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Vejledning
Lifewave - dit naturlige apotek



Indledning

Hvad er Lifewave

Hvilke produkter tilbyder Lifewave

Hvad er Lifewaves plastre, og hvordan virker de?

Hvad indeholder Lifewaves plastre?

Hvor kan jeg købe plastrene?

Hvornår skal jeg bruge plastre?

Hvordan skal jeg bruge plastrene?

Hvor skal plastrene sættes?

Hvor lang tid virker plastrene?

Hvem kan bruge Lifewaves plastre?

Kan jeg bruge plastrene til mit barn?

Hvor mange plastre må jeg bruge ad gangen?

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Er der bivirkninger ved plastrene?

Er der forskel på plastrene?

Hvordan kan jeg kende forskel på plastrene?

Hvordan opbevarer jeg Lifewaves plastre?

Brug for ekstra hjælp?
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Ofte stillede spørgsmål



Indledning

Der kan være spørgsmål, når man skal i gang med at bruge
Lifewaves produkter.

Jeg har svaret på mange af dem i denne vejledning.
Hvis du har flere spørgsmål efter at have læst denne vejledning,
er du altid velkommen til at kontakte mig på mail.

Har du brug for hjælp til, hvilke plastre du har brug for til dine
udfordringer, og hvor du skal sætte plastrene, tilbyder jeg
telefonisk Lifewave konsultation. Du kan læse mere om og
online booke en konsultation på min hjemmeside.
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Hvilke produkter tilbyder Lifewave?

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Lifewave?

Lifewaves produkter er til dig, der ønsker en naturlig og ufarlig
behandling af f.eks. søvnproblemer, tankemylder, stress og
smerter.
 
Lifewaves produkter har en dokumenteret effekt og flere
patenter på markedet. 

Selskabet Lifewave blev stiftet i USA i 2002 og har siden da
udviklet mange forskellige produkter, der alle tager hånd om
din sundhed.

Lifewave har igennem årene lanceret flere forskellige slags
produkter på markedet. 

Lifewaves produkter består bl.a. af forskellige slags plastre, der
hver især er designet til bl.a. at aktivere vores søvnhormon,
nedsætte vores stressniveau i kroppen og mindske vores
smerter. 

I min klinik tilbyder jeg køb af Lifewaves plastre. Jeg bestiller
også gerne andre af Lifewaves produkter hjem til dig, hvis du
har behov for dette. Du kan se en oversigt over, hvilke plastre
og andre produkter jeg sælger på min hjemmeside 
www.ro-og-velvaere.dk
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Hvad er Lifewaves plastre, og hvordan virker de?

Lifewaves plastre er små, runde plastre, som
du kan tage med dig overalt. De er små og
runde, lidt mindre end en 5 krone. 

På bagsiden er der to stykker papir, som kan
tages af, når plasteret skal i brug. Bagpå det
enkelte plaster står der, hvad det hedder. 

Lifewaves plastre er fuldstændig sikre. De er hermetisk
forseglede, så ingen af de naturlige stoffer trænger ind i huden
omkring plastret. Dvs. indholdet af plastrene bliver i plasteret.

Der er forskellige slags plastre med hver deres egenskab. De er  
specialdesignede til at sende bestemte signaler til din krop.

Når du sætter et plaster på, begynder det at sende signaler til
din krop. Dvs. den fortæller din krop, hvad den nu skal gøre, alt
efter hvilket plaster du sætter på, og hvor du placerer det på
kroppen.

F.eks. får du mere energi til hele kroppen, hvis du sætter Energy
Enhancer under fødderne. 
Sætter du et Aeon i nakken, får du mere ro på din krop og dit
hoved.

Hvad indeholder Lifewaves plastre?

Lifewaves plastre indeholder naturlige stoffer såsom ilt, vand
og aminosyrer. Disse stoffer findes allerede i din krop, og er en
del af et sundt og velfungerende helbred.

Når disse naturlige stoffer ikke virker optimalt i vores krop og
celler, f.eks. på grund af stress og smerter, er det, at vi bliver
syge.

