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Energy Enhancer Plastry
• Klinicznie wykazane działanie zwiększające poziom 

energii i wytrzymałość

• Uzupełnia efekty codziennych ćwiczeń fizycznych

• Wygodny i łatwy w stosowaniu

• Szybkie rezultaty

• Opatentowana, zastrzeżona forma fototerapii

• Bez leków, substancji chemicznych i stymulantów

Wysoki poziom energii bez kofeiny, leków i stymulantów
Jeszcze przed rozpoczęciem działalności LifeWave w 2004 r. nasz założyciel i CEO (David Schmidt) zadawał sobie jedno powracające 
pytanie: w jaki sposób utrzymać odpowiedni poziom energii bez stosowania leków, stymulantów i kofeiny? Odpowiedź doprowadziła go 
do opracowania pierwszego plastra Energy Enhancer i stworzenia opatentowanej technologii fototerapii.

Energy Enhancer hitem w mediach
Niedługo po wprowadzeniu na rynek plastra Energy Enhancer David miał okazję poznać słynnego trenera żeńskiej kadry pływackiej, 
Richarda Quicka ze Stanford University. Zaledwie trzy tygodnie po dostarczeniu plastrów jego zespołowi sześć z ośmiu pływaczek 
z drużyny pobiło swoje życiowe rekordy. Podczas eliminacji olimpijskich w pływaniu członkinie drużyny Stanford nosiły plastry, co 
nie pozostało niezauważone, stawiając LifeWave w centrum uwagi krajowych mediów. W rezultacie ponad 1000 osób dołączyło do 
społeczności LifeWave Distributors.

Od tamtej pory Energy Enhancer pomaga ludziom na całym świecie iść dalej, biegać szybciej, wspinać się wyżej i witać każdy dzień z 
nowymi siłami i wigorem. Energy Enhancer to bezpieczna i skuteczniejsza alternatywa dla innych produktów energetycznych, dzięki której 
zapomnisz o popołudniowym zmęczeniu.

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 ze zwiększeniem poziomu energii?

Plastry Energy Enhancer odbijają poszczególne długości fal światła, które stymulują określone punkty na skórze pobudzające organizm do 
produkcji energii w komórkach (beta-oksydacja). Beta-oksydacja powoduje wyprodukowanie ponad dwukrotnie większej ilości energii ze 
spalania węglowodanów, dlatego jest to najbardziej skuteczna i naturalna metoda zwiększenia ogólnego poziomu energii.


