
N a n o C o s m e t i c s 

Νανοτεχνολογία  είναι η επιστήμη που χειρίζεται, επεξεργάζεται, 

αποκωδικοποιεί, ανακατατάσσει, ελέγχει και επανατοποθετεί τα άτομα 

και τα μόρια της ύλης.  



Συμμαχία με την αόρατη φύση 
 

Εφευρέτης:  
Jakabovics Tibor – Φαρμακευτικός χημικός, επιστήμονας,   
παγκόσμια αυθεντία  στον τομέα της Νανοτεχνολογίας 

Πατέρας τριών παιδιών, ένθερμος ορειβάτης, ερευνητής της ζούγκλας… 
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Επανάσταση στην θεραπεία εγκαυμάτων. 
 

Μεταμόσχευση δέρματος σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας 

απώλειας δέρματος. 
 

Βασική έρευνα και ανακάλυψη 
                  – επίκτητη αναγνώριση 

…και, κατά την εκτέλεση του 

έργου του, ο Jakabovics 
συνειδητοποίησε ότι… 

…έχει υπερβεί κατά πολύ το πεδίο της αρχικής έρευνας... 
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Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), το πρόθεμα 

«nano» δηλώνει ότι η μονάδα μέτρησης 

αντιστοιχεί στο ένα δισεκατομμυριοστό της 

βασικής μονάδας. 
 

1 νανόμετρο  = 1 nm = 10−9 μέτρου.  
 

 
Είναι σαν να συγκρίνουμε 1 εκατοστό με 10,000 χλμ. 

Το «Nano» είναι ελληνική λέξη.  

1 nm  
 

 

1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου 
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Η αναλογία του Νανόμετρου με μια μπάλα του τένις, 
είναι συγκριτικά η αναλογία μιας μπάλας του τένις με 

τη Γη 

Μπάλα 
του τένις 

Γη 
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Η νανοτεχνολογία βασίζεται στο «πάντρεμα» της φυσικής, 
της βιολογίας, της μηχανολογίας, της χημείας και των 
υπολογιστών. 



Μεταφορέας νανομεγέθους – NANOEFFECTOR* 

 Τεράστια ικανότητα διείσδυσης – μπορεί να διεισδύσει σε οτιδήποτε χάρη 

   στο μέγεθός του (2 nm)  
 
• Υψηλή ταχύτητα – ταχεία κίνηση, παρόμοια των κινήσεων των μεδουσών 

 

• Ιδανικός μεταφορέας – δρα χωρίς αναμονή, άμεσα 

“Συστατικά φυτικής προέλευσης συλλέγονται από έναν νανοενεργό 

προγραμματισμό, χάρη σε μια διαδικασία  μοναδική στον κόσμο, 

που προστατεύει νομικά την εφεύρεση του ίδιου του εφευρέτη” 

* Νανοεπιδραστής – όρος του εφευρέτη --- (επιδραστής/ εκτελεστής) 
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Μεταφορέας νανομεγέθους – NANOEFFECTOR* 

Έξυπνες μορφές δράσης που ενεργοποιούν 

τον μηχανισμό αυτοίασης. 

Ψεκάστε το “προσβεβλημένο” σημείο. 

Χωρίς παρενέργειες, αποβάλλεται εντός 72 ωρών. 

Εκπληκτική λειτουργία ευρείας κλίμακας. 

* Νανοεπιδραστής – όρος του εφευρέτη --- (επιδραστής/ εκτελεστής) 
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Υπάρχουν χιλιάδες εκτενείς 

μορφές δράσης για το σώμα και 

τον οργανισμό στη δομή του 

νανοεπιδραστή - "bio-buffet" 



Ανθρώπινη ορμονική δραστηριότητα 

Ενεργοποίηση του 
αντίστοιχου κέντρου 

του εγκεφάλου 
 

Ανακούφιση από τον 
πόνο 

 

Ενεργοποιεί και 
υποστηρίζει την 

αυτοίαση 

“Η διέγερση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου θα 
προκαλέσει την παραγωγή ορμονών από τα αντίστοιχα κέντρα 
του οργανισμού κι έτσι, σε συνεργασία με τους μηχανισμούς 
αυτοίασης και τους μηχανισμούς καταστολής του πόνου, το 
αποτέλεσμα θα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερο.” 
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Lavyl Lavyl Auricum Auricum – 150/50 ml 

