсыз иістерді кетіріп, 
бейтараптандырады және 
балғындық сезімін береді 

• Қол терісін құрғатпайды, оны 
жұмсақ әрі тегіс етеді

2 626 3 090 

G&H PROTECT+™
ШАРИГІ БАР 
ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ
118120 100 мл

• Жағымсыз иістерді 
бейтараптандырады, оларды тек 
ғана жасырып қоймайды, терін 
жұмсақ және тітіркендірмей 
әрекет етеді; хош иісті 
инкапсуляциялау 
технологиясы сіздің 
өмір ырғағыңызға 
«бейімделеді» 

• Киімде із қалдырмай 
тез кебеді 

• Ерлер мен әйелдер 
үшін бірдей жарамды

2 308 2 715 

БҮКІЛ ОТБАСЫ ҮШІН ТЕРІНІҢ 
КҮНДЕЛІКТІ ТАЗАЛЫҒЫ:
қорғанышы мен қоректенуі!

* АҚШ-та шығарылған патент 8057830. ** isi GmbH & Co. жүргізген зерттеулер негізінде. KG есебі № RPT-SR 
008-14-APC. *** Amway жүргізген зерттеулерге сүйене отырып, диспенсерді бір уақытта бір рет басу арқылы. 
**** Amway жүргізген зерттеулерге негізделген.

*
37

   48 САҒАТҚА 
ДЕЙІН**** ТЕРЛЕУ 

МЕН ИІСТЕН 
ҚОРҒАУ
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Тістер мен тіс жиегінің әртүрлі 
ауруларын тудыратын бактериялар 
бүкіл ауыз қуысында орналасқан. 
Сондықтан оларға артық мүмкіндік 
бермей, кешенді түрде әрекет ету 
маңызды.

Glister ™ жинағының компоненттері 
жан-жақты қамқорлықты қамтамасыз 
етеді, бірін-бірі толықтырады, бірақ 
алмастырмайды. Мысалы, тістеріңізді 
жууды ауызды жуғышпен аяқтау 
ұсынылады — бұл қызыл иек пен 
барлық беттерді керемет тазартады, 
бірақ щетканы алмастырмайды. Тіс 
жіптеріне де қатысты: қанқұрттың дамуын 
болдырмау тек ғана щеткаға қол жетімді 
емес, бірақ өздігінен жағуға болмайтын 
тамақ қалдықтарын тазарту үшін бұл өте 
маңызды.

Сарапшылардың ортақ пікірі ауыз 
қуысының кешенді күтімі үлкен 
маңызға ие дегенге саяды. Ауыздан 
шыққан демнің тазалығы, әдемі 
күлкі мен керемет көңіл-күй сіздің 
сыйыңыз болмақ!

*   10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік 
сатып алуға жарамды.

**  Amway компаниясының зерттеу деректері негізінде.
***   Тістер арасындағы бір тазарту процедурасы үшін 45 см 

пайдалану ұсынылады.

Жиынтықты сатып алу

14+

glister™  
«АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ КЕШЕНДІ 
КҮТІМІ» ЖИЫНТЫҒЫ

303558

9 624 11 322 

-10 %
БІРГЕ 

ТИІМДІРЕК*

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ 
ГИГИЕНА ТЕК ТІСТЕРДІ 
ҒАНА ЕМЕС, СОНЫМЕН 
ҚАТАР ҚЫЗЫЛ ИЕКТІ, ТІС 
КЕҢІСТІГІН ЖӘНЕ ТІПТІ 
ТІЛДІ ТАЗАРТУДЫ ҚАМТУЫ 
КЕРЕК

glister™ ТІСКЕ АРНАЛҒАН 
ТАЗАРТҚЫШ ЖІБІ
0994 30 м

• Күшті, балауызданбаған, жалбыздың 
хош иісі бар жіптер ыдырамайды 
және талшықтарды қалдырмайды 

• Тістер арасындағы тығыз жерлерге 
оңай енеді, жұмсақ тазартады және 
қызылиекті зақымдамайды

1 606 1 890 

glister™
ӘМБЕБАП ТІС ЩЕТКАСЫ 
100957 4 дана/қаптама 

• Конус тәрізді бас тіпті жету 
қиын жерлерді де тазартуға 
мүмкіндік береді; орташа 
қатты қылшықтар тістерді 
керемет тазартады және 
қызылиекті зақымдамайды

• Тұтқаның эргономикалық 
пішіні қолыңызда тайып 
кетпейді және щеткалардың 
барлық қимылын сенімді және 
дәл орындауға мүмкіндік 
береді

3 659 4 305 

glister™
КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ
ТІС ПАСТАСЫ 
6833 150 мл/200 г

• 5-тен 1: жұмсақ тазартады, 
түйіндіктерді кетіреді, 
тісжегінің алдын алады, 
ағартады, таза тыныс береді 

• REMINACT ™ формуласы — 
клиникалық дәлелденген 
әсер**

2 065 2 430 

ЕУРОПА 
НАРЫҒЫНДАҒЫ 
САТЫЛЫМНЫҢ 

КӨШБАСШЫСЫ*

Тіс дәрігерлерінің күніне 2 рет тіс 
жууға кеңес беруі — бұрыннан 
келе жатқан әдет. Ауыз қуысының 
дұрыс күтімі тек тіс тазартумен 
шектелмейді.

