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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 

• Sikker og naturlig smertelindring 
• Reducere betændelse i kroppen 
• Reducerer smerter og betændelsestilstande lokalt eller over hele kroppen 
• Lindre både akutte som kroniske smerter 
• Feberdæmpende 

En pakke plastre består af 15 sæt a to plastre. 

Virkningen forstærkes med et Aeon plaster i nakken. 

Godt til f.eks. ryg, led, muskler, hoved, hævelser og forstuvelser. 

De øverste infrarøde billeder viser betændte områder i nakke, skuldre og ryg. 
 
De nederste infrarøde billeder viser betændte områder i nakke, skuldre og ryg, efter 5 
minutters brug af Icewave. 
 
Plastrene gav et dramatisk fald i betændelsestilstanden, temperaturfaldet og smerterne i det 
behandlede område. 
 
Disse billeder er taget under et dobbeltblindt placebokontrolleret studie.  
 
Det samlede resultat var, at 34 ud af 36 personer reagerede på Icewave-plastrene som 
beskrevet. 

Det har vist sig at behovet for plastrene mindskes over tid. Når kroppens energiflow er stabiliseret, 
bliver kroppen mere eller mindre smertefri. 

Tænk dog på at Icewave fjerner smerterne, men ikke fysiske skader. Så overbelast ikke kroppen, 
selvom den er smertefri. 

Behandlingsmetoder f.eks.: 

• Overvej et Aeon i nakken på GV14 (evt. GV 2) ved udtalte eller helkropssmerter 
• Placeres med ur-teknik. Det brune plaster på smerten og det hvide 5 cm fra. Prøv med kl. 12,3,6,9 
• Placeres med ur-teknik. Det brune plaster på smerten og det hvide 10 cm fra. Prøv med kl. 12,3,6,9 
• Placerer det brune plaster på smertepunkt og det hvide med gennemskud. (Modsat side) 
• Placer det brune plaster på smerten og det hvide midt på brystkassen (Sternum) 
• Stacking med Glutathione placeret ovenpå brunt plaster 
• Flere sæt Icewave, f.eks. dobbelt gennemskud, kryds, symmetrisk 
• Brunt på smertepunkt og hvidt på LR 3 (oversiden af højre fod, i fordybningen ved storetåen) 
• Brunt ovenpå hvidt plaster 
• Omvendt polaritet/placering. Nogle gange god til kronisk smerte 
• Knæsmerter, brunt på indersiden og hvidt på ydersiden af knæ. Ur-teknik, eller brun på 

overside af knæ og to hvide på inder- og/eller yderside 
• Helkropssmerter, hvid under højre fod og brunt under venstre. Tilføj evt. et sæt mere på albuer. 

Eventuelt Glutathione på CV 6 eller CV 17 
• Evt. udover Aeon i nakke, Glutathione 3 fingerbredder under navlen 
• Erfaring viser at en eller flere kombinationer, kan bringe den ønskede effekt 
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