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Davida Schmidta
DYREKTORA GENERALNEGO I ZAŁOŻYCIELA LIFEWAVE

WIADOMOŚĆ OD 
DYREKTORA GENERALNEGO
I ZAŁOŻYCIELA LIFEWAVE
Davida Schmidta

Trudno uwierzyć, że minęło już 15, a nawet 20 lat odkąd zaczęła się 
moja przygoda z LifeWave. W tym czasie byłem świadkiem tak wielu 
pamiętnych i przełomowych wydarzeń. 

W marcu 2004 roku poznałem Richarda Quicka, sześciokrotnego 
trenera kadry olimpijskiej Stanów Zjednoczonych, który pracował 
wraz z pływaczkami ze Stanford University korzystającymi z naszych 
plastrów Energy. To właśnie występ jego drużyny, noszącej nasze plastry 
w ogólnokrajowej telewizji sprawił, że w tym samym roku odnieśliśmy 
sukces. 

10 listopada 2004 roku okazał się pierwszym dniem działania naszej 
firmy z sektora marketingu sieciowego. Wtedy też kadra kierownicza 
zapoczątkowała niesamowity wzrost poziomu sprzedaży, który w 
pierwszym roku osiągnął 17 milionów dolarów. 

W międzyczasie przeprowadziliśmy mnóstwo badań klinicznych; 
zwiększyliśmy nasz światowy zasięg do ponad 100 krajów i wciąż się 
rozwijaliśmy, pomimo porażek ponoszonych przez inne przedsiębiorstwa 
z branży marketingu sieciowego. 

Jednak dotychczas naszym największym osiągnięciem okazuje się to, 
że dzięki nam jakość życia wielu osób podniosła się diametralnie, co nie 
byłoby możliwe bez LifeWave. A po premierze X39TM, takich osób jest 
jeszcze więcej. 

Chciałbym szczerze podziękować wszystkim ludziom, którzy nas w 
tej drodze wspierali i liczę na kolejne lata wspólnego sukcesu naszych 
przedsięwzięć.
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WICEPREZESA DS. MARKETINGU LIFEWAVE
Jima Caldwella

WIADOMOŚĆ OD 
WICEPREZESA
DS. MARKETINGU LIFEWAVE
Jima Caldwella

Kto by przypuszczał, gdy poznałem Davida w 2005 roku, że nasze 
drogi skrzyżują się po raz kolejny wiele lat później? Przez lata cudownie 
było obserwować niezwykłe osiągnięcia oraz rozwój Davida, zespołu i 
oczywiście naszych członków. 

Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, David dopiero zaczynał pracę nad 
badaniami klinicznymi oraz danymi na temat tego, czego doświadczali 
ludzie, a także powoli odkrywał, co robić, aby produkty były jak 
najbardziej skuteczne. Lecz od zawsze wiedział, dokąd go to zaprowadzi. 
Chcesz wizji? Jego horyzonty były bardzo szerokie. Dziś istnieje tak 
wiele badań i patentów – mamy w tym temacie wiedzę. Dziś mamy całe 
zaplecze potrzebne do promocji naszej technologii z gwarancją jakości. 
Dowody mówią same za siebie. 

Podstawą naszego zachwycającego modelu biznesowego jest założenie, 
że relacje mają znaczenie. To ja miałem okazję przedstawić Davidowi 
Suzanne Somers, a związek tych dwóch ikon świata zdrowia, wellness, 
długowieczności i walki ze starzeniem się okazał się naprawdę niezwykły. 
Książki mówiące o LifeWave wydawane przez nią na przestrzeni 10 
lat sprawiły, że do LifeWave dołączyła ogromna liczba osób – była to 
prawdziwa wisienka na torcie. Wszystko to było możliwe dzięki sieci 
znajomości. 

A teraz przenieśmy się do teraźniejszości. Na całym świecie biznes rozwija 
się w zawrotnym tempie! Nasze zdrowie i kondycja firmy nie mogłyby być 
lepsze. Plany na przyszłość: połączenie naszej niezwykłej technologii z 
rozwojem narzędzi przyśpieszających osiąganie sukcesu przez członków, 
wyniesienie LifeWave na szczyt, zdobycie miliarda dolarów... Razem, 
dzięki własnym zaletom. 

Nie zatrzymujmy się!
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„To właśnie determinacja odróżnia ludzi 
sukcesu od pozostałych. Aby marzenia stały 
się rzeczywistością, musimy skierować naszą 
pasję, upór i wytrzymałość na dobry tor”.

- Travis Bradberry 
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JAK TO SIĘ 
WSZYSTKO ZACZĘŁO?
Historia LifeWave rozpoczęła się 15 lat temu. Wszystko zaczęło się dzięki 
pasji i wizji jednego człowieka – Davida Schmidta. David miał zaledwie 
8 lat, gdy rodzice zabrali go na warsztaty Tomasza Edisona – było to 
przełomowe doświadczenie, które zadecydowało o jego karierze i życiu 
prywatnym. Od tamtej pory wiedział, że chciał zostać wynalazcą.

Tak jak w przypadku wielu innych wizjonerów, swoje pierwsze kroki w 
świecie przedsiębiorczości stawiał w biurze, w swoim własnym domu, 
gdzie stworzył prototypy pierwszych plastrów LifeWave.

