
LifeWave plastre. Datablad Produktoversigt. 

LifeWave plastrene er 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 ved hjælp af nanoteknologi, designet således at molekylestrukturen danner antenner, der sender 
skånsomme energifrekvenser ind i kroppen  
 
De 7 typer plastre udleder forskellige frekvenser, der gennem vores meridianbaner nedsætter 
forstyrrelser i kroppen. 

Plastrene er selvklæbende og virker optimalt i 12 timer, hvorefter effekten aftager de næste 12 
timer. Ofte nedsættes behovet for plastre med tiden. 

• Ingen skadelige stoffer eller stimulanser 
• Stimulerer naturlige processer i kroppen 
• Reducerer behov for mediciner og piller 
• Forbedre kroppens energiflow 
• Behageligt og nemt at bruge 
• Nemt at placere 
• Kliniks dokumenterede virkninger 
• Hurtige resultater, virker på få minutter 
• Nedbrydes ikke af mavesyren og ikke så ubehageligt som nåle 
• CE godkendte og godkendt som medicinsk udstyr af klasse 1 
• Ingen mediciner, kemikalier eller andre fysiske materialer trænger ind i kroppen 
• Virker på 9 ud af 10 mennesker 
• Virker på heste og andre dyr 
• Resultater med det samme 

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 kan opnå det med LifeWave 

• Sikker og naturlig smertelindring 
• Klinisk testet for at reducere betændelse i kroppen 
• Resultater med det samme 
• Reducerer hurtigt smerter og betændelsestilstande lokalt eller over hele kroppen 
• 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 energien kan blive din med LifeWave 

• Genopretter energiniveauet 
• Reducerer betændelse i kroppen 
• Giver op til 20 % mere energi ved at forbrænde fedt 
• Øger kroppens forbrænding 
• Forøger energi og giver vedvarende energi 
• Forøger muskelkraft 
• Forøger udholdenhed 
• Øger bevægelighed og rotation i leddene, f.eks. nakke og rygrad 
• Øger balance 
• Øger fleksibilitet 
• Øger styrke 
• Øger udholdenhed 



• Modvirker allergi 
• Øger fedtforbrændingen med gennemsnitligt 22,7 % 

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 kan opnå det med LifeWave. 
 

• Stimulerer produktionen af sovehormonet Melatomin 
• Naturligt alternativ til at forbedre søvnen 
• Forbedrer søvnkvaliteten 
• Giver en dyb roligere og naturlig søvn 
• Erstatter sovemedicin 
• Ilter organerne 
• Reducerer snorken og søvnapnø 
• Giver en daglig friskhed 
• Sundt alternativ til sovemedicin 
• Også perfekt til rejsende og skifteholdsarbejdere. 

Aeon  
Stress plaster Forestil dig at du er i balance og uden stress 
Forestil dig nu, at du kan opnå det med LifeWave. 

• Balancerer nervesystemet 
• Reducere stress i kroppen 
• Reducere betændelse/inflamation 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. 

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 kan opnå 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. 
• Forebygger og afhjælper hud relaterede problemer, f.eks. psoriasis 
• Fremskynder heling af bindevæv og sårheling 
• Reparerer vores celler og dna 
• 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. 



Glutathione 

Glutathione plaster 
Plasteret der booster dit glutathione niveau 
Forestil dig at du har et liv uden kræft, hjertekarsygdomme eller diabetes… 
Forestil dig nu, at du kan opnå mindre risiko med LifeWave. 
Støtter og styrker dit immunforsvar væsentligt 

• Modvirker hjertekar sygdomme og diabetes 
• Klinisk testet for at reducere betændelse i kroppen 
• Hæver og bibeholder niveauet af glutathion op til 300 % på 24 timer 
• Udskiller toksiner og tungmetaller fra kroppen 
• Hæver niveauet på alle andre antioxidanter i kroppen 
• Forbedre din generelle sundhed 
• Modvirker aldring * 
• Reducerer forekomsten af fine linjer & rynker * 
• Pænere hud* 
• Modvirker grøn og grå stær 
• Forbedring ved autisme 
• Afhjælper kronisk træthed 
• Hjælper ved gigt 
• Hjælper ved astma 
• Hjælper ved lever- og nyreproblemer 

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

SP6 Complete 
SlankeplasterForestil dig at du løber et maraton uden mælkesyre… 
Forestil dig nu, at du kan opnå 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. 

Priser og køb: 
 
Ved håndkøb: 

Et plaster kr. 25.  
En pakke kr. 700.  
To pakker 1.300.  
Tre pakker 1.800. 
 
Ved webkøb: 
 
En pakke kr. 535. 
Inkl. forsendelse. 
 
Købes på:  www.lifewave.dk 
 
Distributør:  794232 
 
Eller lifewave.com/794232 
 
Bliv distributør og opnå væsentlige rabatter og andre fordele. Kontakt os. 
 
Plastrene sælges og sendes fra Irland, så der er ingen import- eller moms problemer. 
 
www.hanka.dk 


