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PRODUKTY LAVYLITES
- 100% přírodní produkty, které v sobě nesou účinné informace z několika tisíců
ROSTLIN, MINERÁLŮ A KRYSTALŮ,
- blahodárný efekt je posílen nanotechnologickým zpracováním,
kdy se aktivují nejmenší přírodní částečky – nanoefektory,
- nanoefektory pronikají skrz kůži hluboko do organismu,
již za pár sekund vstoupí do postiženého místa - až do kostní dřeně, kde podpoří samoregenerační proces,
- bez vedlejších účinků,
- obsahují jen přírodní složky z čistých kontrolovaných přírodních zdrojů,
- všechny produkty jsou klinicky a dermatologicky testované,
- laboratorní testy potvrdily široké spektrum antibakteriálních, fungicidních
a zároveň protizánětlivých účinků,
- produkty se mohou používat i pro Vaše mazlíčky.
Program nanoefekt se vyrábí dle postupu, který je ve světě unikátní.
Vynález je chráněný patentem.
Produkty LAVYLiITES mimořádně silně podporujÍ obnovu Vašeho zdraví.

PRODUKTY LAVYLITES
Návod k použití
SPREJ - před každým použitím je nutno lahvičku dobře protřepat, aby se zaktivovaly
účinné nanočástice. Po použití sprej dobře zavřete víčkem, aby se zamezil únik nanočástic.

Lahvičky, ve kterých se přípravky dodávají, jsou speciálně vyvinuté proti úniku nanočástic,
proto nedoporučujeme jejich obsah přelévat do jiných obalů.
Přípravky skladujeme při pokojové teplotě. Přímé sluneční světlo a teplo snižují účinný efekt.

Podrobnější návody najdete v souboru Používání produktů Lavylites

NANOTECHNOLOGIE
NANOS je odvozen z řeckého slova, v překladu znamená trpaslík.
V mezinárodní soustavě jednotek SI předpona nano znamená,
že následná měrná jednotka je miliardtina ze základní jednotky.
1 nanometr (nm) = 10-9 metru

Výhody nanotechnologicky zpracovaných produktů
Ohromná schopnost pronikání - vzhledem k jeho velikosti pronikne kdekoliv v těle.
Velká rychlost - rychlý pohyb podobný pohybu medúzy.
Ideální nosič - působí bez čekání – ihned.

PRODUKTOVÉ ŘADY
Lavyl Auricum
Lavyl Auricum Sensitive
Lavyl 32
Lavyl Lymph
Lavyl Nose
Allin
Lavyl Hair-Body-Clean
Lavylo Lipbalm

–
–
–
–
–
–
–
-

150 ml / 50 ml
150 ml / 50 ml
150 ml / 50 ml
150 ml / 50 ml
30 ml
1 krabička - 15 ks
200 ml / 200 ml / 200 ml
1 krabička – 8 ks

Haevyl 3.1
AdLyb
Haevyl Impulse

- 30 ml
– 50 ml
- 450 ml

Solvyl CC
Solvyl Fullflex
Solvyl Hair-Body-Clean

– 150 ml / 50 ml
– 30 ml
– 200 ml / 200 ml / 200 ml

Exyol SC
Ananga
Amrita
Nofret
Gemma Helvetia–Bright-Prevent

–
–
–
–
-

30 ml
50 ml
50 ml
15 ml
50 ml

LAVYL AURICUM + LA SENSITIVE
LAVYL AURICUM - sprej se širokospektrálním použitím
Je jedinečný z hlediska technologické výroby i z hlediska jeho působení a účinků.
Obsahuje informace z přírodních zdrojů, které nebyly zasaženy žádnými civilizačními vlivy nebo
znečištěním.
Lavyl Auricum má silné protizánětlivé, antibakteriální, fungicidní účinky, tlumí bolest, rychle
regeneruje buňky - po úrazech, popáleninách apod.