Celem Davida było zwiększenie poziomu energii w ciele człowieka bez 
użycia szkodliwych leków lub stymulantów. Rezultatem takiego podejścia 
był niezwykle innowacyjny produkt – technologia, która mogła wpływać 
na ludzkie życie, mająca stymulować nerwy i punkty na skórze, aby 
produkować trwałą energię oraz zwiększać poziom wytrzymałości. 
Początkowe wysiłki doprowadziły do powstania pierwszych prototypów 
plastrów Energy Enhancer oraz utworzenia LifeWave Products w 2002 
roku. W tym samym czasie David Schmidt złożył wniosek patentowy 
dotyczący jego przełomowej technologii plastrów non-transdermalnych.

„Początkowe lata pracy były fascynujące i 
pełne wyzwań, jednak zawsze wierzyłem w 
sukces“, mówi David.
„W głębi duszy wiedziałem, że tworzę 
coś, co może zmienić życie ludzi na całym 
świecie“.
W ciągu kolejnych dwóch lat David zajął się produkcją, prowadził 
badania kliniczne oraz szeroko zakrojone badania rynku. Rozpoczął 
również budowanie swojej sieci kontaktów i poznał obecnego dyrektora 
ds. zdrowia i nauki, dr Steve’a Haltiwangera. Wspólnie szybko zdobyli 
wiarygodność w środowisku naukowym. 

Produkty szybko zdobyły uznanie wśród sportowców, trenerów, 
akupunkturzystów i internistów, które było fundamentem popularności 
LifewWave na świecie. Pierwsze badania kliniczne zostały 
przeprowadzone w 2003 roku na Uniwersytecie Troy oraz w College’u 
Morehouse i stały się początkiem tradycji, zgodnie z którą LifeWave 
miało za zadanie przeprowadzić szereg badań stanowiących dowód 
skuteczności produktu.

Ponad 15 lat później jest już jasne, że wizja Davida była prorocza, gdyż 
produkty LifeWave są aktualnie sprzedawane w ponad 100 krajach na 
całym świecie.
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BIZNES CZAS ZACZĄĆ 
Wiemy już, że LifeWave powstało w 2004 roku. Kluczowym momentem dla 
firmy było zaprezentowanie plastrów Energy Enhancer słynnemu trenerowi 
pływaczek, Richardowi Quickowi przez inżyniera biomedycznego dr Karla 
Mareta.

Zaledwie trzy tygodnie po przekazaniu plastrów jego zespołowi z 
Uniwersytetu Stanford, sześć z ośmiu jego członkiń pobiło swoje życiowe 
rekordy. Niedługo potem, zauważono, że członkinie zespołu Stanford noszą 
plastry podczas kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, dzięki czemu LifeWave 
znalazło się w świetle reflektorów krajowych mediów. W rezultacie LifeWave 
zyskało ponad 1000 nowych dystrybutorów.

Zmotywowany wynikami pływaczek trener Quick chętnie objął stanowisko 
dyrektora LifeWave ds. sportu w tym samym roku. Za swojej kadencji 
Richard pracował bez wytchnienia, aby zainteresować naszymi produktami 
sportowców, olimpijczyków i amatorów wszelkich sportów. W tamtych 
czasach niewiele osób mogło dorównać jego wypływowi na uczciwość i 
popularność LifeWave.

W podziękowaniu za jego wkład LifeWave ufundowało coroczną nagrodę 
im. Richarda Quicka „W pogoni za perfekcją“, która wyróżnia członków 
ceniących zasady, których przestrzegał on w życiu zawodowym i 
prywatnym. 

Jesteśmy dumni z tego, że osoba pokroju trenera Quicka, jest z nami 
związana i może się szczycić szerokim wachlarzem sukcesów:

• Rekordowa wygrana w trzynastu krajowych mistrzostwach 
Narodowego Stowarzyszenia Sportów Akademickich NCAA

• Pięć kolejnych wygranych w krajowych mistrzostwach Uniwersytetu 
w Teksasie

• Osiem tytułów mistrza NCAA na Uniwersytecie Stanford
• Pięć tytułów trenera roku
• Trener kadry olimpijskiej USA w sześciu edycjach igrzysk 

olimpijskich z rzędu

W 2009 roku trener Quick zmarł w Austin, w Teksasie. Była wtedy przy nim 
jego ukochana żona, June. Będziemy dozgonnie wdzięczni za jego ogromne 
poświęcenie naszej misji.

W pierwszym roku funkcjonowania firmy powstała również Rada Doradcza 
USA, w której zasiadali nasi kluczowi liderzy, którzy do dziś są z nami: David 
Jumper, Chuck Michel i John Chance. 

Rok 2004 był czasem znaczących spotkań, zwiększenia znaczenia roli 
liderów oraz historycznych kamieni milowych związanych z produktami. 
Sprzedaż w pierwszym miesiącu działania firmy przerosła najśmielsze 
przewidywania i wyniosła ponad 500 tys. dolarów, co jest niezwykle rzadkim 
osiągnięciem w tej branży. Energy Enhancer i Silent Nights wygenerowały 
sprzedaż na poziomie 17 milionów dolarów w ciągu jednego roku.
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PREMIERA SILENT NIGHTS
W 2005 roku rozwój firmy znacząco przyśpieszył. LifeWave zdobywało coraz większą 
popularność w każdym zakątku globu. Czynnikiem decydującym o tak szybkim rozwoju firmy 
była premiera Silent Nights.

Produkt Silent Nights oznaczał nowe podejście do poprawy jakości snu bez konieczności 
stosowania szkodliwych leków. Ten innowacyjny produkt poprzez spowolnienie i uspokojenie 
fal mózgowych pomaga nam wkroczyć w tzw. stan delta, którego skutkiem jest naturalny 
proces zasypiania.

Po wprowadzeniu produktu na rynek dr Norm Shealy przeprowadziła badania, na podstawie 
których doszła do wniosku, że „kwestie bezpieczeństwa i wyniki badań nad Silent Nights 
sugerują, że mogą stać się one (plastry) jedną z popularniejszych strategii walki na rzecz 
znaczącej poprawy jakości snu“.

