Theta Mind
Der er flere grunde til at Theta proukterne virker med det samme.
For det første er der tale om et pulver som opløses i vand, og derfor optages det hurtigere end f.eks.
mad eller piller.
Der er desuden en aktivator - som består af silica, der både øger optagelsen af næringsstofferne i
cellerne, men også den måde de bliver brugt på i cellerne. Silica er essentielt for dannelsen af
knogler og aktiverer en masse enzymer samt øger dannelsen af bindevæv. Så ud over de andre
fordele vil huden også blive forbedret indenfor 6-8 ugers brug.
Ud af 178 personer der fik testet Theta med activator kunne 90 % mærke et reultat indenfor 5
minutter.
Der er 3 forudsætninger, som Lifewave ønskede at overholde
1. Det skal være 100% naturligt
2. Det skal være stoffer der allerede findes i hjernen
3. Det skal være stoffer der allerede findes i mad vi normalt spiser.
Lifewave fokuserede på at fremme indholdet af Acetyl choline, fordi det styrker indlæring og
hukommelse. Produktionen af stoffet opnås gennem 4 forskellige ingredienser. Og det er derfor det
virker så hurtigt og så effektivt.
Acetyl choline niveauet i hjernen aftager med alderen. Folk med lavt acetyl choline har "mental
tåge", svært ved at huske og lære nyt, samt at planlægge og være fokuseret.
Hjernen bruger 25% af din energi og ilt når den slapper af. Når du bruger hjernen aktivt kan du øge
forbruget af energi og ilt til 40%. Så en 50 indstyvendedel af kroppen bruger 40% af din energi!
Forestil dig at du fylder din bil med benzin og kører 10 kilometer inden dy fylder den op igen - det
gør ikke den store forskel. Men hvis du kører 500 km efter at have fyldt bilen op, så er der ikke
meget brændstof tilbage, og du risikerer at løbe tør.
Jo mere stresset du er, eller fysisk aktiv ved siden af dit hjerne arbejde, jo større er chancen for at du
løber tør for "benzin" eller Acetyl choline
Resultatet af brug af Theta mind er: Mental klarhed, mere energi, bedre fokus indenfor 5 minutter
for 9 ud af 10.
Desuden forbedres hukommelsen med tiden. For nogen forbedres humøret. Dette er også en hjerne
antioxidant.
Der er 3 nye undersøgelser på vej - både subjektive beskrivelser og laboratorie undersøgelser.
Ikke for gravide og ammende børn - det er ikke testet.
Normalt bruger man 1 om dagen - lad være med at bruge mere end 2 pr. dag.
Varigheden af Theta Mind kan variere fra 8 timer til flere dage.
Drik på tom mave om morgenen - drik ½ liter indenfor 3-4 minutter for de bedste resultater.
Skift evt. kaffen ud med Theta Mind om morgenen.

Theta Heart
Forbedrer hjertets pumpemekanisme
Styrker de elektriske aktiviteter i alle celler i kroppen
Indeholder spormineraler
Ribose (RNA/DNA)
ATP for energireserver og celle reparation
Selv hvis man spiser en normal varieret kost - uden kost tilskud, så risikerer man at få mangel på
næringsstoffer på bare 6 uger.
Der er for lidt magnesium og for lidt choline i normal mad.
Magnesium samarbejder med Ribose om produktionen af ATP/DNA/RNA
Derfor er de sat sammen i Theta Heart
Herudover bruger man B-complex co-ensymer i aktiv form, som er det der hjælper med at bygge ny
energi på celleplan.
Man finder en del overlap mellem Theta Heart og Theta Fuel på energi produktions området.
Specielt har man brugt citronsyre (frugt) i Theta Heart fordi det er en forudsætning for cyklussen af
energi i celler. Det styrker også antioxidant aktiviteten i cellerne. Hjælper også med at optage
mineraler - spor mineraler fra tang. Der er 74 forskellige spormineraler i den tang, der bliver høstet
ud for Irlands kyster.
De forskellige syrer der er i bliver brugt til at forebygge træthed.
Theta produkterne støtter og forstærker faktisk hinanden - lidt lige som plastrene.
Theta Activate
Silica er et naturligt mineral, som er nødvendigt for sund hud, gode stærke knogler og reparere
bindevæv. Det forstærker collagen produktionen i kroppen,
Theta produkterne skaber også bedre humør hos folk. Når man giver det til 20 personer kan man
opleve at 1 eller 2 begynder at fnise - folk siger at de bare føler sig bedre tilpas.
Nogle oplever endda at de bliver gladere generelt - på bare 5 minutter.
Man føler sig mere afslappet, så derfor kan det være en god ide at bruge Theta Heart om aftenen.
Der er også nutriose i - det er en opløselig fiber, som kommer fra Majs (ikke gmo). Nutriose er
desuden probiotisk, hvilket betyder at den øger mængden af gode bakterier i maven, og så føler man
sig ikke lige så sulten når man har indtaget denne fiber. Meget lavt kalorietal på 2 kalorier pr. gram.

