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SP6 Complete 
Slankeplaster 

 
 
 

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 
• Giver mæthedsfornemmelse efter indtagelse af mindre mængde af mad 
• Regulerer din sukker trang 
• Mindre risiko for diabetes 
• Giver ubehag ved indtagelse af usunde fødevarer 
• Kan hjælpe med rygestop efter en afgiftnings-kur. * 

*Især når SP6 Complete anvendes sammen med Energy Enhancer. 

Anvender du SP6 Complete i kombination med Energy Enhancer, der øger fedtforbrændingen med 
gennemsnitligt 22,7 %, vil det give et vægttab på 1-2,5 kg per uge ved fornuftig kost. 

Anvender du SP6 Complete i kombination med Glutathione, opnår du en afgiftnig af kroppen, som 
også kan effektiviser en slankekur. Det kan anbefales at du, inden en slankekur, renser kroppen 
med Glutathione 

SP6 Complete plastret virker ved at stimulerer Hypothalamus, der blandt 
andet opretholder vores balance og harmoni og styrer vores krops 
temperatur, tørst, sult, fødeindtagelse og hormoner.  
 
Ved at stimulerer Hypothalamus får man en bedre balance i kroppen og får 
således reduceret trangen til mad og sukker.  

 

 
Maven, milten og nyrerne er forbundet med appetitten. Når en eller flere af disse organer kommer 
ud af balance f.eks. på grund af stress, kan appetitten reduceres eller forøges. SP6 Complete 
regulerer appetitten ved at stimulere akupunkturpunkter med skånsomme frekvenser. 

I den første uge prøver du at flytte rundt på plastrene fra dag til dag jævnfør 
brugsanvisningen. 
 
Således stimulerer du forskellige organer. Hvis du bliver tørstig og får metalsmag i munden på 
en (eller flere) af placeringerne, så stimuler dette punkt oftere end andre. 
Der finder en afgiftning sted, som minder temmelig meget om faste i effekten 
 
Kan tages f.eks. 5 dage og 2 dage fri 
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