
 

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave . 

 Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. 
 Nem at placere, se brochure 

 Resultater med det samme.  
 Giver op til 20 % mere energi. 
 Øger kroppens forbrænding. 

Hvordan virker dette produkt. 

Når dette energi plaster sættes på kroppen virker det med det samme og du får mere 
energi og en bedre forbrænding. Det er kroppens infrarøde stråler der aktiverer plastret 
som straks begynder at sende den programmerede frekvens ind i kroppen. Det betyder at 
intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem 
kroppens meredianer som får kroppen til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til. 

Hvad indeholder disse plastre og hvordan virker de. 

 

Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forseglet plaster. 
Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO teknologi. Hvis I kan forstille 
jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestemt længde for at sende og modtage i et speciel 
frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette plaster sammensat på og derfor sender de forskellig 
plastre forskellige frekvenser ind i kroppen og beder kroppen gøre forskellige ting. 

Energy Enhancer, energi plaster (forstærker) virker i mindst 12 timer. Skal du en tur i haven eller dyrke 
sport eller har du bare en dårlig dag så kan du benytte dette energi plaster. Hvor kommer den ekstra energi 
fra?  Dette plaster går ind og genopretter kroppens ubalancer så du med et får mere ud af den energi du har i 
kroppen. Dette giver også en større fedtforbrænding. Det er kroppens ATP der stimuleres og bliver derfor mere 
effektiv.  
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Icewave er det nye plaster der kan fjerne smerte på få sekunder. 

 Sikker og naturlig smertelindring 

 Kan bruges over hele kroppen 

 Nem at bruge 

 Resultater med det samme 

Hvordan virker dette produkt. 

Når plastret sættes på kroppen virker det med det samme. Det er kroppens infrarøde 
stråler der aktiverer plastret som straks begynder at sende en programmeret frekvens ind i 
kroppen. Det betyder at intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en 
energifrekvens gennem kroppens medianer som får kroppen til at gøre det, det enkelte 
plaster er programmeret til. 

 Hvad indeholder disse plastre. 

Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forseglet 
plaster. Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO 
teknologi. Hvis I kan forestille jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestemt længde 
for at sende og modtage i et specielt frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette 
plaster sammensat og derfor sender de forskellig plastre forskellige frekvenser ind i kroppen og 
beder kroppen gøre forskellige ting.     

Icewave smerte plaster virker i mindst 12 timer, men vi har hørt om kunder der har haft 
virkning i op til 56 timer. Vi ser også, at bruger man Icewave smerte plaster kan selv kroniske 
smerter forsvinde eller minimeres over tid. Kroppen vænner sig simpelt hen til at være smertefri. Vi 
gør derfor opmærksom på, at selv om smerten er væk skal man stadig være opmærksom på at 
man kan have en mulig fysisk skade som man ikke må overbelaste.      
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Sæt dette soveplaster på 1 time før du går i seng og få en fantastisk søvn. 

 Få en naturlig dyb søvn 

 Ingen stoffer eller piller  

 Praktisk og nem at bruge 

 Sensation for dem der rejser meget eller arbejder på skift. 

Hvordan virker dette produkt. 

Når dette sove plaster sættes på kroppen sender det et signal til hjernen om at producerer 
mere melatonin som er det stof der får dig til at sove. Er du i underskud eller kan din krop ikke 
producerer nok melatonin så vil dette plaster hjælpe dig. Find den rigtige placering som virker 
bedst for dig. Det er kroppens infrarøde stråler der antænder plastret som straks begynder at 
sende den programmeret frekvens ind i kroppen. Det betyder at intet fysisk materiale kommer 
ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem kroppens medianer som får kroppen 
til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til. 

Hvad indeholder disse plastre og hvordan virker de. 

