
PRODUKTY LAVYLITES 



NENÍ NÁHODA,      
ŽE LAVYLITES VEŠLO
DO TVÉHO ŽIVOTA…

…JE TU PŘEDEVŠÍM
PRO TVÉ VLASTNÍ 
ZDRAVÉ, ŠŤASTNÉ 

A RADOSTNÉ 
ŽITÍ



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.

Program nanoefekt je postup, který je ve světě unikátní.

Nanoefektory pronikají kůží hluboko do organismu,

za pár sekund vstoupí na postiženém místě přímo k jádru buněk,

kde podpoří spuštění samoregeneračních procesů.

Bez vedlejších účinků.

Obsahují přírodní složky z čistých kontrolovaných přírodních zdrojů.

Laboratorní testy potvrdily široké spektrum antibakteriálních, fungicidních

a protizánětlivých účinků.

Produkty jsou vhodné pro děti i pro zvířátka.

Životní styl Lavylites - denní používání produktů vede ke šťastnému vitálnímu životu.

Produkty LAVYLITES mimořádně silně podporují obnovu zdraví.



PRODUKTY LAVYLITES
Před každým použitím spreje lahvičku protřepejte pro zaktivování rychlejší účinnosti.

Lahvičky, ve kterých se přípravky dodávají, jsou speciálně vyvinuté proti úniku nanočástic,
proto nedoporučujeme jejich obsah přelévat do jiných obalů.

Po použití sprej dobře uzavřete víčkem.

Přípravky skladujeme při pokojové teplotě.
Dlouhodobé přímé sluneční světlo a horko snižuje účinný efekt.

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

Vysoká schopnost pronikání - vzhledem k jeho velikosti pronikne kdekoliv v těle.
Velká rychlost  - rychlý pohyb podobný pohybu medúzy. 

Ideální nosič - působí bez čekání – ihned.

Výhody nanotechnologicky zpracovaných produktů:



PRODUKTOVÉ ŘADY

Lavyl Auricum – 150 ml / 50 ml
Lavyl Auricum Sensitive – 150 ml / 50 ml
Lavyl 32 – 150 ml / 50 ml
Lavyl 32 Toothmilk – 100 ml 
Lavyl 32 BeSure – 150 ml / 50 ml
Lavyl 32 Flow – 450 ml
Lavyl 32 Flow Sensitive – 450 ml
Lavyl Lymph – 150 ml / 50 ml
Lavyl Genie Spirit – 150 ml
Lavyl Astria – 150 ml
Lavyl Blissia – 150 ml
Lavyl Baby – 200 ml
Lavyguard Bubble – 200 ml
Lavyl Nose – 30 ml / 3 ks
Lavyl Allin Tube – 100 ml 
Lavyl Hair – Body - Clean – 200 ml / 200 ml / 200 ml
Lavylo Lipbalm Tube - 15 ml / 5 ks

Haevyl Impulse - 450 ml
Haevyl 3.I - 30 ml / 5 ks



PRODUKTOVÉ ŘADY

Exyol SC – 30 ml
Ananga – 50 ml
Amrita – 50 ml
Nofret – 15 ml
Leon – 15 ml
Gemma Bright - 50 ml
Gemma Helvetia - 50 ml
Gemma Prevent - 50 ml

Pentyll:Heart - 90 tbl
Orylium Bleu - 60 tbl
Pentyll C-Guard - 60 tbl

YUMMY

LavyLion Chocolate - 60 g
VitaPenta Multivitamin Gummies - 250 g
VitaPenta Lady Gummies - 250 g
VitaPenta D3 Gummies - 250 g

Solvyl CC   – 150 ml / 50 ml
Solvyl Fullflex – 30 ml
Solvyl Hair – Body - Clean – 200 ml / 200 ml / 200 ml



LAVYL AURICUM – LA SENSITIVE
LAVYL AURICUM - sprej se širokospektrálním použitím

Je jedinečný z hlediska technologické výroby i z hlediska jeho působení a účinků. 

Lavyl Auricum rychle regeneruje buňky, má silné dezinfekční a protizánětlivé účinky, 

tlumí bolest po úrazech, popáleninách – „lékárnička do kapsy“.

