
 
 

 

Ne face mare plăcere să anunțăm lansarea oficială a Cărții de 
rețete online iCook pe Amagram Online. Gândită să vă ajute să 
folosiți la maximum gama de produse iCook, această colecție 
exclusivistă de rețete oferă o varietate de idei interesante pentru 
mesele de zi cu zi.  

Convenabilă și ușor de folosit, Cartea de rețete online iCook conține 
o mulțime de rețete internaționale care satisfac toate gusturile, 
adresându-se tuturor bucătarilor, indiferent de nivelul lor de 
pregătire. De la preparate de bază la meniuri festive fabuloase, totul 
se află la un click distanță!  

 

 

Rețetele sunt împărțite pe categorii, pentru a fi cât mai ușor de 
accesat (aperitive, feluri principale, preparate vegetariene, deserturi, 
smoothie-uri, etc.), toate conținând o listă detaliată a ingredientelor 
și ghiduri de preparare pas cu pas, pentru a garanta rezultate 
impecabile.  

Pătrundeți chiar acum în lumea exclusivistă a rețetelor Amway 
pentru a vedea oferta și a vă inspira!  
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O soluție pentru mese mai sănătoase, dar 
care vă ajută totodată și să faceți economie 
de spațiu! 
Gama de produse iCook™ include o mare varietate de vase de gătit 
și accesorii cu ajutorul cărora veți pregăti ușor preparate delicioase, 
nutritive și sănătoase, chiar la dumneavoastră acasă. Produsele 
iCook și accesoriile din colecție sunt create pentru a se completa 
reciproc în numeroase moduri. 

Datorită noii cărți de rețete online iCook, niciodată n-a fost mai ușor 
să profitați la maximum de această gamă de vase de gătit premium. 
O ocazie excelentă pentru întreprinzători de a se adresa noilor 
clienți iCook, precum și clienților existenți, evidențiind versatilitatea 
acestei game de produse premium. 

Mai mult decât atât, Cartea de rețete online iCook va fi actualizată 
regulat, pentru ca dumneavoastră să aveți întotdeauna ceva nou și 
interesant de încercat. Rezultatul - un aperitiv delicios sau o plăcintă 
cu fructe colorată, așa cum puteți vedea în aceste fotografii! 

Vizitați Cartea de rețete online iCook chiar astăzi pentru a afla mai 
multe:  

https://amagram.amway.ro/ro/world-of-products/recipes 
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