Problemy ze snem wiążą się z wieloma poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak 
zmęczenie, nadwaga, obniżenie masy mięśniowej, spowolnienie metabolizmu, nadmiar tkanki 
tłuszczowej w okolicy brzucha, brak jędrności skóry. Badania kliniczne potwierdzają, że Silent 
Night wydłuża sen nawet o 66% i od swojej premiery pomagał ludziom na całym świecie 
wypoczywać lepiej.

Plastry Silent Nights stały się naszym narzędziem do wykonywania wspaniałej misji mającej na 
celu poprawianie stanu zdrowia ludzi na całym świecie.

Produkowane od około 2005 roku
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PIERWSZA KRAJOWA KONFERENCJA

Pierwsza narodowa konferencja LifeWave odbyła się w hotelu Riviera, w Las Vegas. W 
wydarzeniu wzięło udział 40 mówców, w tym profesjonalistów oraz olimpijczyków, którzy 
omawiali temat wykorzystania plastrów LifeWave, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników 
na zawodach. Wśród przedstawicieli znaleźli się lekarze, akupunkturzyści, naturopaci, 
naukowcy, sportowcy oraz znana na całym świecie biofizyk, dr Beverly Rubik.

Opinia dr. Franka Shallenbergera, będąca dźwiękiem poparcia dla plastrów Energy Enhancer, 
idealnie wpisała się w dynamiczną atmosferę konferencji: „Z punktu widzenia statystyki istnieją 
dowody, że na wzrost produkcji energii znacząco wpływają plastry. Tego rodzaju badania 
przeprowadzam niemalże od ośmiu lat i nigdy nie spotkałem się z podobnymi wynikami!“.

PREMIERA SERII Y-AGE
Rok 2006, dzięki wprowadzeniu na rynek produktów Y-Age Glutathione, Y-Age Carnosine 
oraz IceWave, okazał się rekordowym okresem dla LifeWave. Badania rozpoczęte w 2002 
roku udowodniły, że IceWave ma bardzo pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Badania 
przeprowadzone w 2006 roku potwierdziły obniżenie temperatury oraz zmniejszenie stanu 
zapalnego w czasie od 5 do 20 minut, co skutkowało szybkim uśmierzeniem bólu.

„Nasze ciało wymaga ciągłego przepływu energii, niezbędnego do utrzymania dobrego stanu 
zdrowia, który jest zakłócony, gdy jesteśmy ranni lub odczuwamy ból“, mówi David Schmidt. 
„Plastry IceWave pomagają przywrócić ten przepływ energii i szybko uśmierzają ból“.

Podczas premiery Y-Age Glutathione również ujawniono informacje dotyczące badań 
klinicznych, które potwierdziły, że plaster znacząco podnosi poziom glutationu w organizmie. 

Wraz z wiekiem lub pod wpływem stresu poziom glutationu w organizmie zmniejsza się, co 
wpływa na naszą wątrobę, oczy, a nawet słuch. Dzięki plastrom Y-Age Glutathione, ludzie 
mogli zwiększać poziom tej substancji w bezpieczny i naturalny sposób, bez konieczności 
stosowania proszków, tabletek lub napojów.

Ten niezwykły dla LifeWave rok zwieńczony został premierą produktu Y-Age Carnosine, który 
został wprowadzony na rynek również w 2006 roku. Badania potwierdziły, że w 95% produkt 
poprawiał funkcje komórkowe organu, co było kolejnym zniewalającym sukcesem LifeWave.
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David Schmidt podczas premiery podzielił się swoją refleksją na ten temat: „Wyniki 
badań klinicznych dotyczących produktu Carnosine okazały się niesamowite. Dzięki nim 
dowiedzieliśmy się, że może to być jeden z kilku składników odżywczych, który pomaga 
zachować ciału młodość, pomimo starzenia się“.

ZWIĘKSZENIE GLOBALNEJ ŚWIADOMOŚCI
Rozwój przychodzi z czasem, a rok 2007 nie był wyjątkiem od tej reguły. O istnieniu LifeWave 
wiedziało coraz więcej osób na całym świecie za sprawą sportowców, wśród których plastry 
stawały niezwykle popularne. Doprowadziło to do znaczącej poprawy wyników oraz jakości 
życia codziennego sportowców na całym świecie. Gwiazdy NFL, bracia Ayanbadejo, zaczęli 
wspierać LifeWave, a Brendon Ayanbadejo został mistrzem Super Bowl. 

Badania nad nowoczesnymi technologiami prowadzone przez Davida doprowadziły do 
powstania plastra SP6 Complete, który stymulował punkty na ciele odpowiadające za 
regulację łaknienia.

ŚWIATOWY ROZWÓJ
W 2008 roku LifeWave stało się naprawdę międzynarodową firmą 
i pojawiło się na 4825. miejscu na liście Inc. 5000 najszybciej 
rozwijających się firm prywatnych. Firma awansowała na 1435. 
miejsce w 2010 roku, a następnie na 721. w 2011

Firma rozpoczęła działalność w Europie, między innymi we 
Francji, Włoszech, w Hiszpanii oraz Szwajcarii. Uruchomiona 
została też strona internetowa lifewave.com dostępna w wielu 
językach. Był to kolejny ważny krok w kierunku globalnej 
ekspansji. W pierwszych latach działania w tym regionie Francja 
stała się światowym liderem pod względem sprzedaży. 

