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Po stáročia ľudí lákalo hľadať  prameň mladosti. Ale čo by sa stalo, keby odpoveď  na hľadanie 

dynamického zdravia a vitality   bola v našich vlastných telách?   

 Karnozín je telu vlastný antioxidant, vyskytuje sa v tele od narodenia a jeho produkcia sa 

s pribúdajúcim vekom znižuje. Okolo 45.roku života jeho produkcia sa prudko znižuje. 

 

Karnozín je primárnou stavebnou látkou, ktorá udržiava telo mladým, zatiaľ, čo my starneme.  

Skutočne už po pár dňoch používania podalo početné množstvo ľudí správu o pozoruhodných 

zlepšeniach ich zdravia, pocitu blaha a ich telesnej výkonnosti.     

Takéto výsledky  ešte neboli pred LifeWave dosiahnuté. 

Fakty o Y-Age
®
 CARNOSINE a jeho využitie: 

 Keď starneme, hladina karnozínu sa v našom tele znižuje . 

  Štúdie s karnozínom  ukazujú, že môže ochrániť mozog pred povlakom, jednou z príčin 

Alzheimerovej choroby. 

 Štúdie s karnozínom dokazujú, že významne ochráni našu DNA pred oxidáciou ( tá je častou 

príčinou vzniku závažných ochorení ako je napr. rakovina, cukrovka, srdečno-cievne choroby). 

 Karnozín  má jedinečnú schopnosť podporovať  komunikáciu medzi bunkami.  

 Karnozín urýchľuje hojenie rán a opravu spojivového tkaniva.  

 Karnozín pôsobí priaznivo pri ochrane pokožky a proti prejavom starnutia. 

 Karnozín sa osvedčuje pri artritíde ( zápalovom ochorení kĺbov), žalúdočných vredoch, myopatii 

(ochorenie svalstva)  

 Karnozín je nasadený u atlétov na zlepšenie ich výkonnosti; toto je možné preto, lebo Karnozín 

pomáha  zabrániť zhromažďovaniu kyseliny mliečnej v našich svaloch.  

Posledná štúdia v Taliansku s Y – Age CARNOSINE potvrdila: 

 LifeWave náplaste Carnosine  majú pre každého človeka potenciál na zlepšenie jeho sscchhooppnnoossttii  

llooggiicckkééhhoo  mmyysslleenniiaa,,  zzlleeppššeenniiaa  ppaammäättee  aakkoo  aajj    pprriieessttoorroovvééhhoo  mmyysslleenniiaa,,  nnaa  vviiaacc  bbooll  zzlleeppššeennýý  ččaass  

rreeaakkcciiee  aakkoo  aajj  cceellkkoovváá  rrýýcchhlloossťť    aa  pprreessnnoossťť  sspprraaccoovvaanniiaa  ddáátt  vv  mmoozzgguu ! 
 (pozri nová štúdia – Y-age CARNOSINE – zlepšenie kognitívnych funkcií) 

 

Existujú na trhu  aj iné preparáty s karnozínom, avšak klinické výskumy ukazujú, že  

Karnozín – tabletky, prášok a nápoje zvýšia len v nepatrnej miere  a až v priebehu 30 dní   

hladinu karmozínu.) 
 
 
 

 Karnozín  
 Urýchľuje hojenie rán 

 Chráni mozog pred tvorbou povlaku, jednou 

z príčin Alzheimerovej choroby 

 Chráni pred šedým zákalom 

 Zvyšuje športový výkon 

 Omladzuje starnúce bunky- spomaľuje 

starnutie kože 
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 Miesta lepenia Y – Age CARNOSINE 

 

Y- Age CARNOSINE náplasť sa doporučuje lepiť 1- 3 krát do týždňa. Môžete ho lepiť i v noci, 

v prípade, že počas dňa cítite ospalosť. Lepte každý raz na iné miesto, vystriedajte všetky 
doporučené umiestnenia náplastí. 

 Anti - Aging System: Náplaste a ich lepenie: 

Glutathione, Carnosine, Aeon 

 

Glutathione   5 – 7 dní/týždeň 

Carnosine  1 – 3 dni/týždeň 

Aeon   5 – 7 dní/týždeň         

Umiestnenie: stred alebo pravá strana tela. 

Náplaste môžeme lepiť takto:  1.deň Carnosine, 2.deň Gluthatione, 3.deň Aeon a znova.... 

Governing Vessel 14 

Zadná stredná dráha 16 
na báze krku, tam kde vyčnie- 

va  chrbticový stavec C7, keď 

položíte  bradu na prsia 
 

LARGE INTESTINE 4 –HRUBÉ 

ČREVO 4 

Na pravom chrbte ruky v mieste 

spojivového tkaniva na kosti 

ukazováka 
 

Governing Vessel 16 

Predná stredná dráha 16 

Tento bod sa nachádza na 

hrudnej kosti, presne v strede 

hrude. (Sternum) 
 

 

Governing Vessel 2 

Zadná stredná dráha 2 

Tento bod sa nachádza na báze 

chrbtice, priamo nad  kostrčou 
 

 

Heart 7 Srdce 7 

Nachádza sa  na zhybe pravého 

zápästia, ,asi  na šírku jedného 

prsta od stredu smerom 

k malíčku. 
 

 