LavylLavyl  AuricumAuricum  SensitiveSensitive  – 150/50 ml 

Lavyl 32 Lavyl 32 – 150/50 ml 

Lavyl Lymph Lavyl Lymph – 150/50 ml 

Lavyl HairLavyl Hair--BodyBody--Clean Clean – 200/200/200 ml 

Solvyl CC Solvyl CC – 150/50 ml 

Solvyl Fullflex Solvyl Fullflex – 30 ml 

Solvyl HairSolvyl Hair--BodyBody--Clean Clean – 200/200/200 ml 

ExyolExyol  SC SC – 30 ml 

Autumn-Winter 2014 

 

SeriesSeries 



LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

• Δημιουργεί έναν προστατευτικό αφρό με τον ενεργό παράγοντα, στην 

προσβεβλημένη επιφάνεια, κι έτσι δρα προληπτικά στο νέο περιβάλλον 

 

• Ειδική, νανοδομημένη κατασκευή, ιδιαίτερη ικανότητα απορρόφησης, 

χρησιμοποιείται απ’ ευθείας στα κύτταρα (30–60 mp)  

 

• Εντατική, αντιφλογιστική, αναλγησιακή δράση, σταματά την αιμορραγία 

 

• Διεγείρει τους μηχανισμούς αυτοίασης 

 

• Αναζωογονεί τα κύτταρα, ενεργοποιεί τη τελομεράση 

 

• Περιέχει φυσικά στοιχεία, το περιβάλλον των οποίων δεν έχει  

  επηρεαστεί από τη μόλυνση της πόλης 

 

• Σκοτώνει μύκητες και βακτήρια, αδρανοποιεί τους ιούς 

 

Προϊόν μεγάλου φάσματος εφαρμογής, χάρη στις επιδράσεις και τη χρήση του. 

Η τεχνολογία παραγωγής του και τα θεαματικά αποτελέσματά του, το καθιστούν ριζικά 

επαναστατικό σε σχέση με τις υπάρχουσες και διαδεδομένες μεθόδους. 

Σε εργαστηριακές δοκιμές, το σπρέι έδειξε, σε ευρύ φάσμα, την Gram-θετική και τη 

Gram-αρνητική βακτηριοκτόνα και μυκητοκτόνα δράση του. 

Επίσης αποδείχτηκε η αποτελεσματικότητά του, σε χαμηλή συγκέντρωση, κατά τα 
ανθεκτικά βακτήρια MRSA (Methycillin-resistant Staphylococcus aureus), στα οποία 

οφείλονται οι περισσότερες μολύνσεις στα νοσοκομεία. 
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Τα εξής βασικά φυτά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

των φυτικών συστατικών του προϊόντος : 

salvia sclara,  
nardostachys jatamansi,  
citrus aurantium,  
melaleuca viridiflora,  
ravensara aromatica,  
rosa damascena,  
pealargonium graveolens,  
dipteryx odorata,  
aloisia triphylla,  
cera flava,  
styrax tonkinensis etc. 

angelica archangelica,  
melaleuca leucadendra,  
cedrus atlantica,  
achillea millefolium,  
melissae officinalis,  
cymbopogon nardis/flexuosus,  
citrus paradisi,  
cannga odorata genuina,  
helichrysum italicum,  
jasminum grandiflorum,  
chamomilla recutita,  
litsea cubeba,  

LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας - σύνθετη μέθοδο, αποτέλεσμα ιδιωτικής 

έρευνας. Παγκόσμια καινοτομία, νομικά προστατευμένη. 
 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Μολύνσεις, τοπική θεραπεία φλεγμονών 
Πληγές, έλκη, εγκαύματα 
Ανακούφιση του πόνου 
Τραυματισμοί, ατυχήματα, αθλητικές κακώσεις 

- Επιφανειακές δερματικές κακώσεις, μελανιές 
- Τσιμπίματα, δαγκώματα 
- Μαχαιριές, κοψίματα, σκισίματα 
- Μώλωπες, εξαρθρώσεις, γδαρσίματα 