Międzynarodowy rynek wpłynął na powstanie Europejskiej Rady 
Doradczej i umocnił obecność LifeWave na Dalekim Wschodzie 
poprzez otwarcie zakładu na Tajwanie.

Produkowane od około 2006 roku
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5 ROCZNICA
W listopadzie 2009 roku kierownictwo LifeWave 
oraz celebrytka Suzanne Somers zorganizowali 
rejs po Karaibach z okazji 5-lecia powstania 
LifeWave.10 listopada członkowie LifeWave 
w atmosferze ekscytacji i zniecierpliwienia 
wypłynęli z portu Fort Lauderdale, na Florydzie 
na pokładzie statku MSC Poesia. 

11 listopada Suzanne rozpoczęła dzień interesującą prezentacją na temat zdrowia i hormonów. 
Założyciel i dyrektor generalny LifeWave dołączył do niej po raz pierwszy i przykuł uwagę 
tłumu inspirującym przemówieniem na temat wpływu antyoksydantów na proces starzenia 
się. Jego przemowa nie tylko wzbudziła zainteresowanie uczestników, ale również, dzięki niej 
informacje o technologii LifeWave szybko dotarły do pozostałych uczestników rejsu.

Rejs był okazją dla członków z całego świata (m.in. Australii, Filipin, Singapuru, Malezji, 
Tajwanu, Islandii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec, Włoch, Izraelu czy Maroka), aby nawiązać 
trwałe relacje i przyjaźnie. W wielu przypadkach osoby, które przez lata porozumiewały się 
przy pomocy e-maili, telefonów czy Skype’a miały okazję po raz pierwszy poznać się na żywo.

Wycieczka zakończyła się w wielkim stylu, gdyż David Schmidt otrzymał kryształową rzeźbę-
niespodziankę upamiętniającą 5. rocznicę założenia LifeWave. Podczas uroczystości obecny 
był ojciec Davida, Felix Schmidt, który parzył na syna z miłością i dumą. Po ceremonii odbyła 
się finałowa kolacja, niezapomniana impreza oraz tańce do późnych godzin nocnych.
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EKSPANSJA  

Rok 2010 był czasem znacznego rozwoju 
i ekspansji LifeWave. Firma pojawiła się 
na 1435 miejscu listy 5000 najszybciej 
rozwijających się krajowych firm prywatnych 
publikowanej przez Inc.5000. To aż 3390 
pozycji wyżej niż w 2009 roku, kiedy to po 
raz pierwszy LifeWave pojawiło się na liście, na 4825 miejscu, układanej 
ze względu na dynamiczny wzrost przychodu. Firma awansowała na 721. 
miejsce w 2011.

Założyciel i dyrektor generalny David Schmidt przypisał te zasługi 
„przedsiębiorczemu duchowi i ogromnemu poświęceniu naszej globalnej 
sieci dystrybutorów“. Mówił również o wpływie nowej formy współpracy 
z Suzanne Somers, nazywając ją entuzjastycznym wsparciem naszej linii 
produktów „czymś nadzwyczajnym“. 

Aby dostosować się do szybkiego rozwoju firmy, przenieśliśmy 
siedzibę firmy do większej lokalizacji w San Diego, w której znalazły się 
dodatkowe udogodnienia: ponad 43 tys. m2 przestrzeni badawczo-
projektowej oraz pokój mediów, gdzie tworzono webcasty oraz 
publikowano sesje szkoleniowe.

Równocześnie w Irlandii powstał zakład produkcyjny i magazyn o 
powierzchni ponad 27 tys. m2. Znajdowało się tam również nowe biuro 
Obsługi Klienta.

Niedługo potem LifeWave pojawiło się w Polsce, co było kolejnym 
kamieniem milowym dla naszej szybko rozwijającej się sieci dystrybucji.
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PREMIERA Y-AGE AEON
Wydarzeniem roku 2011 była premiera produktu Y-Age 
Aeon, jednego z najpopularniejszych i najważniejszych 
plastrów. Badania kliniczne potwierdziły, że produkt 
zmniejsza poziomu stresu i niweluje stany zapalne, co 
zapoczątkowało nową erę w walce z oznakami starzenia się.

Prowadzone wtedy badania kliniczne potwierdziły, że 
plaster po zaledwie 10 minutach od aplikacji reguluje 
poziom zmienności tętna oraz przywraca równowagę 
autonomicznego układu nerwowego, co skutkuje spokojem 
i brakiem stresu. Inne badania przy pomocy obrazowania 
w podczerwieni pokazały redukcję stanów zapalnych 
po zastosowaniu plastra. Dodatkowe testy również 
potwierdziły, że Y-Age Aeon zmniejsza poziom białek 
C-reaktywnych, których poziom podnosi się wskutek 
stanów zapalnych. To bardzo ważne, gdyż stany zapalne są 
często objawem stresu i mogą zniszczyć zdrową tkankę a 
nawet DNA.

Podczas premiery ambasadorka LifeWave, Suzanne Somers 
zachęciła członków, aby przyjrzeć się życiom osób, które 
potrzebowały produktu Y-Age Aeon. „Walka ze starzeniem 
nie polega jedynie na wydłużaniu życia“, powiedziała 
Somers. „Chodzi przede wszystkim o to, aby nasze życie 
było silniejsze, zdrowsze i szczęśliwsze. To dlatego plastry 
Aeon stoją na czele rewolucji LifeWave dotyczącej starzenia 
się. To zupełnie nowa technologia, która znacząco podnosi 
jakość życia, którą możesz wypróbować już dziś“.

