
 0040و  021 26 20 6033های ل با شمارهنام، برای دریافت رژیم به روش زیر عمل کنید و در صورت نیاز و بروز هرگونه مشکپس از طی مرحله ثبت

 .تماس حاصل فرمایید 0910 953

  :مرحله اول

توانید وارد بخش دریافت رژیم شوید، اولین گزینه انتخاب دریافت رژیم از بین لیست سمت راست پروفایل رژیم خودتان برای دریافت رژیم از طریق دو روش می

دریافت »توانید با نوار اسکرول را با ماوس به سمت پایین بکشید و همانند شکل دوم بر روی گزینه ت. یا اینکه میاس باشد که در عکس اول نشان داده شدهمی

 .کلیک نمایید« رژیم

 



 

 

  :مرحله دوم

 .کلیک نمایید« دریافت رژیم»شود، لطفا برای ادامه فرآیند دریافت رژیم روی گزینه در این مرحله اطالعات جسمانی شما برایتان نمایش داده می

 



  :مرحله سوم

« خرید بسته»نمایید و سپس بر روی گزینه  های رژیم تک اندام انتخاببایست بر اساس میزان اضافه وزن یا کمبود وزن خود بر روی یکی از بستهدر این مرحله می

روزه ما  90تخاب نمایید، در غیر این صورت بسته روزه مارا ان 45توانید بسته که در زیر هر بسته آمده است کلیک نمایید. اگه اضافه وزن شما زیاد نیست می

 .انتخاب نمایید را

 

 

  



  :مرحله چهارم

های پرداخت کلیک کرده و سپس گزینه بایست بر روی یکی از گزینهصورت تمایل به دریافت رژیم می شوید که درای انتقال داده میدر این مرحله شما به صفحه

 .را بزنید« تایید و پرداخت»

 

 

  :مرحله پنجم

 .بایست روی کادر سبز رنگ کلیک نمایید تا به فرآیند پرداخت منتقل شویدشوید و میپال منتقل میدر این مرحله به قسمت پرداخت شرکت زرین

 



  :مرحله ششم

 .کلیک نمایید« پرداخت»خود و همچنین تاریخ انقضا و کد امنیتی را وارد کنید و سپس بر روی گزینه  (CVV2) شماره کارت، رمز اینترنتی و شناسه اعتبار سنجی

 

 

  :مرحله هفتم

توانید روی کادر سبز رنگ کلیک کرده یا منتظر بمانید ثانیه شمار مندرج در صفحه ی زیر منتقل شده و میدر صورت موفق بودن فرآیند پرداخت شما به صفحه

 .به پایان برسد تا به صورت خودکار به پروفایل خود منتقل شوید

 

 



  :مرحله هشتم

 .های مندرج در باال تماس حاصل فرماییددر این صفحه رسید پرداخت شما به نمایش گذاشته شده است، در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره

 

  :مرحله نهم

شما نمایش داده شده است، ابتدا وزن خود را وارد نمایید و در صورتی هرگونه مغایرت اطالعات، آنها را تصحیح نمایید. سپس  در این مرحله اطالعات جسمانی

توانید در صورت اضافه وزن، رژیم کاهش وزن و در صورت کمبود وزن، رژیم افزایش وزن را انتخاب کنید. در می« رژیم مورد نظر»از منوی  همانند دو عکس زیر،

 .کلیک نمایید« بعدی»یکی را به دلخواه انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه « نوع رژیم»ها، از منوی صورت انتخاب هر یک از رژیم

 



  :مرحله دهم

 .کلیک نمایید« تایید دریافت رژیم»در این صفحه اطالعات رژیم شما نمایش داده شده است، بر روی گزینه 

 

 

 م:مرحله یازده

ساعت  دهند و سپس رژیم شما طی بیست و چهارفرآیند دریافت رژِیم شما تکمیل شده است. در این مرحله کارشناسان ما اطالعات شما را مورد بررسی قرار می

 .شودشود. این فرآیند توسط پیامک و ایمیلی به شما اطالع داده میبرای شما در پروفایلتان قرار داده می

 


