
Czym jest LifeWave?



Jesteśmy tu, aby pomóc innym czuć się lepiej, 

wyglądać młodziej oraz, aby życie ludzi było bardziej 
radosne. 

Robimy to z pomocą produktów,

które wykorzystują naturalną energię i odporność 

oraz możliwości biznesowych, 

które przynoszą spełnienie osobiste i zawodowe.

Nasza misja



JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?

• Firma badawcza LifeWave została 
założona przez Davida Schmidta w 
lipcu 2002 roku 

• Pierwsze dwa lata: rozwój produkcji, 
badania kliniczne i badania rynku

• LifeWave zaistniało w branży 
marketingu sieciowego w sierpniu 
2004 roku



JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?

• Cele – zwiększenie poziomu energii w ciele 
człowieka bez użycia szkodliwych leków lub 
stymulantów. 

• Innowacja – technologia, która pomaga 
stymulować nerwy i punkty na skórze, aby 
produkować trwałą energię oraz zwiększać 
poziom wytrzymałości. 

• Pierwszy produkt – Energy Enhancer 

• Pierwszy wniosek patentowy



NARODZINY LIFEWAVE...

• Sześciokrotny trener olimpijski amerykańskich 
pływaczek, Richard Quick,  poznaje LifeWave

• Drużyna pływacka uniwersytetu Stanford –
sześć z ośmiu zawodniczek pobija swój życiowy 
rekord. Członkinie zespołu Stanford noszą 
plastry podczas kwalifikacji do Igrzysk 
Olimpijskich

• W rezultacie LifeWave zyskało ponad 1000 
nowych dystrybutorów.



NARODZINY LIFEWAVE...

• Sprzedaż w pierwszym miesiącu 
działania firmy wyniosła ponad 500 
tys. dolarów, co jest niezwykle rzadkim 
osiągnięciem w tej branży. 

• Sprzedaż w pierwszym roku (2005) –
17 milionów dolarów. 



JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?

• LifeWave przyciągało uwagę całego świata.  
Wszyscy chcieli poznac LifeWave

• W 2005 roku pojawiły się nowe produkty –
IceWave i Silent Nights.

• Produkt Silent Nights oznaczał nowe podejście 
do poprawy jakości snu bez konieczności 
stosowania szkodliwych leków.



Wprowadzenie na rynek 

produktów Y-Age Glutathione, Y-Age Carnosine oraz IceWave 

sprawiło, że rok 2006 był dla LifeWave ogromnym sukcesem.

JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?



• Olimpijczycy, zawodowi sportowcy, lekarze i 
naukowcy nosili plastry LifeWave

• Południowokoreańska reprezentacja 
narodowa używała plastrów Energy 
Enhancer podczas zawodów finałowych 
Pucharu Świata 2006

• Suzanne Somers po skorzystaniu z plastrów 
LifeWave rozpoczęła współpracę z 
LifeWave, a w przyszłości stanie się naszym 
oficjalnym ambasadorem

ROZPOZNAWALNOŚĆ NA ŚWIECIE

„Plastry Aeon stawiają
LifeWave na pierwszej linii frontu

w walce z oznakami starzenia“
– Suzanne Somers



SPORTOWCY WSPIERANI PRZEZ LIFEWAVE

• Coraz więcej sportowców korzysta z 
plastrów LifeWave, dzięki czemu ich 
wyniki w sporcie oraz jakość codziennego 
życia znacznie się poprawiają.

• Gwiazdy NFL, bracia Ayanbadejo, zaczęli 
wspierać LifeWave, a Brendon 
Ayanbadejo został mistrzem Super Bowl.

„Nie mogłem sobie wyobrazić gry
na wysokim poziomie bez moich plastrów...

Zawsze czuje się gotowy psychicznie i fizycznie,
gdy mam je na sobie“
– rendon Ayanbadejo



SPORTOWCY WSPIERANI PRZEZ LIFEWAVE



DALSZY ROZWÓJ

W 2009 roku LifeWave stało się naprawdę 
międzynarodową firmą i pojawiło się na 
4825. miejscu na liście 5000 najszybciej 
rozwijających się firm prywatnych 
magazynu Inc.