LAVYL AURICUM SENSITIVE - sprej bez alkoholové složky
- stejné složení a účinky jako Lavyl Auricum, 

Je určen pro citlivou pleť, pro ošetření očí, pro dlouhodobější ošetřování kůže (alkohol   

vysušuje pokožku), pro děti již od narození, pro psy a kočky s citlivým čichem, pro zvířata  

Účinky: Kožní problémy
- po depilaci, po holení, zanícená kůže,

- odřeniny, podráždění pokožky, 

- celulitida, akné, strie, vitiligo,

- mateřská znaménka, bradavice,

- plenkové a jiné vyrážky,

- po plastice, transplantaci kůže,

- velkoplošné problémy kůže,

- zanícené, infikované rány po operaci,

- popáleniny, omrzliny,

- rychlé hojení ran a regenerace tkání 

po veterinárních operacích a ošetřeních.

Problémy pohybového aparátu
- bolestivé klouby (artritida),

- namožené svaly, šlachy,

- bolesti zad, páteře, 

- záněty, podvrtnutí,...

Problémy s trávicí soustavou
- hrdlo, hrtan, žaludek,

- tenké střevo, tlusté střevo,

- konečník – hemoroidy,...

Návod k použití:
- 1-2 stříknutí na postižené místo – 2-3x denně a 1x stříknout na zátylek na krční páteř, 

- preventivně stříkat 1x denně intuitivně kamkoli na tělo                                                           

Balení: 50 ml, 150 ml



LAVYL 32
Sprej k ošetření zubů, dásní a ústní dutiny - revoluce v ústní hygieně

Proniká do hlubokých vrstev, čistí, dezinfikuje a regeneruje zároveň. 

Sprej je konstruován tak, aby především působil v místě střiku a v jeho nejbližším okolí. 
Proto je vhodný také pro řešení lokálních problémů celého těla, nejen ústní dutiny.

Účinky: - pomáhá odstraňovat zubní kámen a zubní plak 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 obličejových dutinách,
- vhodný v případě implantátů, můstků a protéz, 
- na lokální bolesti celého těla – svaly, klouby,..
- bércové vředy, na záněty kůže,… 

Návod  k použití: 
- stříknout do úst nebo na problematické místo (v ústech, na těle),
- místo zubní pasty – stříknout na kartáček a vyčistit si jím zuby,
- použít kdykoli je třeba

Balení: 50 ml, 150 ml



LAVYL 32 Toothmilk
Zubní pasta v tubě s dávkovačem

Účinky: - čistí, dezinfikuje a regeneruje zároveň,
- moderní způsob péče o zuby, dásně a ústní dutinu,
- koriguje ne-škodné bakterie v ústech,
- pomáhá odstraňovat zubní kámen a zubní plak,
- dlouhodobý pocit hladkých zubů bez plaku,
- působí proti kazivosti zubů, protizánětlivé účinky,
- blokuje toxiny, které se uvolňují ze zubních plomb,
- zanícené dásně se rychle regenerují, krvácení ustává,
- eliminace infekcí dásní,
- vhodná v případě implantátů, můstků a protéz. 
- vhodná pro celou rodinu,
- výjimečná kombinace léčivých bylin a dalších složek,
- jemná levandulová chuť – chuť Lavylites.

Návod  k použití: 
- malé množství vytlačit z tuby na zubní kartáček

a vyčistit zuby běžným způsobem,
- pro intenzivnější péči po použití pasty stříknout

do úst navíc sprej Lavyl 32

Balení: 100 ml



LAVYL 32 BeSure
Sprej na ústní hygienu s navýšenou dezinfekční funkcí
Certifikát institutu TÜV

Účinky: - přírodní účinná dezinfekce ústní dutiny včetně hrdla a krčních mandlí,

- jemně vyživuje a silně chrání,

- přirozeně a šetrně ošetřuje ústní dutinu,

- nemilosrdný vůči patogenům a virům, které ohrožují naše zdraví,

- vhodný v zimním období chřipek, nachlazení, rým, virových epidemií,
- odstraňuje zubní kámen, zubní plak a nečistoty i z mezizubních prostor,

- proti kazivosti zubů, protizánětlivé účinky,

- regenerace zanícených dásní,

- koriguje ne-škodné bakterie v ústní dutině,

- snižuje tvorbu povlaku na jazyku,

- blokuje toxiny ze zubních plomb,

- řešení zánětů ORL,

- záněty kůže, herpes, bércové vředy.