LAVYL AURICUM SENSITIVE - sprej bez alkoholové složky stejného
složení i s účinky jako Lavyl Auricum,
Je určen pro citlivou pleť, pro ošetření očí, pro dlouhodobějším ošetřování kůže – alkohol
vysušuje pokožku, pro děti již od narození, pro psy a kočky s citlivým čichem i pro ostatní zvířata
– rychlé hojení ran a regenerace tkání po veterinárních operacích a ošetřeních.
Účinky: Kosmetické aplikace, kožní problémy Problémy pohybového aparátu
po depilaci, holení, zanícená kůže,
- bolestivé klouby (artritida),
odřeniny či jiné podráždění pokožky, - bolesti v oblasti křížové kosti,
celulitida, akné, strije, vitiligo,
- bolesti zad a krku,
mateřská znaménka, bradavice,
- zánět kostní dřeně....
plenkové a jiné vyrážky....
Dermatologické potíže
Problémy s trávicí soustavou
- po plastice tváře, transplantaci kůže,
- hrdlo, hrtan, žaludek,
- velkoplošný problém kůže,
- tenké střevo, tlusté střevo,
- zanícené, infikované rány,
- konečník – hemoroidy....
- popáleniny, omrzliny....

Návod k použití:
- 1-2 stříknutí na postižené místo - 2 – 3x denně, + 1x stříknout na zátylek na krční páteř,
- při složitějších případech s Vámi prodiskutujeme návod k použití osobně.
Balení: 50ml, 150ml

LAVYL 32
Sprej k ošetření ústní dutiny, zubů a dásní - revoluce v ústní hygieně!
Konstruován je tak, aby především působil v místě střiknutí a v jeho nejbližším okolí,
proto je vhodné ho používat i pro lokální problémy celého těla.
Proniká do hlubokých vrstev, čistí, dezinfikuje a regeneruje zároveň.
Při každodenním používání nahrazuje zubní pastu, zuby preventivně chrání a dělá je bělejší.

Účinky:

-

odstraňuje zubní kámen, zubní plak a nečistoty i z mezizubních prostor,
působí proti kazivosti zubů, protizánětlivé účinky,
koriguje ne-škodné bakterie v ústní dutině,
snižuje tvorbu povlaku na jazyku,
blokuje toxiny, které se uvolňují ze zubních plomb.
zanícené dásně se rychle regenerují, krvácení ustává,
zapáchající dech ustupuje,
eliminace infekcí - herpes, opar, infekce dásní,
podpora při problémech v dutině ústní a obličejovývh dutinách,
obzvláště je vhodný v případě implantátů, můstků a protéz,
lokální bolesti našeho těla – svaly, klouby, záněty kůže,…
bércové vředy.

Návod k použití:
- 1-2x stříkneme na vlhký zubní kartáček, vyčistíme si jím zuby, vypláchneme ústa
vodou, stříkneme L32 do ústní dutiny či přímo na problém v ústech, dále již nevyplachujeme.

Balení: 50 ml, 150 ml

LAVYL LYMPH
Sprej na rozproudění lymfatického systému, který je mnohdy
zanedbaný.
Dobře fungující lymfatický systém podpoří imunitní systém, rovnováhu tekutin v tkáních,
transport toxických látek a komunikační procesy, důležité mechanismy v našem těle,
které mají vliv na náš celkový zdravotní stav a jeho řádné fungování.

Účinky:

-

rychle rozproudí lymfu v celém těle,
čistí lymfatické uzliny,
zrychluje odvod škodlivin a toxinů z těla,
zvýší schopnosti přenosu informací,
snižuje pocení,
zbavuje nepříjemného zápachu.

Návod k použití:
- 3 x denně 1 střik do podpaží, na třísla, uzliny,
slezinu,...

Balení:

50 ml, 150 ml

LAVYL NOSE
Nosní sprej s aplikátorem

Účinky:

- řešení respiračních chorob,
- poruchy dýchání,
- horečka, bolest hlavy,
- nosní problémy,
- zanícení dutin,
- alergie,
- suchá nosní sliznice,
- symptomy astmatu,
- chronické problémy obličeje,
- záněty očních a ušních dutin.

Návod k použití:
- 3 x denně 1 střiknutí do každé nosní dírky
Balení:

30 ml – 3 ks

ALLIN
Tělové máslo ve formě čípků
Účinky:

-

problémy vnitřních orgánů pánevní oblasti,
plísňové infekce,
pohlavní choroby,
záněty prostaty, močového měchýře, pochvy, dělohy,
myomy, cysty, příčiny neplodnosti,
střevní systém – tlusté a tenké střevo,
konečník, hemeroidy,
potíráním miznou tmavé skvrny na rukou (jaterní skvrny),
proti vráskám (kolem úst).

