Y-Age Introductie
Stel dat er een manier zou zijn om het niveau van antioxidanten in uw lichaam te
verhogen zonder gebruik van tabletten of drankjes.
Ons exclusieve, “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
wordt, zoals klinisch is bewezen, binnen slechts enkele minuten een verhoging van
Glutathion – de aller-voornaamste van alle antioxidanten - in uw bloed bewerkstelligt.

Nieuwe Glutathion 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 Y-Age pleisters maken gebruik van deze wetenschap door acupunctuurpunten op het
lichaam te stimuleren zodat de energiestroom verbetert. Klinische studies hebben
aangetoond dat deze methode de Glutathion-waarde in het bloed binnen 24 uur met
meer dan 300% kan verhogen. Vergelijk dit eens met tabletten en drankjes die uw
Glutathion-waarden met slechts circa 1% binnen 24 uur verhogen.

Y-Age Glutathion Gebruiksaanwijzing :
Plaats de Glutathion pleisters op het lichaam op een van de onderstaande posities.
Probeer welke voor jou het beste resultaat brengt. Gebruik de pleisters 3 dagen per
week (bv. op Maandag, Woensdag en Vrijdag). Plak de pleister ‘s morgens op een schone
droge huid. De pleister wordt 12 uur lang gedragen voordat u hem verwijdert. Gebruik
éénmaal verwijderde pleisters niet nogmaals. Glutathion heeft een sterk ontgiftende

werking, het is daarom extra belangrijk om voldoende water te drinken tijdens het
gebruik van deze pleister.
PROBEER ALLE POSITIES UIT
OM VAST TE STELLEN BIJ
WELKE U DE MEESTE WERKING
ERVAART!!

Dit punt vindt u op het STERNUM, welke zich in
het midden van de borst bevindt.

Dit punt bevindt zich bovenop de rechtervoet tussen,
gerekend vanaf de grote teen, de bovenzijde van het
eerste en tweede middenvoetsbeentje.

Dit punt vindt u circa 5 centimeter oftewel 4
vingers breedte onder de NAVEL.

Dit punt bevindt zich op de achterzijde van de
RECHTERHAND op het bot van de rechterwijsvinger,
zoals afgebeeld.

Dit punt vindt u onderaan de KEEL, in de kleine
verdieping midden tussen de sleutelbenen.

Dit punt vindt u in de verdieping op de grens tussen
hand en pols aan de binnenzijde van de arm,
wanneer u vanaf de duim richting de pols gaat..

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

Voordelen van Glutathion :
-

Het verbetert de algehele gezondheidstoestand;
Ondersteunt het imuunsysteem;
Neutraliseert vrije radicalen die huidschade veroorzaken;
Helpt bij vermindering van rimpeltjes en kraaienpoten;
Verbetert sportprestaties.

Y-Age resultaten :
Glutathion functioneert in ons lichaam als de koning van alle antioxidanten. Bij het
ouder worden verminderen de Glutathion-waarden in onze lichaamscellen. Vele
wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat onze levensverwachting
rechtstreeks verband houdt met de Glutathion-waarden in onze lichaamscellen. De
LifeWave Y-Age Glutathion pleister is een nieuwe manier om dagelijks het Glutathion
niveau in ons lichaam aanzienlijk te verhogen. Klinische studies tonen aan dat de
gemiddelde Glutathion-waarde in ons lichaam binnen 24 uur met 300% toeneemt bij
gebruik van de Y-Age Glutathion pleisters. Onze pleisters zijn een gemakkelijke en
efficiënte manier om de Glutathion-waarde te verhogen.

Veelgestelde Vragen :
1) Hoe werkt de Y-Age Glutathion pleister 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 verhoging van de Glutathion-waarden, wordt verbeterd.
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 vele posities. Zie gebruiksaanwijzing in deze folder.

3) Hoeveel Y-Age Glutathion pleisters kan ik tegelijk gebruiken?
Wij raden aan niet meer dan één Glutathion pleister tegelijk te gebruiken. De beste
resultaten zijn verkregen met het dragen van niet meer dan één pleister.
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, klinisch onderzoek van bloed en urine heeft aangetoond dat het gebruik van de
Glutathion pleisters de Glutathion-waarden binnen 24 uur drastisch heeft verhoogd.
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 Y-Age Glutathion?
Bij medische problemen of twijfel raadpleeg uw arts voordat u Lifewave gebruikt. Niet
gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding.
8) Wat is Glutathion en wat zijn de voordelen?
Glutathion is de koning van alle antioxidanten in het lichaam en helpt bij het ontgiften en
neutraliseren van vrije radicalen, mede door het stimuleren van het immuunsysteem.
9) Wat merk ik als ik de Glutathion pleister draag?
Omdat Glutathion een antioxidant is, kunt u een verbetering merken in uw energie
niveau en algehele welbevinden. Glutathion stimuleert ook de ontgifting van het lichaam
en daarom kunt u last hebben van hoofdpijn, vermoeidheid of misselijkheid.
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 Glutathion pleister gebruiken tegelijk met andere LifeWave
pleisters?
De Glutathion pleister mag alleen samen met de Energy Enhancer pleister en IceWave
pleister worden gedragen. Draag de Glutathion pleister dus niet tegelijk met de Silent
Nights, de Carnosine of de SP6 pleister.

Gebruikerservaringen :
“Ik merkte dat de huid over mijn hele lichaam, speciaal mijn armen en benen, zachter werd
en er veel beter uitzag.“ – La Rae K.
“De dame van de make-up afdeling merkte op dat als je 50 wordt je moest gaan oppassen
voor kraaienpootjes. Ik moest lachen want ik ben al 69.” – Karina L.
“Als atleet speel ik al 7 jaar in de NFL en ik weet wat mijn kracht is in de sportzaal. Ik heb
Glutathion gecombineerd met Energy Enhancer-pleisters tijdens de training en ik merkte
een grote toename van mijn kracht en uithoudingsvermogen. De resultaten waren
geweldig.” – Joe P.
“Dit product is geweldig, 95% van de beschadiging door de zon aan mijn huid is bijna weg.“
- Jim L.
“Ik merkte dat het lezen zoveel beter ging dat ik mijn leesbril niet meer zo vaak hoef te
gebruiken, plus de kleine rimpeltjes in mijn gezicht werden minder.” - Gail B.
“Ik ben 60 jaar oud en mijn vrienden vragen me of ik een facelift heb gehad.” - Chuck M.
“Ik ben 61 jaar jong en na een paar weken Glutathion pleisters te hebben gebruikt zag ik
een verbetering van de kleur en structuur van mijn huid. Mijn huid was ook minder droog.
Na 3-4 weken werden de rimpels over mijn hele lichaam en op mijn gezicht zachter.” Mary C.
“Ik heb behoorlijk ernstig motor ongeluk gehad en onderging 7 operaties aan mijn rechter
biceps en schouder. Ik begon met het gebruik van Glutathion en merkte dat de verkleving
van het litteken verminderde waardoor het gladder werd. Ook is het litteken zelf aan het
verdwijnen. Het is ongelofelijk.” - Phil A.

