
Dane kontaktowe niezależnego dystrybutora LifeWave:

LifeWave X39TM

• Plaster LifeWave X39TM zwiększa ilość peptydy GHK-
Cu, która aktywuje komórki macierzyste

• Poprawa ogólnego stanu zdrowia i zwiększenie 
witalności potwierdzone badaniami klinicznymi

• Nowy poziom dynamiki samopoczucia

• Wygodne i łatwe w użyciu

• Szybkie rezultaty

• Opatentowana forma fototerapii

• Bez leków, substancji chemicznych czy stymulantów

Badania kliniczne potwierdzają, że LifeWave X39TM poprawia ogólny stan zdrowia i sprawia, że jesteś tak witalny jak za 
dawnych lat. Plaster LifeWave X39TM zwiększa ilość peptydy GHK-Cu, której wraz z wiekiem ubywa w organizmie. Gdy jej 
poziom jest wysoki, potrafi aktywować komórki macierzyste, co przynosi nam niezwykłe korzyści, takie jak szybsze gojenie 
ran, zwiększenie energii, głębszy sen, szybkie uśmierzenie bólu oraz redukcja zmarszczek.

Plastry LifeWave X39TM, nad którymi pracowano przez ostatnie 20 lat, przynoszą następujące korzyści dla zdrowia poparte 
wieloma badaniami klinicznymi:

Czym jest fototerapia?
Fototerapia, czyli nauka, która powstała około stu lat temu, wykorzystuje światło, aby polepszyć nasz stan zdrowia. 
Nowoczesne formy fototerapii, takie jak terapia laserem niskopoziomowym, pozwalają na zmniejszenie zmarszczek oraz 
leczenie dolegliwości skórnych, a do tego są dokładnie zbadane naukowo.

Jednak ten pomysł nie jest niczym nowym. Już dwa tysiące lat temu starożytni Grecy pracowali w centrum badania wpływu 
różnokolorowych świateł na ciało. Nawet starożytni Egipcjanie, którzy dbali o zdrowie, skupiając światło słoneczne na 
pewnych obszarach ciała przy pomocy kolorowych szkieł, rozumieli tę koncepcję.

Jak działają plastry do fototerapii?
Twoje ciało emituje ciepło w formie podczerwieni. Nasze plastry zaprojektowane są w taki sposób, aby przechwycić 
podczerwień, a następnie odbić konkretne fale świetlne. Proces ten stymuluje nerwy na powierzchni skóry, które odpłacają się 
korzyściami zdrowotnymi unikalnymi dla plastrów LifeWave.

INSTRUKCJE OSTRZEŻENIA
Aplikuj plaster LifeWave X39TM na swoje 
ciało. Aplikuj plaster rano na czystą i suchą 
skórę. Plastry można nosić do 12 godzin. Gdy 
korzystasz z produktu, nawadniaj się.

?
Usuń plaster natychmiast, jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie 
skóry. Nie używaj ponownie plastra usuniętego ze skóry. Tylko do użytku 
zewnętrznego. Nie połykać. Nie aplikować na rany lub zniszczoną skórę. 
Jeśli masz jakieś dolegliwości zdrowotne lub wątpliwości, skonsultuj się z 
lekarzem. Nie używać podczas ciąży lub w okresie karmienia.

Zawiera 30 plastrów

Lepsze wyniki 
w sporcie

Szybsza 
regeneracja po 

wysiłku

Lepszy wygląd 
skóry

Jasny umysłEnergia i 
witalność

Szybsze 
gojenie ran

Rzadsze stany 
zapalne

Szybka ulga w 
napadach bólu
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