


Kim jesteśmy?

Firma zaawansowana technologicznie

• Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i  
wyglądu oraz wydłużenie życia każdej napotkanej osoby

• Bez leków, tabletek, opioidów czy zastrzyków

• Nasza opatentowana technologia wykorzystuje energię 
świetlną, która wspomaga proces uzdrawiania już na 
poziomie komórkowym

Widoczne i odczuwalne rezultaty są... 
…zdumiewające



Kim jesteśmy?

Firma zaawansowana technologicznie

• Dystrybucja produktów od 2004 roku

• Magazyny w 12 krajach, dystrybucja na całym 
świecie

• Aż 9 wersji językowych

• Szybko się rozwijamy.  Dziesiątki tysięcy osób wierzy 
w naszą misję. A Ty?



Zadaj sobie pytanie

Czy zadowala Cię...

• Twój stan zdrowia, wygląd i samopoczucie?

• Twoja sytuacja materialna? 

• Twoje perspektywy na przyszłość?  

To jesteś we właściwym miejscu we właściwym czasie... 
i masz przed sobą szansę

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiadasz „nie“, wiedz, że takich osób 
jest więcej.  

A jeśli znasz inne osoby, które myślą podobnie...



Rozwijamy się

• Technologia w formie aplikowanego na skórę plastra

• Niedrogie, bezpieczne, bezinwazyjne, bez leków 

• Opatentowana forma fototerapii

• Każdy plaster wykorzystuje światło, którego zadaniem jest 
zwiększenie intensywności lub ulepszenie zachodzących 
naturalnie procesów komórkowych

Dzięki produktom, które są potrzebne ludziom

Dzięki możliwości dzielenia się informacjami
i budowania biznesu z nami



Przede wszystkim: Jak działa technologia LifeWave?

Obejrzyj wideo na 
temat naszej 

opatentowanej 
formy fototerapii



Wyjątkowe produkty

• Chronione wieloma patentami 

• Badania i testy kliniczne (ponad 
80)

• Niezależni naukowcy i 
uniwersytety

• Eksperci w dziedzinie medycyny 
i nauki



Wyjątkowe produkty

• Wszystkie plastry są dostępne w opakowaniach do 
użytku sporadycznego oraz w zestawach 
30-dniowych

• Marża członka/lidera zespołu może osiągać nawet 55%

Bezpieczne, bezinwazyjne plastry nie zawierające leków, które po prostu aplikujesz na ciało. 
Żadna substancja nie trafia do organizmu.



Wyjątkowe produkty

Rynek jest otwarty na nasze produkty
•

• Więcej energii i wytrzymałości 
• Bezpieczne i naturalne uśmierzanie bólu 
• Lepsza jakość snu
• Obniżony poziom stresu
• Wsparcie układu odpornościowego 
• Kontrola łaknienia
• Młodszy wygląd, więcej siły
• Lepsze wyniki w sporcie, szybsze gojenie się ran

Bez leków, substancji chemicznych, stymulantów i efektów ubocznych



Nasza technologia jest niezwykle skuteczna

„Po raz pierwszy od roku 
nie boli mnie kolano“

„Dzięki waszej 
technologii znów żyję!“

„Nic nie boli... 
mam więcej 

energii... lepiej 
sypiam...“

„Rany goją się niewiarygodnie 
szybko... Chyba nawet nie 

będzie blizny...“

„Lepszy wzrok... 
większa jasność 

umysłu...“

„Mąż mówi, że wyglądam 
dużo młodziej...“



Jest o nas głośno

Zawodowi sportowcy oraz amatorzy korzystają z naszej 
technologii 

A media to widzą!



• Rychło w czas...

• LifeWave X39® aktywuje
komórki macierzyste 
(szczegóły za chwilę)

• Dzięki Tobie może o tym 
usłyszeć cały świat!

Teraz: Nasz ostatni hit – X39®

Witamy w świecie 
rewolucji komórek 

macierzystych!



X39® – prawdziwa rewolucja

Szybko rozwijający się rynek

• Miliardy wydawane na badania nad 
komórkami macierzystymi oraz 
leczenie

• Demografia nam sprzyja... ludność na 
całym świecie 
się starzeje

• Zastrzyki z komórek macierzystych są 
drogie i często niebezpieczne

• X39® jest niedrogi, bezpieczny i 
bezinwazyjny



X39® – prawdziwa rewolucja

X39® aktywuje komórki 
macierzyste –
Prawdziwy przełom

Twórca, założyciel i dyrektor generalny, David 
Schmidt:

„...moje największe osiągnięcie“.



X39® – prawdziwa rewolucja

Właściwe miejsce • Właściwy czas • Właściwy produkt

Obejrzyj wideo na temat X39®



X39® – prawdziwa rewolucja

Zobacz i poczuj moc!

SZYBKA ULGA W NAPADACH BÓLU

RZADSZE STANY ZAPALNE

SZYBSZE GOJENIE RAN

ENERGIA I WITALNOŚĆ

JASNY UMYSŁ

LEPSZE WYNIKI W SPORCIE

SZYBSZA REGENERACJA PO WYSIŁKU

LEPSZY WYGLĄD SKÓRY



Zastanów się nad tym

• Sukces LifeWave polega na  
marketingu szeptanym... To najlepsza 
forma reklamy

• Opowiadasz znajomym o świetnej 
restauracji lub filmie...

