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Masz przed sobą najnowszy przewodnik po produktach 
LifeWave. Informacje o produktach dostępne w 
tym prostym w użyciu przewodniku mogą zostać 
wydrukowane jako pojedyncze strony, które możesz 
rozdać na spotkaniu lub przesłane do zespołu jako 
całość, w formie elektronicznej.

Czym jest fototerapia?
Fototerapia, która pojawiła się na świecie około 100 lat temu, wykorzystuje 
światło, aby poprawić nasz stan zdrowia. Nowoczesne formy fototerapii, takie jak 
laseroterapia niskopoziomowa, która pomaga zredukować zmarszczki i leczyć 
inne poważniejsze dolegliwości skórne, zostały bardzo dobrze zbadane przez 
naukowców.

Jednak sam pomysł nie jest niczym nowym. Już dwa tysiące lat temu starożytni 
Grecy badali wpływ kolorowego światła na ciało. Nawet starożytni Egipcjanie, 
którzy dbali o zdrowie, kierując wiązki światła słonecznego przepuszczanego przez 
kolorowe szkło na różne partie ciała, rozumieli tę koncepcję.

Jak działają plastry do fototerapii?
Twoje ciało emituje ciepło w formie podczerwieni. Nasze plastry są 
zaprojektowane tak, aby były w stanie przechwycić tę podczerwień, gdy znajdują 
się na ciele, przez co odbijają konkretne fale świetlne w zależności od plastra. Ten 
proces stymuluje nerwy na powierzchni skóry, czego następstwem są wyjątkowe 
korzyści zdrowotne typowe dla każdego z plastrów LifeWave.

OSTRZEŻENIE

Plaster należy usunąć natychmiast, jeśli poczujesz dyskomfort lub podrażnienie skóry. Nie należy 
używać plastra po jego usunięciu z powierzchni ciała. Tylko do użytku zewnętrznego. Produkt nie do 
spożycia. Nie aplikuj na rany lub uszkodzoną skórę. Przed użyciem plastra porozmawiaj z lekarzem,

jeśli masz dolegliwości skórne lub inne pytania lub wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia. Nie 
korzystaj z plastrów podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią.
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LifeWave X39

Energy Enhancer

IceWave

Silent Nights

Y-Age Aeon

Y-Age Glutathione

Y-Age Carnosine

SP6 Complete

Nirvana Mood Enhancer System

Alavida Regenerating Trio

AcuLife
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LifeWave X39®

• Plaster LifeWave X39® zwiększa 
poziom peptydu GHK-Cu, który 
aktywuje komórki macierzyste

• Badania kliniczne potwierdzają, 
że poprawia ogólny stan zdrowia i 
zwiększa witalność organizmu

• Przejdź na wyższy poziom dobrego 
samopoczucia

• Wygodny i łatwy w użyciu

• Szybkie rezultaty

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków chemicznych i 
stymulantów

Badania kliniczne nad plastrami LifeWave X39® potwierdzają, że dzięki nim 
możemy znów cieszyć się stanem zdrowia i witalnością, jaką pamiętamy z 
młodości. Nasza opatentowana forma fototerapii, plaster LifeWave X39®,  zwiększa 
poziom peptydu GHK-Cu, który spada wraz z wiekiem. 

Gdy jego poziom wzrasta, aktywowane są komórki macierzyste, co przynosi 
niezwykłe korzyści. 

Technologia LifeWave X39® poparta wieloma badaniami klinicznymi i ponad 20 
latami pracy przynosi wiele korzyści, między innymi, szybsze gojenie się ran, 
wyższy poziom energii, głębszy sen, szybką ulgę w bólu, a nawet wygładzenie się  
drobnych zmarszczek.