Theta Fuel
Designet til at støtte optagelsen af proteiner, fedt og kulhydrater

Indeholder også antioxidanter der støtter kredsløbet
Virkning: Mere energi, større styrke og udholdenhed, bedre koncentration, mere "klar"
L-Carnitine styrker fedtforbrændingen, som derfor giver os mere energi i både muskler og hjerne.
Det KAN øge styrke og udholdenhed hos folk der træner.
Hjernen bruger for eksempel næsten kun sukker til energi, så hvis man kan bruge andre ting til at
forhøje energiniveauet i resten af kroppen, så kan man holde en mere afbalanceret sukkerbalance i
kroppen.
Ideen med indholdet er at styrke den del af vores fysiske funktioner der aftager med alderen.
Der er Krom i
B-complex vitaminer som i Theta Heart
Vindruekerne olie styrker effekten af antioxidanterne og beskytter hjerne celler.
AKG, der virker på samme måde som citronsyre og æblesyre på mitochondrierne i cellerne.
Det betyder at energiproduktionen fra mitochondrierne også påvirkes positivt
DMG forbedrere cellernes forbrænding af ilt
Måden alle de her ingredienser er sat sammen på er for at opnås størst mulig effekt, men også med
hensyntagen til smagen, for hvis man propper alt det gode i på samme tid, så smager det afskyeligt.
Der findes medicinsk litteratur der understøtter brugen af ALLE ingredienser i Theta formlerne.
Herudover laver Lifewave selvfølgelig deres egne undersøgelser.
Alt det her findes også i pilleform, men her er de sat sammen så de virker bedst sammen i hjerne,
hjerte, lever, store muskler.
Det betyder at de 3 produkter skal ses i sammenhæng Theta Mind arbejder med Hjerne, Theta Heart
med Hjertet og Theta Fuel med leveren og de store muskler.
Start dagen med Mind, Tag en Fuel når energien er ved at være brugt om eftermiddagen og en Heart
om aftenen.
For at forstå sammenhængen mellem plastre og Theta ernæring, så kan man kalde plastrene for det
elektriske system i huset mens indholdet i Theta produkterne er byggestenene til huset.
Uden b-vitaminer kan elektriciteten ikke finde vej til lampen i stuen.
Byggematerialernes kvalitet er altafgørende.
Når man tager kemiske tilskud, så skal de ofte gennem en lang proces for at kunne bruges i
kroppen. I stedet har Lifewave brugt de komponenter som kroppen skal have for at kunne bruge
dem med det samme.
Når man er i stand til at producere energi på celleplan, så kan man også gøre alle de andre ting en
celle kan udføre. For eksempel at lave proteiner, DNA reperationer og delinger.

Det er nødvendigt at have både elektricitet, vand og byggematerialer for at kunne bygge et hus. De
samme gælder for din krop. Plastrene er elektriciteten. Theta er byggestenene.
Det eneste Lifewave fraråder er, at folk der er allergisk over for et eller flere af de naturlige
ingredienser der er i Theta produkterme, skal lade være med at bruge dem, men der er ikke fundet
bivirkninger ved brugen.
Theta produkterne afgifter også - ligesom plastrene.
Det betyder at hvis du har giftstoffer i kroppen - har røget tidligere eller lignende, så kan du få detox
symptomer: hovedpine, hoste, slimdannelse, diarre m.m.
Hvis man oplever det, så nøjes med en trediedel til halv dosis Theta.
Næringsstofferne i Theta findes i forholdsvis små doser, så de virker kun lidt udrensende, men over
tid bygger de systemet op hvor det mangler.
Lifewave har benyttet de aktive former af ingredienserne i modsætning til andre kosttilskud, og det
gør naturligvis varerne dyrere end standard varer på markedet.
Produkterne virker med det samme. Hvis man føler sig træt når man drikker Theta, så er det fordi
der foregår en afgiftning.

