YDERLIGERE INFORMATION
CORSENTIALS teknologien er designet som et 3-delt
system; Theta One stick packs, Theta aktivator og
Y-Age AEON. Et system som sikrer hurtig optagelse
af næringsstoffer.

+
• Klinisk bevis på reducering
af stress i kroppen
• Klinisk bevis på reducering
af betændelse i kroppen
• Ingen skadelige kemikalier
for kroppen

Om LifeWave
Virksomheden blev grundlagt af David Schmidt i 2002
og var blandt de hurtigst voksende private virksomheder i USA i 2009, 2010 og 2011.
Produkterne sælges i mere end 100 lande gennem
Network Marketing.

med LifeWave

Energiterapi
• Råmælk er en kilde af IgG
(Immunoglobulin G)
• Vitamin B6 bidrager til regulering af hormonel aktivitet
Vitamin B6 bidrager til
normal funktion af immunsystemet

MATRIX 2
Reducerer stråling fra din mobiltelefon med op til 98 %
Enestående løsning til beskyttelse mod potentielt
skadelige stråler fra mobiltelefoner.

Bedre livskvalitet

LifeWave-plastrene stimulerer kroppens akupunkturpunkter gennem særlige energifrekvenser. Som ved
akupunktur balanceres og øges energi-flowet gennem
kroppen på en naturlig måde.
Metoden har været anvendt i årtier, er videnskabelig
dokumenteret og kaldes Fototerapi. LifeWave teknologien er godkendt til brug på hospitaler i alle 28 EUlande, og flere produkter er godkendt som medicinsk
udstyr (klasse 1).
Plastrene indeholder organisk materiale; aminosyrer,
ilt og vand, der er indkapslet. Ingen medicin eller kemikalier trænger ind i kroppen.
LifeWave-plastrene er klinisk dokumenterede og godkendt for salg globalt.

Matrix 2 omdirigerer mikrobølgestrålerne fra telefonen og mindsker strålepåvirkningen med op til 98 %
uden at påvirke signalmodtagelsen.

Kort beskrivelse af
produkter og virkemåde

Nem at bruge og ultratyndt design, som passer til de
fleste mobiltelefoner.
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PLASTRE

Aeon

Hvordan virker plastrene?
Plastrene indeholder aminosyrer, ilt og vand. Indholdet er fuldstændigt indkapslet i plastrene, således at
intet kan trænge ind i kroppen.
Det er kroppens infrarøde varmestråler, der aktiverer plastrene, og får dem til at sende deres særlige
budskaber til kroppen. I de fleste tilfælde opleves en
lindring af symptomerne allerede efter få minutter.
Plastret har fuld effekt i 12 timer, hvorefter virkningen klinger af over de næste 12 timer.

Stress reduktion

Reducerer fysisk og psykisk stress,
smerter, betændelse og ubalancer i
kroppen. Giver bedre koncentration.
Forstærker effekten af de øvrige plastre.

Gluthatione
Forbedrer immunforsvaret radikalt,
hæmmer kroppens aldringsproces og
fjerner tungmetaller i kroppen. Hæver
Kraftig antioxidant glutationsniveauet op til 300 % på 24
timer.

Energy Enhancer

Energiforøger

Giver energi, udholdenhed, smidighed, balance og styrke, samtidig
med at fedtforbrændingen øges
med mere end 22 %.

Icewave

Smertelindring

Cellefornyelse

Forbedrer immunforsvaret. Reparerer
slidte celler og DNA. Reducerer hudens fine linjer og rynker. Hæmmer
ophobning af mælkesyre. Beskytter
hjernen mod plaque.

Lindrer smerter på få sekunder.
Kan benyttes til hele kroppen eller
til lokale smerter. Effektivt ved såvel akutte som kroniske smerter.

Theta Fuel – Giver energi på celleniveau
En eksplosion af naturlig energi.
Et boost, der giver overskud
hele dagen.

Theta Heart – Styrker og stabiliserer hjertet
Hjerterytme og muskelsammentrækninger stabiliseres. Hæver
magnesiumniveauet på ½ time.

Theta Mind – Forynger hjernen
Styrker hjernens kognitive funktioner og hjælper indlæring og
hukommelse.
(Kun for LifeWave distributører)

Lifewaves mest avancerede
Theta produkt! Bidrager til regulering af hormonelle aktiviteter
og støtter normal funktion af
immunsystemet. Indeholder råmælk (også kaldet "naturens
første superfood"), som understøtter kroppens naturlige restaurerings- og cellereparationsprocesser.

SP6 Complete

Vægttab

En serie drikke målrettet forskellige funktioner i
kroppen. Indeholder kun naturlige ingredienser. Ingen kunstige sødestoffer, farver eller konserveringsmidler. Ingen koffein eller andre stimulanser.

Theta One – En del af

Afslapper hjernen og giver bedre
søvnkvalitet og en naturlig, dyb
søvn. Forbedrer åndedræt og iltoptagelse, hvorved snorken og søvnapnø reduceres.

Regulerer appetit og sukkertrang.
Understøtter vægttab. Genopretter hormonbalancen. Kan med fordel anvendes sammen med Energy
Enhancer og Glutathione.

LifeWaves revolutionerende
ernæringslinje

Carnosine

Silent Nights

God søvn

THETA NUTRITION

HUSK AT DRIKKE RIGELIGT VAND,
NÅR DU BÆRER
LIFEWAVE-PLASTRE

Theta Activate – Unik aktivator
Åbner cellerne, så både vand
og næringsstoffer optages
hurtigt og uhindret.