Dyrektor generalny i założyciel LifeWave, David Schmidt 
po premierze Y-Age Aron powiedział: „Po przeanalizowaniu 
wyników siedmiu różnych badań oraz zogniskowanych 
wywiadów grupowych, w których wzięło udział ponad 450 
uczestników, mamy dowód na to, że Aeon zmieni życie ludzi, 
a efekty walki ze starzeniem będą lepsze niż kiedykolwiek“.

NIEZWYKŁE OSIĄGNIĘCIA
Rok 2012 również przyniósł znaczące sukcesy. Powstała 
wtedy pierwsza edycja biuletynu Splash, który do dziś 
otrzymują nasi członkowie. Technologia LifeWave nadal 
docierała do sportowców na całym świecie, w tym do 
olimpijczyków, zdobywców medali, którzy aplikowali plastry 
LifeWave podczas letnich igrzysk w 2012 roku. 

Firma otrzymała również wiele nagród, m.in. „Small 
Business Spotlight Award“ przyznawaną przez Uniwersytet 
Kalifornijski. 

LifeWave zdobywało również kolejne rynki, w tym Hong 
Kong.
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PATENTY
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. 

Po 11 latach weryfikacji naszej technologii, badań naukowych i klinicznych Biuro Patentowe 
Stanów Zjednoczonych przyznało dwa patenty dla nowatorskiej non-transdermalnej 
technologii plastrów. Decyzja opierała się na głębokim przekonaniu o tym, że nasza 
technologia jest nowatorska, zgodna z prawem i potwierdzona odpowiednimi informacjami 
naukowymi. Było to nadzwyczajne osiągnięcie dla trzonu społeczności LifeWave.

10 ROCZNICA
HISTORYCZNY REJS Z OKAZJI 10-LECIA 
LIFEWAVE

W listopadzie 2014 roku członkowie oraz 
kierownictwo LifeWave weszli na pokład 
majestatycznego statku MSC Divina i czekali na 
rozpoczęcie spektakularnego rejsu z Miami, na 
Florydzie na Karaiby. David Schmidt pojawił się tam 
również, aby wraz z przyjaciółmi i współpracownikami 
uczcić tę pamiętną dekadę.

Podczas rejsu, jak zwykle na wydarzeniach LifeWave, 
odbywały się wyjątkowe wydarzenia prywatne, 
możliwości rozwoju biznesu, zakwaterowanie 
najwyższej klasy i wspaniała zabawa, jednak nie 
zabrakło też czasu na refleksję. „Patrząc na ostatnią 
dekadę, niezmiernie podziwiam osoby, które 
przyczyniły się do naszego dobrobytu“, powiedział 
David Schmidt. „Niesamowita więź, jaka łączy naszych 
członków sprawia, że to wszystko jest możliwe“.
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PREMIERA ALAVIDY
W 2015 roku odbyła się premiera naszej linii kosmetyków, Alavida. Regenerujące Trio było mile 
widzianym dodatkiem do coraz większej gamy produktów i zainteresowało nowych członków. 

Alavida to zupełnie nowe podejście w kwestii pielęgnacji skóry. Nasze naukowo udowodnione 
formuły, które uwzględniają opatentowaną technologię, poprawiają stan zdrowia skóry z 
wewnątrz do zewnątrz i odwrotnie.

Długotrwałe rezultaty działania Alavidy można zauważyć już po pierwszym dniu – skóra jest 
piękniejsza i promienieje młodzieńczym blaskiem. 

Podobnie jak w przypadku innych produktów LifeWave, badania kliniczne potwierdziły 
niesamowite rezultaty stosowania linii produktów Alavida: 

• Prawie 90% badanych zauważyło znaczną ogólną poprawę wyglądu skóry po zaledwie 
3 tygodniach

• 100% badanych dostrzegło znaczne, natychmiastowe nawilżenie skóry.
• Ponad 70% badanych zaobserwowało znaczną ogólną poprawę jędrności skóry po 

zaledwie 3 tygodniach

• Prawie 80% badanych zauważyło, że skóra nabrała blasku po 6 tygodniach

WOW! ALE FREKWENCJA!

W 2015 roku podczas wydarzenia „Make it happen, make it matter“ w Kopenhadze frekwencja 
okazała się niesamowita.
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NAGRODY
W 2015 roku LifeWave otrzymało nagrodę DSA Ethos w kategorii Innowacji produktu. 

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

Nagrody ETHOS są przyznawane co roku firmom, które dają przykład innowacyjności, 
która napędza nasz rynek. Naszymi rywalami w 2015 roku były najbardziej znaczące firmy 
w branży marketingu sieciowego, więc otrzymanie tej upragnionej nagrody było ogromnym 
wyróżnieniem.

DSA to krajowy związek handlu związany z firmami oferującymi 
możliwości zarobkowe niezależnym sprzedawcom, których zadaniem jest 
promocja i sprzedaż produktów i usług. Co roku związek ten przyznaje 
prestiżowe nagrody dla wizjonerów z branży marketingu sieciowego.
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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 miało nowy, intrygujący imponujący wizerunek!

PREMIERA NIRVANY
W 2017 roku odbyła się premiera nowatorskiego systemu, który może diametralnie zmienić 
samopoczucie ludzi na całym świecie. Nirvana, system poprawiającego nastrój o podwójnym 
działaniu to połączenia plastra i suplementu, który na długo wprawia nas w lepszy humor, nie 
powodując skutków ubocznych. Dodatkowo nie zawiera leków ani związków chemicznych. 

Możemy być pewni tylko tego, że nigdy nie zabraknie nam wyzwań oraz, że nasze życie nie 
zwolni tempa. Jednak dzięki Nirvanie, która wykorzystuje naszą opatentowaną technologię, 
ludzie mogą doświadczyć większego szczęścia nawet w najbardziej szaleńczych chwilach. 
Suplement i plaster Nirvana działają na zasadzie synergii, aby wprawić nas w lepszy nastrój na 
dłużej. 