Το πιο γενικευμένο 

νανοδομημένο 

προϊόν 
 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

• Διαταραχές πεπτικού συστήματα 
- Λαιμός, λάρυγγας, στομάχι 
- Λεπτό έντερο, παχύ έντερο,  
  πρωκτός (αιμοροίδες) 

 

 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας - σύνθετη μέθοδο, αποτέλεσμα ιδιωτικής 

έρευνας. Παγκόσμια καινοτομία, νομικά προστατευμένη. 
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

 

Εφαρμογές ως καλλυντικό, δερματικά προβλήματα 
    - Μετά την αποτρίχωση, άλλοι δερματικοί ερεθισμοί 
     - Ερεθισμένη επιδερμίδα, ακμή 
     - “Τεντωμένο δέρμα”, κυτταρίτιδα, ραγάδες 
     - Αναπτυσσόμενα σημάδια γέννησης 
     - Δερματικοί ερεθισμοί από σερβιέτα ή πάνα και λοιπά εξανθήματα 

 
 

 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας - σύνθετη μέθοδο, αποτέλεσμα ιδιωτικής 

έρευνας. Παγκόσμια καινοτομία, νομικά προστατευμένη. 
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Δερματικά προβλήματα 
     - Πλαστική προσώπου, μεταμόσχευση δέρματος 
     - Μεγάλης κλίμακας δερματική ανεπάρκεια 
     - Ερεθισμένες, μολυσμένες πληγές 
     - Άλλα δερματικά προβλήματα, δερματικές 
       διαταραχές 
     - Εγκαύματα, κρυοπαγήματα 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Διαταραχές του κινητικού συστήματος και των 
αρθρώσεων (σπονδυλική στήλη, οστά) 

- Πόνοι αρθρώσεων (ρευματοειδής αρθρίτιδα)  
- Πόνος μέσης (στο κάτω μέρος της πλάτης) 
- Πόνοι στην πλάτη και τον αυχένα 
- Φλεγμονή του μυελού των οστών 

 

Η εκδοχή του προϊόντος 

για ευαίσθητες περιοχές 

απευθύνεται πρωτίστως 

σε αυτούς που έχουν 

ευαίσθητο δέρμα και δεν 
ανέχονται τον πόνο   

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

 

Παθήσεις των γεννητικών οργάνων 
(σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες) 

- Μυκητιάσεις 
- ΣΜΑ 
- Φλεγμονή του προστάτη 

 

 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Η εκδοχή του προϊόντος 

για ευαίσθητες περιοχές 

απευθύνεται πρωτίστως 

σε αυτούς που έχουν 

ευαίσθητο δέρμα και δεν 
ανέχονται τον πόνο   
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Ασθένειες των δοντιών, οδοντική χειρουργική 
- Φλεγμονή των ούλων, περιοδοντίτιδα, άφτες, μυκητιάσεις 

της στοματικής κοιλότητας 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Η εκδοχή του προϊόντος 

για ευαίσθητες περιοχές 

απευθύνεται πρωτίστως 

σε αυτούς που έχουν 

ευαίσθητο δέρμα και δεν 
ανέχονται τον πόνο   
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

 

 Θεραπεία παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος 
(διαταραχές της αναπνοής) 
 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  

Η εκδοχή του προϊόντος 

για ευαίσθητες περιοχές 

απευθύνεται πρωτίστως 

σε αυτούς που έχουν 

ευαίσθητο δέρμα και δεν 
ανέχονται τον πόνο   
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

Κτηνιατρικές εφαρμογές 
 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 

Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής::  
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

““ΕμπειρίαΕμπειρία--αναφοράαναφορά” ” του εφευρέτητου εφευρέτη  

 Πρόβλημα 

Ο Ελβετικός σουγιάς της αυτοίασης – Το ασθενοφόρο τσέπης 
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LAVYL SERIES Lavyl Auricum 

+ 1 hour + 3 hours + 6 hours 

Hero’s name: 

LAVYL AURICUM 

+ 1 day 

““Οι όποιες Οι όποιες ομοομοιιότητεςότητες  με αυτή την περίπτωση είναι συμπτωματικέςμε αυτή την περίπτωση είναι συμπτωματικές…”…” 

“Εμπειρία-αναφορά” του εφευρέτη 

Ατυχές τραυματισμός 

στο κεφάλι, στο σπίτι:  
 

Ανοιχτή πληγή μήκους 

48 mm, κάταγμα στο 
περιόστεο, κάταγμα στο 

οστούν, αιμάτωμα στο 

μέγεθος ενός φασολιού 

στη κρανιακή περιοχή. 