Салауатты 
күлімсіреу  — 
дұрыс күтінген 
адамға берілген 
сыйлық

glister™
КОНЦЕНТРАТТАЛҒАН АУЫЗ 
ҚУЫСЫН ТАЗАЛАУҒА 
АРНАЛҒАН СҰЙЫҚТЫҚ
9949 50 мл

• Ауыз, жақ, тіл және тіл асты 
қабырғаларында бактериалды 
тақтаны тиімді түрде кетіред 
және азайтады 

• Жалбыз дәмі ауыз қуысын 
жағымды сергітеді, ұзақ уақыт 
тазалық сезімін сыйлайды

 3 362 3 955 

1 БӨТЕЛКЕ 
АУЫЗ ҚУЫСЫН   

100 
РЕТ ШАЮҒА 

  ЖЕТЕДІ**

ҚЫЗЫЛ ИЕККЕ 
ЗАҚЫМ КЕЛТІРМЕСТЕН 

САПАЛЫ ТАЗАЛАУ

Дене күтімі38

> 60
        ҚОЛДАНУ***

* Amway өнімдері арасында. ** Amway компаниясының зерттеу деректері негізінде.

Ресей 
стоматологтарының 
стоматологиялық 
қауымдастығымен 
мақұлданған

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы
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Жібектей сусылдаған шаш — әйел үшін 
нағыз әшекей, ал түсін немесе өңін өзгерту – 
бейнеңізді түрлендіру мен өзгертудің сүйікті 
тәсілдерінің бірі. Статистикаға сәйкес 10 
әйелдің 8-і шашын бояйды.

Бірақ, сіз білетіндей, біраз уақыттан кейін боялған бұрымдар 
түс қанықтылығын жоғалтады және жылтырамайды, тіпті 
жоғары сапалы бояумен боялғаннан кейін де шаш құрылымы 
зардап шегеді.

Егер сау келбетін жоғалтқан шаш сіз армандаған 
әсерге қол жеткізе алмаса, онда дұрыс күтімді таңдау 
маңызды.

Боялған және зақымдалған шаштарға арналған SATINIQUE™ 
аралас топтамалармен емдеу анар сығындысы мен жүзім 
тұқымының майына негізделген патенттелген ENERJUVE™ 
кешенінің арқасында керемет нәтиже береді. Олар түтіккен 
және құрғақ шаштың жылтырлығы мен тіршілігін қалпына 
келтіреді, оны қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды 
және боялған шаштың икемділігі мен беріктігін қалпына 
келтіреді.

303251

13 767 16 196 

Жиынтықты 
сатып алу

14+

SATINIQUE™ НАБОР  
«БОЯЛҒАН ШАШҚА 
АРНАЛҒАН ТҮСТІ ҚОРҒАУ» 
ЖИЫНТЫҒЫ

Ұзақ уақыт бойы 
шаштың түсін  
қалпына келтіру 
және қолдау

SATINIQUE™
ЗАҒЫМДАЛҒАН ЖӘНЕ БОЯЛҒАН
ШАШТАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЛЫПҚА
КЕЛТІРУШІ МАСКА 
119593 240 мл

• Қосымша күтім: бөлінген ұштарды қалпына 
келтіріп, шашты жібектей етеді; іштен әрекет 
етеді, әр шашты нығайтады және қорғайды 

• Боялған шаштың жарықтығын ұзартады, тарауын 
жеңілдетеді, күнделікті қолдануға жарамды

7 450 8 765 

SATINIQUE™
БОЯЛҒАН ШАШҚА АРНАЛҒАН
СУСАБЫН ЖӘНЕ КОНДИЦИОНЕР
Әрқайсысында 280 мл

• Табиғи ингредиенттердің кешені бар 
сульфатсыз формулалар 

• Боялған шаштың түсін ұзақ уақыт сақтаңыз, 
зақымдалған шаштың құрылымын қалпына 
келтіріңіз, шаштың ұштануын болдырмаңыз

Кез келгені  3 923 4 615 

ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУ. 

ҚУАТТАРНДЫРУ.  
ҚОРҒАУ

ТИІМДІ 
КӨЛЕМ, 

ЫҢҒАЙЛЫ 
ҚОЛДАНЫС!

НӘТИЖЕ — 
9 ЕСЕ* МЫҚТЫ 
ШАШ!

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

TM

110671110663

114949

114948

*Боялған шашқа арналған сусабын мен кондиционер, шашқа арналған «Қосарлы Қорғаныс» қайта қалыптастырушы маска мен бүріккішті  кешенді, әрі тұрақты түрде қолдансаңыз. 
Amway компаниясы жүргізген зерттеулерге негізделген. ** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды. *** Боялған шашқа арналған сусабынды қолдан-
саңыз. Amway компаниясы жүргізген зерттеулерге негізделген.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

-10 %
БІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

SATINIQUE™
«БОЯЛҒАН ШАШҚА АРНАЛҒАН 
СУСАБЫН МЕН КОНДИЦИОНЕР»
Әрқайсысы 750 мл

Кез келгені 8 963 10 545 
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ТҮСТІ САҚТАУ — 
45 РЕТ 

ПАЙДАЛАНУҒА  
ДЕЙІН***



Мінсіз 
қырыну 
және тері 
күтімі
Сонымен қатар, барлық жерде көретін 
сақал қою сән үрдісі қырыну қажеттілігін 
мүлдем жоққа шығармайтынын ұмытпаңыз. 
Керісінше, қырыну процесін тура және дәл 
басқаруға мүмкіндік беретін құралдармен 
сақалды немесе мұртты күту оңайырақ 
болады.

