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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 opnår mindre risiko med 
LifeWave. 

• Støtter og styrker dit immunforsvar væsentligt 
• Modvirker hjertekar sygdomme og diabetes 
• 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 stær 
• Modvirker 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. 

Glutathione er en naturligt forekommende aminosyre og kroppens vigtigste antioxidant. 
Glutathione er et simpelt molekyle, som findes i alle vores celler. Det produceres naturligt i kroppen 
og er en kombination af aminosyrer, cysein glycin og glutamin. 
Glutathione anvendes på hospitaler for at udskille tungmetalforgiftning og toksiner fra kroppen. 

 
Piller kan øge Glutathione niveauet med 10-12% på en måned 
 
Blåbær kan øge Glutathione niveauet med 10-15% på en måned 
 
Et Glutathione plaster øger glutathione niveauet med ca. 300 % på 24 timer 
 
Mavesyren nedbryder glutathione som tilføres som kost, kosttilskud, piller og pulver 
Glutathione som tilføres som indsprøjtninger er dyre og ubehagelige 

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

Såfremt Glutathione plastret har ringe 
effekt, har du sikkert mangel på Selen 
samt vitamin A og E. 
 
 
Idet det forhøjede Glutathione niveau 
medfører en afgiftning af kroppen, kan der 
forekomme virkninger som ondt i hals 
eller hoved, træthed og kvalme. 
Hvis dette sker, fjern plastret, drik vand.  
Nå tilstanden forbedres, fortsæt med 
plasteret. 
 

Vores livslængde er direkte proportional med, hvor højt vi opretholder glutathion niveauet i kroppen 

Glutathion nedbryder de frie radikaler. De frie radikaler er kemisk 
ustabile molekyler. Molekylerne er ustabile, fordi de mangler en 
elektron. 
 
Frie radikaler dannes i store mængder når kroppen modtager 
cigaretrøg, smog, ozon, radioaktiv bestråling og forurenet luft. Frie 
radikaler påvirkes også af stress og fed kost.  
 
De frie radikaler nedbryder cellerne i vores krop og forårsager for 
eksempel kræft, hjertekarsygdomme og diabetes. 

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

Fra 20 års alderen producerer vi mindre og mindre glutathion. 
Ved 40 års alderen ophører produktionen af glutathion stort set. 

Ekstreme smerter kan prøves 
afhjulpet med dragemetoden. 
Glutathone på smerte og 6 plastre 
rundt om i blomst.. 
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