LAVYL SERIES Lavyl 32 

Το σπρέι εφαρμόζεται στην στοματική κοιλότητα 

Ένα προϊόν με θεαματικά αποτελέσματα πουΈνα προϊόν με θεαματικά αποτελέσματα που, , σε συνδυασμό σε συνδυασμό 

με τα πλεονεκτήματα της καθημερινής περιποίησης των με τα πλεονεκτήματα της καθημερινής περιποίησης των 

δοντιώνδοντιών, , εξαφανίζει μολύνσεις αγνώστου προελεύσεως.εξαφανίζει μολύνσεις αγνώστου προελεύσεως.  Έχει Έχει 

σχεδιαστεί και για πρόληψησχεδιαστεί και για πρόληψη..  

Το Lavyl 32 αφαιρεί σε βάθος ακαθαρσίες από 

τα δόντια, τα νανοενεργά συστατικά του  

αποτρέπουν την δημιουργία λιμναζόντων 

εστίων μικροβίων. 
 

Έλεγχος ΣΜΑ: Μειώνει 

δραστικά τον κίνδυνο των 

σεξουαλικά μεταδιδόμενων 

ασθενειών 

Το Lavyl 32 είναι μια 

φόρμουλα που δεισδύει 

σε βαθιά στρώματα, 

καθαρίζει, απολυμαίνει, 
ενεργοποιεί, αναζωογονεί. 

23 



LAVYL SERIES Lavyl 32 

Αναφορές από τα εξής πεδία εφαρμογής: 
 

•  Αναζωογονεί τα ούλα, τα συντηρεί, τα τονώνει (καθαρίζει με φυσικό τρόπο, ενδυναμώνει, 

   φρεσκάρει)  

•  Περιορίζει τις εστίες μικροβίων στη γλώσσα, μπλοκάρει τα τοξικά στοιχεία 

•  Βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων σε δόντια, γνάθο, πρόσωπο/μύτη/κροταφική 

    κοιλότητα 

•  Λαμπρύνει, λευκαίνει, προστατεύει τα δόντια, που γίνονται πιο λευκά πιο λαμπερά 

   μετά την πρώτη χρήση  

•  Απολυμαίνει τις οδοντόβουρτσες, τις διατηρεί.  

•  Αφαιρεί δραστικά τη δυσοσμία! Είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε τύπο οδοντικού εξοπλισμού  

•  Είναι εκπληκτικά αποτελεσματικό κατά των δυσάρεστων “δευτερευόντων” μολύνσεων: 

    άφθες, έρπις, μύκητες 

•  Έχει ισχυρή αποστειρωτική δράση, περιορίζει τις φλεγμονές 

•  Τα ερεθισμένα ούλα αναζωογονούνται γρηγορότερα, η αιμορραγία σταματάει, η όποια δυσοσμία 

    του στόματος εξαφανίζεται, είναι η χαρά όσον λατρεύουν το σκόρδο!  

•  Μειώνει τη πιθανότητα ασθένειας στη στοματική κοιλότητα, απενεργοποιώντας τα βακτήρια και 

   τους ιούς που εισβάλλουν μέσω του βλεννογόνου. 

•  Δεσμεύει και μπλοκάρει τα τοξικά στοιχεία που διαρρέουν από τα σφραγίσματα.  

•  Μειώνει την πλάκα, λαμπρύνει τα δόντια και αποτρέπει την επαναδημιουργία της, χάρη  

   στην εκπληκτική του δύναμη. 

