LifeWave udviklede i 2002 energiplastre til
Navy Seals. I 2004 blev plastrene testet af
det amerikanske kvindelige svømmehold
ved Olympiaden i Athen.
Seks af de otte deltagere slog straks deres
egne personlige rekorder. Siden er det
blevet til en serie af 7 plastertyper.

Fuldstændig smertefri behandling
uden indsprøjtninger, nåle eller piller.

Plastrene består af indkapslede organiske
materialer; aminosyre (samme proteiner
som i vores krop), ilt og vand.
Molekylestrukturer er designet, så plastrene sender skånsomme energifrekvenser
ind i kroppen. Energifrekvenserne stimulerer vore meridianbaner og dermed de
naturlige processer i vores krop.

Behandling dokumenteret ved
mere end 60 kliniske tests.

Plastrene aktiveres ved vores krops
infrarøde varmestråling og har fuld effekt i
12 timer, hvorefter effekten aftager de
næste 12 timer. Det er vigtigt at drikke
vand før og under brug af plastrene.
Effekten nedsættes væsentligt, hvis
kroppen er dehydreret.
Selv efter at plastrene har forbrugt den
lagrede energi, er vores krop stadig
påvirket af energifrekvenserne.
Typisk nedsættes behovet for plastre med
tiden.

Har du et problem med helbredet, så lad os
høre fra dig.
Vi garanterer ikke at vi kan hjælpe, men vi
garanterer at vi kan prøve.
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Ingen skadelige stoffer eller stimulanser
Stimulerer naturlige processer i kroppen
Reducerer behov for mediciner og piller
Kliniks dokumenterede virkninger
Hurtige resultater, virker på få minutter
Nedbrydes ikke af mavesyren
Ingen ubehagelige nåle
Virker på 9 ud af 10 mennesker
Virker på heste og andre dyr

Behandl dig selv, når det passer dig og du
har behov. Behandling med plastre kræver
ingen langvarig uddannelse, kun grundlæggende viden.

Lær mere på vores plastermøder.
Find mødelisten på vores hjemmeside.
Bliv distributør og opnå væsentlige
rabatter og andre fordele. Kontakt os.

Live Long - Live Well.
Live LifeWave

Gammel kinesisk viden
Moderne amerikansk videnskab

Smerter ○ Nattesøvn ○ ADHD
Diabetes ○ Energi ○ Astma
Træthed ○ Inflammation
Vægt ○ Stress ○ Sukkertrang
Sårheling ○ Allergi ○ Migræne
Spiseforstyrrelser ○ Herpes
Meget meget andet
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Smertefri og nem behandling
Ingen kemikalier eller medicin
Resultater på få minutter

