
 

 

Ako získať to najlepšie z ICEWAVE  
 
IceWave náplaste sú extrémne výkonnými nástrojmi pre dočasnú úľavu od menšej bolesti 
a bolesti.  
To, čo sa zistilo cez rozsiahle testovanie, je spôsob, AKO  ich budete môcť použiť a KDE ich umiestnite 
, pretože tu môžu vzniknúť rozdiely , akú úľavu od bolesti bude cítiť jednotlivec s týmto produktom 
Premýšľajte o tom ako o elektrickom obvode. Ak budeme mať lampu a tam je elektrina prúdiaca v 
obvode, potom sa lampa rozsvieti;   Ak nie je k dispozícii elektrina, potom lampa nebude svietiť.    
 
To isté platí aj pre ľudské telo. Vo východnej medicíne  veria, že bolesť znamená zablokovanie toku 
energie. Ako náhle sa normálny tok energie znova vytvorí, potom dôjde k zmierneniu a úľave od 
bolesti.   
 
IceWave náplaste by mali byť posúvané podľa pokynov, uvedených dole tak, aby užívateľ  dosiahol 
maximálny výsledok  pri zmiernení a úľave od bolesti. 
Tiež sa uistite, že ste dobre hydratovaná/ý, aby ste dosiahli najlepších výsledkov./ vypiť veľa 
obyčajnej vody/ 
 

  

 KROK  1 
 Umiestnite HNEDÚ IceWave náplasť priamo na miesto,  

  kde máte najväčšiu bolesť. 

 

 

 

 

 

 KROK  2 
 Teraz posunieme BIELU náplasť NAD miesto bolesti. Ak  bolesť        

 nie je znížená do  10 sekúnd , prejdite na ďalší krok.  

 

 

 

 

 KROK  3 
 Posuňte BIELU  náplasť na pozíciu „ 3 hodiny“.   
                                                                    Ak bolesť nie je znížená do  10 sekúnd ,prejdite na ďalší krok. 

 



                                              KROK  4 

 
                                            Posuňte BIELU  náplasť na pozíciu „ 6 hodín“. Ak bolesť nie je                 
                                                    znížená do  10 sekúnd , prejdite na ďalší krok. 

 

 

                                          
 

                                        KROK  5 
 Posuňte BIELU  náplasť na pozíciu „ 9 hodín“. Ak bolesť nie je                 
                                                                    znížená do  10 sekúnd , prejdite na ďalší krok. 

 

 

 

  

                                          KROK  6 

     Nakoniec presuňte BIELU náplasť paralelne s HNEDOU           

     náplasťou. Ak bolesť nebola znížená za 10 sekúnd viď  

                  nižšie. 

  

 

 

KIDNEY 1 / HEART 3     

OBLIČKY 1/SRDCE 3    Bolesti po celom tele – umiestni BIELU 

        náplasť  na spodnú časť pravej nohy, a 

        HNEDÚ náplasť na spodnú časť ľavej nohy 

        (obličky 1). Druhú sadu náplastí môžete 

        použiť  na lakte ( srdce3). 

 

 

 

 

Tento IceWave protokol vytvoril Dr. Steven Haltiwanger, MD po stovkách hodín testovania ICEWAVE náplastí.   

Haltiwanger, MD  a dostal sa do povedomia ako  “The Haltiwanger Cross”( Haltiwangerov kríž) podľa spôsobu 

pohybu, akým sú náplaste posúvané okolo miesta bolesti.  