Instrukcje
Umieść jeden plaster LifeWave X39® na ciele. Zaaplikuj go rano na czystą i suchą 
skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy używasz produktu, pamiętaj o 
nawodnieniu organizmu.
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Energy Enhancer
• Badania kliniczne potwierdzają, 

że zwiększa poziom energii i 
wytrzymałości

• Wspiera aktywność fizyczną

• Wygodny i łatwy w użyciu

• Szybkie rezultaty

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków 
chemicznych i stymulantów

Plastry Energy Enhancer odbijają konkretną długość fal świetlnych, dzięki czemu 
stymulowane są konkretne punkty na skórze, które zwiększają produkcję energii 
komórkowej (beta-oksydacja). Jako że beta-oksydacja produkuje dwa razy więcej 
energii ze spalania węglowodanów, jest ona najbardziej skutecznym naturalnym 
sposobem na zwiększenie ogólnego poziomu energii.

Instrukcje
Rozmieść na ciele zestaw plastrów Energy we wskazanych miejscach. Zawsze 
umieszczaj BIAŁY plaster na PRAWEJ stronie ciała, a CIEMNY plaster na LEWEJ 
stronie ciała.

Zaaplikuj go rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy 
używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
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IceWave
• Bezpieczne i naturalne 

uśmierzanie bólu

• Odpowiednie dla całego ciała i 
bólu miejscowego

• Szybko działa, lecz nie uzależnia

• Wygodny i łatwy w użyciu

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków chemicznych 
i stymulantów

Chroniczny ból dotyka 1,5 miliarda osób na świecie każdego roku, co prowadzi do 
miliardów dolarów wydawanych na opiekę zdrowotną oraz zmniejszenie poziomu 
produktywności pracowników. IceWave to bezpieczne i skuteczne rozwiązanie na 
różnego rodzaje bóle w przystępnej cenie.

Wykorzystując właściwości lecznicze światła, IceWave szybko przynosi ulgę 
u źródła dyskomfortu. Jeśli boli Cię kolano, zaaplikuj plaster, aby szybko na to 
zaradzić. Jeśli boli Cię całe ciało, istnieją różne możliwości aplikacji plastrów 
przynoszące równie dobre wyniki.

Ten nieuzależniający produkt niezawierający leków wyróżnia się spośród innych 
środków przeciwbólowych dostępnych na rynku, zwłaszcza tych tradycyjnych, 
które mogą powodować skutki uboczne.
1 David Borsook, , dr n. med., ekspert ds. bólu w szpitalu ogólnym Massachusetts General Hospital, w 
USA

Instrukcje
Zaaplikuj jeden biały i jeden ciemny plaster we wskazanych miejscach na ciele. 
Aplikuj plastry na czystą, suchą i nieuszkodzoną skórę. Plastry można nosić do 
12 godzin. Gdy używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Przyklej 
plaster połowicznie, dopóki nie znajdziesz odpowiedniego miejsca na ciele.

Jeśli ból nie zmniejszy się w ciągu 10 sekund, przenieś plaster w kolejne miejsce. 
Plastrów możesz używać w dowolnym miejscu na ciele. Szczegółowe instrukcje 
dotyczące rozmieszczenia plastrów są dostępne na stroniewww.lifewave.com.

Metoda zegarowa/krzyżowa powstała, aby szybko i skutecznie uśmierzać 
ogólny miejscowy ból mięśniowo-szkieletowy. Przesuwaj się zgodnie z miejscami 
wskazanymi na ryc. 1.0-1.6, do momentu uśmierzenia bólu i/lub zwiększenia 
mobilności.

Fig. 1.6Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.4 Fig. 1.5Fig. 1.0 Fig. 1.1
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Silent Nights
• Badania kliniczne potwierdzają, 

że wydłuża długość snu o 66%

• Poprawia jakość snu

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków 
chemicznych i stymulantów

Badania kliniczne potwierdzają, że plastry Silent Nights, niezawierające leków, 
środków chemicznych i stymulantów, poprawiają jakość i długość snu, nie 
powodując uczucia otumanienia następnego dnia. Obudzisz się wypoczęty, pełen 
energii i przygotowany na codzienne wyzwania. Badania kliniczne potwierdzają, że 
Silent Night wydłuża sen nawet o 66% i od swojej premiery pomagał ludziom na 
całym świecie wypoczywać lepiej. 

