
PROTOCOLO AVANÇADO 
PARA MELHORAR A SAÚDE, DESINTOXICAR E PERDER PESO 

  

Recentemente, dois membros LifeWave e profissionais de saúde em Taiwan - Dr. Lin e Dr. 
Anna Tao - alcançaram resultados surpreendentes no campo da perda de peso, 
utilizando os princípios da Medicina Chinesa com os nossos adesivos LifeWave.  
 
De referir que, embora algumas pessoas que já utilizaram este protocolo tenham perdido 
peso, os resultados individuais podem variar com base na sua condição de saúde, 
idade, dieta, nível de nutrição, nível de exercício, nível de hidratação e outros factores. 
Por favor consultar seu profissional de saude antes de iniciar este ou qualquer outro 
programa de saúde.  
 

 
PROTOCOLO LIFEWAVE 

 
 

SEMANA 1: DESINTOXICAÇÃO DO CORPO 
 
- Colocar  dois adesivos Glutationa no corpo  
- Aplicar os adesivos de Glutationa de segunda a sexta-feira  
- Os adesivos de Glutationa são aplicados nos  pontos  12 Vaso da Concepção (CV 12) e 
13 Fígado (LR13) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   CV12                                                  LR13  
 
 
 
12 CV - Localização:  4 dedos por cima do umbigo, sobre a linha média do tronco.  
 
13 Fígado  -  Localização: Na lateral do abdomen, ligeiramente inferior ao ponto anterior 
(CV 12 ) e na ponta da extremidade livre da décima primeira costela (a 1º costela 
flutuante).  
 



SEMANA 2: CONTROLO DO APETITE  
 
- Aplicar um conjunto de adesivos Energy Enhancer no 25 do Estômago (ST 25), o adesivo 
branco à direita, e o castanho à esquerda.  
Este é o local preferido, embora outros pontos possam ser utilizados, por exemplo, o  36 
do Estômago (ST 36), o 3  do Fígado ( LR 3), o 41 da Vesícula Biliar (GB 41), o 4 do Intestino 
Grosso (LI 4) e também o 5 do Intestino Grosso (LI 5).  
Aplique todos os dias ou dia sim, dia não.  
 
- Aplicar um adesivo sp6 no ponto 6 do Baço (SP 6) ponto do lado esquerdo do corpo.  
Aplique todos os dias ou dia sim, dia não.  
 
- Na segunda, quarta e sexta-feira, aplicar um adesivo de Glutationa no CV12 ou, em 
alternativa, no CV6.  
 
- Na terça, quinta e sábado, aplicar um adesivo de Carnosina no CV12 ou, em 
alternativa, no CV6.  
 
- Recomenda-se vivamente que NÃO sejam consumidos alimentos ou bebidas frias 
porque serão mais lentos os resultados. É aconselhável consumir alimentos  e bebidas 
quentes e mornas.  
- Recomenda-se que diariamente, (3 vezes por dia, durante 2 minutos cada sessão) 
esfregue  levemente a barriga, num movimento descendente a partir do ponto CV17 em 
direcção ao umbigo.  
- Recomenda-se que diariamente, (3 vezes por dia, durante 2 minutos cada sessão) que 
dê leves palmadas com as mãos  ao redor do umbigo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ST 25                                                           SP6 

25 do Estômago (ST 25)- Localização: No abdómen, 2 a 3 dedos zona  lateral do umbigo.  
6 do Baço  (SP 6) -  Localização: Na perna, 3 a 4 dedos acima da parte interna do 

tornozelo.   



Informação importante:  

Estas declarações não foram avaliadas pela (FDA) Food and Drug Administration.  
Os adesivos LifeWave não se destinam a tratar, curar ou prevenir qualquer doença.  
Os adesivos LifeWave são destinados a adultos saudáveis, a partir dos dezoito anos.  
As orientações contidas neste site são exclusivamente para fins educativos e 
informativos. Esta informação não tem de modo algum caractér médico.  
Por favor consulte um profissional da saúde antes de iniciar qualquer nova dieta, 
exercício e programa de nutrição, caso tenha dúvidas ou preocupações sobre a sua 
saúde. As pessoas que são citadas no site têm experimentado resultados que podem 
não ser os resultados típicos e, como tal, os seus resultados não serão os mesmos que os 
seus resultados individuais. LifeWave não assume qualquer responsabilidade pelo uso que 
der às informação este produto. Os adesivos LifeWave não se destinam a ser usadas na 
cura, tratamento ou prevenção da doença em seres humanos ou animais. 
 

Localizações adicionais de pontos descritos neste protocolo: 

 

Liver 3 – Este ponto localiza-se em cima do pé direito, na depressão 

entre os tendões, 3 dedos a contar da articulação do dedo grande. 

 

CV 6 – Este ponto localiza-se 4 dedos abaixo do umbigo 

 

CV 17 – Este ponto situa-se no esterno, mesmo no meio do peito. 

 

ST36 – Este ponto localiza-se quatro dedos abaixo da rótula direita e 

um dedo para o lado de fora do joelho. 

 

 



 

Li 4 – Este ponto localiza-se na parte de trás da mão direita, na 

prolongamento do osso do dedo indicador. 

 

Li 5 – Este ponto localiza-se na depressão, ao fundo da tabaqueira 
anatómica, ao nível da prega da flexão do punho. 

 

 

GB 41 – Este ponto localiza-se depressão distal na junção entre o 4º 

e 5º osso metatársicos, no lado lateral do tendão do pé.  

 

NOTA do tradutor: A nomenclatura utilizada para a indicação dos pontos é a inglesa. 

Números de adesivos necessários para 2 semanas de tratamentos: 

glutathione:  13       - energy : 7pares         -  sp6: 7         - carnosine: 3 

se quiser usar mais tempo pode ir repetindo a segunda semana. Nesse caso para 1 mes 

vai precisar de : 

gluthatione: 19      energy 21pares        – sp6: 21      – carnosina: 9 


