
MĄDROŚĆ 
I SIŁA NATURY

Haevyl to seria do zadań specjalnych.

1. Haevyl 3.I
5 x 30 ml/98,40 euro

Wspomaga pracę układu nerwowe-
go. Podnosi poziom energii i wspiera 
zmęczony i zestresowany organizm.

Pozytywny wpływ* odnotowano mię-
dzy innymi w przypadkach:
- Spadek energii, zaburzenia snu
- Depresja, stany lękowe, jąkanie
- Nadmiar pracy, nauka do egzaminu
- Alzhaimer, Parkinson

2. Haevyl Impulse
450 ml/66,42 euro

Wspomaga pracę jelit, doprowadza do 
równowagi ich florę bakteryjną, wspo-
maga regenerację układu trawiennego.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Zaburzenia żołąkdowo-jelitowe
- Obniżona odporność
- Nieszczelne jelito
- Wspomaganie odchudzania

3. Adlyb
50ml/221,40 euro

Sprawny, zadowolony mężczyzna

4. Elysyol
50 ml/221,40 euro

Spełniona, szczęśliwa kobieta.

Seria Haevyl 
– równowaga, odporność, witalność

1. Pentyl Heart
90 tabletek/76,26 euro

Wspomaga pracę serca, 
regeneruje naczynia krwionośne, 
poprawia wydolność.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Zawał serca, choroba wieńcowa
- Arterioskleroza, wylew, udar
- Nadciśnienie, arytmia
- Żylaki, cukrzyca

2. Orylim Bleu
60 tabletek/76,26 euro

Suplement diety, zawiera cynk i witaminę D3. Rewelacyjnie po-
prawia komunikację pomiędzy neuronami. Powoduje większą kon-
centrację, wspomaga twórcze myślenie.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Poprawa inteligencji emocjonalnej
- Wzmocnienie intuicji
- Synchronizacja organizmu
- Jasność i swoboda myślenia
- Usuwa problemy z koncentracją

* na bazie poszczególnych przypadków.

Regulacje prawne: w rozumieniu ustawy kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub mie-
szanina, przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skóra, włosami, wargami, 
paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, 
których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, 
ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie zapachu
Dz.U.2013.0.475 tj. - Ustawa z dnia 30 marca 2001r. O kosmetykach. W niniejszej broszurze 
zostały ujęte indywidualne doświadczenia oraz przykładowe zastosowanie tych produktów. Nie 
są one postrzegane jako środki lecznicze.

Seria Pentyll 
– wsparcie układu krążenia, intuicja

Jak zarabiać i budować 
stabilizację finansową?

Uczestnictwo w programie bonusowym i wspólne budowanie 
międzynarodowych struktur, z biegiem czasu pozwoli na uzyskanie 
niezależności finansowej.

Skontaktuj się z osobą, od której otrzymałeś ulotkę. Ona pokaże 
Ci jak i pomoże wykorzystać szansę!

 Więcej informacji na stronie 

www.bestenergy4life.com
w zakładce STREFA DLA GOŚCI.

Proste stosowanie, 
błyskawiczne działanie!

Profilaktyka i regeneracja 
dla naszych komórek!

Regularne spryskiwanie minimum 2-3 razy dziennie wyznaczo-
nych miejsc, wspiera regenerację komórek, pozytywnie wpływa 
na spowolnienie procesu starzenia oraz znacząco podnosi poziom 
energii komórkowej, co może przeciwdziałać przyszłym proble-
mom ze zdrowiem!

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć

Zasada symetrii:
Spryskując kończyny lub narządy parzyste

(uszy, nerki itd.),
preparat rozpylamy zawsze na obie strony.

Spray rozpylać 
na twarz i ciało 

z odległości 
20-25 cm

Procedura codzienna do stosowania rano i wieczorem.
Poprawia przepływ energii wzdłuż kręgosłupa
i harmonizuje pracę narządów wewnętrznych.

PRZÓD

Spryskać dwa 
miejsca:
okolice wątroby 
i śledziony

TYŁ

Spryskać 
kręgosłup 

z góry na dół 
(wystarczy kark 

i okolice lędźwi)
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Jak kupować taniej?

Tworzymy klub konsumencki, 
w którym otrzymasz pełne wsparcie. 

Polecanie w oparciu o własne doświadczenia jest najlepszą rekla-
mą. Lubimy pomagać, a nasz pozytywny przykład najlepiej potrafi 
zachęcić znajomych do zastosowania preparatu. Mamy satysfakcję 
a jednocześnie sami dzięki temu możemy korzystać ze zniżek.