Návod  k použití: 
- sprej lze používat místo zubní pasty na kartáček a pak stříknout do úst,

- bolest v krku nebo prevence -1x stříknout do krku a na krku zepředu zvenčí, 

- podle potřeby použít jako dezinfekci několikrát denně.

Balení: 50 ml, 150 ml



LAVYL 32 FLOW - SENSITIVE

Účinky: - rychlá dezinfekce ústní dutiny založená na přírodních ingrediencích,

- pro snadnou a efektivní ústní hygienu kdykoliv to potřebujete,

- funguje i na místech, kam nedosáhne zubní kartáček,

- odstraňuje zubní kámen, zubní plak a nečistoty i z mezizubních prostor,

- proti kazivosti zubů, protizánětlivé účinky,

- regenerace zanícených dásní,

- koriguje ne-škodné bakterie v ústní dutině,

- snižuje tvorbu povlaku na jazyku,

- blokuje toxiny ze zubních plomb.

Ústní voda s vysokou dezinfekční funkcí, s alkoholem a  bez alkoholu

Návod  k použití: 
- vypláchnout nezředěným roztokem ústní dutinu 2x denně

nebo dle potřeby,

- poskytuje svěží pocit, který vydrží dlouho,

- pro citlivé dásně používat verzi Sensitive.

Balení: 450 ml



LAVYL  LYMPH
Sprej na rozproudění lymfatického systému

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, na břicho v oblasti střev,...

Balení:  50 ml, 150 ml



LAVYL GENIE SPIRIT
Sprej s prvotní silou vesmírných vyslanců

První kosmetika na světě, která využívá minerály, stopové prvky a další starodávné látky 
nalezené v meteoritech, které jsou stavebními kameny vesmíru - a také života na Zemi.
Další speciální složkou je extrakt z konopných listů.

Účinky: - zvyšuje naši vnitřní harmonii a otevírá nekonečné možnosti v nás, 
- bezkonkurenční auraefektor a kosmetika,
- reguluje naši pohodu, náladu, chuť k jídlu, spánek, hladinu hormonů

a dobu odezvy našeho imunitního systému,
- je navržen tak, aby pomáhal udržovat vnitřní rovnováhu i uprostřed 

vnějších změn.
- uklidňující, kondicionující, harmonizující tělový sprej a auraefektor,
- může být použit pro citlivé na lepek, laktózu, diabetiky,

vegany a vegetariány, obsahuje látky, které 
při vstřebávání kůží mají i na ně pozitivní vliv.

Návod  k použití: 
- nastříkejte 2-3x denně 1-3 dávky na povrch pokožky

nebo jen stříkněte kolem těla do vzduchu a vdechněte.

Balení: 150 ml



LAVYL  ASTRIA
Sprej na ošetření a prevenci strií

Při rychlém růstu, výrazném přírůstku hmotnosti nebo úbytku hmotnosti 
se pojivová tkáň pod kůží nedokáže změnit ve stejném rozsahu jako samotná 
pokožka. Pojivová tkáň tedy praskne nebo se roztrhne a na pokožce se objeví 
pruhy expanze, tzv. strie.

Účinky: - zpevňující sprej na korekci a vyblednutí již vytvořených pruhů,
- zlepšení je patrné již po 28 dnech,
- prevence strií pro těhotné, při rychlém nabírání hmotnosti,
- vyživuje, hydratuje a dělá pokožku pružnější i v hlubokých 

vrstvách.

Návod  k použití: 
- nastříkejte 1-3 dávky na postižený povrch pokožky 4-5x denně 

Balení: 150 ml



LAVYL BLISSIA
Sprej pro intenzivní hydrataci pokožky

Hydratace je pro kůži životní nutností. Když se obsah vody v kožní tkáni 
sníží, pokožka se stává unavenou, vrásčitou nebo napjatou. Jedinečné 
složení zvyšuje vlhkost pokožky a posiluje hydrolipidovou ochrannou 
vrstvu, která je klíčem k uchování životodárných zásob vody.

