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Milí členovia rodiny LifeWave, 
 
Mal som šťastie a bol som pozvaný na interview , ktoré sa objavilo v najnovšej knihe 

Suzanne Somers  Bombshell, ktorá sa hneď stala New York Times bestsellerom.: Bomba: 

Výbušné lekárske tajomstvo, ktoré bude úplne nanovo definovať proces starnutia. 
To je už po štvrtý krát, čo bol  LifeWave venovaný priestor v jej knihách. Som predovšetkým 
nadšený knihou Bombshell ( Bomba) , pretože v tejto knihe  je najlepšie opísaný profil 
spoločnosti, produkty, ktoré ponúkame, ako to bolo doteraz v ostatných jej knihách.   
 
V knihe som položil špecifickú otázku, “ Čo by skutočne znamenalo pre nás, keby sme 
zvrátili alebo spomalili proces starnutia?” Zamyslite sa nad nasledovným. Aj keď budeme 
robiť všetko, čo máme – jesť zdravo, piť veľa vody, cvičiť  a používať doplnky výživy – 
môžeme  byť schopní zmierniť naše šance  na  získanie ochorenia a žiť zdravý život, ale 
sme ešte stále  na ceste mať  iba priemernú dĺžku života. Ak skutočne chceme predĺžiť 
našu priemernú dĺžku života a oveľa dôležitejšie, zvrátiť starnúci proces tak, že môžeme 
zostať dlhšie mladšími, potom musíme  prijať nový prístup k starnutiu. LifeWave technológia 
je týmto novým prístupom..   
 
V kapitole štrnásť v knihe Bombshell,  idem do detailu a vysvetľujem  použitie LifeWave 
Aeon náplaste a ako môže zvrátiť proces starnutia. Hovorím tu, ako môže LifeWave 
technológia pomôcť tam, kde  iné metódy nám nedajú výsledky , ktoré chceme dosiahnuť. 
  Hovorím o schopnosti náplaste Aeon  znížiť zápal, to je niečo, čo  často spájame s 
bolesťou, ale čo väčšina ľudí nevie, že zápal je takisto spojený s procesom starnutia. Ak sa 
nám podarí znížiť chronický zápal, môžeme spomaliť a dokonca i čiastočne zvrátiť proces 
starnutia. Tým sa zlepší všeobecne naša kvalita života.. 
 
Bombshell privedie milióny nových ľudí k  LifeWave. Sme nesmierne vďační za poskytnutie 
tejto príležitosti! 
 
S veľkou vďakou, 
 

 
 
David Schmidt 
LifeWave Founder & CEO  
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