Należy również pamiętać o rozwoju korporacyjnego aspektu biznesu: przenieśliśmy kilka 
departamentów, w tym Marketing, Globalną Obsługę Klienta, Łańcuch Dostaw oraz IT do 
naszej siedziby w Irlandii, aby zapewnić naszym członkom najlepszą możliwą obsługę. Irlandia 
to kołyska edukacji, więc dzięki temu posunięciu uzyskaliśmy dostęp do rynku utalentowanych 
pracowników, którzy wciąż wspierają nasz gwałtowny rozwój.
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THE
 Future  IS NOW

PREMIERA LIFEWAVE 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, David Schmidt, stworzył swój 
najlepszy dotychczas produkt – plaster LifeWave X39®. 

Gdy latem 2018 roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż nikt nie spodziewał się aż tak pozytywnych 
zmian w LifeWave. Nowi członkowie z całego świata napływali błyskawicznie, a ci, którzy 
wcześniej zrezygnowali ze współpracy, zdecydowali się do nas wrócić ze względu na nowy 
plaster. Nasz zespół był zalewany wiadomościami od członków, którzy opisywali swoje 
doświadczenia z X39, od szybkiego gojenia się ran, wzrostu energii i lepszej jakości snu, aż po 
poprawę kondycji i wyglądu skóry. 

Plaster LifeWave X39® powstał, aby podnosić poziom peptydu, który aktywuje komórki 
macierzyste, ale to tylko początek historii. Wysoki poziom tego peptydu pomaga w procesie 
gojenia się ran, wzmacnia odporność, zwiększa poziom antyoksydantów, zwalcza stany 
zapalne i stymuluje produkcję kolagenu.

Wstępne badania kliniczne przeprowadzone przez dr Melindę Connor ujawniły niezwykłe 
rezultaty. Po 24 godzinach zauważyła znaczące statystycznie zmiany (zweryfikowane przez 
niezależnego statystyka) wskazujące na poprawę jakości snu, zmniejszenie poziomu stresu, 
odprężenie mięśni i obniżenie ciśnienia krwi. 

Potwierdziła również, że „w metabolizmie pojawiło się 16 zmian aminokwasów. Nie znam 
żadnego badania, które stwierdziłoby tak wiele zmian na skutek jednego produktu lub 
zabiegu“. Niezwykłe!
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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. 

Dbajmy o przeszłość,
która inspiruje przyszłość
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CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?

Nasza uznana linia produktów, które poprawiają nasz wygląd, samopoczucie, osiągi w 
sporcie i możliwości regeneracji, sprawia, że jedyną słuszną drogą wydaje się pełne skupienie 
na naszych plastrach. X39™ wprowadza nas na kolejny poziom szybkiego rozwoju, a 
długowieczność i regeneracja to najnowsze słowa w słowniku LifeWave!

Dodatkowo rozszerzamy możliwości wsparcia dla biznesu na całym świecie. Dostosowujemy 
plany prowizyjne, usprawniamy i przyśpieszamy proces budowania zespołu, aby zostawało z 
nami jak najwięcej osób, co z kolei przekłada się na sukces nas wszystkich. To naprawdę się 
dzieje!

NOWE RYNKI - JAPONIA (KOLEJNE KRAJE JUŻ WKRÓTCE...)

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

Z pewnością jest to kraj wielkich możliwości. Japonia to drugi co do wielkości rynek sprzedaży 
bezpośredniej ze względu na przychody oraz liczbę dystrybutorów. Zachęceni niezwykłym 
potencjałem oferowanym przez ten kraj:

• Otworzyliśmy nowe biuro w Tokio i zatrudniliśmy kierownika generalnego ds. 
operacji w Japonii. Jest nim Suguru Aoki, odnoszący sukcesy profesjonalista z ponad 
10-letnim doświadczeniem w branży. Jest bardzo podekscytowany dołączeniem do 
LifeWave. 

• W okolicach Tokio powstało również centrum realizacji zamówień. Zatrudniliśmy i 
przeszkoliliśmy pracowników działu Obsługi Klienta, którzy skoncentrują się na rynku 
japońskim. 

• Spodziewamy się świetnych wyników na nowym rynku, który wciąż się rozwija. 

W połowie lata pojawiliśmy się w Turcji, a na naszym celowniku znajduje się Tajlandia. Chcemy 
być obecni w każdym kraju, w którym warunki biznesowe i przepisy są sprzyjające.

OGÓLNY ROZWÓJ, EKSPANSJA I NOWE MOŻLIWOŚCI 

Przez ostatnich 15 lat LifeWave rosło w siłę. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, dostrzegamy 
znaczące przyśpieszenie rozwoju i ekspansji na całym świecie. Nasze biura lub magazyny 
znajdują się w 13 krajach. Sprzedaż w 2019 roku powinna zwiększyć się trzykrotnie! David 
Schmidt przypisuje ten ekscytujący nowy rozdział coraz grubszej sagi LifeWave „determinacji 
naszej globalnej sieci oraz pracowników firmy“. 

Oczywiście David nie rusza się z laboratorium, wciąż prowadzi badania i składa kolejne wnioski 
patentowe, które są poparte badaniami klinicznymi będącymi dowodem wysokiego poziomu 
naszej technologii. Ciekawe jakie nowe produkty David ma jeszcze w rękawie... Z pewnością 
będą to nowe ekscytujące możliwości!

