Theta Mind: Nu tilgængelig i Europa til personligt brug!
Fantastisk nyt! Nu er det muligt for vores europæiske medlemmer at
købe Theta Mind! Den globale efterspørgsel efter Theta Mind har
været overvældende og vi er begejstrede for at kunne tilbyde
produktet i Europa til personligt brug.
Vi beder vores europæiske medlemmer om at være opmærksomme
på at skønt man kan købe Theta Mind pakker til personligt brug, er det ikke tilladt at tilbyde
Theta Mind til videresalg i din LifeWave virksomhed. LifeWave vil gennemføre den officielle
lancering af Theta Nutrition i Europa i april med NYE produkter som vi vil tilføje til Theta
sortimentet. Disse produkter bliver tilgængelige for videresalg. Begrænsningen kun til
personligt brug gælder kun for Theta Mind.
LifeWave har placeret Theta Mind pakker tilgængelige for videresalg i backoffice, der er
beregnet udelukkende til personligt brug. På grund af de lovgivningsmæssige og regulatoriske
begrænsninger der findes i Europa, bliver LifeWave afsendt fra vores varedepot i USA som et
importeret produkt. Dette medfører at skat og afgifter kan være lidt højere end du er vant til.
Du kan være forvisset om at vi har gjort vores bedste for at gøre det muligt at købe Theta Mind
til en meget fordelagtig pris.
For at lette de højere skatter og afgifter, har LifeWave lavet dette specialtilbud udelukkende til
det europæiske marked: Køb 3 stk. Theta Mind, og få en flaske Theta Activate GRATIS (du
sparer $60,00)! En flaske Theta Activate svarer til den korrekte mængde dråber i tre æsker
Theta Mind.
Hvis du ønsker at bestille Theta Mind, bedes du følge disse enkle trin:
1. Login på din backoffice konto
2. Vælg ”Bestillinger”
3. Vælg ny bestilling
4. Gå til ”Modtagerland” på dropdownmenuen og vælg ”Europa”
5. Tilføj de artikler du ønsker at købe til din indkøbsvogn
6. Gå til kassen og udfyld forsendelsesoplysningerne
7. Vi anbefaler at du indtaster dit land i feltet ”Stat/provins”
Vi er glade for at kunne tilbyde Theta Mind til vores medlemmer i Europa forud for tidsplanen
og vi takker dig for din tålmodighed mens du ventede på at Theta Mind skulle blive tilgængelig i
Europa til personligt brug.

