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Pași înscriere și comandă plasturi LifeWave 
 
Alegeți alternativa specială pentru a consolida și menține starea de bine pentru 
cât mai mult timp – plasturii fototerapeutici. Fototerapia modernă contribuie 
pozitiv, direct și imediat la: 

• Sănătate, stare de bine, armonie mentală și emoțională 
• Întinerire și înfrumsețare. Greutate ideală. 
• Performanță și creștere. 

 
Aveți posibilitatea să cumpărați plasturii sub mai multe forme: 
1.Client retail - https://lifewave.com/almasyrius - alegeți produsele dorite, urmați pașii de 
comandă și finalizați comanda ca și client de retail. 
2. Client de retail preferențial – implică o comandă lunară de tip abonament și prețuri 
preferențiale. 
3. Client de tip distribuitor - cu prețuri cu discount de depozit – vedeți pașii detaliați mai 
jos - https://lifewave.com/almasyrius- faceți înscrierea cu pachet Starter și abia apoi aveți 
acces în zona de distribuitori și puteți lansa prima comandă. Pentru acces la condițiile și 
prețul de distribuitor, găsiți detalii aici: https://maibineacum.ro/pret-plasturi-fototerapeutici-
comanda-plasturi-lifewave-la-pret-de-depozit-sau-distribuitor-pe-link-https-lifewave-com-
almasyrius/.     

În funcție de ce nevoi de plasturi aveți, alegeți pachetul de început cel mai potrivit. Aceste 
pachete asigură cel mai bun preț, mai ales pentru pachetele/kiturile Gold, Platinum și 
Diamond. Din prețul kitului de plasturi ales se deduce prețul de Starter plătit deja. Pachetele 
sunt 100% configurabile, adică alegeți doar plasturii de care aveți nevoie. Prețul scade per 
pachet la achiziția a 2 și respectiv 3 pachete, pot fi și diferite (cu excepția plasturilor X39). 
Veți vedea în sistem. 
  
În cazul în care aveți nevoie de ajutor la înscriere sau la prima comandă, vă putem susține la 
telefon. 
 

Pas 1: Din browserul de internet deschis pe laptop/ computer/ tabletă, 
intrați pe linkul de înscriere: https://lifewave.com/almasyrius 
 
 

Pas 2: Dați click pe Join și alegeți țara și limba. Limba română nu este 
disponibilă încă. Apoi click pe butonul Submit. 
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Pas 3: Când se deschide ecranul cu pachete selectați tipul de pachet dorit.  
 
Poate fi mai ușor să faceți înscrierea cu pachet Starter și abia apoi 
aveți acces în zona de distribuitori și puteți lansa prima comandă.  
În funcție de ce nevoi de plasturi aveți, alegeți pachetul de început 
cel mai potrivit. Aceste pachete asigură cel mai bun preț, mai ales 
pentru pachetele/kiturile Gold, Platinum și Diamond. Din prețul 
kitului de plasturi ales se deduce prețul de Starter plătit deja. 
 
Găsiți detalii despre tipurile de pachete aici: 
https://maibineacum.ro/pret-plasturi-fototerapeutici-comanda-plasturi-lifewave-la-
pret-de-depozit-sau-distribuitor-pe-link-https-lifewave-com-almasyrius/.     
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De exemplu: 
Enrollment Bronze – este pachetul care permite comanda a două 
pachete de plasturi. Puteți alege orice alt pachet, după cum aveți 
nevoie. 
 

Pas 4: Pentru a alege tipurile de plasturi doriți ștergeți pachetele inițiale 
propuse de sistem, de pe x-ul de langă pachet. 
 

https://maibineacum.ro/


 

 
https://maibineacum.ro/ 

0723525229  
 

 
 

Pas 5: Adăugați pachetele de care aveți nevoie. Din stânga, de la Patches, 
când dați click pe + se deschide lista de plasturi. Folosind butonul 
Add adăugați plasturii de care aveți nevoie. Puteți șterge sau 
modifica tipul de pachet până decideți tipurile de plasturi 
comandate. 
 
După care dați click pe butonul Continue. 
 

 
 

Pas 6: Apare un mesaj care informează asupra necesității introducerii 
numărului de mobil. După ce citiți dați Close pentru a continua. 
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Pas 7: Mai apare un mesaj care oferă posibilitatea configurării unei comenzi 

luncare. Puteți face acest lucru, dar pentru început alegeți SETUP 
LATER ca să mergeți mai departe. 
 
Sistemul nu obligă la comenzi lunare, deși și sunt avantaje în cazul 
comenzilor lunare. Dacă veți dori, puteți decide oricând acest lucru, 
după ce veți folosi produsele. 
 

 
 

Pas 8: Completați datele personale, până jos inclusiv detaliile de card și bifă 
la căsuța I agree... Sunt de acord cu Termenii și condițiile.  
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Pas 9: Finalizați și procesați comanda. La final se va afișa prețul cu TVA și 
transport. Veți vedea că este o diferență importantă  față de prețul 
de listă pe care o puteți economisi dacă veți comanda direct. 
 
Foarte important: Alegeți DHL GND 4 (4-5 WD).  
La Standard Shipping comanda este expediată prin poștă și poate 
dura și 30 de zile să ajungă în România. 
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Timpul de livrare este socotit în zile lucrătoare din momentul în 
care curierul preia coletul din depozitul LifeWave. Durează 1-3 zile 
lucrătoare pentru pregătirea coletului, de aceea timpul total de 
livrare poate fi de 10-12 zile calendaristice. 
 
Primiți coletul prin DHL. Confirmarea expedierii se face pe e-mail și 
pe sms. 
 

 

 

 

Mulțumim și mult succes! 
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