Skontaktuj się z osobą, od której otrzymałeś ulotkę, ona popro-
wadzi Cię i udzieli wszelkiej pomocy!

    
Każdy klubowicz ma możliwość gromadzenia punktów bonuso-

wych i korzystania z rabatów do 90% wartości zakupów.

Dzięki temu może korzystać z dużej ilości preparatów i szybko 
odczuć pozywywne efekty ich działania.

98,40 euro
 Możesz zapłacić tylko

9,84 euro



O co chodzi?
Bioinformacja, czyli wymiana informacji pomiędzy komórkami, 

tkankami i organami następuje w formie impulsów elektrycznych. 
To przepływ prądu elektrycznego z komórki do komórki, z organu 
do organu itd. Każda żywa komórka odpowiada na każdy impuls, 
czyli na każdą informację, którą niesie nawet przelotne i krótko-
trwałe oddziaływanie takiej czy innej fali. Może to być pozytywna 
fala (rośliny lecznicze, zioła, minerały, kamienie szlachetne itd.), 
która podtrzymuje właściwy stan organizmu, lub negatywna (te-
lefonia komórkowa, fale radiowe, Wi-Fi, Bluetooth i inne), które 
powodują w organizmie deformacje, co w rezultacie prowadzi do 
choroby. Najważniejszy jest regularny i harmonijny przepływ tych 
pozytywnych fal, jednak dzisiaj, dla przeciętnej osoby jest to w na-
turze, prawie niemożliwe. Dlatego tak ważne i kluczowe jest to, że 
dzięki kosmetykom z bioinformacją mamy możliwość uzupełnić te 
niedobory a co za tym idzie, dotrzeć do przyczyn wszelkich dolegli-
wości i zadziałać niezwykle skutecznie.

Preparaty bioinformacyjne działają siłą pozornie niezauważalną. 
Jednakże poprzez regularne stosowanie potrafią tą delikatną siłą 
czynić „cuda”. W powtarzalności siła! 

Reakcja zwrotna to reakcja organizmu na bioinformację. Mecha-
nizmy obronne zaczynają pobudzać się, a z organizmu wydalane są 
produkty toksyczne.

Częstotliwość bioinformacji zawartych w produktach Lavylites 
przywraca naturalny, indywidualny wzorzec naszego ciała.

3. Lavyl 32
150ml/76,26euro, 50ml/31,98euro

Łagodzący kosmetyk pielęgnacyjny do jamy ustnej oraz tkanki kost-
nej.

Pozytywny wpływ* odnotowano między innymi w przypadkach:
- Paradontoza, krwawienie i stany zapalne dziąseł
- Stany zapalne i bólowe zatok, uszu, gardła i migdałów
- Nadwrażliwość zębów
- Po zabiegach dentystycznych:  

implanty i mostki
- Afty, pleśniawki, owrzodzenia, 

opryszczka
- Przy protezach i aparatach  

ortodontycznych
- Silny efekt przeciwbólowy przy 

problemach ze stawami i kośćcem

4. Lavyl Lymph
150ml/76,26 euro, 50ml/31,98 euro

Wspiera, regeneruje i usprawnia pracę 
układu limfatycznego.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Zastoje limfy, obrzęki limfatyczne
- Brak ruchu
- Choroby utrudniające poruszanie się
- Nadmierna potliwość

5. LaVylo - Lipbalm
8 sztuk w opakowaniu 29,52 euro

Balsam do ust z woskiem pszczelim

Pozytywny wpływ* odnotowano między innymi w przypadkach:
- Zapobiega opryszczce
- Nawilża i ujędrnia usta
- Stymuluje produkcję kolagenu
- Zapobiega chorobie lokomocyjnej
- Doskonały na wysuszoną skórę stóp, 

kolan, łokci

6. Lavyl Nose
30ml x 3 szt/49,20 euro

Spray pomocny przy wielu problemach w obrębie zatok, górnych 
dróg oddechowych i uszu.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Alergie, katar sienny
- Astma
- Przewlekłe stany zapalne 
 i bóle zatok
- Zapalenie ucha, szum w uszach
- Zaburzenia powonienia
- Przeziębienia
- Nawilża śluzówki nosa

7. Lavyl Body, Lavyl Clean, Lavyl Hair
200ml/22,14 euro

Pielęgnacja ciała za pomocą tylko  
naturalnych składników.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Przewlekłe zapalenie stawów
- Osłabieniu tkanki łącznej
- Trądzik, zapalenia skóry
- Pobudzenie uśpionych cebulek
- Zmniejszenie wypadania włosów

8. Allin Body Butter
15 szt/49,20 euro

Bardzo dobrze wchłania się przez błony śluzowe oraz skórę.

