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LifeWave plastre. Datablad generelle informationer. 
 
Hvis vi vil forbedre vores helbred, tror vi for det meste at vi skal tilføre vores krop et eller andet, 
som for eksempel vitaminer. 

Rigtig kost, rigtige drikkevarer og motion er ganske rigtigt en nødvendig del af en sund livsstil. Men 
vores krop kræver samtidigt kontinuerligt energiflow. For eksempel transporterer vores hjerne og 
nerver elektriske impulser til vores muskler. Disse impulser fører til musklernes bevægelser ved 
hjælp af lageret kemisk energi. 

Kroppens meridianbaner er flydende krystaller, som bringer energi rundt i kroppen. Energiflow som i 
højeste grad påvirker vores kropsfunktioner, helbred og velbefindende.  
I 1996 blev det fotografisk dokumentet at meridianbaner findes, endda placeret som kineserne har 
sagt i formentligt små 5.000 år 
 
Det har længe været kendt at solens stråler bevirker at vores celler producerer D-vitamin. Vi ved 
også at solens ultraviolette stråler bevirker at vores celler udvikler melanin, som beskytter vores 
krop mod solskoldning. Det er begge eksempler på at vores krop påvirkes af stråling. 

LifeWave plastrene er unikke produkter, der aldrig før i historien har været tilgængelige. 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 forseglende 
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. 

Find den placering af plastrene som virker bedst for dig. Det er kroppens infrarøde stråler, der 
påvirker plastret, som straks begynder at sende den programmeret frekvens ind i kroppen. Det 
betyder at intet fysisk materiale kommer ind i kroppen, men der sendes en energifrekvens gennem 
kroppens medianbaner, som får kroppen til at gøre det, det enkelte plaster er programmeret til. Du 
skal have drukket rigeligt med vand, inden du sætter et plaster på og drikke rigeligt vand, mens 
plasteret sidder på. Hvis du er dehydreret, nedsættes effekten væsentligt. 
 
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 
• Varsom stimulering af akupunkturpunkterne 
• Forbedre kroppens energiflow 
• Behageligt og nemt at bruge 
• Nemt at placere 
• Kliniks dokumenterede virkninger 
• Nedbrydes ikke af mavesyren 
• 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, virker på få minutter 
• Kendskab til akupunktur eller meridianpunkter behøves ikke 

LifeWave blev grundlagt af David Schmidt 
i 2002.  
David udviklede, på regeringsopfordring,  
energiplastrene til Navy Seals 
(Amerikanske elitesoldater). 

LifeWave er udnævnt til en af de 5.000 
hurtigst voksende virksomheder i USA i 
2009, 2010 og 2011 og forventes også 
udnævnt i 2012. 

Plastrene virker ved hjælp af kroppens infrarøde stråling op til 2 cm fra kroppen. 
Plastrene virker op til 6 cm fra præcis placering på meridian-punktet. 
Nogle få mennesker har omvendt polaritet, hvor plastrene f.eks. IceWave skal placeres omvendt. 
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Spørgsmål og svar 

Spørgsmål: Hvordan fungerer plastrene, når der ikke kommer noget fremmed i kroppen? 
Svar: LifeWave plastrene stimulerer akupunkturpunkterne med skånsomme energifrekvenser. Der 
med bliver energiflowet i kroppen forbedret. Hverken kemiske stoffer, nåle eller stimulanser 
behøves. 

Spørgsmål: Er det en sikker teknologi? 
Svar: Ja, ingen kemikalier eller andet skadeligt kommer ind i kroppen. Plastrene forårsager ingen 
allergiske reaktioner. Akupunktur og akupressur er kendt for sikkerhed og effektivitet. 

Spørgsmål: Er disse plastre blevet uafhængigt testet? 
Svar Der er blevet udført over 60 kliniske tester der viser at LifeWave plastre forbedre helsetilstand. 
Den komplette samling af offentlige studier findes på www.lifewave.com/research.asp. 

Spørgsmål: Hvor længe kan jeg gå med et plaster? 
Svar: Selskabet LifeWave garanterer maksimal virkning i 12 timer. Derefter daler virkningen 
langsomt i de næste 12 timer. Hvis f.eks. din hovedpine går væk efter få minutter, kan du 
demontere plastrene og genbruge dem. 

Spørgsmål: Skal jeg forstår mig på akupunktur for at kunne placere plastrene rigtigt? 
Svar: Alle kan effektivt bruge plastrene efter instruktionerne i databladet/produktbrochuren. Men vil 
du sætte dig mere ind i placeringer, findes der rigtigt mange informationer, både på nettet, artikler, 
bøger og videoer på Youtube. 

Spørgsmål: Kan plastre kombineres? 
Svar: Nogle plastre kan endda med stor fordel kombineres for at forbedre resultatet. Mere 
information findes f.eks. i produktdatablade. 

Spørgsmål: Kan hvem som helst bruge LifeWave plastrene? 
Svar: Hvis en person har alvorlige helbredsproblemer, skal lægen selvfølgelig kontaktes. Selskabet 
LifeWave ønsker ikke at plastrene bruges af gravide eller ammende kvinder eller af patienter i 
kemobehandling. 