Účinky: - prokazatelně snižuje transepidermální ztrátu vody, 
tj. vypařování vody z pokožky,

- pokožka za 28 dní je hydratována o 20 %

Návod k použití:
- nastříkejte 2-3x denně 1-3 dávky na povrch pokožky

Balení:    150 ml



LAVYL BABY
Krém pro jemnou dětskou pleť

Ochranný a výživný tělový krém pro nejmenší - miminka, batolata a děti.

Obdobné vlastnosti jako sprej Lavyl Auricum Sensitive - hustý krém 
poskytuje ochranu i při mechanickém namáhání kůže.

Účinky: - ochrana a zklidnění podrážděné, zarudlé oblasti pokožky 
pod plenkami a podpora její regenerace,

- opruzeniny, lišeje, vyrážky,
- na zvláčnění pokožky celého dětského tělíčka,
- krém i pro dospělé - účinný při podráždění nebo poškození 

epitelu, pro změkčení pokožky.

Návod  k použití: 
- malé množství krému naneste a rozetřete na postižené místo.

Balení: 200 ml



LAVYGUARD BUBBLE
Tekuté mýdlo na ruce

Gelové mýdlo kombinuje komplexní příznivé účinky mistrovské esence 
série Lavyl se zvýšenými hygienickými potřebami každodenního života.

Účinky: - jemně čisticí prostředek na ruce, 
- účinně přispívá k potlačení patogenů,
- nevysušuje, vyživuje a chrání pokožku rukou

a vytváří na ní ochrannou vrstvu.

Návod  k použití: 
- malé množství gelu napěňte s vodou v dlaních, 

krátce je omývejte a poté opláchněte vodou,
- lze použít jako mýdlo na celé tělo.

Balení: 200 ml



LAVYL  NOSE
Nosní sprej s aplikátorem

Účinky: - řešení respiračních chorob, 
- poruchy dýchání,
- horečka, bolest hlavy,
- bolest v krku, v uších,
- nosní problémy,
- zanícení dutin,
- alergie, angína,
- suchá nosní sliznice,
- symptomy astmatu,
- chronické problémy obličeje,
- záněty očních a ušních dutin,
- rychlé řešení ORL u malých dětí.

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

do ucha nebo přímo do krku

Balení: 30 ml / 3 ks



LAVYL  ALLIN

Návod k použití:
- nanést tenkou vrstvičku na problematické místo,

- při akutních případech použít několikrát za den, 

nejlépe společně s „čípky“ Lavyl Allin.     

Balení:   100 ml

Krém v tubě

Účinky: - doplněk k čípkům Lavyl Allin – intenzivnější působení 

zevně a zevnitř,

- konečník, hemeroidy, pohlavní orgány,

- menstruační bolesti,

- infekce kůže, zapaření, opruzeniny, popáleniny, 

odřeniny, opary, vyrážky,

- kožní problémy kdekoli na těle,

- zklidnění podrážděné pokožky,

- zvláčňující a vyživovací krém na ruce, paty, lokty, 

kolena,...

- pohodový prožitek při sexu u žen a mužů.



LAVYL  BODY
Tělové mléko pro celkovou péči o pokožku těla

Účinky: - regeneruje buňky, 
- použití jako hydratační krém na tělo i obličej,
- má protizánětlivé účinky, je antibakteriální,
- působí proti plísním, ekzémům, lupénkám,
- zklidní a zvláční příliš opálenou kůži,
- problémy pohybového aparátu - bolestivé klouby, záda,...
- tlumí bolesti - použít společně se sprejem Lavyl Auricum
- po depilaci, po holení,
- odřeniny či jiné podráždění kůže,
- akné,
- celulitida, strie,
- bolestivá kůže.

Návod k použití:  
- malé množství naneseme na povrch těla 

či postižené místo a jemně vmasírujeme do pokožky.

Balení:    200 ml



LAVYL  HAIR
Šampón / vlasový balzám

Regenerace vlasové pokožky, vyživuje kořínky vlasů a harmonizuje
celou oblast hlavy - příznivý efekt na sluchové, zrakové a čichové orgány.

