Introductie van SP6
Stel dat er een manier was om uw eetlust onder controle te houden zonder pillen,
poedertjes of medicijnen.
Met SP6 ligt dit binnen uw bereik.
Ons exclusieve, “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
hebben aangetoond dat deze methode helpt om u eetlust onder controle te houden vanaf
het allereerste gebruik.

Eetlustremmende Techniek
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 dan ook 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 SP6 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 helpt uw eetlust te beheersen vanaf de allereerste dag
van gebruik.

SP6 Gebruiksaanwijzing :
Vóór u begint:
Een minder belichte, maar heel voorname reden waarom veel diëten niet of slecht
werken is omdat industriële toxinen, die u door de jaren heen in minieme
hoeveelheden per keer heeft binnengekregen, in uw vetcellen zitten opgeslagen. Door
eerst een ontgiftings- of detoxkuur* te volgen zult u de voorwaarden voor een
optimale werking van SP6 aanzienlijk verbeteren. Vraag uw LifeWave contactpersoon
om informatie.
*Combinatie van Y-Age en Energy Enhancer volgens het aangegeven protocol.

Plaats een SP6 pleister op het lichaam op een van de onderstaande posities. SP6 word 5
dagen per week gebruikt waarbij er iedere dag een nieuwe pleister wordt gebruikt. Voor
maximaal resultaat wisselt u iedere dag de positie van de pleister tussen de
acupunctuurpunten die voor u het beste werken om uw eetlust onder controle te
houden. De pleister wordt 12 uur lang gedragen voordat u hem verwijdert. Gebruik
verwijderde pleisters niet nogmaals.

DAG 1
SP6 – OP HET LINKERBEEN
Om dit punt te vinden, plaatst u de 4 vingers van uw rechterhand
boven het enkelbot aan de binnenzijde van uw linkervoet. Positie SP6
bevindt zich dan op het (Tibia) bot. Dit punt geeft doorgaans de
allerbeste resultaten.

DAG 2
ST36 – OP HET LINKERBEEN
Om dit punt te vinden, plaatst u de 4 vingers van uw rechterhand
onder de onderkant van de rechterknieschijf. Positie ST36 bevindt zich
dan op 1 vingerbreedte afstand richting the buitenzijde van de
linkerknie. Dit punt geeft doorgaans goede resultaten.

DAG 3

K3 – OP HET LINKERBEEN
Dit punt, dat zich aan de binnenzijde van de linkerenkel bevindt, is
gelegen in de kleine verdieping naast het enkelbot en de Achilles hiel.

DAG 4
K3 – OP HET LINKERBEEN – Als Dag 1.

DAG 5
K3 – OP HET LINKERBEEN – Als Dag 2.

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.

Het is tijd voor SP6!
Ook moe van afvalprogramma’s die niet werken??
Ook klaar met jojo-diëten?
Brengt u ook uren door in de sportschool en ziet nauwelijks resultaat?
U bent niet de enige! De meeste mensen raken gefrustreerd door de minimale of
tijdelijke effecten van de laatste afvaltrends. Stop met te geloven in dit soort trends en
begin met te geloven in keiharde resultaten. Het is daarom tijd voor een
afvalprogramma dat rekening houdt met het waarom van het aankomen en van falende
dieetprogramma’s en pillen.
SP6 is een compleet nieuwe benadering van succesvol afvallen. Alleen SP6 richt zich op
de oorzaak van het aankomen door het helpen beheersen van de eetlust en het
voorkomen van de bekende ontsporingen (vreetbuien) daarvan. Een gereguleerde
eetlust zal maken dat u voldoende heeft aan normale porties en minder geneigd bent tot
ongezond snacken. Op deze wijze verandert de gebruikelijke, slopende afvalrace in
levenslang eenvoudig vol te houden gewichtsbeheersing.

Veelgestelde Vragen :
1) Hoe werkt de SP6 afslankpleister 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 verbetert. Dit helpt weer de eetlust te beheersen. Er wordt geen gebruik
gemaakt van medicijnen, stimulerende middelen of naalden.

