
Niezależny Dystrybutor LifeWave Dane kontaktowe:

Y-Age Aeon Plastry
• Klinicznie wykazane działanie obniżające poziom 

stresu

• Klinicznie wykazane działanie zmniejszające stany 
zapalne w organizmie

• Wspomaga relaksację.

• Opatentowana, zastrzeżona forma fototerapii

• Bez leków, substancji chemicznych i stymulantów

Pokonanie stresu dobrze Ci zrobi 
Stres jest wiodącą przyczyną starzenia ze względu na wywoływane stany zapalne niszczące komórki organizmu. 
Naturalnym wnioskiem jest to, że zmniejszenie stanów zapalnych pomoże w ograniczeniu efektów starzenia, a plastry 
Y-Age Aeon zostały opracowane dokładnie w tym celu. Nikt nie jest całkowicie odporny na stres, a plastry Y-Age Aeon 
zapewniają potężną ulgę bez konieczności wizyty u lekarza lub w aptece. W efekcie osiągniesz lepszą jakość życia bez 
negatywnych skutków ubocznych.

Wskazówka: Zredukowanie stanów zapalnych w organizmie wpływa także na złagodzenie bólu. Dla maksymalnego efektu 
wypróbuj plastry IceWave w połączeniu z Y-Age Aeon. Wielu członków naszej społeczności przekonało się do takiego 
rozwiązania. 

Czym jest fototerapia?
Fototerapia to rozwijana od około 100 lat dziedzina nauki wykorzystująca światło do poprawy zdrowia organizmu. 
Nowoczesne formy fototerapii, takie jak laseroterapia, która zmniejsza zmarszczki i pomaga uporać się z poważniejszymi 
problemami skórnymi, są bardzo dobrze poznane pod kątem naukowym.

Sama koncepcja leczenia światłem nie jest jednak niczym nowym. Już dwa tysiące lat temu starożytni Grecy badali wpływ 
różnych kolorów światła na organizm. Także starożytni Egipcjanie, którzy leczyli poprzez naświetlanie różnych części ciała 
skupionymi promieniami słonecznymi przepuszczanymi przez kolorowe szkiełka, znali to pojęcie. 

Sposób działania plastrów do fototerapii 
Ludzkie ciało emituje ciepło pod postacią światła podczerwonego. Nasze plastry zostały opracowane w taki sposób, aby 
po umieszczeniu na ciele wychwytywały emitowane światło podczerwone, przez co odbijają fale światła o określonej 
długości. (Zobacz kartę Użytkowanie, aby uzyskać instrukcje na temat umieszczania plastrów). Proces ten stymuluje 
określone punkty na skórze pobudzające organizm do produkcji korzystnych dla zdrowia efektów, właściwych dla każdego 
plastra LifeWave.

Co odróżnia dany plaster LifeWave od innych?

Każdy plaster jest opracowany wyłącznie w celu odbijania fal światła o określonej długości, by stymulować konkretne 
punkty na skórze. Dzięki temu każdy plaster zapewnia unikatowe korzyści dla zdrowia (np. łagodzenie bólu, zwiększenie 
poziomu energii itp.). Żadne leki ani substancje chemiczne nie dostają się do Twojego organizmu.

Jaki ma to związek z łagodzeniem stresu?

Plastry Y-Age Aeon odbijają poszczególne długości fal światła, które stymulują określone punkty na skórze wpływające na 
zmniejszenie stanów zapalnych i zwiększenie produkcji antyoksydantów w organizmie.