Lifewave plastre er sikre at bruge. De er hermetisk forseglede,
så ingen af de naturlige stoffer trænger ind i huden omkring
plastret.
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Hvor kan jeg købe plastrene?

Du har mulighed for at købe plastrene stykvis hos mig i
klinikken, dvs. du behøver ikke investere i et helt brev. 

Du har mulighed for at købe det antal plastre, du har brug for.
Du har selvfølgelig også mulighed for at købe et brev plastre ad
gangen alt efter, hvad dit behov er.

Hvis du ikke har mulighed for at hente plastrene i klinikken i
Frederikshavn, kan jeg sende dem til dig med posten. 

Er du i tvivl om, hvilke plastre du har brug for (og hvor mange),
vil jeg anbefale dig, at du booker en telefonisk Lifewave
konsultation hos mig. På denne måde sikrer du dig, at du får den
nødvendige viden i brug af plastrene specifikt målrettet dit
behov. 

Du kan online booke en telefonisk Lifewave konsultation på min
hjemmeside www.ro-og-velvaere.dk

Hvornår skal jeg bruge plastre?

Plastrene kan bruges både forebyggende og som akut hjælp.

Du skal bruge plastrene, hvis du har en udfordring, du gerne vil
lindre, eller hvis du gerne vil forebygge f.eks. smerter i lænden,
angst for eksamen eller flyveturen.

Du kan også booste dit immunforsvar ved at bruge plastrene. 

Er du i tvivl om, hvornår du skal bruge plastrene, er du altid
velkommen til at booke en telefonisk Lifewave konsultation hos
mig. På denne måde får du vejledning specielt målrettet dit
behov.

Du kan online booke en konsultation på min hjemmeside
www.ro-og-velvaere.dk
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Hvordan skal jeg bruge plastrene?

På bagsiden af hvert plaster er der to stykker papir. Dem skal du
tage af, så plasteret kan klæbe enten til huden eller til tøjet.
Plasteret virker i op til 2 cm fra huden, og kan derfor sættes på
f.eks. trøjen eller bukserne.

På små børn vil jeg anbefale at sætte plasteret udenpå tøjet i
stedet for på huden.

Hvis du vælger at sætte plasteret direkte på huden, skal huden
være ren. Du må ikke have brugt creme eller andet på det
område, hvor plasteret skal sidde.

Hvor skal plastrene sættes?

Det er forskelligt, hvor du skal sætte de forskellige plastre. Det
kommer lidt an på, hvilke plastre du vil bruge, og hvilken
udfordring du gerne vil lindre.

Tag gerne et kig i håndbogen og bliv klogere på, hvad de
enkelte plastre kan hjælpe dig med.

Er du usikker på, hvordan du skal bruge plastrene, og hvor de
skal sættes, vil jeg anbefale dig, at du booker en telefonisk
Lifewave konsultation hos mig. På denne måde sikrer du dig, at
du får den nødvendige viden i brug af plastrene, og samtidig
sikrer du dig den bedst mulige effekt.

Du kan online booke en telefonisk Lifewave konsultation på min
hjemmeside www.ro-og-velvaere.dk
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Hvor lang tid virker plastrene?

Plasteret virker 100% i 12 timer og herefter aftager effekten de
næste 12 timer. Dvs. plasteret kan virke i op til 24 timer.



Lifewave plastre kan bruges af både børn og voksne. 

Dog frarådes det, at gravide og ammende bruger plastrene, da
nogle af plastrene har en detox effekt. 

Hvem kan bruge Lifewaves plastre?

Kan jeg bruge plastrene til mit barn?

Du kan bruge plastrene til babyer, der er få dage gamle. 

Hvis du vil lindre din babys eller dit barns udfordringer ved at
bruge Lifewaves plastre, anbefaler jeg en telefonisk Lifewave
konsultation hos mig, inden du går i gang. 

På denne måde sikrer du dig, at du får den nødvendige viden i
brug af plastrene specifikt målrettet din babys eller dit barns
behov. 