Návod k použití:
- akutně – 2 x denně zavést 1 čípek do pochvy či konečníku,
- běžně či preventivně – 1 čípek 1 x denně, nejlépe večer před spaním

Balení: 15 ks čípků – 1 krabička

LAVYL HAIR
Vlasový balzám pro regeneraci vlasové pokožky, vyživuje
kořínky vlasů a harmonizuje celou oblast hlavy.- příznivý efekt
na sluchové a zrakové orgány i čichový mechanismus.
Účinky:

- analgetický a protizánětlivý účinek,
- působí proti plísním, bakteriím, virům, lupům,
- posílení vlasových kořínků i růstu vlasů,
- vrací se přirozená barva vlasů,
- podpora smyslových orgánů,
- podpora bystrosti mysli,
- různé problémy s vlasovou pokožkou,
- svědění hlavy.

Návod k použití:
- malé množství balzámu vmasírujte
po umytí vlasů do vlhké pokožky hlavy
a nechte působit aspoň 5 minut v teple
pod ručníkem, poté vlasy opláchneme.

Balení:

200 ml

LAVYL BODY
Tělové mléko pro celkovou péči o tělo i obličej
Účinky:

- regeneruje buňky,
- má protizánětlivé účinky, je antibakteriální,
- působí proti plísním, ekzémům, lupénkám,
- tlumí bolesti, zklidní a zvláční příliš opálenou kůži,
- problémy pohybového aparátu - bolestivé klouby, záda apod.,
- po depilaci, holení,
- odřeniny či jiné podráždění kůže,
- akné,
- celulitida, strije,
- plísně,
- bolestivá kůže.

Návod k použití:
- roztíráme na povrch těla či postižené místo
a jemně vmasírujeme do pokožky.

Balení:

200 ml

LAVYL CLEAN
Sprchový gel na celé tělo i odlíčení obličeje
V kombinaci s tělovým mlékem Lavyl Body podporuje regenerující
procesy kůže.

Návod k použití:
- jemně naneseme malé množství na mokrou pokožku,
rozetřeme s vodou do pěny a necháme působit
aspoň 30 sekund, poté opláchneme.

Balení:

200 ml

LAVYLO LIPBALM

Balzám na rty
Především na suché a okoralé rty, na opary,…

Návod k použití:
- tenkou vrstvičku nanést na rty a rozetřít i několikrát
denně, dle potřeby.
- lze použít i na oděrky na kůži apod.

Balení:

8 ks

HAEVYL 3.1
Osvěžující aromatický sprej do ústní dutiny
Účinky:

- podporuje koncentraci a vitalitu mysli,
- harmonizuje energetickou hladinu člověka.
- mimořádné vlastností produktu jsou vzpruhou pro celý organismum,
- přírodní náhrada za energetizující produkty – kávu, čaj, RedBull,…
- výborná energetická podpora pro manažery, studenty a řidiče.

Návod k použití:
- stříknout 2 – 3x pod jazyk, účinek do 5 – 15 min., doba působení 4 – 5 hod.,
- 240 stříknutí v jednom spreji.

Balení: 30 ml – 5 ks

ADLYB
Vitalizační sprej pro muže

Účinky:

- při problémech s mužskou plodností,
- regeneruje buňky a jejich funkčnost,
- navrací vitalitu a buněčnou mladost..

Návod k použití:
- 1 – 3x denně stříknout do podbříšku
a pohlavní orgány
+ 1x denně na krční páteř na zátylek

Balení:

50 ml

HAEVYL IMPULSE
Nápojový koncentrát – „nanodžus“
Účinky:

- pročištění celého trávícího traktu – především střevních stěn
od nánosů usazenin,
- tonizace vnitřních orgánů,
- prevence proti civilizačním chorobám,
- proti baktériím, plísním, virů, apod.,
- optimalizace zadržování vody v těle,
- harmonizace pH lidského těla,
- vytváří optimální zásadité prostředí organismu, ve kterém parazité
nedokáží žít a odejdou z těla přirozenými cestami,
- parazité jsou prokazatelně původci mnoha civilizačních chorob.

