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Carnosine 

Carnosin 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. 

• Forbedre dit immunforsvar 
• Forbedrer din generelle sundhed 
• Reducere betændelse i kroppen 
• Forbedrer dine organers bioelektriske egenskaber 
• Forebygger ophobning af mælkesyre * 
• Hjælper med at reducere forekomsten af fine linjer og rynker ** 
• Øger hjertefunktionen 
• Modvirker grå stær 
• Beskytter hjernen mod plaque, årsagen til Alzheimers og Parkinson. 
• Beskytter mod demens 
• Regulerer Kortisol (blodsukker, muskelnedbrydning, proteinnedbrydning) 
• Forebygger og afhjælper hud relaterede problemer, f.eks. psoriasis 
• Fremskynder heling af bindevæv og sårheling 
• Regulerer blodtryk 
• Reparerer vores celler og dna 
• Øger stamceller produktion 
• Omdanner gamle celler til nye og sunde celler 
• Modvirker ældning** 
• Reducerer, især friske, ar *** 
• Fylder vores depot af Carnosine op 

* Når Carnosine anvendes sammen med Energy Enhancer, ”vinder man maratonet” 
** Når Carnosine regelmæssigt anvendes sammen med Y-Age Aeon og Y-Age Glutathione. 
*** Ved brug i mindst fem dage sammen med Glutathione. 

Vi mennesker har i århundrede søgt efter kilden til ungdom. Men hvad nu, hvis svaret 
på sundhed og vitalitet kunne findes i din egen krop? 

Carnosin er formentligt et vigtigt kosttilskud for veganer og vegetarer. Virkningen af 
kosttilskud, piller og pulver nedsættes i nogen grad af mavesyren. Plastrenes 
energifrekvenser nedbrydes ikke og virker hurtigt. 

Carnosin er en naturligt forekommende aminosyre og antioxidant i kroppen. 
Mængden af carnosin i vores krop falder væsentligt med alderen og stopper stort set 
ved 40 års alderen. Derfor falder forsvaret mod nedbrydning af vores celler og DNA. 
Som et eksempel kan nævnes vores evne til sårheling. 

Sportsudøvere får, udover modvirkningen mod mælkesyrer også fordelen ved en 
reparation af væv skader. 

Carnosine beskytter kroppen bedre end mange andre antioxidanter. 

Carnosine plastret forbedrer de fysiologiske cellefunktioner i 8 ud af 10 indre organer. 

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

Carnosine kan få nogle mennesker have en sløvende effekt. Brug evt. Carnosine om natten. 

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