•  Η χρήση του ενδείκνυται ειδικά για εμφυτεύματα, προσθετικά δόντια 

 

Το σπρέι εφαρμόζεται στην στοματική κοιλότητα 
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Επανεκκίνηση ακριβής κυτταρικής διαίρεσης 

Ένζυμο τελομεράση,  
Βελτιώνει την ποιότητα της κυτταρικής διαίρεσης 

Αναπτύσσει την αναζωογόνηση μακροπρόθεσμα 
  

 

Οι νανοεπιδραστές προστατεύουν και 

αναζωογονούν τις άκρες των 

χρωμοσωμάτων που φθείρονται με τον 

χρόνο. 
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LAVYL SERIES 

Lavyl Lymph 

Στηρίζει και αποδεσμεύει 

Το λυμφατικό μας σύστημα 

είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και 

επιπλέον, παραμελημένο 
(καθιστικός τρόπος ζωής). 
 
Η σωστή λειτουργία του επηρεάζει 

σημαντικότατα την ικανότητα του 

σώματος να προστατεύσει την υγεία 

μας. Τα αποτελέσματα των σημερινών 

ερευνών επισημαίνουν τη σημασία 

του. 
 
Το προστατευτικό σύστημα 

διαχειρίζεται τη μεταφορά τοξικών 

στοιχείων, τις διαδικασίες διαβίβασης: 
Είναι αναγκαίο σε όλα τα επίπεδα.  
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LAVYL SERIES 

Lavyl Lymph 

Το Lavyl Lymph μπορεί να αποτρέψει παραμορφώσεις 

που προκαλούν υπερφόρτιση του λυμφατικού 

συστήματος, και μειώνουν την αποτελεσματικότητά του. 

 

Μοναδικοί νανοεπιδραστές στηρίζουν την δράση του 

λυμφατικού συστήματος χωρίς παρενέργειες. 
 

Το Lavyl Lymph είναι μια ισχυρή φόρμουλα με ιδιαίτερες 

επιδράσεις, που υπερβαίνει τις παραδοσιακές λύσεις. 

Το Lavyl Lymph ανακουφίζει τα λυμφατικά γάγγλια, ενισχύει 

την διαπερατότητα του λυμφατικού συστήματος και ενισχύει 

την ικανότητα διαβίβασης των καναλιών πληροφόρησης. 

 

Το Lavyl Lymph έχει ανθιδρωτική επίδραση, αφαιρεί τις 

μυρωδιές. 

 

Το Lavyl Lymph δεν έχει παρενέργειες, περιέχει ελεγχόμενα 

φυσικά συστατικά που προέρχονται από καθαρές πηγές. 

Στηρίζει και αποδεσμεύει 
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LAVYL SERIES Lavyl Hair 
Αρμονία, φύση και επιστήμη  

Φόρμουλα με ευρείας κλίμακας δράση, μοναδική τεχνολογία παραγωγής 
Περιέχει φυσικά συστατικά από αγνές πηγές, χωρίς ίχνη περιβαλλοντικής μόλυνσης. 
Έχει ειδική νανοδομημένη σύνθεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στα κύτταρα, 
παρέχοντας εκπληκτική ικανότητα απορρόφησης. 
 

Δράση – απαλότητα και ελαφρότητα 

Διεγείρει την αυτοίαση, έχει αναλγητική, αντιφλεγμονώδη 

δράση, σκοτώνει βακτήρια και μύκητες, αδρανοποιεί τα 

μικρόβια. 

Αναζωογονεί τα κύτταρα, ενεργοποιεί το υνιορρινικό όργανο 

(VNO), τη τελομεράση (ένζυμο).   

 

Φόρμουλα για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας του 

τριχωτού της κεφαλής.  
 

Βοηθάει επίσης τους αδένες των μαλλιών, τα αιμοφόρα αγγεία, τα 

όργανα της ακοής, της όρασης, της όσφρησης 
 

Ενεργός επιβραδυντικός παράγοντας. Ίδια χρήση με ένα κοινό σαμπουάν!  
 

Θεραπεία: Εβδομαδιαία/μια φορά στις 3 ημέρες. Κάνετε μασάζ σε βρεγμένο 

δέρμα, αφήστε να δράσει 3-5 λεπτά κάτω από μια ζεστή πετσέτα, ξεπλύνετε 
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LAVYL SERIES Lavyl Body & Lavyl Clean 
Ασφάλεια και ικανοποίηση  

Καθαριότητα και αναζωογόνηση 

Lavyl Body - Κρέμα σώματος 

 

Ασφάλεια και ικανοποίηση 
Για την φροντίδα όλου του σώματος. 

