
Chcete sa zaregistrovať?
Tu je jednoduchý postup

Vyžiadajte si od svojho LifeWave 
poradcu jeho stránku: 

napr.  www.lifewave.com/mike

http://www.lifewave/mike
http://www.lifewave/mike
http://www.lifewave/mike


1. Prihláste sa na stránku vášho poradcu
napr. www.lifewave.com/mike

Zmeňte na Slovak 
Republic

2. Zmeňte jazyk 
3. Stlačte 

JOIN/Registrierung

http://www.lifewave.com/mike
http://www.lifewave.com/mike
http://www.lifewave.com/mike


Stlačte: CONTINUE – POKRAČUJ

Ďalší krok: zvoľ si krajinu
( kde máš trvalý pobyt)

JOIN NOW – registruj sa teraz
A ďalej si zvoľ  registračný balík



Zvoľ si  svoj výhodný balík - SELECT





Rozkliknutím a stlačením ADD si pridávate 
do košíka na pravú stranu, alebo odberáte „ 
X „

Indikátorom naplnenia košíka je farba čiary 
úplne dole
Žltá - ešte pridaj do košíka
Zelená  - OK
Červená – odober z košíka
Kedˇsi skončil s výberom – stlač CONTINUE

Napr. Balík Platinum – obsahuje 27 balení náplastí/patches. 
odobratím náplastí môžeš pridať iný produkt – viď Produkt 
Key - kľúč na zámenu 



Heslo/ min. 8 znakov s 
velkým písmenom a 
špec. Znakom 

Meno na kredit karte



Obchodné podmienky treba rolovať, až 
potom  súhlas s obchodnými 
podmienkami a  SUBMIT

Platnosť karty

CVV – trojčíslie na zadnej 
strane kredit karty

Zadajte adresu z 
platobnej karte/ na koho 
je vedená CC

Súhlas s obchod. 
Podmienkami a SUBMIT



Názov Počet 
balení
náplaste

Cena $
netto

Cena €
(brutto)

s DPH a DHL

Cena
1 balenia

BRONZ 1 99,95 $ 130 €

SILVER 6 299,95 $ 318 € 45 €

GOLD 13 499,95 $ 520 € 40 €

PLATIN 27 999,95 $ 1119 € 37 €

DIAMOND 41 1499,95 $ 1665 €
37 €

+ 3 mesiace Aktiv

Nové zloženie balíkov    
Vy si však môžete zostaviť registračný balík  napr.
-Winfit + náplaste
-ALAVIDA + náplaste + Maveric .....

Kombinujte,  skúšajte ... Konečná cena balíka Vás zastaví 
Kurz: 1,10

Na prepočet bol použitý kurz USD 1,20



Ak budete potrebovať pomoc, 
váš LifeWave poradca Vám rád 

poradí
alebo

Kontaktujte
Lifewave.slovakia@gmail.com

Renáta Smolková
0905 288 339

Tešíme sa, že budete členom LifeWave rodiny.
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