Сіз күнделікті қырыну және белгілі бір 
жерлерді сәндеу үшін HYMM™ жинағына 
сенім арта аласыз. Оларды пайдалану 
оңай, тиімді, сенімді болып табылады.  
Ал сәнді иісі олардың пайдасына 
қосымша ретінде сапасын дәлелдей 
түседі!

Жиынтықты сатып алу

14+

303250

10 083 11 862 

HYMM™
ЕРКЕКТЕРГЕ 
АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҚ

Ер адамдар қырыну кезінде жайлылықтың не 
екенін бұрыннан біледі. Олар үшін қырыну 
құралының функционалдығы мен ыңғайлылығы 
маңызды. Кез келген еркек терінің тітіркенуін 
болдырмауға және балғындық сезімін 
қамтамасыз ететін құралдарды қолдануға 
ұмтылады.

Дене күтімі42

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕКЕ*

ЖЕКЕ АЙМАҚТАРҒА 
АРНАЛҒАН МІНСІЗ 

КЛАССИКАЛЫҚ 
ҚЫРЫНУ ЖӘНЕ 

СӘНДЕУ

HYMM™
5 ТҮРЛІ ЖҮЗІ 
БАР ҰСТАРА
119627

• Ұсақ кесіктерсіз ең тегіс 
және жайлы қырынуға 
арналған 5 жұқа жүз; 
сабанды көтеретін 
жолағы бар қалқымалы 
бастың арқасында 
қиын жерлерде, тіпті 
қысқа қылдарды мұқият 
қырады

• Самай және 
мұрын-еріннің жан-
жағындағы аймақты 
сәндеуге арналған 
ыңғайлы триммер

• Е дәрумені мен алоэ  
верамен ылғалданды-
ратын жолақ және сабы 
эргономикалық резеңке-
лермен қапталған

3 383 3 980 

HYMM™
ҚЫРЫНУДАН КЕЙІН
ҚОЛДАНАТЫН БАЛЬЗАМ
119006 100 мл

• Аллантоин, глицерин және алоэ 
вера теріні құрғатуға және күйдіруге 
жол бермей, оны тыныштандырады 
және жұмсартады

• Е дәрумені терінің табиғи 
ылғалдылығын сақтауға көмектеседі 

• Гигиена: диспенсері бар бөтелке 
ауа мен қолдың жанасуына кедергі 
етеді

4 144 4 875 

ТЕРІҢІЗДЕГІ 
ТІТІРКЕНУСІЗ 

ЖҰМСАҚ ҚЫРЫНУ

ҚЫРЫНУДАН 
КЕЙІНГІ ТІТІРКЕНУДІ 

БАСЫП СЕРГІТЕДІ

* 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік сатып алуға жарамды. ** Ерлерге арналған.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

HYMM™
ҚЫРЫНУҒА АРНАЛҒАН 
КӨПІРЕТІН ГЕЛЬ
121206 200 мл

• Сабанды жақсы жұмсартады 
және ұстараға керемет сырғуды 
қамтамасыз етеді 

• Үнемді және ыңғайлы: гель қалың, 
жұмсақ көбікке айналады 

• Қызылмия тамырының сығындысы 
теріні тыныштандырады және 
қырынудан кейін тітіркенудің 
алдын алады

3 676 4 325 

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

**
43



Дене күтімі44 45

Аналарымыз тыныш:
ең кішкентай бүлдіршіндерге 
арналған балғын күтім 

Мұның өз себебі бар: жаңа туған нәрестелердің терісі тек 
қорғаныс қасиеттерін қалыптастырады және тітіркендіргіш 
факторларға өте сезімтал. Сондықтан, қатты уайымға 
салынатын аналар алғашқы күтім жасау құралдарының 
ингредиенттерін зерттейді — олар балаға барынша 
қолайлылықты қамтамасыз ету үшін міндетті түрде қауіпсіз 
және кез келген аллергиялық реакциялардың пайда болу 
қаупін болдырмауы керек.

G&H Baby өнімдері* кішкентай бүлдіршіндерге арналған, 
құрамында парабендерсіз, сульфаттарсыз және 
бояғышсыз шығарылған, белгілі және уақытпен тексерілген 
гипоаллергенді табиғи сығындылар мен майлар бар. Біздің 
өнімдер сенімді және жұмсақ қорғаныспен қамтамасыз 
етеді. 0+ белгісі өнімнің қатаң дерматологиялық 
тексеруден өткендігін қамтамасыз етеді.

G&H Baby* көмегімен балаңызға қамқорлық жасау 
ұмытылмас қуаныш пен үйлесімді қарым-қатынас 
сәтіне айналады!

G&H BABY*
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
ЫЛҒАЛДЫ МАЙЛЫҚТАР 
302421 74 дана/қаптама

• Теріні қалпына келтіруге және 
жұмсартуға көмектесетін аллантоинді 
жұмсақ тазартады 

• Жөргекті ауыстырған кезде дене терісін, 
және бет терісін қосқанда барлық дене 
үшін жарамды

1 258 1 480 

G&H BABY* БАСЫНАН АЯҒЫНА ДЕЙІН 
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН СУСАБЫН
302423 250 мл

• Нейтралды рН қосылған жұмсақ формула 
теріні және шашты жұмсақ тазартады және 
баланың нәзік терісін құрғатпайды 

• Құрамында ылғалдандыратын, жұмсартып, 
нәресте терісін нәрлейтін түймедақ пен 
алоэ вера бар 