Účinky: - analgetický a protizánětlivý účinek,
- působí proti plísním, bakteriím, 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: 
- použít jako běžný šampón,
- 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  CLEAN
Sprchový gel, tekuté mýdlo

Účinky: - tekuté mýdlo na ruce a tělo,
- přísada do koupele,
- odličovadlo make-upu.
- v kombinaci s tělovým mlékem Lavyl Body 

podporuje regenerační procesy kůže.

Návod k použití:
- naneseme malé množství na mokrou pokožku, 

rozetřeme s vodou do pěny a necháme působit 
aspoň 30 sekund, poté opláchneme.

Balení:     200 ml



LAVYLO Lipbalm
Pomáda na rty

Účinky: - regenerace suchých, okoralých a
popraskaných rtů v zimě i v létě, 

- na prasklé koutky a opary,
- zjemnění kůže,
- působí hloubkově,
- na drobné odřeniny, popáleniny,
- praktické cestovní malé balení.

Návod k použití:
- rozetřít tenkou vrstvičku na ošetřované místo,   
- dle potřeby použít několikrát denně. 

Balení:    15 ml / 5 ks 



Nápojový koncentrát – „nanodžus“

Účinky: - pročištění celého trávícího traktu – především střevních stěn
od nánosů usazenin,

- tonizace vnitřních orgánů,
- prevence proti civilizačním chorobám, 
- proti baktériím, plísním, virům, 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 rozdělit do 2 dávek - 2x 7,5 ml 
vypít ráno a večer

Balení: 450 ml = 30 l nápoje – množství na 1 měsíc

HAEVYL  IMPULSE



HAEVYL  3.I
Ústní sprej

Účinky: - podporuje koncentraci a vitalitu mysli, šetří vaši energii,
- harmonizuje energetickou hladinu člověka,
- mimořádné vlastností produktu jsou vzpruhou pro celý organismus,
- dostává vědomí do „nadhledu“, 
- uklidňuje a zbavuje nutnosti brát antidepresiva,
- vhodný pro hyperaktivní a autistické děti,
- pro koncentraci a soustředění u sportovců,
- výborná energetická podpora pro manažery, studenty a řidiče

Návod k použití:
- stříknout 1 - 2x pod jazyk, během dne opakovat,
- účinek do 5 min.,
- doba působení až 5 hodin

Balení:    30 ml / 5 ks 



PENTYLL:HEART
Tablety pro srdíčko a krev

Účinky: - pročištění a harmonizace kardiovaskulárního a
cévního systému,

- uvolnění nánosů a usazenin z povrchu cévních stěn,
- vyčištění od tuků usazených v krevním řečišti,
- harmonizace arytmie a bušení srdce,
- zharmonizování energie a funkce srdce, jater, ledvin,...
- prevence proti civilizačním chorobám, 
- prevence vzniku infarktu a mozkových příhod,
- eliminace křečových žil,
- zlepšení prokrvení končetin.

Návod k použití:  
- doporučená denní dávka – 3x denně 1 tabletu
- preventivně – 1 tabletu 1-2x denně
- zapít vodou

Balení: 90 tablet - množství na 1 měsíc



ORYLIUM BLEU
Tablety pro mozek a nervy

Návod k použití:  
- 2x denně 1 tabletu rozpustit v ústech,
- doporučené použití - 2 balení po sobě,
- preventivně - 1 tableta 1x denně

Balení: 60 tablet - množství na 1 měsíc

Účinky: - harmonizace nervových propojení,
- urychlení nervových synapsí,
- kvalita propojení šišinky mozkové,
- zlepšení paměti,
- prevence proti civilizačním chorobám, 
- může zabránit vzniku mozkových příhod,
- zkvalitnění života,
- nadhled na životní situace.



PENTYLL C-GUARD
Tablety – vitamínový doplněk výživy

Návod k použití:  
- 2x denně 1 tabletu

Balení: 60 tablet - množství na 1 měsíc

Účinky: Vitamin C je třeba neustále doplňovat, protože se rychle
vylučuje z těla pocením a močí jako vitamin, který se rozpustí ve vodě.
Stres, fyzická práce, kouření a užívání antikoncepčních tablet zvlášť
zvyšují vaši potřebu vitamínu C, stejně jako při horečnatých onemocněních
a pooperačním zotavení stojí za to užívat jejich ve zvýšené dávce.

