
 

LifeWave plastrene er en ny teknologi, en  
videreudvikling af akupressur, akupunktur, 
elektroterapier og andre energiterapier. 
 
Indmaden består af organiske stoffer, ilt, 
vand og aminosyrer, som er lukket inde i 
plastik. Stofferne er designet således at  
molekylestrukturen sender skånsomme  
energifrekvenser ind i kroppen. 
Der er ingen stimulerende stoffer, mediciner, 
cremer, nåle eller kemikalier, som trænger 
ind i kroppen. 
Derfor er plastrene også godkend til  
sportsudøvelse af Antidopingforbundet . 

De 7 typer plastre udleder forskellige fre-
kvenser, der gennem vores meridianbaner 
justerer, balancerer energiflowet og  
nedsætter forstyrrelser i kroppen. Meridian-
banerne har 6 gange mindre elektrisk  
modstand end resten af kroppen. 

De sidste små 5.000 år, har man i blandt  
andet Kina vidst at kroppen i høj grad kan 
helbrede sig selv. Det ved vi også i Vesten, 
når vi tænker os om. Også selvom det ikke 
er vores traditionelle opfattelse. 
Men helbredelsen kræver at meridianbanerne 
fungerer og kan bringe energi rundt i vores 
krop. LifeWave plastrene påvirker medianba-
nerne og bringer energiflowet i orden. 

Plastrene kan købes i håndkøb, blandt andet 
hos en del akupunktører, læger, fysiotera-
peuter, kiropraktorer, tandlæger, dyrlæger 
og hos os.  
Nemmest er det at købe dem direkte fra  
LifeWave på nettet. Se hvordan og priser på 
vores hjemmeside. 

 
Icewave ● Smerteplaster 
Plasteret, der kan fjerne smerte på få sekunder. 
Smerter er ikke en nødvendig del af at blive ældre. 
Forestil dig et liv uden smertestillende medicin... 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Reducerer hurtigt og naturligt smerter og inflamma-
tionstilstande ● Lindre både akutte som kroniske 
smerter ● Feberdæmpende. 
 
Energy Enhancer Energiplaster 
Plasteret, der kan give dig ny energi. 
Forestil dig hurtig energi uden medicin ... 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Genopretter energiniveauet  ●  Giver 20 % mere 
energi ved at forbrænde fedt ● Øger fleksibilitet og 
rotation i leddene, f.eks. nakke og rygrad ● Forøger 
muskelkraft  ●  Modvirker allergi  ●  Modvirker 
krampe  ●  Forbedrer balanceevne  ●  Forøger ud-
holdenhed. 
 
Silent Nights Soveplaster 
Plasteret, der kan give dig en sund søvn. 
Forestil dig at du falder hurtig i en naturlig søvn 
uden medicin… 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Stimulerer produktionen af sovehormonet Melato-
nin ● Giver en dyb, rolig og naturlig søvn ● Ilter or-
ganerne ● Reducerer snorken og søvnapnø ● Sundt 
alternativ til sovemedicin ● Også perfekt til rejsende 
og skifteholdsarbejdere  ●  ældre??? 
 
Aeon Stress plaster  
Forestil dig at du er i balance og uden stress ... 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Balancerer nervesystemet ● Regulerer cortisol og 
reducere stress  ●  Reducerer inflammation i krop-
pen ● Modvirker ADHD ● Forstærker immunforvaret  
● Forstærker andre LifeWave produkter. 

 
Carnosine Antioxidant plaster 
Plasteret der booster dit Carnosine niveau. 
Forestil dig at du løber et maraton uden  
mælkesyre… 
Forstil dig at du ikke har nogen ar… 
Forestil dig at din psoriasis forsvinder… 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Forebygger ophobning af mælkesyre ● Hjælper 
med at reducere forekomsten af fine linjer og 
rynker ● Beskytter hjernen mod plaque, årsa-
gen til Alzheimers og Parkinson. ● Forebygger 
og afhjælper hud relaterede problemer, f.eks. 
psoriasis ● Fremskynder sårheling ● Reparerer 
vores celler og dna ● Omdanner gamle celler til 
nye og sunde celler ● Reducerer, især friske, 
ar. 
 
Glutathione Antioxidant plaster 
Plasteret der booster dit glutathione niveau. 
Forestil dig at du har et liv uden kræft, hjerte-
karsygdomme eller diabetes… 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Støtter og styrker dit immunforsvar væsentligt 
● Hæver niveauet af glutathion op til 300 % på 
24 timer ● Udskiller toksiner og tungmetaller 
fra kroppen ● Hjælper ved gigt ● Hjælper ved 
influenza og forkølelse  ●  Godt mod Herpes. 
 
SP6 Complete Appetitregulerende plaster 
Forestil dig at du taber dig, uden at være  
sulten… 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 
 
Hjælper din krop med at styre og regulere din 
sult fornemmelse ● Regulerer din sukker trang 
● Hjælper ved rygestop. 
 
 
 
 
 
Termisk fotografering af plastrenes energiudladning 