Pozytywny wpływ* odnotowano między innymi w przypadkach:
- HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
- Mięśniaki i cysty ginekologiczne
- Prostata, hemoroidy
- Nietrzymanie moczu
- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
- Stopa cukrzycowa, owrzodzenia
- Bóle mięśni, stawów, reumatyzm, ar-

tretyzm

Zestaw do kompleksowej detoksykacji 
organizmu.

1. Solvyl Fullflex
30 ml/92,25 euro

2. Solvyl CC
150ml/76,26 euro 50ml/31,98 euro

Preparaty wspomagające  
wydalanie toksyn i metali ciężkich (aluminium, kadm, ołów, rtęć!)

Pozytywny wpływ* odnotowano między innymi w przypadkach:
- Odciążenie całego organizmu
- Redukcja zalegających w organizmie toksyn
- Wspomaganie odtruwania przez jelito
- Poprawa stanu osób z chorobami przewlekłymi
- Złagodzenie dolegliwości bólowych
- Redukcja potliwości

Uwaga:
preparaty nie zalecane małym dzieciom i kobietom w ciąży!

3. Solvyl Body, Hair, Clean
200ml/22,14 euro

Kompleksowa pielęgnacja całego cia-
ła, bardzo pomocna podczas procesu 
detoksykacji, szczególnie wskazana 
u osób pracujących w warunkach szko-
dliwych lub okresowo narażonych na 
działanie takich substancji. Dodatko-
wo wspiera wyprowadzanie toksyn po-
przez skórę i oczyszcza włosy. Zaleca 
się profilaktyczne stosowanie również 
poza procesem detoksykacji, naprze-
miennie z Lavyl Body, Hair i Clean.

Seria Lavyl 
– naprawa, regeneracja, odbudowa

Seria Solvyl 
– oczyszczanie, detoksykacja

1. Lavyl Auricum
150ml/76,26 euro, 50ml/31,98 euro

Łagodzący kosmetyk pielęgnacyjny w postaci 
aerozolu, który jest w stanie natychmiast zak-
tywizować procesy samouzdrawiania oraz rege-
neracji. Wersja z alkoholem.

Pozytywny wpływ* odnotowano m.in. przy:
- Ból kręgosłupa, kolana, barków
- Rwa kulszowa
- Migrena
- Tamowanie krwawienia.
- Tarczyca
- Łagodzi dolegliwości organów wewnętrznych  

i przyspiesza ich regenerację
- Przeciwgrzybiczny i przeciwbakteryjny, dezaktywuje wirusy

2. Lavyl Auricum Sensitive
150ml/76,26 euro, 50ml/31,98 euro

Wersja bez alkoholu polecana szczególnie dla 
dzieci i osób o niskim progu bólu.

Pozytywny wpływ* odnotowano m.in. przy:
- Uszkodzenia powierzchni skóry, otarcia
- Oparzenia, oparzenia słoneczne
- Problemy skórne, egzemy, łuszczyca, 
 atopowe zapalenie skóry
- Osłabienie ostrości widzenia
- Plastyka twarzy, przeszczep skóry
- Rany otwarte, odleżyny

Seria nanokosmetyków, za-
wiera najwyższej jakości 
składniki, wpływające na 
spowolnienie procesów sta-
rzenia skóry.

1. Exyol SC
30 ml/56,58 euro

Dzięki zawartości roślinnych komórek macierzystych uruchamia 
procesy regeneracji skóry w wyniku odnawiania materiału gene-
tycznego.

Pozytywny wpływ* odnotowano  
między innymi w przypadkach:
- Usprawnia naturalne procesy 
 naprawcze
- Usuwa blizny, bliznowce
- Rozjaśnia plamy
- Wspiera walkę z bielactwem

2. Amrita
50 ml/51,66 euro

Krem zawiera substancje silnie nawilżające, które praktycznie na-
tychmiast wchłaniają się w głębokie warstwy skóry. Bardzo skutecz-
nie swoim składem uaktywnia procesy regeneracji.

3. Ananga
50 ml/51,66 euro

Maska o wyjątkowym składzie, wspomaga produkcję elastyny, po-
woduje widoczne rozświetlenie i zagęszczenie skóry.

4. Gemma Prevent, Helvetia, Bright
50 ml/109,47 euro

Kremy dla wrażliwej jak również wymagającej cery. Bogatym skła-
dem poprawiają odżywienie, nawilżenie oraz usuwają podrażnie-
nia skóry. Wykazują silne działanie odmładzające, skóra widocznie 
się rozjaśnia oraz staje się bardziej jędrna.

Seria Exyol 
– skóra jędrna, gładka i piękna