• Офтальмологтар және дерматологтар 
тексерген

1 283 1 510 

G&H BABY* БАЛАЛАРДЫҢ 
ЖӨРГЕГІНЕ АРНАЛҒАН КРЕМ
302422 75 мл

• Құрамындағы пантенол 
және табиғи сығындылар 
тыныштандырады және 
қолайсыздықты басады, 
терең ылғалдандырады және 
баланың терісін өмірдің алғашқы 
күндерінен бастап қалпына 
келтіруге көмектеседі 

• Кремнің формасы ыңғайлы 
• Үнемді, тез сіңеді 
• Дерматологиялық тексеруден өтті

1 428 1 680 

Жиынтықты 
сатып алу

14+

303252

4 789 5 634 

G&H BABY* «БАЛА 
ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН 
БАЛҒЫН КҮТІМ» 
ЖИЫНТЫҒЫ

БАЛАЛАРЫ БАР 
ОТБАСЫНА 
ЫҢҒАЙЛЫ

ҰҚЫПТЫ ӘСЕР ЕТУ, 
БАСЫНАН АЯҒЫНА 

ДЕЙІН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТЕТІН КҮТІМ

БАЗДАНУДЫҢ 
АЛДЫН АЛАДЫ

БАЛАҒА 
ЖАЙЛЫЛЫҚ 

СЕЗІМІН БЕРЕДІ

Нәрестеге күтім жасау үшін косметиканы 
таңдау — ата-аналар үшін сәби өмірінің алғашқы 
күндерінде сөзбе-сөз кездесетін ерекше жауапты 
және қызықты шешім.

0+

Парабендер, силикондар, 
бояғыштар жоқ

Күнделікті 
қолдануға жарамды

Сезімтал 
теріге қолайлы**

Гипоаллергенді

*   Джи энд Эйч Бэйби.
** Amway тапсырысымен жасалған клиникалық зерттеулер негізінде.

*   Джи энд Эйч Бэйби. 
** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ БАҒАЛАҒАН 
ӨНІМДЕРДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК**

*

G&H BABY* БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫРУШЫ ЛОСЬОН 
302425 250 мл

• Құрамында түймедақ пен алоэ, Е дәрумені 
және табиғи май сығындылары бар: зәйтүн, 
бадам, мақта тұқымдары 

• Нәресте терісінің қорғаныс қабатын 
нәрлендіреді және нығайтады, ылғалдың 
оңтайлы деңгейіне көмектеседі 

• Дерматологиялық тексеруден өтті

1 351 1 590 
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Аналарымыз 
тыныш:
балалардың 
тістері қорғалған!
Баланың сүт тістерін тісжегіден қалай 
қорғауға болады — бұл барлық ата-
аналарды мазалайтын сұрақ. Өйткені, 
стоматологиялық емдеу көптеген 
балалар үшін стресс болып табылады.

glister™ KIDS*

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ТІС ЩЕТКАЛАРЫ 
120522 4 дана/қаптама 

• Тістерді жұмсақ тазартуға арналған 
жұмсақ қылшықтар балалардың тістерін 
зақымдамайды 

• Шаю оңай: белгілі бір түстің әр щеткасы 
бір мезгілге арналған 

• Тартымды дизайн, ұсынылған паста 
мөлшеріне таңба, арнайы пішін 
(қылқалам тегіс жерге қойылады және 
оған паста оңай сығылады), ыңғайлы 
ұстау, қауіпсіз пластиктен жасалған

2 856 3 360 

Жиынтықты 
сатып алу

14+

303336

4 957 5 832 

glister™ KIDS* 
«БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН АУЫЗ 
ҚУЫСЫНЫҢ КҮТІМІ»

-10 %
ВБІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

glister™ KIDS* 
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТІС ПАСТАСЫ 
120519 65 мл/85 г

• REMINACT™ формуласы тістерді жұмсақ 
тазартады, тісжегінің пайда болуына 
жол бермейді және құрамында фтор бар, 
эмальды қорғайды, минералдармен 
байытады 

• Құлпынайдың жағымды хош иісі бар гель 
түрінде дайындалған! 

• Пішіні ыңғайлы, тіпті ең кішкентай 
балалар де көтере алады

1 326 1 560 

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

2+

ҚАНҚҰРТТАН 
ҚОРҒАУ ЖӘНЕ 

ЭМАЛЬДІ НЫҒАЙТУ

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

*   Кидз. 
** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды

Өсіп келе жатқан тістердің сау 
дамуын қамтамасыз ету, оларды 
кариес ауруынан қорғау, эмаль мен 
қызылиекті нығайту үшін балаңызға 
ерте жастан бастап ауыз қуысын 
дұрыс күту әдетін қалыптастыру өте 
маңызды.

Тіс дәрігеріне барыңыз — оған нәрестеге 
щеткамен дұрыс қимылдарды көрсетіңіз, 
сонда бала қорқыныштан арылады.

Балаңызды тістерін үнемі жууға 
ынталандыру үшін өз мысалыңызды 
қолданыңыз — күніне кемінде 2 рет 
көрсетіңіз. Сіз щеткамен күнтізбені 
бастауға болады және әр таң мен кешті 
көрсететін щетка үшін күн мен айды 
салыңыз. Бала осындай «марапаттарды» 
жинайтын болады. Әрине, тиімді 
және жұмсақ стоматологиялық 
көмек көрсетіңіз. Glister™ KIDS* оны 
жеңілдетеді! Баланы кеңестері бар 
ыңғайлы щетка, «дәмді» құлпынай хош 
иісі бар паста, сыртында еліктіретін 
түстер мен суреттер қызықтырады.

