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Vi har testet Lifewaves Aeon stressplastre i et halvt år på os selv 

og vores kunder, og vores erfaring er, at plastrene typisk virker  

allerede efter 10 minutter, og at de mærkbart såvel som målbart 

nedsætter stresstilstanden i nervesystemet. Du vil sikkert føle dig 

mere rolig og afslappet i løbet af det første kvarter efter påsæt-

ning, samt at den sitrende uro i nervesystemet reduceres.

Plastrene indeholder ingen stoffer, men derimod blot en smule indkapslet sukker, som  er kodet med en energet-

isk frekvens, der igen stimulerer meridianerne i kroppen. Plastrene skal derfor placeres korrekt på akkupunktur-

punkterne, som anvist i brugsanvisningen.

Lifewave skriver selv, at deres forskningsforsøg viser en afbalancering af den autonome nervesystem, der virker 

inden for 10 minutter efter anvendelse. Samt at plastrene  sænker C-reaktivt protein, ved at fjerne inflamation i 

kroppen. De skriver endvidere, at stressplastrene modvirker kronisk stress og vedligeholder hormonet DHEA, der 

er direkte forbundet med vores levetid. Og endelig at regulerer plastrene stresshormonet cortisol.

Der er 30 plastre i en pakke. Hvis du er sygemeldt med stress eller bare stresspåvirket i en periode, så påsæt plastrene i et 

forløb 5 dage om ugen og hold pause i weekenden. Plastrene virker rigtig godt, når de påsættes i nakken (se anvisningen), 

men du kan rotere på de forskellige akkupunkturpunkter, og mærke hvad der virker bedst for dig.

Plastrene kan endvidere anvendes adhoc efter fx en særligt stresset dag, samt før man går i seng. Prøv fx at tage et karbad 

i 20 minutter med Epsomsalt og derefter påsæt et plaster, så bliver din søvn langt dybere. Et plaster virker i 12 timer, og 

kan smides ud derefter.

Bemærk at plastrene kun har effekt, hvis du drikker masser af vand, mens plasteret sidder på. Så drik, drik og drik. 

Plastrene skal endvidere placeres præcist på akupunkturpunkterne.
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Skift mellem disse punkter ved hjælp af et AEON plaster i 5 til 7 dage om 

ugen. Der anvendes plastre på enten midterlinjen eller højre side af krop-

pen. Påfør plastret på ren, tør hud om morgenen. Plastret kan bæres i op 

til 12 timer før det kasseres. Det er vigtig, at plastrene placeres præcist på 

akupunkturpunkterne for at have optimal effekt.

Drik rigeligt med vand, mens du bruger dette produkt.

BRUGSANVISNING

Du kan downloade Lifewaves forskningsrapporter på:

http://www.lifewave.com/danish/research.asp