Indholdet er helt ufarligt. Det består af aminosyre, luft og vand og er lukket inde i et forseglet plaster. 
Hemmeligheden bag dette produkt er måden det er fremstillet på. Her er tale om NANO teknologi. Hvis i kan 
forstille jer en radioamatør antenne så skal den have en helt bestem længde for at sende og modtage i et 
speciel frekvensområde. På nøjagtig samme måde er indholdet i dette plaster sammensat på og derfor sender 
de forskellig plastrer forskellige frekvenser ind i kroppen og beder kroppen gøre forskellige ting. 
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Slankeplaster reducerer din sultfornemmelse og fjerner din sukkertrang 

 Hjælper din krop med at kontrollerer din sult fornemmelse 

 Regulerer din sukker trang 

 Energi Enhancer kan bruges i forbindelse med dette plaster med fordel.  

  

Hvordan virker dette produkt. 

Dette plaster regulere din sult og sukkertrang og der anbefales 3 forskellige placeringer på 
venstre ben..se brochure. Vi kan herfra anbefale at du tester disse 3 punkter og finder den mest effektive placering og så bruger denne. Plastret 
virker ved at stimulerer et sted i hjernen der hedder Hypothalamus og som er på størrelse med en mandel og kaldes ofte (hjernen i hjernen). 

Hypothalamus er det sted i hjernen der opretholder vores balance og harmoni og styrer vores krops 
temperatur, tørst, sult og fødeintagelse samt vores hormoner for blot at nævne nogle få 
funktioner. Ved at stimulerer Hypothalamus for man en bedre balance i kroppen får herved en 
reduceret trang til mad og sukker.   

I brochuren kan du se det forløb du skal igennem med SP6. Man flytter normalt rundt på plastene 
hver dag så man stimulerer forskellige organer i processen. Vi anbefaler at du finder det sted hvor 
du har den bedste virkning og så bruger dette sted i større omfang, det er dog stadig en god ide at 
skifte en gang i mellem. Efter du er færdig med din slankekur kan du nemt regulerer din sult og 
sukker trang i dagligdagen blot ved at tage et plaster på. 

  

Vi anbefaler du bruger Glutathione for at udrense kroppen før en slankekur. 
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Aeon stress plaster give mange fordele 

 Klinisk testet for at reducere stress i kroppen 

 Klinisk testet for at reducere betændelse i kroppen  

 Forstærker andre LifeWave produkter 
 Forbedre din generelle sundhed 

 Nem at bruge 

  

  

Stress fri tilstand inden for 10 minutter 

Forskning viser at det autonome nervesystem efter blot 10 minutter får en afbalanceret effekt. Det betyder at kroppen efter blot 10 minutter 
med dette plaster på får en rolig og stress fri tilstand. En helt speciel fototeknik afslører et fald i betændelses tilstanden i kroppen. Andre kliniske 
forsøg viser at Aeon sænker C-reaktivt protein, årsagen til C-reaktivt protein stiger er inflammation i kroppen. Det er vigtigt, fordi betændelse i 
kroppen er ofte et symptom på stress og kan beskadige sundt væv og DNA. 

Stress har stor indflydelse på hvordan vi ældes. 

Selv om vi ikke går og tænker på det i hverdagen så er stress en meget stor faktor på den måde vi ældes. 
Vi kender alle mennesker der har været inde i en meget stresset periode og det kan tydeligt ses, de kan 
nogen gange se 10 år ældre ud. Faktum er at de måske indvendig er blevet 20 år ældre. Det er meget 
hårdt for kroppen at være under stress, den må bruge mange resurser for at holde kroppen i gang døgnets 
24 timer.  

Nylig forskning viser at kronisk stress kan reducerer niveauet af DHEA 
(dehydroepiandrosteron), en kraftig hormon direkte forbundet med levetid. Det forøger niveauet af stress 
som forøger ældningen kroppen radikalt.  

Aeon er et stærkt våben mod stress. 

Med dette meget stærke våben kan vi nu bekæmpe en af de værste dræbere nemlig stress. LifeWaves 
Aeon plaster er klinisk testet og er derfor et fantastik værktøj til en bedre og længerer liv. Dette Aeon plaster sættes på et akupunkturpunkt og 
virker meget hurtigt. 
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Glutathione er kroppen vigtigste antioxidant  

