IceWave Introductie
Stelt u zich een zeer snelle pijnbestrijding voor, zonder enig gebruik van
medicijnen.
Met IceWave 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 letterlijk de energiestroom in het lichaam verbetert. Hierdoor
verminderen pijn en ongemak vaak binnen slechts enkele minuten na gebruik.

Pijnbestrijdende 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 IceWave pleisters maken gebruik van deze wetenschap om acupunctuurpunten op
het lichaam te stimuleren zodat de energiedoorstroming verbetert en pijn, zonder
toepassing van medicijnen, snel vermindert.

IceWave Gebruiksaanwijzing :
De “klokmethode” om IceWave pleisters te plaatsen is ontwikkeld voor het snelste en
meest efficiënte resultaat bij pijnbestrijding.
Begin met het lokaliseren van de meest pijnlijke plek. Ga hierna stap voor stap verder
zoals aangegeven in onderstaande omschrijving totdat de pijn substantieel is afgenomen
en/of de bewegelijkheid van het pijnlijke gebied is toegenomen.

PROBEER UIT OP WELKE POSITIE U
DE MEESTE PIJNVERMINDERING
HEEFT !!

STAP

BRUINE pleister = - (min)
WITTE pleister = + (plus)
Verplaats de WITTE pleister ONDER de meest pijnlijke plaats;
d.w.z. op de 6-uur positie. Als de pijn niet binnen 10 seconden
begint te verminderen, gaat u naar de volgende stap.

STAP

Plaats de BRUINE pleister direct op de meest
pijnlijke plaats.

STAP

Verplaats de WITTE pleister LINKS van de meest pijnlijke
plaats; d.w.z. op de 9-uur positie. Als de pijn niet binnen 10
seconden begint te verminderen, gaat u naar de volgende stap.

STAP

Plaats als eerste de WITTE pleister BOVEN de meest pijnlijke
plaats; d.w.z. op de 12-uur positie. Als de pijn niet binnen 10
seconden begint te verminderen, gaat u naar de volgende stap.

STAP
Verplaats tot slot de WITTE pleister naar TEGENOVER de meest
pijnlijke plaats. Als de pijn niet binnen 10 seconden begint te
verminderen, gaat u naar de onderstaande methode voor het
gehele lichaam of probeert u eerst de techniek van de
omgekeerde polen.

NIER 1

HART 3

STAP

Verplaats de WITTE pleister RECHTS van de meest pijnlijke
plaats; d.w.z. op de 3-uur positie. Als de pijn niet binnen 10
seconden begint te verminderen, gaat u naar de volgende stap.

Techniek voor verschillende pijnen door het gehele lichaam:
Plaats een WITTE pleister onder de RECHTERVOET en de
BRUINE pleister onder de LINKERVOET.
Een TWEEDE SET kunt u desgewenst ter versterking aan de
binnenzijde van de ellebogen plaatsen.

Techniek van de Omgekeerde Polen:
Naar schatting, in minder dan 1.5% van de gevallen zult u de BRUINE en de WITTE pleister moeten verwisselen om het
gewenste effect te bereiken. In plaats dat u de BRUINE/MIN-pleister op de meest pijnlijke plek plaatst, doet u dit met de
WITTE/PLUS-pleister. U beweegt dan de BRUINE/MIN-pleister volgens de klokmethode zoals hierboven beschreven.

TIP: Bij het plaatsen van de witte pleister niet de gehele achterkant verwijderen i.v.m. het verplaatsen om de
meest optimale positie en werking te vinden; het zoeken van de zogenaamde “bingoplek”. U kunt hiervoor ook
even een stukje sporttape of leukoplast gebruiken. Let wel! Wanneer u de juiste plek heeft gevonden,
verwijder dan de resterende beschermfolie van de witte pleister. De werking van LifeWave pleisters zal
voelbaar minder zijn wanneer deze niet rechtstreeks op de huid zijn geplakt.

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 IceWave behaal je resultaat.
Onderstaande foto’s zijn van klinische studies1 van de IceWave pleisters. De meeste
mensen die van IceWave en de klokmethode gebruik maken hebben binnen enkele
minuten positieve resultaten.

Studies met infrarood foto’s tonen duidelijk aan
dat de IceWave pleisters zowel een onmiddellijk
als lokaal effect op de huid hebben.
Dr. Dean Clark, DC

Klinische studies zijn medische onderzoeken in een kliniek of (universitair) ziekenhuis naar de effectiviteit
en veiligheid van een middel of product. Deze onderzoeken volgen op de gebruikelijke voorafgaande
fundamentele of preklinische laboratoriumonderzoeken.
1

