Lavyl Auricum -

Účinný prostriedok proti baktériám a zápalom

LAVYL AURICUM/ LAVYL SENSITIVE

Balenie: plastová fľaša/sprej - 150 ml/50 ml

Lavyl Auricum je širokospektrálny bylinný produkt, ktorý je jedinečný nielen z hľadiska
technológie výroby, ale aj z hľadiska pôsobenia. Má predovšetkým protizápalové a
antibakteriálne účinky, tlmí bolesť, ničí huby, plesne pôsobí ako inaktivátor vírusov,
regeneruje bunky.
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Zloženie : Aqua, Alcohol , Citrus Medica Vulgaris Peel Oil, Ribes Rubrum Fruit Extract,
Tocopheryl Acetate, Lecithin, Retinyl Palmitate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantium
Dulcis Oil, Melissa Officinalis Leaf Oil, Cananga Odorata Leaf Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil,
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil
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Manipulácia : Podukty Lavylites obsahujú konkrétne prípravky
vomeronasálnych matrixov (extrakty, esencie), ktoré sa usadzujú na
dne produktu, preto je nutné pred použitím produkt riadne pretrepať
(aby sa aktivovali účinné nanočastice). Po aplikácii prípravku uzavrite
nádobku vrcháčikom, aby sa minimalizoval únik prchavých látok.
Nádobka v ktorej sa prípravok predáva, bola špeciálne vyvinutá pre
tento prípravok, preto výrobca nedoporučuje jej obsah prelievať do
iných nádob. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte pri izbovej
teplote na tmavom mieste. Chlad, alebo pôsobenie vyšších teplôt,
znižujú účinný efekt prípravku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Návod na použitie:
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Strieka sa 1 x na zátylok a na postihnuté, bolestivé miesto 2-3 x krát
denne, podľa potreby. Pri výrazných bolestiach, aj každých 15 minút !
V prípade problémov v tráviacom trakte, 2x denne do 1 dcl vody 1-2 x
striekneme Lavyl Auricum (alebo Lavyl Auricum Sensitive) a
vypijeme. Pri respiračných problémoch môžeme inhalovať - 2-3 dávky
do horúceho bylinkového čaju.
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Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávajte pri izbovej teplote na
tmavom mieste . Chlad, alebo naopak vyššie teploty, môžu znížiť
účinný efekt prípravku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Vlastnosti :
 V prostredí ošetreného povrchu vytvára parný plášť účinnej látky, a tak pôsobí preventívne
v novej dimenzii.
 Pre špecifickú, nanoštruktúrovanú stavbu a mimoriadnu absorbčnú schopnosť sa priamo
zúžitkuje v bunkách (30–60 mp)
 Stimuluje mechanizmy samoliečenia. Regeneruje bunky, telomeráz-aktivátor
 Má intenzívny protizápalový a analgetický účinok
 Zastavuje krvácanie a tlmí bolesť
 Ničí plesne a baktérie, pôsobí ako inaktivátor vírusov a infekcií