• Teraz możesz zacząć zarabiać, 
opowiadając innym o LifeWave, czyli 
możliwościach technologicznych i 
biznesowych opartych na nauce



To prawdziwa szansa

• Zostań reklamą swojego produktu

• Stosowanie X39® i innych produktów LifeWave 
to wiara w nie

• Opowiedz innym o swoich doświadczeniach. 
Pozwól innym wypróbować nasze produkty, 
zwłaszcza X39®

To proste

Znajdziesz klientów, a część z nich 
dołączy do Twojego zespołu i będzie go budować razem z Tobą



To prawdziwa szansa

• To niekończące się możliwości

• Potęga duplikacji maksymalnie 
wykorzystuje Twój czas, generując 
dodatkowy dochód, który 
zwiększa się, gdy poszerzasz bazę 
klientów oraz liczebność zespołu

• Krok po kroku, narzędzia 
marketingowe i szkolenia 
dostępne w dowolnym momencie



My zajmiemy się resztąMy zajmiemy się resztą

• Testy kliniczne

• Rozwój i rejestracja produktu

• Produkcja

• Łańcuch dostaw i logistyka

• Realizacja zamówień z 12 krajów

• Obsługa klienta

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności za 
produkt

• Własność intelektualna



• APLIKACJA LifeWave do nauki i publikacji w 
dowolnym miejscu 

• Obsługa Twojej strony internetowej

• Profesjonalne nagrania wideo, broszury, 
opakowania i narzędzia, 
które możesz wykorzystać od razu

• Szkolenia na poziomie podstawowym i 
zaawansowanym, 
dzięki którym możesz rozwijać się we własnym 
tempie

My zajmiemy się resztą



• Komunikacja, szkolenia 
produktowe w formie webinariów, 
aktualności

• Sugerowane materiały do 
czytania/słuchania do samodzielnej 
nauki 

• Promocje i programy motywacyjne

• Zautomatyzowane płatności, 
przekazywane elektronicznie co 
tydzień

My zajmiemy się resztą



Szybkie podsumowanie 6 sposobów na zarabianie pieniędzy

• Zysk ze sprzedaży detalicznej 
(Dostarczymy przesyłki Twoim klientom i zapłacimy Ci 
za te zamówienia co tydzień)

• Bonus za prezentację produktu 
(Nagroda za produkty kupione przez nowych członków)

• Matching bonus
(% od tygodniowego zysku wypracowanego przez członków Twojego zespołu)

• Bonus binarny 
(% od transakcji generowanych przez zespół)

• Wyjątkowe programy motywacyjne dla 
członków 
(Wycieczki, gotówka oraz nagrody za osiągane wyniki)



Kolejne kroki

Na start!

• Wybierz początkowe zobowiązanie
(Diament - najlepsza oferta; złoto - najpopularniejsza oferta)

• Zacznij stosować X39® 
(Twoje doświadczenia to Twoja historia)

• Pobierz APLIKACJĘ
(Będzie zawsze z tobą. Możliwość nauki i prezentacji w dowolnym miejscu)

• Wybierz inteligentną dostawę AutoShip
(Nie pozwól, aby zapasy się wyczerpały. A dodatkowo zapewnij sobie bonusy i alternatywne źródła 
dochodu.



Kolejne kroki

Na start!

• Znasz kogoś, komu może pomóc nasza technologia?
(Jasne, że tak!)

• Znasz kogoś, kto poszukuje dodatkowego źródła dochodu, kto 
mógłby być zainteresowany Twoim odkryciem? (Jasne, że tak!) 

• Stwórz listę – pomyśl o sieci znajomych
(Kogo znasz Ty i kogo znają oni? Nie oceniaj pochopnie ich zainteresowania)

• Pokaż – Publikuj – Nawiąż kontakt:  Opowiedz o nas innym
(Uzyskaj informacje o strategiach rozwoju w kontekście budowania sieci 
członków/klientów)



Kolejne kroki

Chłoń wiedzę... Zainteresuj innych!
• Czytaj artykuły Splash

(Cotygodniowe aktualizacje, informacje, szkolenia, nagrody od LifeWave)

• Bierz udział w webinariach na żywo
(Informacje o produktach oraz szkolenia biznesowe... bezcenne!)

• Twoje konto: wspaniałe źródło informacji!
(Mnóstwo informacji, które możesz wykorzystać do poszerzenia wiedzy o produkcie oraz rozwoju 
biznesu)

• Twoja strona internetowa:  Lifewave.com/ty
(Dużo wiedzy do przyswojenia. Musisz wiedzieć, co jest na topie, gdy będziesz ją polecać)

• Wydarzenia Live: Podczas których świętujemy sukcesy, a przyszłość jest 
teraźniejszością! 
(Możliwość budowania zespołu na wesoło i informacyjny sposób. Poznaj liderów i mówców 
gościnnych)



LifeWave i Ty:  Nadszedł Twój czas

Mamy to, czego potrzebuje świat: Przełomową technologię, która pomaga ludziom poczuć się i wyglądać lepiej.
Dołącz do nas... i pomóż nam promować LifeWave. Skorzystaj z technologii samemu i podziel się nią z innymi.
Zbuduj zespół, który będzie budować własne zespoły i sprawdź, ja odbije się to na Twoim koncie!

Żyj długo • Żyj dobrze • Żyj młodziej

Zarejestruj się już dziś!


