Stel dat er een manier was om het energieniveau van uw lichaam te verbeteren
zonder tabletten, drankjes of andere stimulerende middelen te hoeven nemen?
Met Energy Enhancer pleisters ligt dit binnen uw bereik.
Ons exclusief, “non-transdermale” pleistersysteem (niets dringt door de huid het
lichaam binnen) maakt gebruik van een nieuwe technologie die acupunctuurpunten
mild stimuleert, waarbij de energiestroom in het lichaam verbetert. Klinische studies
bewijzen dat deze methode uw energieniveau en uithoudingsvermogen binnen enkele
minuten doet toenemen.

Nieuwe Energie Technologie
We zijn allemaal gewend dat we iets moeten innemen om onze gezondheid te
verbeteren (zoals bijvoorbeeld vitaminen), om het beter te laten functioneren. Alhoewel
goede voeding, water en lichaamsbeweging een noodzakelijk onderdeel zijn van een
gezonde levensstijl heeft ons lichaam ook een regelmatige energiestroom nodig. Zo
geven bijvoorbeeld onze hersenen en zenuwen elektrische signalen door aan onze
spieren zodat deze met gebruik van opgeslagen energie kunnen samentrekken.
Het is al duizenden jaren bekend dat specifieke lichtfrequenties daarmee
overeenkomende specifieke veranderingen in het menselijk lichaam kunnen
veroorzaken. Een voorbeeld: Als we in het zonlicht komen zorgt een bepaalde
lichtfrequentie ervoor dat het lichaam vitamine D aanmaakt. Een andere lichtfrequentie
(UV) zorgt ervoor dat ons lichaam Melanine aanmaakt, de stof die ons onze bruine kleur
geeft.
De Energy Enhancer pleisters maken gebruik van deze wetenschap om
acupunctuurpunten op het lichaam te stimuleren zodat de energiedoorstroming
verbetert. Klinische studies tonen aan dat met deze methode uw energie niveau en uw
uithoudingsvermogen binnen enkele minuten met meer dan 20% kunnen
verhogen.

Energy Enhancer Gebruiksaanwijzing :
Plaats een set Energy Enhancer pleisters op het lichaam op een van de onderstaande
posities. Plaats de witte pleister altijd aan de rechterkant van het lichaam en de
bruine pleister aan de linkerkant van het lichaam. Plaats de pleisters ‘s morgens op
een schone droge huid (vermijd bodylotion!). De pleisters worden 12 uur lang gedragen
voordat u ze verwijdert.

PROBEER UIT OP WELKE
POSITIE U HET BESTE
REAGEERT !!

Deze punten vindt u ca. 2½ cm onder het
sleutelbeen aan de binnenzijde van de schouder.

Deze punten vindt u op ca. 3-4 vingers breedte vanaf de
grens tussen hand en pols aan de binnenzijde van de arm.

Deze punten vindt u in de kleine verdieping op 4 vingers
breedte onder de knieschijf en 2 vingers breedte aan de
buitenzijde van het scheenbeen.

Deze punten vindt u in de kleine verdieping naast het
enkelbot aan de binnenzijde van de enkel.

BELANGRIJK: VERGEET NIET OM VOLDOENDE WATER TE
DRINKEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PLEISTERS.

Wat is Acupunctuur?
Acupunctuur is een behandelmethode gebaseerd op eeuwenoude Oosterse
geneeskunst. Een behandelaar stimuleert acupunctuurpunten op het lichaam met
naalden en/of druk voor verbetering van nachtrust, bestrijding van pijn en het
bevorderen van de gezondheid in algemene zin.
De zelfklevende energiepleisters passen dezelfde principes in een subtiele naaldloze
variant toe, welke al duizenden jaren in de Oosterse geneeskunst worden gebruikt om
de doorstroming van energie in het menselijk lichaam te verbeteren. Het resultaat is een
natuurlijke methode om de kwaliteit van het leven te verbeteren zonder te hoeven
terugvallen op medicijnen, stimulerende middelen of naalden die het lichaam
binnendringen.

Met Energy Enhancer behaal je resultaat.
“Ik heb prachtige resultaten behaald met de LifeWave pleisters, zowel in de training als
tijdens de competitie op olympisch niveau. Ik heb diverse atleten een topprestatie zien
leveren, inclusief een wereldrecord , met gebruik van LifeWave”.
Richard W. Quick vertelt.....
Hoofdcoach USA Olympisch Team - 1988, 1996, 2000
Assistent Coach USA Olympisch Team - 1984, 1992, 2004

“Ik ben meer dan drie jaar lid van LifeWave. Ik gebruik alle producten; van de
energiepleisters en IceWave tot slaappleisters en meer. Ik kan me niet voorstellen op zo´n
hoog niveau mee te spelen zonder mijn energiepleisters. Ik voel me altijd fysiek en mentaal
sterk als ik ze gebruik”.
Brendon Ayanbadejo vertelt.....
Professioneel NFL American football speler.
2 x NFC Pro Bowl speler.

Veelgestelde Vragen :
1) Hoe werkt de energiepleister als niets het lichaam binnendringt via de huid?
Dit is een non-transdermale pleister die gebruik maakt van een nieuwe technologie voor
een milde stimulatie van acupunctuurpunten op de huid zodat de energiestroom in het
lichaam verbetert. Er wordt dus helemaal geen gebruik gemaakt van medicijnen,
stimulerende middelen of naalden.
2) Waar plaats ik de pleisters voor het beste resultaat?
De pleisters zijn werkzaam op vele posities. Zie gebruiksaanwijzing in deze folder.