Rieši problémy tráviacej sústavy od hrdla až po konečník vrátane hemoroidov (hrdlo, hrtan,
žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, konečník – hemoroidy)
Výdatne pomáha pri chorobách reprodukčných orgánov (plesňové infekcie, mykózy,
genitálne herpesy, bradavice, zápal prostaty a i.)
Lieči kožné problémy ako akné, kožné podráždenia po epilácii, natiahnutie kože, celulitídu,
strie, rastúce materské znamienka, bradavice, plienkové podráždenia pokožky a iné.
Účinný na lokálnu liečbu zápalov, rán, vredov a popálenín
Lieči povrchové kožné poranenia, modriny, štipnutia, hryznutia, bodnutia, rezné a tržné
rany, modriny, vykĺbeniny, odreniny, popáveniny a omrzliny
Výrazne zlepšuje stavy pri bolestivých kĺboch (reumatoidná artritída)
Výrazne zlepšuje stavy pri bolestiach v oblasti drieku (krížna kosť)
Výrazne zlepšuje stavy pri bolestiach chrbta a krčných stavcov
Pomáha pri zápaloch kostnej drene
Účinný pri chorobých v dentálnej oblasti, ústna chirurgia - zápal ďasien, parodontóza, afty,
plesňové ochorenia ústnej dutiny
Účinný pri liečbe respiračných chorôb - (poruchy dýchania, astma)
Rieši problémy so sluchom
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V laboratórnych prieskumoch sprej vo veľmi širokom spektre ukázal svoj Gram-pozitívny a
Gram-negatívny baktericídny a fungicídny účinok. Presvedčivo malé koncentrácie dokázali, že sú
účinné aj proti inak nepoddajným baktériám, MRSA (Methycillin-rezistentný Staphylococcus
aureus), ktoré spôsobujú väčšinu nemocničných infekcii.
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Lavyl Auricum obsahuje výlučne prírodné látky. Špeciálna konštrukcia nanoštruktúry je vhodná
priamo pre bunky a zabezpečuje ich mimoriadnu absorpčnú schopnosť.
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Lavyl Auricum obsahuje alkohol, preto sa môže pri dlhodobejšom používaní prejaviť vysúšanie
pokožky.
Lavyl Auricum bol testovaný aj vo veterinárnej medicíne pri liečbe stavov po operácii,
poraneniach, infekciách atď, kde bol zaznamenaný blahodárny účinok prípravku na rýchlu
regeneráciu postihnutých zvieratiek.
Verzia produktu "Sensitive" (neobsahuje alkohol), má úplne rovnaké účinky ako Lavyl
Auricum, jediný rozdiel je v tom, že sa pomalšie vstrebáva. Je určená predovšetkým pre deti a
tých, ktorí majú citlivú pokožku.
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Balenia: 150 ml, 50 ml
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Lavyl Auricum Sensitive môžu pacienti vyskúšať aj na zníženie vysokého krvného tlaku
a migrény. Lavyl Auricum Sensitive stačí streknúť pod jazyk. Účinok bude oveľa rýchlejší.
Bolesti hlavy zmiznú takmer okamžite (1x strek pod jazyk na bolestivé miesto). Vysoký krvný
tlak sa znormalizoval počas 15 minút z 180/110 na 135/90, keď sa použil 1 strek pod jazyk
a 1 strek na oblasť srdca dopredu aj dozadu. Štyrikrát za deň sa takto striekal Lavyl Auricum
Sensitive a po týždni bol krvný tlak v normálnych hodnotách. To isté môžete vyskúšať aj pri
bolestiach v krížoch. Bolesť rýchlo ustúpi, takže používanie daného liečiva pod jazyk a na
bolestivé miesto samoliečebný efekt urýchľuje, je to akoby super rýchla prvá pomoc.

Upozornenie :
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Pri používaní Lavyl Auricum sa u Vás môžu vyskytnúť vyrážky, pretože koža je najväčší
vylučovací orgán a chce sa zbaviť toxínov čo najrýchlejšie. Je to však veľmi zriedkavá
reakcia, ktorá je skôr dobrým znamením ako zlým. Mnohí si to však pletú s alergickou reakciou,
čo nie je pravda. Je to proces samočistenia organizmu. Vtedy treba dávky znížiť na 1 strek a
piť veľa čistej pitnej vody. Ono to svrbí, je to nepríjemné, ale za pár dní sa telo vyčistí,
vydýchne a bude ako novonarodené, vyrážky zmiznú.
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Pri výskyte vyrážok skúste vyskúšať Lavyl Auricum Sensitive a pridať aj Lavyl LPH na vyčistenie
lymfatického systému a piť s 2-3 litrami vody!
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Lavyl Nose
Vhodný na nádchu, alergie, herpesy a chronické problémy nosovej dutiny...
LAVYL Nose je určený pre náš dýchací systém, ktorý je zložitý a mnohokrát
zanedbávaný.
Rieši respiračné choroby (poruchy dýchania), zápaly dutín, alegrie, suchú sliznicu,
symptómy astmy, nádchu
- skľudnňuje a hydratuje nosnú sliznicu
- zmierňuje opuch sliznice, uvoľňuje hlieny
- obnovuje priechodnosť nosných dutín
- pomáha obmedzovať nočné chrápanie
- rieši poruchy dýchania spojené s alergickými reakciami
- účinne pomáha pri symtómoch astmy
POUŽITIE : 1-3 x denne jeden vstrek do nosa