1 tableta obsahuje 500 mg vitaminu C, extrakt z aceroly, rutin a prášek 
ze zeleného čaje Matcha - a samozřejmě mistrovskou esenci Lavylites, 
díky níž je tato tabletka doplňku výživy jedinečná.

Dostatek vitaminu C pomáhá komplexně udržovat naše zdraví. 
Posiluje imunitní systém a optimalizuje hladinu hormonů. 
Stimuluje tvorbu kolagenu. 
Urychluje obnovu dásní, zubů a cévních stěn.
Pomáhá hojit rány a popáleniny.

Nezapomínejte, že předávkovat ve vodě rozpustné vitamíny je těžké, ale 
pokud někdo neustále užívá vysoké dávky vitamínu C, může to časem  
způsobit ledvinové kameny. Proto vám doporučujeme, abyste neužívali 
více než 2 tablety Pentyll C-Guard denně.



Kapky pro bezproblémové odvedení uvolněných kovů,

toxinů a škodlivin z těla – unikátní produkt
Uvolněné kovy nepřilnou ke stěnám jater a neusadí se v jiných částech těla. 

Těžké kovy (olovo, rtuť, kadmium, …) jsou příčinou mnoha závažných 

onemocnění. Pomáhá při bolestech hlavy.

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

Balení:  30 ml

Sprej na uvolnění těžkých kovů a toxinů z organismu

Návod k použití: 
- 3x denně stříkat na několik míst na těle – velké klouby, játra,...

Balení:   50 ml, 150 ml

LAVYLITES ODKOVOVACÍ KŮRA
dvousložkový program - kapky Solvyl FF + sprej Solvyl CC 
- pro pohodlné vyvázání a odstranění těžkých kovů z organismu

!!! Detoxikace od těžkých kovů má svá specifika - podrobný návod 

viz lavy-katalog a stránky www.lavy.cz

SOLVYL FULLFLEX

SOLVYL CC

http://www.lavy.cz/


Ochranné tělové mléko

Účinky: - ochrana před škodlivinami 
pronikajícími přes pokožku
ze znečištěného prostředí

Balení: - dávkovač - 200 ml
- 10 ml / 20 sáčků  

Detoxikační šampón

Účinky: - očista vlasů a pokožky hlavy od toxických 
nečistot ze znečištěného prostředí,

- pokožka hlavy je nejvíce kontaminovaná
škodlivinami a spadem z ovzduší,

Balení:  - dávkovač - 200 ml
- 10 ml / 20 sáčků  

SOLVYL BODY
SOLVYL CLEAN

SOLVYL HAIR

Sprchové tekuté mýdlo

Účinky: - odstraňuje toxické nánosy z pokožky      
nachytané ze znečištěného prostředí,

- omezuje průniku chlóru z vody do těla 
Balení:  - dávkovač - 200 ml

- 10 ml / 20 sáčků  



EXYOL SC
Olejíček – sérum s rostlinnými kmenovými buňkami

Účinky: - podpora regenerace pokožky,
- efektivní pomoc za použití rostlinných kmenových buněk, 
- výrazné zpomalení procesu stárnutí,
- na jizvy po operacích, strie, vitiligo,…
- skvrny na kůži postupně ztrácí barvu a mizí, 
- projasnění a barevné sjednocení pleti,
- ošetření vystouplých mateřských znamének a bradavic,
- vrásky se mohou zmenšit až vymizet.

