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Aeon antistressplaster

Silent Nights søvnplaster

Icewave smerteplaster

Glutathione helseplaster

Carnosine genopbygningsplaster

Energy Enhancer energiplaster

SP6 Complete hormonplaster

Alavida hudpleje
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stress
 tankemylder
spændinger
smerter
svimmelhed

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Aeon
Antistress plaster

Lifewave Aeon nedsætter stressen i din
krop på en nem og naturlig måde.

Aeon kan forebygge mange af hverdagens
udfordringer ved at ruste dig til at kunne
stå imod dem. 

Det kan mindske dit tankemylder, forbedre
din søvn og dit humør, så du igen har
overskud til at være der for dig selv og dine
nærmeste. 

Det er med til at holde dig sund og rask, da
det reducerer betændelse i din krop og
forbedrer din generelle sundhed. 
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afbrudt søvn
svært ved at falde i søvn
snorken
vågner træt og udmattet
manglende melatonin (søvnhormon)

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Silent Nights
Soveplaster

Lifewave Silent Nights er til dig, der gerne
vil sove bedre.

Det er et naturligt alternativ til mange
andre sovemidler og helt unikt, da det
booster kroppens egen søvnhormon
(melatonin).

Der er ingen kemikalier i plastret, det
indeholder stort set kun aminosyrer, vand
og ilt.

Plastret er også til dig, der gerne vil vågne
frisk og veloplagt om morgenen - klar til en
ny dag.
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akutte smerter
kroniske smerter
inflammation
maveproblemer
mavesyre / halsbrand

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Icewave
Smerteplaster

Lifewave Icewave er et smerteplaster uden
kemikalier. Plastrene indeholder stort set
kun aminosyrer, vand og ilt. 

Lifewave Icewave er effektivt til at få ro på
din krop og lindre dine smerter. 

Smerteplastrene kan bruges til mange
forskellige udfordringer som f.eks.
hovedpine, ondt i nakken og mavesyre.

Plastrene kan også bruges forebyggende,
hvis du f.eks. skal ud og køre langt og ved,
du vil få ondt i ryggen af at sidde stille så
længe. 
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forkølelse
halsbetændelse
maveproblemer
inflammation
allergi

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Glutathione
Helseplaster

Lifewave Glutathione plasteret er særlig
effektivt til at booste dit immunforsvar på
en hurtig og effektiv måde. 

Et stærkt immunforsvar beskytter dig mod
sygdomme, allergier, inflammation i
kroppen og andet, der kan genere din
krop. 

Glutathione er kroppens stærkeste
antioxidant, der netop går ind og detoxer
din krop, så affaldsstofferne (som f.eks.
nikotin, medicin og alkohol) mindskes i din
krop.
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arvæv
mælkesyre
anspændte muskler
øjenproblemer
hudproblemer

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Carnosine
Genopbygningsplaster

Lifewave Carnosine plaster er særlig
effektivt til at fjerne mælkesyre fra
anspændte og stive muskler.

Det er også godt til at få sår til at hele
hurtigere, eller til at forbedre arvæv på din
hud.

Carnosine er et antioxidant, der allerede er
i din krop. Det er med til at holde din krop
sund og styrke dit immunforsvar.

Lifewave Carnosine er også effektivt til
tørre og irriterede øjne.
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trætte ben
generel træthed
allergi
kroniske smerter
større udholdenhed ved aktivitet

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Energy Enhancer

Energiplaster

Lifewave Energy Enhancer plastrene er
særlig effektive til at booste dit energi
niveau (bl.a. ved sportsaktiviteter), eller
hvis du døjer med træthed i kroppen.

Plastrene kan også bruges, hvis du skal stå
op i lang tid eller gå længere ture. Her
afhjælper plastrene, at du bliver træt og
øm i din ryg og ben.

Derudover kan plastrene bruges til at
afbalancere din krop. F.eks. ved forkølelse,
stress eller andre udfordringer i
hverdagen.
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appetit
sukkertrang
hormonelle ubalancer
hedeture
menstruationssmerter

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave SP6 Complete
Hormonplaster

Lifewave SP6 Complete plasteret er det
plaster, jeg anbefaler mest til mine
kvindelige kunder, hvis de døjer med
hormonelle ubalancer. 

Det er effektivt til at genoprette kroppens
hormonbalance, så du kan få det godt
igen.
 
Lifewave SP6 Complete er et naturligt
plaster, der kun indeholder stoffer som
vand, ilt og aminosyrer – alt sammen
stoffer, der allerede findes i din krop. 
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uren hud
aldringstegn
oxidativt stress
smerter i kroppen
tristhed

Kan bl.a. afhjælpe:

Lifewave Alavida
Hudpleje

Alavida plasteret er med til at bevare
kroppens egne antioxidanter, samt
reducerer oxidativt stress.

Alavida plasteret kan bruges som
smerteplaster til f.eks. nervesmerter, da
det fjerner det oxidative stress i kroppen.

Lifewaves Alavida serie består af en
dagcreme, en natcreme og et Alavida
plaster, der beskytter huden indefra og ud.

Et lignende plaster er ikke udviklet før, og
er derfor helt unikt for Lifewave.
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E-bøger

En nem og overskuelig håndbog du altid
kan have med på farten.

I håndbogen får du hjælp til at lindre nogle
af de mest almindelige udfordringer.

Her får du forklaringer på og illustrationer
af, hvor du skal sætte plasteret alt efter,
hvilken udfordring du gerne vil lindre.

Håndbogen er udarbejdet af:
Kirsten Basballe
Uafhængig Lifewave Distributør 
hos Ro & Velvære
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En nem og overskuelig håndbog du altid
kan have med på farten, hvis du har brug
for hjælp til din baby eller dit barn.

I håndbogen får du hjælp til at lindre nogle
af de mest almindelige udfordringer.

Her får du forklaringer og illustrationer af,
hvor du skal sætte plasteret alt efter,
hvilken udfordring, du gerne vil lindre.

Håndbogen er udarbejdet af:
Kirsten Basballe
Uafhængig Lifewave Distributør 
hos Ro & Velvære
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Lifewave pakker

Lifewave plastre
en guide med illustrationer og
forklaringer på, hvor plastrene skal
sidde
mulighed for opfølgende samtale

Nogle gange kan det være svært at
overskue, at skulle sætte sig ind i for meget
på én gang, når du gerne vil have det
bedre.

Derfor har jeg sammensat små pakker med
Lifewaves plastre til dig, der gerne vil have
det bedre hurtigt. 

Pakkerne er nemme at overskue og lige til
at gå til. 

Alle pakker indeholder:

Du kan læse meget mere om pakkerne på
min hjemmeside: www.ro-og-velvaere.dk
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Lifewave pakker
til voksne
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Lifewave pakker
til babyer og børn
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Følg mig på Instagram
lifewave_kirstenbasballe

Kontakt mig