Návod k použití:
- doporučená denní dávka - 15 ml koncentrátu - popíjet zředěný
vodou průběžně celý den nebo rozdělený do 2 dávek - 2x 7,5 ml
vypít ráno a večer

Balení:

450 ml = 30 l nápoje – množství na 1 měsíc

SOLVYL FULLFLEX
Dvousložkový detoxikační program kapky Solvyl FF + sprej Solvyl CC
– pro pohodlné vyvázání a odstranění těžkých kovů z organismu
Kapky obsahují „prázdné“ nanoefektory, které obalí uvolněné kovy a bezproblémově je
odvedou z těla ven. Nepřilepí se v játrech, ani se neusadí v jiných částech těla.
Těžké kovy (olovo, rtuť, kadmium, …) jsou příčinou mnoha závažných onemocnění.

Návod k použití: - 3x denně 8-10 kapek do sklenice s vodou a vypít.
Balení:
30 ml

SOLVYL CC
Sprej proniká hluboko do tkání a uvolňuje z nich toxické kovy.
Návod k použití: - 3x denně stříkat na několik míst na těle – velké klouby, játra, slezina,…
Balení:
50 ml, 150 ml
Lavylites-detox od těžkých kovů má svá specifika, proto si přečtěte podrobný návod,
který najdete v souboru Používání produktů Lavylites.
Detoxikaci nedoporučujeme těhotným a kojícím maminkám.

SOLVYL BODY

SOLVYL CLEAN

Tělové mléko

Sprchový gel

Účinky: - ochrana před škodlivinami pronikajícími

Účinky:: - odstraní toxické nánosy z pokožky nachytané

přes pokožku těla ze znečištěného
prostředí a pracoviště

Balení:

ze znečištěného prostředí

Balení:

200 ml

200 ml

SOLVYL HAIR
Šampón / vlasový balzám
Účinky: - očista vlasů a pokožky hlavy od toxických nečistot ze znečištěného prostředí,
- pokožka hlavy je nejvíce kontaminovaná škodlivinami a spadem z ovzduší,
- preventivně působí proti uskladňování nečistot a škodlivin v pokožce a vlasech..

Návod k použití: - šampón naneseme na vlhké vlasy, necháme působit po dobu 3-5 minut pod teplým
ručníkem, poté vlasy důkladně opláchneme.

Balení:

200 ml

EXYOL STEM CELL OIL
Olejíček – sérum - regenerace pokožky ve všech jejích vrstvách
za pomoci kmenových buněk.
Kmenové buňky v epidermu - nejnižší vrstvě pokožky - nepřetržitě obnovují
poškozené vrstvy buněk. Stárnutím obnova kůže pomocí kmenových buněk klesá.
Efektivní pomoc poskytuje EXYOL s použitím nanoefektorů rostlinných kmenových
buněk.
Vrásky se mohou zmenšit či vymizet.
Skvrny postupně ztrácí barvu a potom mizí. Výsledek je překvapivý.

Účinky:

- znásobí regeneraci pokožky a výrazně zpomalí proces stárnutí,
- na jizvy po operacích, strije, vitiligo,…
- skvrny na kůži - jaterní skvrny,
- mateřská znaménka, bradavice
- proti stárnutí pokožky, vrásky

Návod k použití: - 3x denně pár kapek vmasírovat do postižené pokožky
Balení:

30 ml – s kapátkem

ANANGA

pleťová maska, podkladní krém

AMRITA - pleťový krém

Účinky:
- obnovující a regenerační,
- regeneruje strukturu kůže

Balení: 50 ml – s dávkovačem

Účinky:
- revitalizační krém s luxusními látkami,
- doplňuje elastin do regenerované kůže

Balení: 50 ml – s dávkovačem

NOFRET

krém pro oční okolí

Účinky:
- péče o unavené a nevyspané oči,
- vrásky kolem očí

Balení: 15 ml – s dávkovačem

GEMMA BRIGHT
Balení: 50 ml

jemný projasňující denní krém na citlivou pleť

GEMMA HELVETIA
Balení: 50 ml

- TOP krém nejvyšší kosmetické kvality
ve svých účincích na obličej a tělo

GEMMA PREVENT
noční výživný pleťový krém

LAVYLITES
PRO NAŠE ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A KRÁSU
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