Spørgsmål: Hvor længe er plastrene om at virke? 
Svar: På trods at individuelle resultater kan være forskellige, mærker de fleste mennesker 
forbedring efter få minutter. 

Spørgsmål: Hvordan opbevares plastrene. 
Svar: Plastrene holder sig friske i flere år. De tåler dog ikke stærk kulde og stærk varme. Man skal 
ikke placerer dem op af mobilen eller andre elektroniske genstande med stærk udstråling. 

Plastrene er bl.a. godkendt af EU og af Den Internationale Olympiske Komite, og bliver 
eksempelvis i vid udstrækning brugt af mange berømte internationale sports-stjerner bl.a. 
fodboldspilleren Beckham. 

Ved OL 2004 i Athen slog 6 ud af 8 deltagere på det amerikanske, olympiske kvindehold i 
svømning egne personlige rekorder med Energy Enhancer. 

Den danske dopingkontrol har i 2012 kontrolleret en kendt dansk elitesportsmand pga. hans 
hurtigt øgede resultater. Der var selvfølgelig ingen indvendinger mod hans brug af Energy 
Enhancer. 

Gravide, ammende og patienter i kemobehandling må ikke bruge plastrene, da kroppen afgiftes. 
Plastrene er beregnet til raske personer. Kritisk syge skal kontakte egen læge inden brug. Oplysninger må på ingen måde 
betragtes som medicinsk rådgivning. Retningslinjerne i produktdatablade med videre er vejledende. 
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Sådan testes om plastrene virker: 

Polariteten og virkningen kan testes før brug. 

Test 1: 
Placer et Aeon på øverste hvirvel i nakken, når hovedet er skudt frem 
Placer et Glutathione ovenpå på højre fod 
Skal give varme 

Test 2: 
Placer Energy Enhancer med hvid ovenpå højre fod, brun ovenpå venstre fod på person 1. 
Lad person 1 stå stabilt med den stærke arm strakt ud vandret og hånden knyttet. 
Lad person 2 tælle til tre og presse hånden/armen ned. 
Byt rundt på plastrene på fødderne og gentag testen. 
Hvis armen nu kan presses ned, virker plastrene og polariteten er normal. 
Byt rundt på plastrene igen, for at genskabe styrken, og gentag test. 

Test 3: 
Lad person 1 stå stabilt med begge hænder på ryggen. 
Lad person 2 fører armene sammen indtil person 1 får ondt.  
Placer Energy Enhancer med hvid ovenpå højre fod, brun ovenpå venstre fod på person 1. 
Gentag testen. 
Hvis armene nu kan føres væsentligt længere, virker plastrene og polariteten er normal. 

Test 4: 
Lad person 1 stå stabilt med hånden foran ansigtet med tommefingeren mod ansigtet og 
lillefingeren længst væk. 
Lad person 1 dreje hovedet maksimalt, stadig med hånden i samme placering foran ansigtet. 
Bemærk hvor person ser på væggen.  
Placer Energy Enhancer med hvid ovenpå højre fod, brun ovenpå venstre fod på person 1 
Gentag testen. 
Hvis hovedet nu kan drejes væsentligt længere, virker plastrene og polariteten er normal. 

Test 5: 
Placer Energy Enhancer med hvid ovenpå højre fod, brun ovenpå venstre fod på person 1. 
Lad person 1 stå stabilt med den stærke arm strakt ned lodret og hånden knyttet. 
Lad person 2 tælle til tre og presse hånden/armen op. Person 1 skal stå stabilt. 
Byt rundt på plastrene på fødderne og gentag testen. 
Hvis armen nu kan presses op så person 1 vælter, virker plastrene og polariteten er normal. 
Byt rundt på plastrene igen, for at genskabe styrken, og gentag test. 

Test 6. 
Stil person 1 og 2 front mod hinanden i ”fosboldsangrebsstiling” men et ben foran det andet, let 
fremadbøjet. 
Person 1 skubber til person to med hænderne mod skuldrene. Person 2 skal stå stabilt. 
Person tager Energy Enhancer på håndfladerne, hvid i højre og brunt i venstre. (rigtig polaritet for 
person 1 og omvendt for person 2). 
Gentag test 
Hvis person 2 vælter, virker plastrene og polariteten er normal. 
Byt rundt på plastrene igen, for at genskabe styrken, og gentag test 
 

Hvis plastrene ikke virker kan det være: 
Personen er ikke modtagelig 
Personen mangler væske. Giv personen vand, vent 20 minutter og prøv igen. 
Plastrene sidder på en forkert placering for personen 
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Priser og køb: 
 
Ved håndkøb: 

1 plaster  kr.  25,-. 
1 pakke  kr.  700,-.  
3 pakker  kr.  1.400,-. 
 
Ved webkøb: 
 
1 pakke  kr.  535,-. 
3 pakker  kr.  1.070,-. 
Inkl. forsendelse. 
 
Købes på:  www.aminoplaster.dk 
 
Distributør:  794231 
 
Bliv distributør og opnå væsentlige rabatter og andre fordele. Kontakt os på info@dx7.dk eller 
telefon 21 43 78 07. 
 
Plastrene sælges og sendes fra Irland, så der er ingen import- eller moms problemer.  


