
Niezależny Dystrybutor LifeWave Dane kontaktowe:

Y-Age Glutathione Plastry
• Glutation jest najważniejszym antyoksydantem 

organizmu

• Wspiera układ odpornościowy

• Pomaga w uwalnianiu toksyn, które odkładają się w 
organizmie

• Wspomaga ogólną kondycję

• Opatentowana, zastrzeżona forma fototerapii

• Bez leków, substancji chemicznych ani stymulantów 

Silny układ odpornościowy Twoją najlepszą obroną
Glutation jest najważniejszym antyoksydantem wpierającym detoksykację organizmu. Jest obecny w niemal każdej ludzkiej 
komórce, a specjaliści twierdzą, że długość życia jest bezpośrednio związana z ilością glutationu w organizmie. Dzięki 
właściwościom ochronnym i detoksykacyjnym zapewnia również kluczową ochronę układu odpornościowego. Warto zauważyć, że 
glutation został bardzo dokładnie przebadany. Przeprowadzono bowiem tysiące badań klinicznych nad tym bardzo skutecznym 
antyoksydantem.

Nie wolno bagatelizować roli układu odpornościowego, który stanowi pierwszą linię obrony przeciw patogenom próbującym 
wniknąć do ludzkiego organizmu. Dobra wiadomość jest taka, że plaster wykazuje udowodnione klinicznie działanie wspierające 
Twój układ. Żaden inny produkt nie wspomaga układu odpornościowego jak plaster Y-Age Glutathione, w dodatku bez 
zastosowania leków ani substancji chemicznych. 

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 wsparciem układu odpornościowego?

Plastry Y-Age Glutathione odbijają poszczególne długości fal światła, które stymulują określone punkty na skórze wyzwalające 
zwiększoną produkcję glutationu w organizmie. Pomaga to zmniejszyć stany zapalne i zwiększyć produkcję antyoksydantów, co w 
połączeniu wzmacnia układ odpornościowy.