Návod k použití: 
- aspoň 3x denně pár kapek vmasírovat na problematické místo,
- vydržet, jde o dlouhodobější proces výměny buněk,

Balení: 30 ml / s kapátkem



ANANGA
Pleťový noční krém-maska
a podkladní denní krém

Účinky:
- revitalizující a ochranný krém

Balení: 50 ml / s dávkovačem

AMRITA
Pleťový denní krém

Účinky:
- vyživující a regenerační krém

Balení: 50 ml / s dávkovačem

NOFRET
Jemný krém na oční okolí

Účinky:
- výživa a regenerace pro oční okolí,      
- na vrásky kolem očí

Balení: 15 ml / s dávkovačem

LEON
Krém na unavené oční okolí

Účinky:
- péče pro unavené oči,
- na kruhy pod očima

Balení: 15 ml / s dávkovačem



GEMMA BRIGHT
- jemný projasňující denní krém

Balení: 50 ml 

GEMMA HELVETIA 
- TOP krém nejvyšší kosmetické kvality 

na obličej a tělo

GEMMA PREVENT
- noční výživný pleťový krém

TOP KOSMETICKÉ KRÉMY
Pleťové krémy nejvyšší kvality
Podporují obnovit omlazující procesy v nejhlubších vrstvách pokožky, regenerující kosmetika



LAVYLION
Čokoládové medailonky

Gurmánská specialita - kombinace vysokého obsahu kakaa a aromat, 
která jsou charakteristická pro Lavylites.

Prémiová kvalita tmavé čokolády má blahodárné účinky na zdraví. 

Účinky: - pomáhá předcházet některým chorobám, 
- okamžitý osvěžující účinek,
- obsah kakaa 80%,
- z vysoce kvalitních tanzanských kakaových bobů,
- biokvalita - kakaové boby, kakaové máslo a třtinový cukr,
- zcela bez mléka,
- nízký obsah sacharidů,
- neobsahuje konzervační látky.

Návod k použití:  
- 12 sladkých chvil, malá hostina pro tělo i duši...

Balení: 12 ks v sáčku / 60 g



VITAPENTA MULTI 
Želé bonbóny

Multivitamínové želé bonbóny - doplněk výživy obsahující rostlinné 
oleje, minerály, vitamíny, cholin a inositol.

Účinky: - pokud naše tělo získá potřebné vitamíny, změna se 
může projevit i po pár dnech,

- zlepšuje se naše všeobecná pohoda,
- naše chování se stává energičtější,
- naše nálada je optimističtější,
- lépe se vyhneme nebo překonáme zdravotní problémy,
- jeden sáček obsahuje dostatečnou dávku potřebných 

vitamínů na celý měsíc.

Návod k použití:  
- dospělí - 2 ks denně

Balení: 60 ks v sáčku / 250 g



VITAPENTA LADY
Želé bonbóny

Multivitamínové želé bonbóny pro ženy - doplněk výživy obsahující 

rostlinné oleje a minerály.

Ženy a muži mají rozdílnou potřebu vitamínů.

Organismus žen vyžaduje zvláštní péči a pozornost v mnoha 

životních etapách. 

Účinky: - péče o zdraví žen v jakémkoli věku,

- udržování nadčasové krásy, 

- dostatečný přísun vitamínů a minerálů v době 

menstruačních cyklů a v těhotenství,

- doplněk v menopauze a při osteoporóze ve stáří.

- jeden sáček obsahuje dostatečnou dávku 

potřebných vitamínů na celý měsíc.

Návod k použití:  
- dospělí - 2 ks denně

Balení: 60 ks v sáčku / 250 g



VITAPENTA D3
Želé bonbóny

Gumový vitamínový doplněk stravy s rostlinnými oleji a vitamínem D3

Lahodná vitamínová pochoutka přirozené chuti obsahuje i mistrovskou 
esenci Lavylites

Účinky: - poskytuje dostatek vysoce kvalitního vitamínu D 
v zimních měsících, kdy se našemu tělu dostává málo 
slunečního světla a zásoby vitamínu D se postupně 
vyčerpávají,

- nedostatek vitamínu D zvyšuje šance na infekce, 
poškození kosterního systému a dokonce i 
kardiovaskulární onemocnění a nádory,

- cenné bylinné oleje navíc - olej z hroznových jader, 
levandule, šalvěj lékařská, rozmarýn, citrónová tráva  
indická, heřmánek římský - díky nim je jedinečný ve 
srovnání s jakýmkoli jiným podobným přípravkem.

Návod k použití:  
- dospělí - 2 ks denně (3000 IU vitamínu D) 

poskytne dostatek vitamínu D v zimních měsících

Balení: 60 ks v sáčku / 250 g



PRO NAŠE ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A KRÁSU

LAVYLITES

www.lavy.cz