Po wprowadzeniu produktu na rynek dr Norm Shealy przeprowadziła badania, na 
podstawie których doszła do wniosku, że „kwestie bezpieczeństwa i wyniki badań 
nad Silent Nights sugerują, że mogą stać się one (plastry) jedną z popularniejszych 
strategii walki na rzecz znaczącej poprawy jakości snu“.

Instrukcje
Umieść jeden plaster Silent Nights na ciele w jednym ze wskazanych miejsc. 
Zaaplikuj go wieczorem na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. 
Gdy używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.



LIFEWAVE  SZKOLENIE PRODUKTOWE PRZEWODNIK  |  8

Y-Age Aeon
• Zmniejszenie poziomu stresu 

potwierdzone badaniami 
klinicznymi

• Wspomaga odprężenie

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków 
chemicznych i stymulantów

Nikt nie jest odporny na stres, jednak korzystanie z plastrów Y-Age Aeon jako 
elementu składowego zdrowego stylu życia, przynosi ulgę bez konieczności 
wizyty u lekarza lub w aptece. W rezultacie jakość Twojego życia podnosi się, 
jednak nie doświadczasz skutków ubocznych.

Y-Age Aeon odbija konkretne długości fal świetlnych, przez co stymuluje pewne 
punkty na skórze, a w konsekwencji zmniejsza stany zapalne i zwiększa produkcję 
antyoksydantów w ciele.

Instrukcje
Używaj produktu Aeon 5 do 7 dni w tygodniu, zmieniając punkty ich aplikacji. 

Jeśli łączysz produkty Y-Age, użyj 2 plastrów w 2 dowolnych pokazanych 
punktach po środku lub po prawej stronie ciała.

Aplikuj plastry rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy 
używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
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Y-Age Glutathione
• Glutation to najlepszy 

antyoksydant w naszym ciele

• Wspiera układ odpornościowy

• Poprawia ogólny stan zdrowia

• Opatentowana forma 
fototerapii

• Bez leków, środków 
chemicznych i stymulantów

Glutation to najważniejszy przeciwutleniacz w naszym ciele oraz główny 
przeciwutleniacz odpowiadający za detoksykację. Znajduje się w praktycznie 
każdej ludzkiej komórce, a eksperci medyczni uważają, że długość życia jest 
bezpośrednio związana z poziomem glutationu w ciele. Jako że chroni i odtruwa 
nasze ciało, jest on kluczowy dla naszego układu odpornościowego. Warto 
wspomnieć, że glutation jest niezwykle

dokładnie przebadany. Przeprowadzono liczne badania kliniczne związane z tym 
silnym antyoksydantem.

Układ odpornościowy to podstawowa forma obrony przed intruzami z zewnątrz 
i wewnątrz, którego roli nikt nie kwestionuje. Badania kliniczne potwierdzają, że 
te plastry go wzmacniają. Żaden inny produkt nie jest w stanie wzmocnić układu 
odpornościowego tak, jak robi to Y-Age Glutathione, a dodatkowo plaster nie 
zawiera leków czy środków chemicznych.

Instrukcje
Używaj plastrów Glutathion 5 do 7 dni w tygodniu, zmieniając punkty ich aplikacji. 

Jeśli łączysz produkty Y-Age, użyj 2 plastrów w 2 dowolnych pokazanych 
punktach po środku lub po prawej stronie ciała.