3) Hoeveel van deze energiepleisters kan ik tegelijk gebruiken?
Wij raden aan in het begin niet meer dan één set pleisters tegelijk te gebruiken. Voor
meer informatie zie de LifeWave website.
4) Hoe veilig is het gebruik van de pleisters?
Acupunctuur wordt al duizenden jaren gebruikt voor bestrijding van pijn en
verbetering van de kwaliteit van het leven. Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat ons
product veilig is adviseren wij u bij elke vorm van ongemak of onprettige reactie de
pleisters te verwijderen en extra water te drinken.
5) Zijn de pleisters onafhankelijk getest?
Onze exclusieve non-transdermale pleister systeem maakt gebruik van nieuwe
technologie om de acupunctuur punten op ons lichaam op een milde manier te
stimuleren waardoor de energie stroom in ons lichaam verbetert. Klinische studies
bewijzen dat deze methode het energieniveau en het uithoudingsvermogen van het
lichaam binnen enkele minuten kan verhogen. Voor meer informatie zie
www.lifewave.com/research.asp
6) Hoe lang kan ik een set energiepleisters dragen?
Wij adviseren een pleister niet langer dan 12 uur per dag te dragen. Gebruik één set
pleisters niet tweemaal. Gebruik iedere dag nieuwe pleisters.
7) Kan iedereen gebruik maken van de energiepleisters?
Bij medische problemen of twijfel raadpleeg uw arts voordat u de energiepleisters
gebruikt. Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding.
8) Wat is acupunctuur en wat zijn de voordelen?
Acupunctuur is een behandelmethode gebaseerd op Oosterse geneeskunst om een
goede gezondheid te bevorderen.
9) Wat merk ik als ik de energiepleisters draag?
U energieniveau zal gedurende de dag constanter blijven. Omdat acupunctuur ook
ontgiftend werkt kunt u last krijgen van ontgiftingsverschijnselen zoals een zere keel,
hoofdpijn, vermoeidheid of misselijkheid. Als dit het geval is verwijder dan de pleisters
(gedurende enkele uren) en drink veel water.
10) Bevat de pleister medicijnen of stimulerende middelen die het lichaam
binnendringen?
Nee. LifeWave pleisters bevatten geen schadelijke medicijnen of stimulerende middelen.
De pleisters zijn ontworpen om een milde en tijdelijke druk uit te oefenen op de
acupunctuur punten die erom bekend staan de energiedoorstroming in het lichaam te
verbeteren. Er worden dus geen naalden of magneten gebruikt.
11) Kan ik de energiepleisters gebruiken tegelijk met andere LifeWave pleisters?

De energiepleisters/Energy Enhancer kunnen alleen tegelijkertijd met de Carnosine,
Glutathione of SP6 pleister worden gedragen. Draag ze dus NIET tegelijkertijd met de
IceWave of de Silent Nights pleisters.

Gebruikerservaringen van bekende sporters :
“Na mijn verkiesbaarheid bij de LSU speelde ik 5 jaar professioneel volleybal bij zowel de
Italiaanse als de Amerikaanse Indoor Leagues. Omdat ik er nog niet mee op wilde houden
ben ik doorgegaan en heb 13 jaar strand volleybal gespeeld in de Pro Beach tour. In het
laatste deel van mijn cariere heb ik de onmiskenbare voordelen van dit product aan den
lijve ondervonden. Als sportman raad ik u alle LifeWave producten aan.......This is the real
deal!”
Gayle Stammer, professioneel Volleybal speler/coach.
“Het hectische schema van de European Seniors Tour zorgde voor een leeg en uitgeput
gevoel. De resultaten van de LifeWave pleister zijn uitzonderlijk. Ik voelde me weer
energiek en in staat helder te denken. Ik kan dit verhoogde energieniveau alleen
toeschrijven aan de pleisters.“
Nick Job, Europees Golf professional UK.
“De LifeWave Energy Enhancer pleister hebben mijn energieniveau en
uithoudingsvermogen verbeterd en ik voel niet meer dat ik tekort heb aan glycogeen. Ik
geef geen spinningles meer zonder de Energy Enhancer.”
Charles Paden, New York City.
“Gisteren zwom ik het snelste van die dag, de professionals van de St Anthony`s triathlon in
St Petersburg Florida meegeteld. Ik droeg LifeWave pleisters. Ze zeggen dat ik de snelste
triatlon zwemmer van de wereld ben. Tijdens de wedstrijd versloeg ik de nummer 1
geplaatste zwemmer. Vanaf het moment dat ik de LifeWave pleisters ben gaan gebruiken is
het onmogelijk om vermoeid te worden van mijn yoga en spinning workouts. Het voelt alsof
ik eindeloos door kan gaan. Ik verwachtte vermoeid te zijn de dag na een veeleisende yoga
les. Ik zal deze pleisters nog heel lang gebruiken. Ze zijn fantastisch.”
Justin Picken Yoga leraar
“Ik ben een vechtkunst- en sportcoach. Ik help sportmensen om hun top te bereiken door
mentale training. Ik was op zoek naar een product dat het uithoudingsvermogen en
doorzettingsvermogen van mijn clienten zou stimuleren. De Energy Enhancer doet dat. Ik
ben erg onder de indruk van het resultaat.”
Jessie Bowen.
“Ik ben lid van het Amerikaanse nationale bobsleeteam en Olympisch teamlid van 2002. Ik
doe rug- en yoga oefeningen die ik anders niet kan doen terwijl ik de pleisters draag. Ik zal
de pleisters blijven gebruiken en ik weet dat ze me zullen helpen om de Spelen van 2006 in
Italië te bereiken. Ik ben overtuigd en distributeur.”
Courtney Zablocki.

