
 

 

O QUE É A LIFEWAVE 

Os adesivos da LifeWave são uma nova tecnologia para melhorar a saúde e 
proporcionar efeitos anti-envelhecimento dinâmicos. 

Conseguimos isto trabalhando com o seu organismo, não contra ele. 

Lembra-se de como era quando se sentia jovem, activo e sem dores? 

É assim que é suposto sentir-se, tanto agora como ao longo da sua vida. 

Isto é o que faz a LifeWave. 

COMO FUNCIONA 
 
O nosso sistema de adesivos não transdérmicos utiliza uma nova tecnologia para estimular suavemente 
os pontos de acupunctura – melhorando, literalmente, o fluxo de energia no seu corpo para aumentar a 
sua energia - em questão de minutos! 

Envia ainda frequências específicas para a célula, usando os meridianos de acupunctura para que esta 
reaja de formas diversas, seja para: 
 
1. Criar o antioxidante mais poderoso que o corpo humano sabe produzir e usar (glutationa),  
2. Produzir a Carnosina,  
3. Reduzir o stress,  
4. Induzir um sono profundo e reparador,  
5. Aliviar de imediato a dor,  
6. Reduzir a inflamação,  
7. Ajudar no controlo das emoções,  
8. Induzir a queima de gordura e assim obter-se mais energia 

etc...  

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS ADESIVOS DA LIFEWAVE E A 
ACUPUNCTURA  

Muitas pessoas perguntam "Qual é a diferença entre usar os adesivos da Lifewave ou submeter-se a um 
tratamento de acupunctura?" 
  
Segundo uma das nossas acupuntoras, a Dra Karen Kan, tanto a acupunctura como os adesivos da 
Lifewave activam a energia do nosso organismo por forma a que seja o mesmo induzido a encontrar a 
auto-cura. 

 

 



 
 
Tanto uns como os outros usam pontos de acupunctura do corpo para atingirem os seus objectivos. 
 
Mas veja onde diferem: 
 
Os adesivos Lifewave estão programados para efectuar uma função específica no corpo, tais 
como aumentar a energia induzindo a queima de gordura, como acontece no Energy Enhancer, ou dizer 
ás células para que criem mais moléculas de Glutationa por forma a desintoxicar o corpo e a que este se 
livre dos radicais livres, como nos adesivos Y-Age. 
  
A Acupunctura não tem uma programação especial, excepto pela localização de pontos e pela intenção 
com a qual se usam esses pontos. 
 
Um acupunctor não pode aumentar a força de uma pessoa em 40% pelo uso das agulhas, como os 
adesivos Energy Enhacer da Lifewave conseguem. 
  
A Acupuntura no entanto, pode tratar uma variedade de condições duma vez. A Acupunctura claro que 
obriga a ação de um especialista e a disponibilidade de um paciente em se deslocar regularmente para 
consultas semanais (pelo menos inicialmente).  
 

Cada consulta pode demorar 1H30 e é sugerido que não se esforce muito após cada consulta, 
prevenindo-se assim qualquer trabalho mais pesado até ao final do dia. 
 
O mais interessante ácerca dos adesivos da Lifewave é que você pode testá-los durante umas semanas 
e perceber se o seu corpo responde ou não á programação dos adesivos. 
 
Há muito pouco risco porque a Lifewave dá uma garantia de 30 dias em que lhe devolve o seu 
investimento se assim o desejar (quando as compras sao feitas na pagina web do distribuidor ). 
 
Digamos que sofre de problemas para dormir e não consegue ter uma noite de descanso decente. Podia 
ir a um acupunctor 3 a 5 vezes para ver se isso ajudava. 
 
Durante esse tempo, um acupunctor possivelmente buscaria por outros problemas a tratar. Isso 
custaria, não menos que entre 300 a 450 euros e tirar-lhe-ia algo como 9 Horas do seu tempo. 
 
O adesivo Silent Night, custa algo como 80 euros se comprado no site de um distribuidor e dura-lhe para 
dois meses. 
 
Poderia usá-lo todos os dias, rodando entre os pontos que se encontram nas instruções no seu próprio 
idioma. 
 

A maioria das pessoas reagem no final de 3 semanas e se assim não for, podemos 
adicionar o adesivo AEON durante o dia para reduzir o stress. 
 
Já agora, a Dra. Norman Shealy efectuou um estudo sobre os adesivos 
Silent Night e demonstrou que 72% dos participantes reduziram a sonolência 
diurna, 80% melhorou a qualidade do seu sono e 88% aumentou as horas de 
sono.  
 
 

 