ЖЫЛ 
БОЙЫНА 
ЖЕТЕТІН 

ЖИЫНТЫҚ!
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Үйдің тазалығы —  
салауатты өмір 
салтының негізі

L.O.C.™  
КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ 
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ  —   
бұл Amway-ді 1959 жылы 
шығарыла бастаған және 
бүгінде әлемнің 80 елі мен 
аумағында ең көп сатылатын* 
алғашқы биодезирленген 
бірден бір тазартқышы!

Толығырақ 57 бетте оқыңыз

ЖЫЛДАР БОЙЫ 
ДӘЛЕЛДЕНІП КЕЛЕ ЖАТҚАН 
ТАНЫМАЛДЫЛЫҚ!

Сонымен қатар, кішкентай балалар, 
қарт адамдар және терісі сезімтал 
немесе аллергиямен ауыратын 
адамдар үшін (олардың саны 
жылдан жылға көбейіп келеді) үшін 
гигиена ғана емес, экологиялық 
гигиена да маңызды.

Amway home™ өнімдері бүкіл үйді 
таза ұстауды жеңілдетеді және 
тездетеді.

Сіз өз жақындарыңызды қорғай 
отырып, ластанудан, қауіпті 
вирустардан және бактериялардан 
оңай арыласыз, сонымен бірге 
сіз төрт аяқты досыңызды қоса 
алғанда, әрбір отбасы мүшесінің 
қауіпсіздігі үшін тыныш боласыз — 
мұндай құралдар сіздің үйіңіздің 
экологиясын бұзбайды.

Майлар мен канцерогендерсіз 
тағамдардың және олардың құнды 
қоректік заттарының табиғи дәмі мен 

хош иісін сақтай отырып, iCook™ 
ыдысында пайдалы тағамдар 
дайындау арқылы сіз өзіңіздің 
денсаулығыңыз бен жақындарыңызға 
деген сүйіспеншілігіңізді көрсете 
аласыз.

Ең бастысы, сізде ең құнды 
нәрселерге — демалуға және 
жақындарыңызбен әңгімелесуге, 
шығармашылық пен өз үйіңіздегі 
жайлы және таза атмосферада 
өзіңізді күтінуге уақыт болады.

Үй — бұл ерекше орын. Біз 
мұнда уақыттың көп бөлігін 
өткіземіз, күш пен жігерді қалпына 
келтіруге тырысамыз және жалпы 
отбасылық дастархан басында 
отырып, ең маңызды нәрселермен 
бөлісеміз. Үй шынымен де біз 
үшін қамал болып қалуы үшін, 
онда мінсіз тазалықпен және 
үйдегі дәмді тағамдармен 
тығыз байланысты жайлылық 
атмосферасы болуы керек.

ҚАУІПСІЗ ҚОРШАҒАН 
ОРТА ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН 
ИММУНИТЕТТІ ҚОЛДАУ 
ҮШІН МАҢЫЗДЫ 

* Amway компаниясының өнімдері арасында.
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iCook™ 
ВОК ТАБАСЫ
105084 4 зат

 Таба құрылымының 
 Әмбебап қыры тамақты әртүрлі тәсілдермен пісіруге 

мүмкіндік береді: вок әдісімен, қуыру, булау, буға 
пісіру, бұқтыру

 Беріктік 
 Ұзақ мерзімге мықты, жоғары сапалы, тотқа төзімді 

болаттан жасалған 

 Сапа 
 Функционалды дизайны мұқият ойластырылған: түбі 

жалпақ — қабырғалары жоғарылаған сайын үлкейе 
түседі, қақпағы күмбез тектес, тұтқалары ыстыққа төзімді

138 643 163 110 

Пайдалы тағам ләззат сыйлау 
үшін не істеуге болады?
Соңғы уақытта денеміздің иммундық 
қорғанысын қолдау және денсаулықты 
сақтау үшін толыққанды пайдалы 
тағамға оралу қажеттілігі туралы 
көп естіп жүрміз. Көпшілігіміз дұрыс 
тамақтанудың маңыздылығын 
түсінсек те, өмір сүру қарқыны және 
тамақтанудың кейбір әдеттері — 
әртүрлі тағамдардың қол жетімділігі 
және жылдам тіскебасарларға үйреніп 
алуымыз — бізді игі ниеттерімізден 
жиі алшақтатып жібереді. Нәтижесінде 
үй иесі тағы да асығыс дүкеннен 
алған дайын тұшпараларды пісірсе, 
жас бойдақтар кешкі астың орнына 
пиццаға тапсырыс бере салады. Бүгінгі 
күні тағамға тапсырыс беру немесе 
аспаздық дайын тағамдарды сатып 
алу оларды үйде дайындағаннан гөрі 
оңайырақ әрі жылдамырақ көрінеді.

ICook™ бренді үйдегі тағамдарды 
мүмкіндігінше тез дайындауға, 
түрлендіруге және ең бастысы 
денсаулыққа пайдалы, әрі дәмді 
етіп пісіруге мүмкіндік береді!

ICook™-де ботқаңыз күйіп кетпей, 
көкөністер түсі мен дәрумендерін 
жоғалтпайды. Және мұның бәрі 
әдеттегіден әлдеқайда жылдам 

дайындалады. Мұндай мүмкіндік 
бірқатар патенттелген технология және 
жоғары сапалы материалдардың 
үйлесуімен түсіндіріледі.

Эргономикалық тұтқалар, кеңістікті 
үнемдейтін мөлшер, бірнеше тағамды 
бір уақытта көп деңгейлі құралдары 
арқылы әзірлеу сияқты ұсақ 
бөлшектерге дейін ойластырылған 
iCook™ өнімдері ең қарапайым, 
жаңадан бастаған адамды 
бірден тәжірибесі мол аспазға 
айналдырады.