Lavyl 32
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Lavyl 32 je určený pre ústnu dutinu. Tento produkt s výnimočným účinkom
popri každodennej starostlivosti o ústnu hygienu eliminuje infekcie neznámeho
pôvodu, rozjasňuje a chráni zuby.
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Blokuje toxické látky, má silný sterilizačný účinok, znižuje zápal,
minimalizuje jazykový povlak,
Je mimoriadne účinný pre veľmi nepríjemné „drobné” infekcie ako afty,
herpes, pleseň.
odstraňuje nečistoty medzi zubami,
nanoefektívne komponenty zabraňujú tvorbe povlaku.
Bieli zuby - už od prvého použitia sú zuby svetlejšie a jasnejšie.
Eliminuje zubný kameň, zabraňuje jeho znovutvoreniu, zosvetluje sklovinu.
Pôsobí ako regenerátor ďasien, udržuje v poriadku, tonizuje.
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Jeho použitie je zvlášť odporúčané pri implantátoch a zubných protézach. Má
výrazne dezinfekčný, protizápalový, regeneračný efekt a bráni zapáchajúcemu
dychu.
Použitie: Produkty Lavylites obsahujú konkrétne prípravky vomeronasálnych matrixov (extrakty, esencie),
ktoré sa usadzujú na dne produktu, preto je nutné pred použitím produkt riadne pretrepať. Sprej sa aplikuje
do ústnej dutiny. Zuby si najprv umyte klasickou zubnou pastou. Po umytí streknite kolmo na zubnú kefku
Lavyl 32 (1-2 dávky), následne na zuby, ďasná a jazyk. Zubnou kefkou jemne čistíte ústnú dutinu cca 1-2
minúty, jemne peniacu zmes vypľúvajte a vyplachujeme ústa. Po poslednom opláchnutí steknite 1-2 dávky
produktu kefku, rýchlo pretrite na zuby, zvyšok vypľujte, ale už nevyplachujte vodou. Zubnú kefku
dôkladne umyte.
Balenie: 150 ml / 50 ml

LAVYL Allin - (čípky pre ženy i mužov - telové maslo)
Vhodný na problémy s prostatou, zlatou žilou, pri
gynekologických a urologických ťažkostiach.

Liečba:


choroby reprodukčných orgánov




plesne, mykózy, výtoky, myómy, krčok
zápal črevného systému (hrubého aj tenkého čreva)



rýchly účinok na hemoroidy



zápal prostaty



problémy s menštruáciou (nepravidelná, silná, bolestivá
alebo vôbec žiadna)



plesňové infekcie



pohlavné choroby
zápal močového mechúra a močových ciest



Použitie:
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Ak je to bežný problém, tak používať 1x denne 1 ks. Pri akútnych problémoch užívať
1 x ráno a 1 x pred spaním.

rt y

Solvyl CC a Solvyl Fullflex
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Od obdobia industralizácie sa toxické znečistenie kovmi sa
stáva čoraz väčším a neriešeným problémom verejného
zdravotníctva.
Solvyl CC preniká do hĺbky tkanív, kde uvoľňuje toxické
ióny ťažkých kovov. Obsahuje zušľachtený Coriande Sativum
- špeciálny extrakt s nanoefektom. Pri užití cítiť okamžité
zlepšenie. Eliminácia toxických látok sa výrazne zrýchli s
prípravkom Solvyl Fullflex.
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Solvyl Fullflex tento prípravok odstraňuje toxické ióny
ťažkých kovov (ortuď, olovo, kadmium, hliník...), ktoré
prenikli do buniek cez bunkovú stenu, alebo sú umiestnené v
medzibunkových priestoroch. Zabraňuje a zároveň prechádza
znovuukladaniu ťažkých kovov v organizme.

