TEKNOLOGI TIL
AKTIVERING AF
STAMCELLER
Elevate

Activate

Regenerate

HISTORISK GENNEMBRUD DER AKTIVERER EKSISTERENDE
STAMCELLER
•

Som vi ældes, mister vores stamceller deres evne til at fungere og hele vores krop.

•

LifeWaves X39 plaster til at aktivere stamceller har gennem kliniske studier bevist at kunne tilføre kroppen
sundhed og vitalitet, som mange ikke har oplevet i årevis.

•

Hemmeligheden? En særlig, patenteret fototerapi der ikke trænger igennem huden, der er sikker at bruge, ikkeinvasiv og nem at sætte på.

•

LifeWaves X39 er resultatet af 80 kliniske studier og 20 års research

•

Når denne bærbare teknologi sættes på kroppen, så aktiveres X39 fototerapi plastret ved din
kropsvarme

•

X39 reflekterer specifikke bølgelængder af lys tilbage til kroppen og giver herved signal til kroppen
om at højne GHK-Cu kobber peptidet

•

GHK-Cu. Det er klinisk bevist at GHK-Cu aktiverer kroppens stamceller

•

LifeWave er verdens første og eneste firma der bruger denne tilgang til at aktivere stamceller.

TYPISKE SUNDHEDSMÆSSIGE FORDELE
•

Mindre smerte og ubehag

•

Hjælper til restitution efter træning

•

Mindre inflammation

•

Hjælper til at forbedre hudens udseende

•

Bedre søvn

•

Støtter den naturlige sårhelingsproces

•

Forbedret energi og vitalitet

•

Gendanner mental klarhed

•

Forbedret sportspræstation

HVOR HURTIGT OPLEVER MAN FORDELE VED X39?
Der er millioner af genetiske forskelle der gør at du er helt unik.. så resultatet og hastigheden vil variere fra person til
person.
•

Mange indenfor 24 timer: Mange oplever hurtig og bemærkelsesværdig sundhedsmæssige fordele, den
allerførste dag.

•

Andre har brug for mere tid: Med vores 30 Dages Tilfredshedsgaranti, har alle en mulighed for at opleve
kraftfulde og forskellige sundhedsmæssige fordele ved X39 risikofrit.

•

Undervejs i de første 24 timer: Du vil opleve hvor nemt X39 (der ikke trænger ind i huden) plasterteknologien
er at sætte på, bære og fjerne – 12 timer på, 12 timer af. Plasteret er supertyndt, faktisk vægtløst, meget
behageligt.. du vil faktisk ikke bemærke at du har det på og det forbliver endda på under et brusebad eller en
svømmetur.

KOM IGANG I DAG!
SE X39 BRUGERVEJLEDNING PÅ BAGSIDEN AF DETTE DOKUMENT

SPØRG MIG OM X39 RISIKOFRI 30-DAGES PRØVE

X39 BRUGERVEJLEDNING:
•

Før du går i gang med X39, så se 3-minutters videoen om X39@teknologien

•

Færdiggør ”Før” kolonnen i X39@ Den Forbedrede Sundheds Registrering herunder

•

Påsæt et X39 plaster om morgenen

•

Hav X39 plastret på i 12 timer, TAG AF og SMID VÆK før sengetid

•

Dagen efter, færdiggør ”24 timers” kolonnen på Den Forbedrede Sundheds Registrering

•

Jeg eller én af mine teammedlemmer vil med glæde svare på spørgsmål om denne vilde teknologi

•

Udvid din X39 oplevelse med vores risikofri 30-Dages Tilfredshedsgaranti

•

Bliv ved med at notere dine X39 fordele i 90 Dage i Den Forbedrede Sundheds Registrering

SÆT ET X39 PLASTER PÅ ÉT AF DISSE PUNKTER
•

Påføres ren, tør hud om morgenen

•

Plastrene må bæres i op til 12 timer før de smides væk

•

Sørg for at være godt hydreret mens du afprøver X39

X39 DEN FORBEDREDE SUNDHEDS REGISTRERING

(Bedøm dig selv på en skala fra 1-10)

Sektion 1: Et højere score er bedst ved disse symptomer – 10 er Virkelig godt
Før

24 timer 7 dage

14 dage

21 dage

30 dage

60 dage

90 dage

60 dage

90 dage

Søvnkvalitet
Mental klarhed
Energi og vitalitet
Udholdenhed
Restitutionstid efter træning
Muskelstyrke og Toning
Mobilitet
Hudens udseende
Følelse af velbehag
Andet

Sektion 2: En lavere score er bedst ved disse symptomer – 1 er Fremragende
Før

24 timer 7 dage

14 dage

21 dage

Smerter
Inflammation
Hovedpine
Humørsvingninger
Fine linjer og rynker
Leverpletter
Ar
Andet

Advarsel: Fjernes med det samme hvis du føler voldsomt ubehag eller hudirritation. Bruges
kun udenpå. Indtag ikke plastret. Sæt ikke plastre på åbne sår eller skadet hud. Spørg din
læge til råds før du bruger plastrene hvis din helbredstilstand er udfordret eller du har
spørgsmål eller bekymringer om dit helbred. Brug ikke plastrene hvis du er gravid eller
ammer.

30 dage