Осылайша, iCook™ сіздің күшіңіз 
бен уақытыңызды ғана емес, 
сондай-ақ энергия шығындарын да 
үнемдейді. ICook™-нің эстетикалық 
көрінісі кез келген ас үйге әдемі 
үйлесімділік беріп, ең талғампаз 
қолданушының өзін 
тамақты оңай пісіру 
әдістерімен қуанта 
түседі!

Amway 
біздің ыдыс-

iCook™ 
БЛЕНДЕР
121639

• Көпфункционалды: қатты 
көкөністерді, жаңғақтарды және 
кесектелген мұзды бірден ұсақтап, 
жеміс-жидектер мен жұмсақ 
тағамдарды лезде езбелейді

• Үйде, жолда немесе жұмыста 
балалар тағамынан бастап 
кешкі коктейльдер мен пайдалы 
тағамдарға дейінгі көптеген 
толыққанды тамақтану 
нұсқалары жиынтықтағы 
жолүстіне арналған 
қақпақпен бірге 
қолжетімдірек болады

 

43 201  50 825 

*   АйЛив. АйЛав. АйКук.   
** 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды. 

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Жиынтықты сатып алу

303695

219 238 257 927 

iCook™ НАБОР  
«СУПЕР АСПАЗ» ЖИЫНТЫҒЫ 

-10 %
БІРГЕ 

  ТИІМДІРЕК**

аяқтарымыздың сенімділігіне кепілдік 
береді — барлық өнімдерде 2 жылға 
дейін сапа кепілдігі бар.

ICook™-мен «достассаңыз», 
сіз тек заманауи және сапалы 
ыдыс-аяқтарды ғана емес, 
сонымен қатар ас үйде 
сенімді көмекшілер мен 
қолдаушыларыңызды табасыз!

ӘМБЕБАП 
ҚҰРАЛ: ТІПТІ 

ПЕШТІҢ ОРЫНЫН 
АЛМАСТЫРА  

АЛАДЫ!

iCook™ 
ҚАҚПАҒЫ БАР 2,5 ЛИТРЛІК
ҮЛКЕН ТАБА 
122520

• Үш қабатты қабырғалардың арқасында 
бұқтыруға, тамақты тұздығымен бірге 
пісіруге, қуырып, қайнатуға, қуыруға, тіпті 
бәліш дайындауға жарайды 

• Эксклюзивті* VITALOK™ әдісі арқылы 
тамақты майсыз және сусыз «өз 
шырынымен» пісіруді қамтамасыз етіп, 
азық-түліктің құрылымын, хош иісін және 
құрамындағы дәрумендерін сақтауға 
көмектеседі!

71 498 84 115 

ЖОҒАРЫ 
ҚУАТТЫЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЫҚШАМДЫ 
КӨЛЕМ

* Amway өнімдері арасында.

51

ЖИЫНТЫҚТА — БУҒА 
ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН ТОР 
ЖӘНЕ ТАМАҚТАН ҚАЛҒАН 

АРТЫҚ ШЫРЫН МЕН МАЙДЫ 
АЛЫП ТАСТАУ ҮШІН АРНАЙЫ 

«ЛОТОС ЖАПЫРАҚТАРЫ» 
ТОРЫ БАР

14+



Үй52 53

Тазалық —  
денсаулықтың 
қарапайым 
қағидасы

*10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бірге сатып алсаңыз ғана жарамды.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы

DISH DROPS™ 
КОНЦЕНТРАТТЫ ЫДЫС
ЖУУҒА АРНАЛҒАН СҰЙЫҚТЫҚ 
110488 1 л

• Тиімділігі жоғары биологиялық 
ыдырайтын* формула қатты 
ластанған ыдыстарды да керемет 
тазартады, жылтыратады және 
зиянды қалдық қалдырмай 
толығымен шайып жібереді; суық 
суда тиімді 

• Дерматологиялық тексеруден 
өткен формулада фосфаттар мен 
күйдіргіш сілтілер жоқ, қол терісін 
тітіркендірмейді және ыдыстың 
барлық түрлеріне (соның ішінде 
нәрестелердің де) жарамды.

2 915 3 430 

2-ДЕ 1:
ТАЗАЛАЙДЫ ЖӘНЕ 

ЗАРАРСЫЗДАН- 
ДЫРАДЫ

84% БЕЛСЕНДІ 
ИНГРЕДИЕНТТЕР 

ТАБИҒИ КӨЗДЕРДЕН 
АЛЫНҒАН 

ТАЗАЛАУҒА 
АРНАЛҒАН 

  № 1 ӨНІМ**

AMWAY™ PURSUE™ 
КОНЦЕНТРАТТАЛҒАН 
ӘМБЕБАП
ЗАРАРСЫЗДАНДЫРҒЫШ 
ҚҰРАЛЫ 
284377 500 мл

• Қолданудың кең спектрі: ас үй мен 
жуыну бөлмесінен бастап балалар 
бөлмелеріне дейін 

• Вирустарға, бактерияларға және 
патогенді саңырауқұлақтарға қарсы 
әсер 

• 100% табиғи көздерден алынған  
ингредиенттер, құрамында хлор 
ағартқыштары, аммоний хлориді жоқ , 
табиғи жалбыз сығындысының арқасында 
жағымды хош иіс бар

2 065 2 430 

L.O.C.™
КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ 
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ 
0001 1 л

• 100-ге жуық үйде қолдану 
мүмкіндіктері — кез келген жууға 
болатын заттардың үстін тиімді 
тазартады, тіпті қолды жууға да 
жарайды

• Жұмсақ және қауіпсіз биологиялық 
ыдыраушы формула қайта жууды 
және шаюды қажет етпей, дақ 
қалдырмайды — үйді жинау оңай, 
әрі тез болады

• Танымалдылығы жылдар бойы 
сыналып келеді: Amway-дің ең 
алғашқы құралы!

