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Doporučené lepenie na detoxikáciu.   

 

  
 
Varianta 1: Detoxikácia pre opatrných 
 ( u starších ľudí  doporučujeme začať s detoxikáciou pre opatrných – ak   budú 
dobre reagovať ( nebudú silné detoxikačné príznaky) môže sa prejsť na  variantu č. 2 
 

 Odporúča sa : 1. týždeň lepiť  ENERGY ENHANCER -    
každý deň na iný akupunktúrny bod ( dohromady 5 rôznych bodov) 
Biela náplasť  (+)  sa lepí na pravú stranu tela, hnedá náplasť ( -) na ľavú stranu 
tela.. 

 Potom 2 dni pauza 
 
a ďalej potom lepíme  AEON , GLUTATHIONE , CARNOSINE ,   

 každý deň inú náplasť. A pre striedame všetky akupunktúrne body 
uvedené v brožúre ( na internete nájdete popis v slovenčine) 

 
Tj. PO – Aeon, UT – Glutahione, ST – Carnosine, ŠT – Aeon, PI – Glutathione...... 
- denne  meniť po dobu min. 2 mesiacov 
 
Ak je reakcia nato prisilná, jednoducho  jeden deň dať pauzu a vypiť veľa vody  
 
  
 
Varianta 2:  Detoxikácia pre rýchlych 
 

 Odporúča sa : 1. týždeň lepiť  ENERGY ENHANCER -    
každý deň na iný akupunktúrny bod – viď brožúra Energy ( dohromady 5 rôznych 
bodov) 
Biela náplasť  (+)  sa lepí na pravú stranu tela, hnedá náplasť ( -) na ľavú stranu 
tela..  

http://www.lw-slovakia.com/app/download/5781724903/Miesta+lepenia+_ENERGY.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779725827/Miesta%2Blepenia_AEON.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779870845/Miesta%2Blepenia_GLUTATHIONE.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779870841/Miesta%2Blepenia_CARNOSINE.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5781724903/Miesta+lepenia+_ENERGY.pdf
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 Potom si nechať 2 dni pauzu 
 

a ďalej potom lepíme  AEON , GLUTATHIONE ,  CARNOSINE  takto: 
 

 cez deň  ( účinnosť náplastí je 14 hodín)  : AEON +  GLUTATHIONE, 

 na noc  lepíme   CARNOSINE náplasť   

 , toto denne po dobu  min. 1 mesiaca, alebo pokým nenastanú želané zmeny 
 
Ak je reakcia nato prisilná, jednoducho  jeden deň dať pauzu a vypiť veľa vody   
 

 Dôležité: denne vypiť min. 2 litre vody!! !  

           ( v prepočte 0,3 l vody na 1 kg telesnej hmotnosti) 

         voda bez bubliniek ( najlepšie pramenitá) 

  ( k tomu si prečítajte: „Interview Suzanne Somers s Davidom Schmidtom“  na web 

stránke  http://lw-slovakia.com/dlho-%C5%BEi%C5%A5-dobre-%C5%BEi%C5%A5/ 

 

Detoxikácia organizmu 

Zostaňme dlhodobo zdraví 

Škodlivé látky, toxíny sú súčasťou nášho každodenného života. Prijímame ich prostredníctvom 

potravín, vody  a vzduchu. Výskum ukazuje, že chemické cudzorodé látky sa nachádzajú v tele 

skoro  u 100 percent obyvateľstva. Ako sa môžeme proti tomu chrániť?  A je vôbec nejaká 

ochrana možná?  

Odpoveď na druhú otázku je jednoznačne "áno".  Keď sa v našom tele nazhromaždia toxíny, 

oslabí sa obranyschopnosť organizmu a môže postupne dôjsť k chemickej karcinogenéze 

(vývoj rakoviny). To znamená, že vďaka chemickým  cudzorodým látkam , ktoré sa 

nahromadia v našom tele, môžu tieto spustiť karcinogénne ochorenie. Faktom je , že skutočne 

sa tomu sotva môžeme vyhnúť.  

Ak chceme dlhodobo zostať zdraví, musíme nášmu telu pomôcť zbaviť sa škodlivých látok a 

toxínov.   

 

Detoxikácia: Odstránenie toxických a 

škodlivých látok z tela pomocou unikátnej 

technológie LifeWave.  Hoci v ľudskom organizme 

fungujú mechanizmy samočistenia, postupne 

zlyhávajú a nedokážu priebežne odstraňovať z tela 

odpad. Ten sa ukladá v jednotlivých orgánoch  a 

bunkách. Imunitný systém je preťažený - vzniká 

množstvo zdravotných problémov. 

Potenciálne prejavy detoxikácie: 

- Suché ústa 

- Kovová chuť v ústach 

- Nádcha 

- Únava 

- Bolesť hlavy 

- Malé vyrážky /alebo (akné) 

- Ospalosť 

- nevoľnosť 

Pozn.: Ak vaše symptómy detoxikácie sú príliš 

vážne, vypite veľa vody, zvýšte prísun 

vitamínu C, alebo odlepte náplaste 

a počkajte, kým tieto symptómy neustúpia 

a potom ich opäť nalepte. 

http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779725827/Miesta%2Blepenia_AEON.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779870845/Miesta%2Blepenia_GLUTATHIONE.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779870841/Miesta%2Blepenia_CARNOSINE.pdf
http://www.lw-slovakia.com/app/download/5779870845/Miesta%2Blepenia_GLUTATHIONE.pdf
http://lw-slovakia.com/dlho-%C5%BEi%C5%A5-dobre-%C5%BEi%C5%A5/