 Forbedre din immunforsvar radikalt 

 Hæver glutathions niveauet op til 300 % på 24 timer 

 Fjerner tungmetaller i kroppen 

 Hæver niveauet på alle andre antioxidanter i kroppen 

 Forbedre din generelle sundhed 

Glutathione er kroppens vigtigste antioxidant som findes i alle vores celler og består af 
3 aminosyre, cystein, glutaminsyre and glycin. Glutathione har den egenskab at den hæver 
niveauet på alle andre antioxidanter i kroppen. Dens funktion i kroppen er mange men en af 
de vigtigste er at nedbryde frie redikaler. Hvad er frie radikaler?  Frie radikaler er kemisk 
ustabile molekyler. Frie radikaler dannes i store mængder når kroppen modtager cigaretrøg, 
smog, ozon, radioaktiv bestråling og forurenet luft. De påvirkes også af stress og fed kost.  

Frie radikaler nedbryder cellerne i vores krop, men heldigvis har vi vores antioxidanter som kan følge dem til dørs. Problemet 
med antioxidanter er at kroppen selv producerer dem og jo ældre vi bliver jo mindre producerer vi. Det betyder at de frie radikaler får mere 
magt i kroppen og derfor ældes vi og bliver syge. Mangel på glutathione i kroppen sættes i forbindelse med de værste sygdomme vi har som 
kræft og andre dødelige sygdomme. Havde vores produktion af glutathione i kroppen være optimal gennem hele livet ville der være en meget 
stor sandsynlighed for at vi ikke fik disse dødelige sygdomme. Søg information på nette ved at skrive ‘glutathione’ i eks. Google. 

Når du fylder 20 år falder niveauet af glutathione 10-15 procent pr 10. år. 

Vi kender alle sammen mennesker der bliver alvorlig syge af kræft og andre dødelige 
sygdomme. Disse sygdomme indtræffer som regel når vi runder de 40-50 år. Hvorfor mon?. 
Der er lavet nogle undersøgelser der viser at mennesker med disse meget farlige sygdomme 
alle havde et til fælles nemlig for lidt glutathione kroppen. Forsker mener at dette kan være 
årsagen til at kroppen ikke selv kan håndterer kampen mod disse sygdomme.  

Blod Glutathione 

Blod glutathione er en af de vigtigste indikationer for vores generelle sundhed. Blod 
glutathione findes i store mængter i leveren og er en meget stor faktor for vores bekæmpelse 
af frie redikaler i kroppen. Uden blod glutathione ville vi dø inde for ganske få timer. 
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Carnosin er en af kroppens vigtige antioxidant 

 Forbedre din immunforsvar 
 Forbedrer din sundhed 

 Forbedrer bio elektriske i dine organer  
 Hjælper med at reducere forekomsten af fine linjer og rynker  

 Forbedre din generelle sundhed 

  

Hvordan virker dette produkt. 

Dette Carnosin plaster igang sætter produktionen af Carnosin i kroppen. Klinisk forskning har 
fastslået at Carnosin har nogle fantastiske og dramatiske resultater i forbindelse med at holde 
kroppen ung. Carnosin er stof der finde naturligt i kroppen, ja..faktisk i alle vores celle og har 
den fantastiske egenskab at reparerer vores celler og dna. Carnosin spiller derfor en vigtig rolle i 
vores generelle sundhed. Undersøgelser af Carnosin viser at det beskytter hjernen mod plaque 
som er årsag til Alzheimers og Parkinson. 

Produktionen falder med alderen. 

Produktionen af Carnosin falder med alderen og herved falder vores forsvar mod nedbrydelse af vores celler og dna. Vi kender alle situationen 
hvor vi kommer til skade med eks. et åbent så, der går meget kort tid så er såret lukket. Når man er kommet op i alderen er det noget svært at 
få sår til at hele, man høre om ældre mennesker der ligger med åbne sår i måneder. Det er mangel på Carnosin i kroppen.  

Idrætsfolk har stor gavn af Carnosin. 

Carnosin kan med fordel bruges af folk der dyrker sport. Den første gevinst er den hurtige reparetion af væv skader i forbindelse med skader. 
Det har vist sig at Carnosin har en effektiv virkning på ophobning af mælkesyre. Idrætsfolk der bruge Carnosin under idræt kan simpelthen yde 
mere fordi produktionen af mælkesyre kommer langt senere end normal. 

 

 

 



 