2) Waar plaats ik de pleisters voor het beste resultaat?
De pleisters zijn werkzaam op diverse posities. Probeer uit welke daarvan u het beste
resultaat geven en wissel vervolgens deze plekken af. Zie gebruiksaanwijzing in deze
folder.
3) Hoeveel SP6 pleisters kan ik tegelijk gebruiken?
De beste resultaten worden verkregen wanneer slechts één pleister tegelijk wordt
gedragen.
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?
Ja, research toont aan dat de SP6 pleisters helpen om de eetlust te beheersen vanaf de
allereerste dag van gebruik. Voor meer informatie zie www.lifewave.com/research.asp
6) 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 pleister.
7) Kan iedereen gebruik maken van SP6 afslankpleister?
Bij medische problemen of twijfel raadpleeg uw arts voordat u SP6 gebruikt. Niet
gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding.
8) Hoeveel kan ik afvallen met de SP6 pleisters?
Resultaten verschillen per individu. U moet SP6 zien als krachtig hulpmiddel voor de
zwakke momenten die u tijdens normale diëten steevast tegenkomt. Door
eetlustbeheersing zult u minder calorieën innemen, gemakkelijker gezondere
eetgewoonten na kunnen streven en steeds meer energie en motivatie ontwikkelen om
aan lichaamsbeweging te gaan doen.
9) Wat merk ik als ik de SP6 pleister draag?
Waarschijnlijk helemaal niets. Wat veel mensen merken is dat ze tijdens maaltijden
eerder verzadigd raken. Daarnaast zou u een evenwichtiger eetlust moeten krijgen en
minder suikeraanvallen.
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 energiestroom in het lichaam te
verbeteren. Er worden geen naalden of magneten gebruikt.

11) Kan ik de SP6 pleister gebruiken tegelijk met andere LifeWave pleisters?
Ja. SP6 kan in combinatie met IceWave en Energy Enhancer pleisters worden gebruikt.
12) Moet ik ook mijn eetgewoonten aanpassen?
Het is een feit dat we tegenwoordig veel te veel suikers consumeren, wat meteen ook de
hoofdreden is waarom mensen moeite hebben met afvallen. Om af te vallen is het nodig
om de inname van suikers en andere voedingsmiddelen te beperken; we hebben het dan
over de hoeveelheid. SP6 helpt daarbij. Het daarnaast veranderen van uw
eetgewoonten om een uitgebalanceerder en gezonder voedingspatroon te ontwikkelen,
zal het succes alleen maar versterken en tot meer levenskwaliteit leiden.

Gebruikerservaringen :
“In 14 dagen viel ik 5 kilo af en nam mijn tailleomvang met bijna 4 centimeter af. Ik zeg tot
ziens tegen mijn vreetbuien en voel me tegelijkertijd toch verzadigd!” – Bill M.
“Dit (dieet) is werkelijk moeiteloos en pijnloos verlopen. Het voelt alsof mijn lichaam
gewoon doet wat het moet doen.” – Lisa P.
“Ik viel ruim 2½ kilo af in de eerste week van gebruik van de nieuwe SP6 pleisters en nog
eens bijna anderhalf in de tweede week…zonderook maar een uur in de sportschool te
hebben doorgebracht.” – Serena C.
“Te gek! Ik ben ruim 6 kilo lichter. Al mijn vrouwelijke collega’s op et werk vragen naar het
geheim en willen alles over de pleisters weten.” – Aaron S.
“De schranspartijen waaraan ik me ’s avonds nogal eens aan over gaf, zijn gelukkig
verleden tijd!” – John D.
“Anderhalve kilo in twee dagen!” – Billy S.
“Ik ben meer dan 17 kilo afgevallen, zo’n 15 cm. rond mijn middel en 2½ cm. rond mijn
bovenarmen kwijt. SP6 heeft mijn dagelijkse eetgewoonten volledig veranderd. Ik snoep
nauwelijks nog en mijn eetlust is zo’n beetje gehalveerd. Ik ben er zo ongelooflijk blij mee!
Ik draag nu kleren die me jaren niet meer hebben gepast….mijn lichaam krimpt
gewoonweg. Dankjewel LifeWave!” – Regina D., Benson, NC.