Du kan online booke en telefonisk Lifewave konsultation på min
hjemmeside www.ro-og-velvaere.dk

Hvor mange plastre må jeg bruge ad gangen?

Du må gerne have mere end ét plaster på ad gangen. Nogle
gange skal der flere plastre til, før du får det godt igen. 

Lad mig give dig et eksempel: 

Hvis du har en anspændt nakke og har lidt for travlt for tiden,
kan det være nødvendigt for at dig sætte mere end ét plaster
på, for at afhjælpe udfordringen.

Dette gælder også, hvis du f.eks. er forkølet eller har ondt i
halsen.
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Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det er vigtigt at drikke vand, når du bruger plastrene. For hvis
din krop ikke er velhydreret (dvs. hvis du ikke har drukket vand
nok), så kan de signaler, som plastrene sender til kroppen ikke
blive transporteret rundt i din krop.

Du skal drikke et stort glas vand, inden du sætter plastrene på,
så din krop er velhydreret. I nogle tilfælde skal du drikke mere
vand, specielt hvis du ikke har drukket vand nok i løbet af
dagen.

Måske vil du opleve, at du stadig er tørstig, og så skal du drikke
mere vand. For det er et signal fra kroppen om, at din krop har
brug for mere vand.

En af de hyppigste årsager til, at man ikke får den ønskede
effekt ved brug af plastrene, er, at man ikke drikker vand nok.

Er der bivirkninger ved plastrene?

De fleste oplever ingen bivirkninger ved brug af Lifewaves
produkter. Men det kan forekomme, at du f.eks. får hovedpine
eller anden ubehag. 

Nogle af plastrene har en detox effekt, der kan give influenza
lignende symptomer. Dette er helt normalt. Det er kroppen, der
er i gang med at udskille affaldsstoffer. 

Hvis du oplever hovedpine, skal du drikke et ekstra glas vand.
Hvis ubehaget ikke er væk efter 15 min., find da en ny placering
til plasteret, eller undlad helt at tage det på resten af dagen.

Er du usikker på, om du gør noget forkert, er du altid
velkommen til at kontakte mig på mail: 
kontakt@ro-og-velvaere.dk 

Det handler om, at du skal være tryg ved at bruge Lifewaves
plastre.

9



Hvordan opbevarer jeg Lifewaves plastre?

Plastrene er nemme at have med i tasken. Læg dem i en lille
metalbeholder, på denne måde bliver de beskyttet mod
energikilder som f.eks. mobiltelefonen, computeren og andre
elektriske apparater.

Plastrene bliver aktiverede i nærheden af varme (og
kropsvarme), energi og elektriske apparater, og vil derfor
opbruge deres egenskaber, hvis de er i nærheden af disse.

Er der forskel på plastrene?

Plastrene har hver sin egenskab. De er specialdesignede til at
gøre noget forskelligt med vores krop og nervesystem. 

F.eks. er det oftest Aeon plasteret, du skal bruge, hvis du gerne
vil have ro på krop og hoved, og oftest Glutathione plasteret du
skal bruge, hvis du har inflammation i kroppen.

Er du i tvivl om, hvilke plastre du skal bruge til netop dine
udfordringer, er du altid velkommen til at booke en telefonisk
Lifewave konsultation hos mig. Så vejleder jeg dig i, hvilke
plastre du har brug for, og hvor du skal sætte dem.

Du kan online booke en konsultation på min hjemmeside
www.ro-og-velvaere.dk

Hvordan kan jeg kende forskel på plastrene?

Hvis du har købt mere end en slags plastre, skal du ikke være
bange for at lægge dem sammen. 

Bagpå plastrene er der to stykker papir. På papiret er der trykt
navnet på plasteret. Derved kan du altid kende forskel på
plastrene. 
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Brug for mere hjælp?

lifewave_kirstenbasballe

www.ro-og-velvaere.dk

kontakt@ro-og-velvaere.dk

23 91 61 50