PODSUMOWANIE? PRZYSZŁOŚĆ W LIFEWAVE RYSUJE SIĘ W JASNYCH BARWACH!
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ŚWIĘTOWANIE

15-LECIA ZAŁOŻENIA LIFE WAVE

Aby upamiętnić 15-tą rocznicę założenia firmy, 4-ego listopada 2019 roku członkowie LifeWave 
wypłyną z Miami, na Florydzie na pokładzie statku Navigator of the Seas w rejs na Karaiby. 

Chcemy przyznać specjalne wyróżnienia osobom, które wygrały nagrodę specjalną – jedyną 
w swoim rodzaju monetę wybitą z okazji 15-lecia LifeWave. Stworzona własnoręcznie przez 
Davida Schmidta unikalna moneta została stworzona z materiałów, które wcześniej nie istniały, 
z pomocą opatentowanej metody, która została zweryfikowana przez niezależne laboratorium i 
uznana za zupełnie nowatorski materiał.

Gratulujemy poniższym członkom, którzy zdobyli tę nagrodę:

Masako Furukawa Mizue Watanabe

Kazue Nakamoto Lorenzo McGrew

Brad Hunsaker 華雋 企業社

紋華企業社 紋華企業社 Fred Blakley

鐘麗莉 Lily Choung 林昕雅 lin
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ŚWIĘTOWANIE

15-LECIA ZAŁOŻENIA LIFE WAVE Członkowie z całego świata dołączyli do naszego zespołu kierowniczego, aby uczcić wszystko, 
co jest związane z LifeWave. Gratulujemy osobom, które skupiły się na budowaniu biznesu, 
aby otrzymać ten cenny przedmiot. Oto lista osób, które zdobyły ponad 15 punktów i wygrały 
niezapomniany rejs statkiem.

Masako Furukawa 鄭羿甄  Yi-Chen Cheng Toshimi Fushimi

Umeko Hasegawa Hideaki Kumai Sanae Oota

Brad Hunsaker Hellebeth Hansen Noriko Nixon

 紋華企業社 紋華企業社 Tsao Huei Yu 曹惠瑜 昱妏 劉

鐘麗莉 Lily Choung Tatyana Schuster Shizuko Takeda

Mizue Watanabe KAZUKO MURATA Carolyn Dice

Lorenzo McGrew Jangle Jim Toshichiyo Yamaoka

 華雋 企業社 三智 邱 Fumie Takada

Fred Blakley Petra Portner Maitai Nguyen

林昕雅 lin Toru Nakayama Lenora Wong

Vivian Chan Pernille Knudtzon Kinji Kawamura

Anthony Tan Soruje Kabu Carmina Villorente

Kazue Nakamoto Michael Hess Raffaella Ruggiano

樺葳 陳 Isabel Bayon-Ramirez 洪麗容 Li-Jung Hung

Roy Surjono Minako Somiya Johann Kausich

Anthony  Hayashi Jacqueline Doane 楊雪莉 Hsueh-Li Yang

Teiko Koike Hiromi Tanji Emily Sato

雅瑪魅力科技 開發 有限公司 秀枝  劉 Julian Yang Chung

芳子 菊地 依貝數位科技 有限 公司 芝緣實業有限公司  Chang, Wan Chu

Mie Moriya 鄭絜元  Jye-Yuan Cheng Marianne Skov Pedersen

Fumiko Taima Michelle leuschen Cesar Pardo

瑛 林 PIYO PIYO 靖雅  陳

淑琴 黃 Claudia Geuer 何姝慧  HO SHU-HUI

Minobu Takayanagi Dra Rosa Dalia Gallaga González 浩睿 江

Hatsuyo Ishii Noriko Teshima 成林塔依  商行

Anita Häbich Sanae Furuki 張仲雯 Chang Chung-Wen

Rick De Luca 絵美 井岡 Mieko Inoue

Jean Paul Parodi Donna Lee Dale Fukuda

Elena Maffizzoli Kaoru Hoshi 業社 盈華企業社 盈華企

Kazue Hanzawa EIKO WATANABE KAROLA  BENKERT

Larry Yang Harumi Komori Shizue Ito

Yoko Yuki TOSHIKATSU MURAKOSHI STEVEN MATHIAS

Aya Hotta Shari Osborne Bianca Singer

Ode Takako Juan Lim Maria Alvarado

KIKI MAY 惠菁 陳 Florian Hofmann

典藏玫瑰 精品店 陳美玲 Mei-Lin Chen David Doane 

Birgit Bauer-Seuring Kazuhiro Suruga Masaaki Masubuchi
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CZŁONKOWIE 
ZARZĄDU 2019

GLOBAL MASTERMIND
Na początku 2019 roku podjęliśmy decyzję o utworzeniu inicjatywy Global MasterMind 
zrzeszającej liderów z największych rynków na świecie. Członkowie zmieniają się od czasu do 
czasu, a ich zadaniem jest współpraca z pracownikami LifeWave i pomoc w kształtowaniu 
przyszłości LifeWave. 