2010 – 1435 miejsce 

2011 – 721 miejsce 



2010

• Rozwój biura w San Diego

• Równocześnie w Irlandii powstał zakład 
produkcyjny i magazyn o powierzchni 
ponad 23 tys. m2. Znajdowało się tam 
również nowe biuro obsługi klienta.

• Zakup szybkiego sprzętu produkcyjnego
w USA i Irlandii



PREMIERA Y-AGE AEON

• 2011 – premiera Y-Age Aeon. Szybko stał 
się naszym najlepiej sprzedającym się 
plastrem 

• Badania kliniczne potwierdziły, że produkt 
zmniejsza poziomu stresu i niweluje stany 
zapalne, co zapoczątkowało nową erę w 
walce z oznakami starzenia się



NAGRODY



AKCEPTACJA WNIOSKU PATENTOWGO

Jednym z największych osiągnięć 2013 roku 
było otrzymanie patentu na technologię 
LifeWave po 11 latach.

Proces rozpoczął się już w 2002 roku, kiedy 
to David Schmidt złożył wniosek patentowy 
dotyczący jego nowatorskich prototypów 
plastrów. Ten rygorystyczny proces może się 
ciągnąć latami, więc otrzymanie oficjalnego 
patentu w 2013 roku przyniosło ogromną 
satysfakcję.



AKCEPTACJA WNIOSKU PATENTOWGO

David uzyskał ponad 100 patentów 

związanych z jego wyjątkową technologią.



NAGRODA

• W 2015 roku LifeWave otrzymało nagrodę 
DSA Ethos w kategorii Innowacji produktu 

• Nagrodę przyznano za trwałe 
zaangażowanie LifeWave w pracę nad 
innowacjami produktów  



NOWY WYGLĄD

Wizerunek LifeWave został odświeżony w 2016 roku, kiedy to zmieniliśmy opakowania 
plastrów, które możesz oglądać do dziś. 

Nasz zespół grafików stworzył nowe ciekawe opakowanie, nawiązujące do 
poprzedniego projektu, któremu dodano powiew nowoczesności i nauki. LifeWave 

dostało nowy zastrzyk energii



REWOLUCJA X39®

• W 2018 roku rozpoczęła się prawdziwa 
rewolucja w historii LifeWave. 

• W lecie 2018 roku świat poznał jedyny 
w swoim rodzaju rewolucyjny plaster, 
który aktywuje komórki macierzyste. 

• Po latach badań i prac założyciel i dyrektor 
generalny LifeWave stworzył swój najlepszy 
dotychczas produkt – plaster LifeWave 
X39®.



Plaster LifeWave X39® powstał, aby podnosić poziom 
peptydu, który aktywuje komórki macierzyste, lecz to 

tylko początek historii. 

Wysoki poziom tego peptydu wspomaga proces 
gojenia się ran, wzmacnia odporność, zwiększa 

poziom antyoksydantów, zwalcza stany zapalne i 
stymuluje produkcję kolagenu.



15 ROCZNICA

• Rok 2019 odegrał znaczącą rolę w 
rozwoju naszej firmy. W tym roku nie 
tylko obchodzimy 15 rocznicę powstania, 
lecz również ogromnie się zmieniamy i 
rozwijamy nasz biznes.

• LifeWave działa w ponad 150 krajach na 
całym świecie, a liczba naszych członków 
rośnie szybciej niż kiedykolwiek.



PODBÓJ NOWYCH RYNKÓW

• Firma rozwija się na całym świecie, 
zwłaszcza po premierze X39®, więc 
LifeWave zdecydowało się wkroczyć na 
rynek japoński. Sprzedaż już przekroczyła 
nasze prognozy.

• Japonia to drugi co do wielkości pełen 
niezwykłych możliwości rynek sprzedaży 
bezpośredniej pod względem przychodów 
oraz liczby dystrybutorów. Wiążemy z tym 
rynkiem wielkie nadzieje i liczymy na to, 
że zwiększy to naszą obecność na całym 
świecie.



PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

• W przyszłości LifeWave chce się nadal 
rozwijać.

• Skupienie się na naszych plastrach oraz 
rozwoju biznesu zaprowadzi firmę do 
tytułu marki wartej miliard dolarów.

• Wspólnie osiągnijmy miliard! 



„ROZWÓJ NIGDY NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU.

WYNIKA ON Z POŁĄCZENIA WSPÓLNYCH SIŁ“

- James Cash Penny