Aplikuj plastry rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy 
używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
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Y-Age Carnosine
• Badania kliniczne potwierdzają, że 

zwiększa wytrzymałość do 125%

• Zwiększa siłę i gibkość

• Poprawia ogólny stan zdrowia

• Poprawia właściwości 
bioelektryczne organów

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków chemicznych i 
stymulantów

Wielu sportowców i zwolenników fitnessu stosuje Y-Age Carnosine, aby 
przekraczać swoje granice, jednak plastry te pomagają osiągać najlepsze 
wyniki również podczas codziennych treningów. Plaster zwiększa siłę, gibkość i 
wytrzymałość, czyli cechy, które są podstawą dynamicznego i aktywnego stylu 
życia. 

Y-Age Carnosine odbija konkretne długości fal świetlnych, przez co stymuluje 
pewne punkty na skórze, a w konsekwencji zwiększa wytrzymałość, siłę oraz 
gibkość.

Instrukcje
Używaj plastrów Carnosine 1 do 3 dni w tygodniu, zmieniając punkty ich aplikacji. 

Jeśli łączysz produkty Y-Age, użyj 2 plastrów w 2 dowolnych pokazanych 
punktach po środku lub po prawej stronie ciała.

Aplikuj plastry rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy 
używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
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SP6 Complete
• Uzupełnia plan redukcji masy ciała

• Może pomagać kontrolować 
zachcianki

• Może pomagać zmniejszać apetyt

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, środków chemicznych i 
stymulantów

Plaster SP6 Appetite Control łagodnie stymuluje punkty na ciele od wieków 
uważane za miejsca odpowiadające za kontrolę nad apetytem oraz jego 
równowagę. W konsekwencji w naturalny sposób zmniejszamy głód i napady chęci 
na słodycze – bez leków, stymulantów czy igieł.

Plaster SP6 Complete pomaga kontrolować i regulować apetyt i może ograniczyć 
napady głodu bez użycia tabletek, leków stymulantów czy igieł.  

Instrukcje
Umieść jeden plaster SP6 Complete na ciele w jednym ze wskazanych miejsc. Dla 
optymalnych rezultatów zmieniaj umiejscowienie plastrów między punktami, które 
najlepiej kontrolują Twój apetyt.

Aplikuj plastry rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. 
Gdy używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Nie używaj więcej niż 
jednego plastra jednorazowo.
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System poprawy nastroju 
Nirvana
Suplement Nirvana

• Wspiera zdrową produkcję endorfin, 
przez co wpływa na nastrój

• Opatentowany proces stabilizacyjny o 
długotrwałych rezultatach

• Zawiera ekstrakt z wodorostów
• Bez leków i stymulantów

Plaster Nirvana
• Poprawia nastrój
• Długotrwałe rezultaty
• Opatentowana forma fototerapii
• Bez leków, środków chemicznych i 

stymulantów

Życie co rusz rzuca nam nowe wyzwania, a każdy z nas potrzebuje emocjonalnego 
wsparcia, gdy czujemy się trochę gorzej. Co jeśli możesz żyć szczęśliwiej? 
Odpowiedź na to pytanie wiąże się bezpośrednio z chemią naszego ciała. Znasz to 
euforyczne uczucie napływającego ciepła, gdy flirtujesz z kimś, kto Ci się podoba? 
To uczucie spowodowane jest naturalną produkcją endorfin. Musimy przyznać, że 
ten stan nie trwa zbyt długo, jednak to, co robi Nirvana jest wyjątkiem.

Suplement Nirvana   
Produkt ten zawiera naturalny ekstrakt z wodorostów, który wspiera zdrową 
produkcję endorfin, jednak jego opatentowany proces stabilizacyjny sprawia, że 
rezultaty są trwałe.

Plaster Nirvana
Plaster Nirvana wykorzystuje opatentowaną technologię, która poprawia nastrój 
bez pomocy leków, środków chemicznych i stymulantów. LifeWave połączyło tę 
opatentowaną technologię z naturalnym suplementem, dzięki czemu możemy 
działać podwójnie, jak żaden inny produkt. Wspólnie suplement i plaster Nirvana 
działają na zasadzie synergii, aby wprawić nas w lepszy nastrój na dłużej bez 
skutków ubocznych.