2 635 3 100 

0+ 0+

0+

Қолдануға 
дайын 

3 бөтелке 
тазалағыш 

құралы

500 мл 
өнім

20 бөтелке ұй жинауға 
арналған әмбебат құрал

1 л L.O.C.™

*    «Аналитик-Хим» ЖШҚ СК-нің беттік-белсенді заттарға, жуғыш заттарға және бояулар мен лактарға арналған хаттамалары негізінде (аккредиттеу 
туралы № ROSS RU.0001.22XP18 сертификаты) ГОСТ 32509–2013 «Үстіртің белсенді заттар. Су ортасында биологиялық ыдырауды анықтау әдісі. 

** Amway home™ тазартқыш өнімдерінің арасында

L.O.C.™ 
ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН 
ЫЛҒАЛДАНДЫ-
РЫЛҒАН СҮЛГІЛЕР
110485 4 қ.×24 д. 

4 913 5 780 

DISH DROPS™ 
SCRUB BUDS™ 
МЕТАЛЛДАН 
ЖАСАЛҒАН ЫСҚЫШ
110490 4 д. 

2 057 2 420 

AMWAY™ 
БҮРІККІШ
ҚҰРАЛ

110483 1 д.

714 840 

AMWAY™ 
ҚАҚПАҒЫ БАР
ПЛАСТИКАЛЫҚ 
БӨТЕЛКЕ
110487 1 д.

582 685 Жиынтықты сатып алу

14+

303560

6 854 8 064 

«ЭКОТАЗАЛЫҚ» 
ЖИЫНТЫҒЫ

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК*

8 флаконов  
дайын 

сұйықтық

1 л 
өнім

Күн сайын үй тазалайтын заттардың иісіне 
бола, туғандарыңды үйден шығарып 
жіберген кезде химиясыз, экологиялық таза 
түрін іздеу туралы ойланған шығарсыз.

Amway компаниясы адамдар мен 
үй жануарларына, сіздің өмір сүру 
кеңістігіңізге және табиғатыңызға 
қауіпсіз, жоғары концентрацияланған 
табиғи ингредиенттерге 
мамандандырылған. Біз үшін тек бір 
сәттік үрдіс емес, бұл біздің компания 
60 жылдан бері ұстанып келе жатқан 
негізгі қағида.

Көпфункционалдылық пен әмбебаптық — 
Amway Home™ өнімдерінің тағы бір маңызды 
сапасы: өнімділігі жоғары өнімдер бүкіл үйді 
тазарта алады және ондаған стандартты 
бөтелкелерді ауыстыра алады.

Amway Home™ үй тазалау өнімдері — 
пайда, тиімділік және қауіпсіздікті сақтау! 
Олар үйдегі көрнекі емес, шынайы 
тазалықты сезіндіреді. Мысалы, сіз өзіңіздің 
отбасыңыздың мүшелері үшін алаңдамай, 
олардың денсаулығы қауіпсіздікте екенін 
біліп, тыныш бола аласыз.



Үй54

Жиынтықты сатып алу

14+

303561

14 708 17 303 

SA8™  
«ЖЕҢІЛ ЖУУ» ЖИЫНТЫҒЫ
100 ЖУУҒА ЖЕТЕДІ!

 МАТАЛАРДЫҢ 
БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІ МЕН 
ТҮСТЕРІНЕ АРНАЛҒАН 

ӘМБЕБАП ҚҰРАЛ

SA8™
КІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН 
КОНЦЕНТРАНТТЫ СҰЙЫҚ ҚҰРАЛ
112532 1 л = 50 рет жуу*

• Фосфаттар мен фосфонаттар жоқ 
• Суық суда да жуыла береді 
• Матаның барлық түріне, соның 

ішінде мембранадан тігілген 
спорттық киімдерге да жарамды 

• Табиғи ферменттерден дұрыс 
үйлесімделген — ақуыз дақтарын 
кетіретін энзимдер, биоыдырайтын 
тазартқыш ингредиенттер және 
табиғи жұмсартқыш ретінде кокос 
сабыныны қосылған

6 813 8 015 

SA8™
ТҮРЛІ ТҮСТІ ЖӘНЕ ҚАРА ТҮСТІ 
КІРЛЕРДІ ЖУУҒА АРНАЛҒАН 
КОНЦЕНТРАТТЫ СҰЙЫҚ ҚҰРАЛ 
124456 1 л = 50 жууға дейін*** 

• Фосфат және фосфонатсыз 
• Түстердің қорғаныс формуласы 

матаның ішіндегі бояғыш 
пигменттерді сақтайды, 
бояғыштардың басқа киімге 
түсуіне жол бермейді 

• Ферменттік целлюлазаның 
көмегімен түйіртіктердің пайда 
болуына жол бермейді

6 481 7 625 

SA8™ 
АЛДЫН АЛА ДАҚТЫ 
ЖОЮҒА АРНАЛҒАН 
БҮРІККІШ 
110403 400 мл

• Май және майлы құрамды 
заттарға, сия мен аяқ киімнің 
лактарына қарсы тиімді, 
ерлердің көйлектерінің 
жағалары мен жеңдерін 
алдын ала өңдеуге өте 
ыңғайлы

