
Jak dziala Silent Ni hts@

Technologia poprawy
jakosci snu ~
Silent Nights@zostat opracowany za po-
mocq nanotechnologii LifeWave@spe-
cjalnie dla os6b, kt6re chcq poprawic ja-
kosc swojego snu. Jego korzysci mogq
w szczeg61nosci zainteresowac osoby
z ptytkim snem, nocnym wybudzaniem
si~, nadaktywnosciq umystowq lub sta-
nami zwiqzanymize stresem, takimi jak
niepok6j czy nerwowosc.

Niezalezne badania, przeprowadzone
przez swiatowej stawy neurologa prof.

Thomasa Budzynskiego, dowiodty, ze
po zastosowaniu Silent Nights@doszto

y do obnizenia aktywnosci fal m6zgo-
wych do stanu alfa w catkowicie na-

turalny i bezpieczny spos6b. Oznacza

to, ze Silent Nights@pomaga osiqgnqc
gt~bszy i bardziej regenerujqcy poziom
snu, pomaga wstawac z samego rana
z nowymi poktadami energii zanim za-
dzwoni budzik.

U wielu os6b, kt6re pomimo 8 godzin
snu nadal codziennie czuty si~ niewy-
spa ne i zm~czone, nanoplastry Silent
Nights@pomogty skr6cic zapotrzebo-
wanie na sen nawet 0 1,5 godziny, jed-
noczesnie poprawiajqcjakosc snu istan
samopoczucia.

Jak wazny jest
zdrowy sen?

Przesypiamy jednq trzeciq naszego zy-
cia. Zdaniem lekarzy od jakosci snu za-
lezy zdrowie i jakosc zycia cztowieka.
Tylko gt~boki sen zapewnia wtasciwq
regeneracj~ uktadu nerwowego i ca-

tego ciata na poziomie kom6rkowym.
Silent Nights@pomaga cieszyc si~ gt~b-
szym i bardziej regenerujqcym snem,
bez chemii i tabletek, w catkowicie na-

turalny spos6b, w 100% bez efekt6w
ubocznych.

Po zaledwie 30 dniach Silent Nightpoprawil jakosc snu

w grupie badanej srednio 0 80%. Ta technologia

niz jakiekolwiek znana dotqd tabletka

calkowicie bezpieczna, poniewaZ

ubocznych.

Prof. Dr Med. Norm Shealy

Technolo ia LifeWave@

Technologia LifeWave@zostata opraco-
wana przez amerykanskiego naukowca,
dr Davida Schmidta. tqczy ona w so-
bie zalety tradycyjnej chinskiej medycy-
ny oraz najnowsze odkrycia w dziedzi-
nie nanotechnologii.

Od setek lat wiemy,ze pewne dlugosci
fali swietlnej powoduj,! specyficzne
reakcje w ludzkim organizmie, kt6re
mogq aktywowac procesy samolecze-
nia. Np. przebywajqc na stoncu, pod
wptywem fali swietlnej organizm zosta-
je pobudzony do wytwarzania witami-
ny D.Dziejesi~tak w catkowicienatural-

ny spos6b, bez koniecznosci zazywania
jakichkolwiektabletek.

David Schmidt zaczqt badac to zjawisko,

poszukujqc dtugosci fali, kt6ra aktywuje

w ciele produkcj~ konkretnych substan-

cji, bior,!cych udzial w procesie samo-

regeneracji organizmu, takich jak cho-

ciazby glutation czy karnozyna.

Technologia LifeWave@,wykorzystujqC
najnowsze odkrycia w dziedzinie na-
notechnologii, stymuluje okreslone
punkty energetyczne organizmu,

wspomagajqc w ten spos6b przeptyw
energii i komunikacj~ mi~d2;ykom6rko-

Wq.Takispos6b dziatania powoduje, ze
efekt jest praktycznie natychmiastowy.

Stosowanie produkt6w LifeWave@jest
calkowicie bezpieczne, poniewaz zad-
na substancja chemiczna nie wnika

w ciato, co zostato potwierdzone przez
ponad 40 przeprowadzonych badan.

Obecnie z technologii Lifewave na ca-
tym swiecie korzystajq lekarze, rehabi-

litanci, elita zawodowych sportowc6w
oraz kazdy,kto chce poprawic stan swo-

jego zdrowia i jakosc zycia w spos6b
skuteczny i bezpieczny.
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