Instrukcje
Plastry: Umieść jeden plaster Nirvana na ciele w jednym ze wskazanych miejsc. 
Zaaplikuj plaster rano na czystą i suchą skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. 
Gdy używasz produktu, pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

Tabletki: Przyjmuj 2 tabletki jako dodatek do zrównoważonej diety.  
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Regenerujące Trio Alavida

• Poprawia stan zdrowia 
Twojej skóry od środka

• 98,6% składników roślinnych 
naturalnego pochodzenia

• Zdrowsza skóra już od 
pierwszego dnia

Alavida to zupełnie nowe podejście w kwestii pielęgnacji skóry. Nasze naukowo 
udowodnione formuły, które uwzględniają opatentowaną formę fototerapii, 
poprawiają stan zdrowia skóry z wewnątrz do zewnątrz i odwrotnie.

Długotrwałe rezultaty działania Alavidy można zauważyć już po pierwszym dniu 
– skóra jest piękniejsza i promienieje młodzieńczym blaskiem. Ważną informacją 
jest również to, że nasze produkty są testowane pod względem dermatologicznym 
i alergicznym, mogą być stosowane bez względu na rodzaj skóry, a także nie 
zawierają nienaturalnych konserwantów.

Alavida zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, rozjaśnia cerę, dodając jej 
młodzieńczego blasku, oraz wyrównuje koloryt skóry i przebarwienia. 

Niezwykłe wyniki badań klinicznych:

• Prawie 90% badanych zauważyło znaczną ogólną poprawę wyglądu 
skóry po zaledwie 3 tygodniach

• 100% badanych dostrzegło znaczne, natychmiastowe nawilżenie skóry.

• Ponad 70% badanych zaobserwowało znaczną ogólną poprawę jędrności 
skóry po zaledwie 3 tygodniach

• Prawie 80% badanych zauważyło, że skóra nabrała blasku po 6 
tygodniach

Instrukcje 
Plastry: Zaaplikuj jeden plaster każdego wieczoru przed snem. Umieść jeden 
plaster na ciele w jednym ze wskazanych miejsc. Aplikuj plaster na czystą i suchą 
skórę. Plastry można nosić do 12 godzin.  

Krem/Nektar : Aplikuj na skórę twarzy i szyi.
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AcuLife
• Bezpieczny i naturalny środek 

uśmierzający ból dla koni

• Zmniejsza stany zapalne

• Odpowiedni dla całego ciała i 
bólu miejscowego

• Szybkie rezultaty

• Wygodny i łatwy w użyciu

Wyjątkowy system non-transdermalnych plastrów LifeWave wykorzystuje nową 
technologię, aby delikatnie stymulować punkty wykorzystywane w akupresurze, 
poprawiając przepływ energii w ciele konia jednocześnie redukując ból i 
dyskomfort w ciągu kilku minut.

Plaster AcuLife dla konia jest dostępny bez recepty od weterynarza. To produkt 
prosty w użyciu – każdy może pomóc uśmierzyć ból swojemu koniowi!

Instrukcje
Wybierz miejsce, w którym chcesz zaaplikować plaster.

Wyjmij plastikową kulkę z opakowania. Usuń samoprzylepną osłonkę z CIEMNEGO 
plastra i przymocuj kulkę po środku CIEMNEGO plastra od strony samoprzylepnej.

Umieść CIEMNY plaster wraz z kulką w wybranym miejscu po LEWEJ stronie ciała 
konia. Dokładnie naciśnij plaster, aby upewnić się, że jest on bezpieczny dla konia.

Powtórz kroki 1-3 z BIAŁYM plastrem, aplikując plaster wraz z kulką w 
analogicznym miejscu po PRAWEJ stronie ciała konia.

Aplikuj zestaw plastrów AcuLife zgodnie z poniższą instrukcją. CIEMNY po LEWEJ 
i JASNY po PRAWEJ
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