
 
 

Hvad er disse LifeWave Plastre lavet af?  
Hvad indeholder plastrene?  
Trænger der medicin eller andet ind i kroppen på os?  
Hvordan virker de plastre egentlig?  
 
 
 
Først (!) Der er ingen medicin inde i plastrene. Plastrene indholdet er vand, ilt og aminosyre. 
  
Aminosyrer er noget vi alle har i vores krop, og er egentlig det vi kalder kroppens byggesten. Når 
disse aminosyrer sammensættes omdannes de til det vi i daglig tale kalder protein. Vores led, 
muskler, organer, kirtler, negle og hår består af proteiner. For at vækst, dannelse og 
vedligeholdelse af alle vore celler i kroppen skal kunne "leve", er vores kroppe afhængige af 
proteiner. Efter vand udgør protein faktisk den største del af vores kropsvægt. Så Aminosyrer er 
noget vi alle har i kroppen, ligesom Vand og Ilt også er.  
 
Vores plastre er hermetisk lukket, hvilket betyder at intet i plastret kan trænge ind i kroppen.  
Plastrene er lavet af organisk materiale.  
 
Vi arbejder med det som hedder fototerapi, og med det menes, at når plastrene sættes på nogle  
bestemte punkter på kroppen, sættes der gang i vores energibaner/meridianer og rettes op. Dette  
sker via Lysterapi. Når plastrene sættes på kroppen og bliver aktiveret af vores kropsvarme,  
begynder de små vandkrystaller inde i plastrene at lyse/glimte, og dermed sendes denne 
lysfrekvens til vores krop og beder den om at producerer eksempelvis Melatonin, som er præcis 
det vores Silent Nights MD (søvnplaster) øger hos os. Det fungere præcis på samme måde som når 
solen skinner på vores krop, da sender solens stråler en lysfrekvens til vores krop, og den begynder 
så at producerer mere D Vitamin.  
 
 
Hermed kan vi ved hjælp af plastrene og ved at sætte dem på nogle bestemte punkter på kroppen  
lindre fx. smerter i kroppen. Afhjælpe stress – mindske inflammationer og betændelsestilstande.  
Øge energien, hjælpe til med at regulere appetitten. Øge kroppens vigtigste antioxidant 
Glutathione og meget meget mere.  
 
Da plastrene genopretter kroppens eget flow og balance ved at fjerne blokeringer vil der blive 
flere og flere dage, hvor man ikke behøver plastrene alt efter symptomerne. 
Man bruger dem typisk mere i starten end i slutningen af en given periode, fordi plastrene hjælper 
kroppen med at hele sig selv. 
 
 