Pierwsza grupa liderów odegrała znaczącą rolę na przestrzeni 2019 roku, doradzając w 
kluczowych kwestiach dotyczących wszystkich członków. Szczególne podziękowania i ukłony 
należą się specjalistom ds. marketingu sieciowego:

Global MasterMind

DAVE BAGUYO 
PHILIPPINES

YOSHI ENDO 
JAPAN 

CHRISTINA FABRIN 
DENMARK 

CHRISTINE GAY-GIRRBACH 
FRANCE 

DAVID JUMPER 
CANADA 

GILBERT LOUIS 
CANADA

KRZYSZTOF MARKOWSKI 
POLAND

ANTHONY MASSAWA 
AFRICA 

LORENZO MC GREW 
MEXICO

CHUCK MICHEL 
USA

DR. JOAN NORTON 
USA

HERMINE OBERMANN 
AUSTRIA  

PHIL STEINBERG 
SWITZERLAND

ROY SURJONO 
INDONESIA

JAN WIEGEL 
GERMANY

LISA WU 
TAIWAN

26  |  MAGAZYN Z OKAZJI 15-LECIA ZAŁOŻENIA LIFEWAVE



STARSI DYREKTORZY 
PRZEWODNICZĄCY 
LIFEWAVE

Osiągnięcie najwyższego poziomu dyrektora to nie lada wyczyn, więc chcielibyśmy wyróżnić 
osoby, które pięły się w górę po szczeblach naszej drabiny aż do tytułu starszego dyrektora 
przewodniczącego.

Być może obiło Ci się o uszy wyrażenie „Do zobaczenia na szczycie“? Ci członkowie tam już 
dotarli! Gratulujemy!

*Ranking z sierpnia 2019 roku

Presidential
Director

S E N I O R

MAGAZYN Z OKAZJI 15-LECIA ZAŁOŻENIA LIFEWAVE  |  27

NICOLE  
KAPS

RICK  
DE LUCA

GREGORY & 
ROBIN BLANC 

MASCARI

BIRGIT  
BAUER-SEURING

CARLOS 
BUSCARONS

JOHN  
CHANCE 

YOSHI  
ENDO

ANDERS  
DE LA COUR

PHILIPPE 
CHENUAUD

KARLHEINZ 
MUELLER

FREDDY  
JØHNK

DAVID  
JUMPER

MANFRED 
KOHLRUSCH

FREDERIC 
LARCHE

SONJA M. 
LOFERER
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GILBERT  
LOUIS

CHUCK  
MICHEL

YOSHIHIRO 
MIZUOCHI

DAGMAR 
MUELLER

MIGUEL  
MOLINA

MARION H. 
NELSON

HERMINE 
OBERMANN-

HAUSL

SUSANNE 
PEDERSEN

JULIANA 
SURJONO

NICHOLAS  
TIVOLI

JAN  
WIEGEL

KURT WENDLER-
ROTHENBERGER

HIROKUN

ISABEL  
MAIER

ANNELIESE 
MÜLLER

ISAIA ROSARIO 
CASTORINA



NAGRODA IMIENIA 
RICHARDA QUICKA
Trener Richard Quick było osobą wyjątkowo uczciwą. Jej 
laureaci ucieleśniali w sobie tę cechę. Jako że nowego 
zwycięzcę poznamy już wkrótce, chcielibyśmy wspomnieć 
pozostałych laureatów tej nagrody i serdecznie ich 
pozdrowić.

DAVID JUMPER CHUCK MICHEL PHIL STEINBERG MIGUEL MOLINA PAUL NGUEMDJO TINWO
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Prosty i skuteczny sposób, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach LifeWave to aplikacja 
firmowa LifeWave. 

To wielofunkcyjne narzędzie wspomagające rozwój biznesu, które sprawia, że nauka i 
prezentacje są o wiele prostsze. Aplikacja to świetne narzędzie zarówno dla nowych, jak i 
doświadczonych członków. To wspaniałe przenośne źródło informacji, dostępne w dowolnym 
miejscu na świecie!

Jest pełne pomocnych, treściwych informacji, które możesz wykorzystać w dowolnej chwili, 
aby przedstawić naszą historię oraz możliwości... zwłaszcza X39™.

Aplikacja jest prosta – tylko czeka, aż Ty i Twój zespół podzielicie się swoimi doświadczeniami z 
LifeWave.

Jest dostępna w wielu językach i jest świetnym narzędziem biznesowym w ruchu.

Pobierz i poznaj ją już dziś!

JAK POBRAĆ?

• Przejdź do sklepu z aplikacjami

• Wyszukaj „LifeWave Corporate“

• Pobierz aplikację ZA DARMO!

FIRMOWA APLIKACJA 
LIFEWAVE
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E V E N T

21st – 22ndMARZEC
WYDARZENIE W EUROPIE
LifeWave LIVE! Niemcy 2020
Darmstadt, Niemcy

Data do
potwierdzenia

LIPIEC
WYDARZENIE W AZJI
LifeWave LIVE! Japonia 2020
Tokio, Japonia

25th – 26th
WYDARZENIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
LifeWave LIVE! USA 2020
Las Vegas, USA

STYCZEŃ

ROCZNY KALENDARZ WYDARZEŃ

TOURNÉE 2020 - 
WYDARZENIA LIFEWAVE
Gdy ludzie LifeWave spotykają się na żywo, dzieją się wspaniałe rzeczy. Trwały biznes i relacje 
osobiste powstają w naszej dynamicznej sieci. Tutaj też dzielimy się informacjami i pracujemy 
nad nowymi pomysłami. To tu zaczyna się sukces. Tak będzie również podczas światowego 
tournée w 2020 roku!

Tournée rozpocznie się w styczniu w Las Vegas, następnie LifeWave zawita do Europy, a 
konkretnie, w Niemczech oraz w Tokio, w Japonii w lipcu. Bez względu na to, czy jesteś 
liderem, członkiem czy kierownikiem LifeWave, dołącz do nas i ucz się, dziel się wiedzą i 
doświadczeniami, poznawaj ludzi i nie tylko.

Bez wątpienia rok 2020 może przynieść niezwykłe zmiany w Twoim biznesie. To będzie 
naprawdę sprzyjający czas. Do zobaczenia na wydarzeniach!

EVENT
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