in

Vyrába sa nanotechnologickou aktiváciou z rastlinných a
minerálnych účinných látok.
Najprv sa 3 dni používa SOLVYL FULFLEX, následne sa
aplikuje SOLVYL CC.
Aplikácia : 3 - 5 x denne steknúť na ošetrované miesto.
Súčasne pri každom ošetrení sa 1 x strekne na lakeť, zápästie, pečeň a ladviny
Balenie :

Solvyl CC 50 ml, alebo 150 ml a Solvyl Fullflex 30 ml
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LAVYL LPH -

Používať pri detoxikáciii lymfatického systému tela

1) Opatrnost. Začať jedným streknutím na postihnutú oblasť ráno, večer pridať aj 1x streknutie na oblasť
pečene. Postupne môžeme pridávať ďalšie miesta a zvyšovať počet streknutí za deň. Na jedno miesto
aplikujeme max. dve streknutia, viac je zbytečné. Pri bolestiach, nevoľnosti a pod. prestante s navyšovaním,
ale pokračujte.
2) Efektivita. Zásada: 2 produkty + 2 smery, teda voliť dva rôzne produkty a voliť smer zvonku dovnútra
(strek na pokožku - oblasť postihnutého miesta) a z vnútra von (do úst a zapiť). Vždy dobre pretrepať pred
aplikáciou.

Ďalšie zvýšenie účinnosti prinesie aplikácia na nasledujúce miesta: zátylok, bedrá, pupok,
temeno.
3) Vytrvalosť. Je potrebné dať telu k regenerácii dostatočný čas. Pokiaľ roky trpelo, doprajme mu aspoň
mesiace na regeneráciu. Výsledok se môže dostaviť do pár minut, dní, týždňov nebo mesiacov. Každý jsme
iný a rovnako sú aj príčiny vzniku problému. Náš mozok vie, čo má riešiť ako prvé, ale treba mu pomôcť.
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4) Dôvera. Produkty pracujú z vnútra von, bunkou začínajúc. Očakávejte posuny k lepšiemu a pozorujte ich
nástup. Najrychlejšie se uzdravujú zvieratá, nekomplikujú si situáciu pochybnosťami a hlavne nemyslia
negatívne.
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5) Doba aplikácie. Do vyriešenia problému, ideálne pravidelne aspoň 1 streknutie ráno a 1 večer na zátylok
pre tvorbu potrebných hormónov a enzýmov.
Stalo sa vám, že ste si nahmatali napríklad na krku nejaké hrčky? Ide o zväčšené
uzliny, ktoré môžu signalizovať problém s lymfatickým systémom. Ten je
súčasťou imunitného systému, ktorý zabezpečuje obranyschopnosť organizmu. Je
tvorený lymfatickými cievami a uzlinami. Nachádza sa v žalúdku, čreve, krčných
mandliach, kostnej dreni, detskej žľaze a slezine. Cez lymfatický systém preteká
tekutina – lymfa, ktorá sa filtruje v lymfatických uzlinách. Tu sa zachytávajú
baktérie, vírusy a iné cudzie látky, ktoré sú následne zničené bielymi krvinkami.

