
Laminine 
vásárlási / regisztrációs segédlet

A Laminine-t a 37 országban működő LifePharm Global Network 
gyártja és forgalmazza, és végre Magyarországon is elérhető. 

Ahhoz, hogy a legkedvezőbben juthass a Laminine-hoz, egy egyszerű regisztrációs 
/ online vásárlói folyamat szükséges, melynek lépéseit ez a segédlet bemutatja.

Nagykereskedelmi jogosultságot akkor tudsz szerezni, ha az első vásárlásodkor
 (ami egyben a regisztráció is)  min. 3 db Laminine terméket vásárolsz. Ez lehet a 3 db Laminine-t tartalmaz „Activation” csomag 
valamelyike (egyikben 3 db Laminine van, a másikban 3 db Laminine Omega +++).  Vagy vehetsz családi csomagot, amely 10 db 
Laminine terméket tartalmaz (9-et fizetsz, 1 ajándék), vagy a mega-pack-ot, vagy egyéb összeállítást, ahogy a kedved tartja. 
Ezt követően bármikor rendelhetsz terméket, mindig nagyker áron fogod kapni, akkor is, ha csak 1 db-ot veszel.

Regisztráció nincs vásárlás nélkül. Regisztrációs költség nincs. Szállítási költség kb. €8-tól, de van lehetőség ingyenes szállításra is 
400 pont értékű csomagok esetében, ezt a webirodában megtalálod.

A regisztrációhoz / vásárláshoz szükség lesz online fizetésre alkalmas 
VISA vagy MasterCard kártyára, vagy PayPal-ra. 

Jelenleg még nem él a törzsvásárlói link, azaz CSAK a cégtől közvetlenül lehet rendelni, 
nagykereskedelmi joggal együtt. 

A regisztráció megkezdéséhez kattints az ajánlódtól kapott regisztrációs linkre.



A cég hivatalos oldalára jutsz, ezt fogod látni: 

Első lépésként kattints a „Join Now” linkre. 

Itt ki kell választanod a legördülő menüből, hogy melyik
országban élsz, majd kattintsd a „tovább” gombra. 

A teljes regisztráció 4 lépésből áll, ezek: 

1. csomag választás  (kötelező)
2. autoship választás  (nem kötelező, később is beállítható)
3. adatok és ellenőrzés
4. jóváhagyás / fizetés



Első lépésként válasszad ki a csomagot. 
Minimum 3 db Laminine-t kell vásárolnod ahhoz, hogy a nagyker
joggal vásárolhass most és a továbbiakban bármikor, ezért
választhatod az

• Activation Pack  (ebben 3 db Laminine van) vagy 
• Family Pack, vagy 
• Esentials, vagy
• Mega Pack csomagok bármelyikét.

Ha a csomag alatti „More Info” linkre kattintasz, akkor 
a csomag részleteit fogod látni egy felugró ablakban. 

Csomag választáshoz kattints a „Select” gombra.

Az ár, mit itt látsz, nettó ár, azaz még hozzá jön az áfa, + a
szállítási ktsg. 

Ha a csomag mellé plusz terméket is kérsz, akkor egy kicsit lejjebb
tekerve az oldalon a listából hozzáadhatod azt, amit kérsz. 

Továbblépéshez klikkelj a „Next” gombra.

A következő oldalon tudod beállítani az autoship-et, azaz az automatikus szállítást. 
Ezt most akár ki is hagyhatod, később bármikor megteheted a webirodádban. 
Továbblépéshez kattints a „Next” gombra az oldal alján. 

Most következik a személyes adatok megadása. 

Rendkívül fontos, hogy CSAK az angol ABC betűit használd, magyar ékezetes karaktereket NE! 
Jelszó megadásánál számokat is a betűk mellett, de különleges karaktereket itt sem!



Add meg a kért
adatokat.

Szállítási cím megadása:



Fizetési adatok megadása:

Hozzáférési adatok 
a saját webirodádhoz: 



Most jön a kondíciók és feltételek elfogadása. 
Pipáld a négyzetet. 

A szabályzatot és egyéb anyagokat 
a színessel kiemelt linkre kattintva éred el.

Tekerj vissza és ELLENŐRIZZ MINDEN ADATOT!  
Ha stimmel, kattints a „Next” gombra. 

Itt fogod látni az összesítést:
alapinformációk
számlázási információk
szállítási cím
fizetési adatok

Ha valamelyiken változtatni akarsz, 
akkor klikkelj az „EDIT” linkre.

És végül a számla részletezése: 
• nettó
• áfa 
• szállítási ktsg. valamint 
• fizetendő végösszeg

Ha csomagot akarsz változtatni, 
kattints a linkre és módosíts.

Ha minden stimmel, akkor a jobb
alsó sarokban a „Submit” gombra.



Ezzel megtörtént a regisztrációd ÉS az első termék-megrendelésed.  

Email fiókodba 3 db levél érkezik: 
• Visszaigazolás a megrendelésről.
• Köszöntő levél a cégvezetéstől.
• Regisztrációd megerősítése, saját linked, belépési 

(login) oldal, néhány fontos alapinfó.

A termék pár nap alatt megérkezik, jelenleg ez (mivel a tengeren túlról jön) 
8-12 nap is lehet, de kevesebb is. 

Legolcsóbb vásárlás kötelezettségek nélkül: Ha csak a legkedvezőbb árú termék vásárlás miatt regisztráltál,
akkor is van webirodád, itt nyomon tudod követni rendeléseidet, de senki sem kötelez ajánlásra, hálózatépítésre. 
Akkor veszel magadnak újra terméket (nagyker áron) amikor csak akarsz, semmiféle kötelezettséged nincs. 
Az ajánlói linkeden keresztül ha vásárolnak (esetleges) meghívottaid, akkor akár ingyenessé is tudod tenni a saját fogyasztásodat. 

Ha üzletileg is gondolsz erre a termékre, és látod a mögötte lévő lehetőséget, akkor a most létrehívott webirodádban 
tudod nyomon követni személyes és csoport forgalmadat, és a szokásos hálózati információkat. 

Ha elakadsz a regisztráció folyamán, 
vagy egyéb segítségre volna szükséged, keress bátran!