Veelgestelde Vragen :
1) Hoe werkt IceWave als niets het lichaam binnendringt door 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 die zorgdraagt voor de pijnbestrijding wordt verbeterd. Er wordt geen gebruik
gemaakt van medicijnen, stimulerende middelen of naalden.
2) Waarom merk ik geen vermindering van de pijn?
De meest voorkomende reden is dehydratatie. Drink 1 of 2 glazen water en wacht 20-30
minuten voordat u de pleister plaatst. Een andere veel–voorkomende reden is dat de
pleisters niet op de juiste punten zijn geplaatst. Het gebruik van IceWave pleisters voor
pijnbestrijding vraagt enige ervaring; volg daarbij de instructies op van de klokmethode.
Als u deze instructies heeft opgevolgd en geen pijnvermindering ervaart, plaats dan de
pleisters op de voetzolen (NIER 1; zie boven) of zie 3) hierna.
3) Wanneer kan ik de witte pleister op de pijnlijke plek plaatsen i.p.v. de bruine?
Plaats de witte pleister alleen dan op de pijnlijke plek als de reguliere klokmethode met
de bruine pleister niet werkte. Volg dan de klokmethode waarbij u in dit geval met de
bruine pleister de 12-, 3-, 6- en 9-uur positie uitprobeert.
4) Op welke positie plaats ik de pleisters bij pijn in het gehele lichaam?
Plaats de witte pleister op de zool van uw rechter- en de bruine pleister op de zool van
uw linkervoet (NIER 1) (in het kuiltje midden op de voetzool)
5) Hoeveel pleisters kan ik tegelijk dragen voor pijnbestrijding?
U kunt twee sets pleisters tegelijkertijd dragen. Draag één set op de voetzolen en één set
op de binnenkant van de ellebogen (wit rechts, bruin links op het HART 3 punt.)
6) 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.
7) Zijn de pleisters onafhankelijk getest?
Ja, klinische studies met Infrarood foto’s bevestigen een duidelijke en snelle
pijnbestrijding met IceWave pleisters. Voor meer informatie bezoek www.lifewave.com .
8) Hoe lang kan ik een pleister dragen?
Wij adviseren een pleister niet langer dan 12 uur per dag te dragen. Gebruik één pleister
niet tweemaal. Gebruik iedere dag een nieuwe set pleisters.
9) Kan iedereen gebruik maken van IceWave?

Bij medische problemen of twijfel raadpleeg altijd uw arts voordat u IceWave gebruikt.
Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding.
10) Waar plaats ik de pleisters bij pijn in mijn knie?
Plaats de bruine pleister aan de binnenkant van de knie en de witte pleister aan de
buitenkant van de knie. Op YouTube is een filmpje te vinden met een heldere instructie
door Dr. Karen Kan Guenette. http://www.youtube.com/watch?v=wM8WT5RQIvk

Gebruikerservaringen :
“Ik had al 18 maanden pijn in mijn rechter voet. Ik was al naar 3 artsen geweest zonder
resultaat. Binnen 30 sec. was de pijn in mijn voet verdwenen. WOW, dit werkt! “ – Andy F.
“Ik had deze pijn (onderrug) al 5 jaar; het was weg in 30 seconden met IceWave op mijn shirt
geplakt. Dit is echt verbazingwekkend!” - Tony D. Sc
“Ik nam meer dan 15 jaar zeer sterke pijnstillers voor een aandoening in mijn linkerheup.
Dankzij IceWave heb ik mijn leven terug. Ik laat de pijn niet langer mijn leven beheersen. Ik heb
gefietst, iets wat ik al jaren niet meer heb gedaan en ik heb mijn huis van boven tot onder
schoongemaakt. Iedereen die het horen wil vertel ik over IceWave.” - Dave S.
“4 Jaar geleden werd ik aangereden terwijl ik een verdachte achtervolgde, dit beschadigde
mijn rechter knie. Binnen 60 seconden na het plaatsen van de IceWave pleister op mijn knie
was de pijn weg. Het zou voelen als onrecht als ik niet iedereen die ik ken zou vertellen over
LifeWave.” - Keith C. Gepensioneerd politieagent.
“Ik had al zolang rugpijn dat ik bereid was alles te proberen. De pijn was een 9 op een schaal
van 1 tot 10. Ik kan niet geloven dat binnen 22 sec. mijn rugpijn weg was.” - Ethel S.
“Ik werd 16 jaar geleden aangereden door een auto terwijl ik overstak in Greensboro NC. Ik
ontwikkelde chronische pijn in beide heupen. De afgelopen jaren heb ik diverse dingen
geprobeerd maar niets leek te helpen, een goede vriend vertelde me over de LifeWave IceWave
pleisters en binnen 4 minuten werd mijn chronische pijn minder.” - Tina C.
“Ik zou meedoen met een NFL Celebrity charity golf toernooi. Tijdens mijn voorbereiding
verrekte ik een ribspier en kreeg kramp in mijn rugspier waardoor ik letterlijk niet meer kon
ademen. Ik was er zeker van dat ik niet zou kunnen golfen, laat staan opstaan. Ik plaatste de
witte pleister op mijn sternum (borstbeen) en 2 bruine op mijn ribben en rug. Ik ging weer
liggen voor 4 minuten. De pijn was al zeer verminderd en binnen de volgende 20 minuten was
ik mobiel en ging naar het toernooi. En nu komt het mooiste: Niet alleen speelde ik zonder pijn
gedurende het hele toernooi, ik won de langste drive hole!! Ik weet zeker dat ik niet zou hebben
gespeeld als ik de pleisters niet zou hebben gehad. Omdat dit me al vaker is overkomen weet ik
dat dit mij normaal 2 weken herstel had gekost. Dankjewel LifeWave!” - Joe P. NFL Alumni
“ Ik lag in bed met kussens onder mijn knieën ivm een ernstige rugpijn. Mijn zoon Gregory
plaatste de pleisters op mijn lichaam en binnen korte tijd was ik op en liep rond. Laat iedereen
mij maar bellen, ik zal ze vertellen dat de pleisters werken.” - Ms. Hinton G. NC.
“ Mijn rugpijn had de intensiteit van 5 op een schaal van 1 tot 10. In slechts 20 seconden was de
pijn geheel verdwenen. Ik had ook pijn in mijn rechterhand en nadat ik de pleisters had
opgeplakt, verdween ook deze in minder dan 30 seconden. Het is gewoonweg niet te geloven!!”
- John G., SC

