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Aeon  
Stress plaster  

Forestil dig at du er i balance og uden stress 
Forestil dig nu, at du opnår det med LifeWave. 

• Balancerer det autonome nervesystem 
• Reducere stress i kroppen 
• Reducere inflammation i kroppen 
• Modvirker ADHD 
• Forstærker andre LifeWave produkter 
• Forbedre din generelle sundhed 
• Forstærker immunforsvaret 
• Modvirker ældning* 

* Når Carnosine regelmæssigt anvendes sammen med Y-Age Glutathione og Y-Age Carnosine. 

Virker oftest bedst, placeret på nakkens øverste hvirvel, når hovedet 
hældes frem. 
 
Efter 10 minutters brug af plasteret bliver det autonome nervesystem 
balanceret, så kroppen opnår en rolig, afbalanceret tilstand, fri for 
stress.  

 
Inflammation i kroppen er ofte et symptom på stress. 
 
Aeon sænker C-reaktivt protein, ved at fjerne inflamation i kroppen. 
 
Infrarød fototeknik viser et fald i betændelses tilstande efter 10 
minutter. 

Vores autonome nervesystem er sandsynligvis den mest vigtige indikator af, hvordan vores krop 
reagerer på stress. Dette regulerende system styrer de fleste af de ufrivillige aktiviteter i vores krop 
som f.eks. fordøjelse, metabolisme (stofskifte/forbrænding) og hjerterytme.  

Stress forøger mængden af inflammation, frie radikaler og biokemiske stoffer i kroppen, som kan 
beskadige vores væv og DNA. 

Aeon modvirker kronisk stress og vedligeholder hormonet DHEA (dehydroepiandrosteron), der er 
direkte forbundet med vores levetid. 

Aeon regulerer stresshormonet cortisol. Reguleringen er vigtig for den langtidspåvirkning, der gør at 
stress fører til sygdom. 

Stress en meget stor faktor for hvordan vi ældes. Mennesker, der har været inde i en meget stresset 
periode, kan se radikalt ældre ud. Men værre er at kroppen indvendigt måske er blevet meget, 
meget ældre. Som vi alle ved, er det meget hårdt for kroppen at være under stress. Ved stress 
bruges rigtigt mange resurser på at holde kroppen i gang. 

Når behandlingen starter, føles ofte lidt uro eller utilpashed i kroppen. Metalsmag i munden fra 
afgiftningsprocessen er almindeligt. Ved fortsat brug føles øget energi og større afslappethed, ofte 
efter få dages brug.  

For tydeligt forbedret udseende (og mindsket alderdomseffekt), anbefales brug i 90 dage, 
kombineret med Y-Age Carnosine og Y-Age Glutathione. 

 

Anvend normalt 
maksimalt to plastre fra 
Y-Age serien samtidigt. 
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