• Боялған, өңге төзімді 
маталардың барлық 
түрлеріне, соның ішінде 
балалар киімдеріне 
жарайтын жеңіл хош иісі бар 
жұмсақ өнім***

3 536 4 160  

АСА КӨП ЖУУДАН 
ЖӘНЕ СУҒА 

САЛЫП ҚОДАН 
АЛЫСТАТАДЫ

1 10% жеңілдік жиынтыққа кіретін өнімдерді бір реттік сатып алуға жарамды.
* Формула.  
** Натрий лаурилсульфаты/натрий лоретсульфаты.  
***  Жуу саны аз ластанған кірді жұмсақ суға жуу үшін ұсынылатын мөлшеріне негізделген.

Кір жуудың 
жаңа сапасы: 
қауіпсіз тиімділік 
Дақтан құтылып, сүйікті жейдені 
қалай бүлдіріп алмауға болады? 
Төсек жапқыштарын қалай таза 
ұстауға және сүлгілерді қалай 
жұмсақ етуге болады? Баланың 
нәзік терісіне зиян келтірместен 
оның киімінің мінсіз тазалығына 
қалай жетуге болады? Осы және 
осыған ұқсас сұрақтар күнделікті 
кір жуу кезінде қинап жібереді. 

Біздің тұтынушыларымыздың 
әрқайсысының денсаулығы 
мен жайлылығы үшін жасалған 
Amway Home™ кір жуу құралдары сізді 
экологиялық таза және қауіпсіздіктің 
есебінен тиімділікті таңдау 
қажеттілігінен босатады.

Фосфаттар, хлор, агрессивті БАЗ, 
SLS\SLES**, жасанды хош иістер

Септиктер 
үшін қауіпсіз 0%

ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ 
БАҒАЛАҒАН ӨНІМДЕРДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Біздің ерекше мақтанышымыз — 
биологиялық ыдырайтын 
Bioquest™ формуласы*. Ол нәзік 
маталарды жууға көмектесіп, төмен 
температурада тиімді жұмыс істейді, 
сезімтал теріні тітіркендіретін қалдық 
қалдырмай, жақсылап шайып тастайды 
және биологиялық ыдыраудың 
арқасында қоршаған ортаға зиян 
келтірмейді.

Сонымен қатар, Amway home™ 
өнімдері жан-жақты және 
көпфункционалды болғандықтан, 
пайдаланудың қарапайымдылығын 
қамтамасыз етеді. Олардың 
экономикалық тиімділігі үй 
шаруасындағы әйелдер үшін 
ақша құндылығы сияқты маңызды 
мәселелерді пайдаңызға шешеді.

-10 %
БІРГЕ 

 ТИІМДІРЕК1

SA8™ 
КІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН 
КОНЦЕНТРАТТЫ «АЛЬПЫ 
КӨГАЛДАРЫ» КОНДИЦИОНЕРІ
109852 1 л

• Статикалық электр қуатын 
жеңілдетеді және маталардың 
жұмсақтығын қалпына келтіреді, 
мыжылуды азайтып үтіктеуді 
жеңілдетеді 

• Эфир майларының арқасында 
киімдерге жаңа хош иіс береді 

• Қолмен және машинамен жууға, 
сондай-ақ кептіргішке қосуға 
жарайды

3 047 3 585 

1 БӨТЕЛКЕ 
100** РЕТ ЖУУҒА 

ЖЕТЕДІ!

МАТАЛАРДЫҢ 
ҚАНЫҚ ТҮСТЕРІН 

ҰЗАҚҚА ДЕЙІН 
САҚТАЙДЫ

*   Жуу саны орташа қатқыл суда жууға ұсынылған 
мқлшер негізінде есептеледі.

**   Жуу саны мөлшерді ескере отырып есептеледі: 
4,5-5 кг құрғақ кірге арналған 10 мл өнім (жарты 
қақпақ).

***   Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің негізінде 
№RU.77.01.34.015.E.000921.04.19 04.16.2019 ж.

Бағаның түсіндірмесі

XXX  — тұтынушы бағасы XXX  — каталог бағасы
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Брошюрада қамтылған ақпарат ешқандай жағдайда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының ережелерімен (Жалпы бөлім) анықталған ашық ұсыныс болып табылмайды 
және тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Тек Amway Kazakhstan ЖШС тіркелген клиенттеріне арналған. Брошюрада көрсетілген бағалар 2020 жылдың маусым айынан бастап жарамды. 
«Amway Қазақстан» ЖШС акциялар мен арнайы ұсыныстардың шарттарын, тауарлардың бағаларын алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы. Өнімнің қол жетімділігі өзгеруі мүмкін. Акциялар 
мен арнайы ұсыныстардың шарттары, тауарлардың қазіргі бағасы мен қол жетімділігі туралы ақпаратты жақын маңдағы Сауда орталығында немесе +7 (727) 321-03-00 және 8 (800) 050-55-
08 (Қазақстан үшін) телефондары арқылы немесе amway веб-сайтында тексеріңіз. kz. Бағалар ҚҚС есебімен көрсетілген. Осы брошюрадағы өнім суреттері нақты өнімдерден өзгеше болуы 
мүмкін. «Эмвэй Қазақстан» ЖШС, 501 кеңсе, 5 қабат,  Абылай хан даңғылы, 53,  Алматы ауданы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 050000 (A05A2K5); БИН 160640019152.
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