rt y

n
u
o
c

Ak príde v niektorom mieste lymfatického systému k nahromadeniu toxínov,
pohyb lymfy sa spomalí a začne dochádzať k opuchom. Pokiaľ v lymfatickom
systéme vzniknú ložiská, nahromadené toxíny vytvárajú zápaly, ktoré za
spoluúčasti iných javov môžu naštartovať vážne problémy napr. zhubné procesy
lymfatických tkanív.
Ako záťaž sa v lymfatických cievach najčastejšie nachádzajú pliesne, chemikálie,
zbytky po očkovaní, ťažké kovy a pod. Jednou z najhorších záťaží sú chrípkové
vírusy. V lymfatickom systéme sa môžu hromadiť akékoľvek látky, pretože k jeho
funkcii patrí odvádzať ich z tela von. Prakticky neexistuje chronicky chorý človek,
ktorý by nemal ložisko v lymfatickom systéme (zápaly stredného ucha, angíny a
pod.) V týchto prípadoch lymfa s nachytanými toxínmi nemôže prejsť uzlinou,
ktorá sama chrlí do okolia toxíny. Odtiaľ sa potom tieto jedy rozširujú do celého
tela. Lymfatický systém je ovládaný materským orgánom slezinou a je zaťažovaný
toxínmi z ložísk, ktoré v nej vznikajú. Slezina je z hľadiska detoxikácie veľmi
dôležitým orgánom.
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Lavyl Lymph je účinný prípravok, ktorý odbremení lymfatické uzliny, zvyšuje priepustnosť lymfatického
systému a zvýšuje kapacitu komunikačných kanálov pri prenose informácií, zabráňuje narušeniam, ktoré
zapríčiňujú preťaženie lymfatického systému. Jedinečné nanoefektory podporujú činnosť lymfatického
systému bez vedľajších účinkov. Lavyl Lymph má tiež antiperspiračný účinok, odstraňuje zápach.
balenie : 50 ml , alebo 150 ml

Zoznam všetkých produktov rady Lavyl – Solvyl - Exyol
LAVYL SERIES
Lavyl Auricum - univerzálny sprej má širokospektrálne použitie ako analgetikum,
je antibakteriálny, zastavuje krvácanie, rieši tráviace problémy, kožné problémy,
problémy s kĺbmi, gynekologické a urologické problémy, regeneráciu buniek po
úraze..
Lavyl Auricum Sensitive - pre veľmi citlivú pokožku, účinok totožný ako Lavyl
Auricum
Lavyl Lymph - na ošetrenie lymfatického systému, posilňuje obranyschopnosť tela
Lavyl 32 - určený pre ústnu dutinu a zuby, má bieliaci účinok, odstraňuje zubný kameň
Lavyl Hair - šampón regeneruje pokožku a vlasy od korienkov
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Lavyl Body - telové mlieko chráni pokožku - má všetky účinky ako Lavyl Auricum
Lavyl Clean - sprchový gél chráni pokožku - má všetky účinky ako Lavyl Auricum
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SOLVYL SERIES

Solvyl Fullflex - odstraňuje ťažké kovy z organizmu

Solvyl Clean Cell (CC) - odstraňuje toxické látky z tela
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Solvyl Hair - šampón ošetrujúci vlasy v znečistenom prostredí
Solvyl Body - telové mlieko chrániace pokožku pred toxínmi
Solvyl Clean - sprchový odstraňuje toxíny a ťažké kovy z pokožky
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EXYOL SERIES

Exyol Stem Cell (SC) - olej regenerujúci kmeňové bunky v koži, má anti-age
efekt

Exyol SC Oil - hydratačné sérum na tvár
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Aplikácia Exyol Series zviacnásobí sebaregeneráciu pokožky, zvráti a spomalí proces starnutia. Vrásky sa
zmenšujú, fľaky stratia farbu a potom zmiznú.
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Kmeňové bunky v epiderme - najnižšej vrstve pokožky nepretržite liečia poškodenú vrstvu buniek.
Starnutím pokožky obnova kmeňových buniek klesá. Vlastná technika získavania kmeňových buniek a
patentované použitie nanoefektívnych komplexov ukazujú extrémne pozitívny účinok pri regenerácii kože.

Viac informácií o produktoch - objednávky - registrácia pre e-shop
Ľubomír Baranovič

ID (uvádzajte pri registrácii) : 257624

lavylites@country-beat.sk
+421 948 273 907