Απλώστε στο σώμα 3 φορές την ημέρα, 

ή όσες φορές χρειάζεται, τρίψετε απαλά. 

Έχει προληπτική δράση έναντι των 

προβλημάτων που επηρεάζονται από τη 

δράση του Lavyl Auricum.  

Lavyl Clean – Αφρόλουτρο 

Καθαριότητα και αναζωογόνηση 
Για τον καθαρισμό όλου του σώματος, διατηρεί την προληπτική  

Ποσότητα του ενεργού παράγοντα. Πέρα από την καθαριστική τους  

δράση, οι ενεργοί παράγοντες απορροφούνται γρήγορα. 

Σε τακτά διαστήματα, μετά από 2 ημέρες, εφαρμόστε απαλά σε  

βρεγμένο δέρμα, αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 30 δευτ/πτα, 

ξεπλύνετε. 
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Solvyl CC & Solvyl Fullflex SOLVYL SERIES 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη μιας φόρμουλας τέτοιας που 

να επιτρέπει τον περιορισμό του τοξικού φορτίου, με προληπτική 

και αναδομητική δράση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και 
καινοτόμο.  
 

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται με τη νανοτεχνολογία 

αποτρέπουν την ιζηματοποίηση, τα κατάλοιπα βαριών μέταλλων 

αποδεσμεύονται, αδρανοποιούνται και αποβάλλονται από το 

σώμα. 
 

Η μοναδική τους φύση επιτρέπει την τοπική εφαρμογή, οι 

νανοεπιδραστικοί παράγοντες δρουν διεισδύοντας βαθιά στο 

δέρμα. 

Από την εποχή της βιομηχανοποίησης, η μόλυνση από τα τοξικά 

μέταλλα έχει εξαπλωθεί και έχει μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα και 

πρόκληση για το δημόσιο σύστημα υγείας. 

Οργανική νανοδραστική αποβολή 

 τοξικών στοιχείων 

Αρμονία, φύση και επιστήμη  
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Aλουμίνιο 
Aρσενικό 
Mόλυβδος 
Kοβάλτιο 
Kάδμιο 
Yδράργυρος  



Που είναι το πρόβλημα με τα βαριά μέταλλα; 

Επικίνδυνα απόβλητα συσσωρεύονται σε ολόκληρο το σώμα 

Έχει διαπιστωθεί ότι το μολυσμένο μέρος του 

σώματος είναι η αφετηρία πολλών χρόνιων 

παθήσεων:  δέρμα, αναπνευστικοί οδοί, πέψη, 

αρθρώσεις, ιστοί, εγκέφαλος, νεύρα. 

Eπιδόσεις, 
διάθεση, 

πνευματική και 

σωματική 

κατάσταση, 
εξάπλωση 

μυκητιάσεων,  
όγκοι,  
 νόσος 

Αλτσχάιμερ,  

σκλήρυνση 

κατά  

πλάκας, κλπ. 

SOLVYL SERIES 
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Solvyl Fullflex 
Φόρμουλα κατασκευασμένη με νανοτεχνολογική ενεργοποίηση από φυτικούς και ανόργανους 

παράγοντες, η δράση της οποίας γίνεται δια του πεπτικού συστήματος, αποβάλλοντας τα τοξικά ιόντα 

των βαριών μετάλλων (υδράργυρου, μόλυβδου, αλουμινίου...), που έχουν διεισδύσει στα κύτταρα 
μέσω των κυτταρικών τοιχωμάτων ή έχουν “εγκατασταθεί” στο διάκενο μεταξύ των κυττάρων. 
         Εφαρμογή: Καθημερινά, 2x10 σταγόνες σε ένα ποτήρι νερό, που πίνετε. 

 

Solvyl CellClear (CC) 
Το σπρέι Solvyl CC εφαρμόζεται στην προσβεβλημένη περιοχή, επίσης, σε συνδυασμό με άλλες 

θεραπείες, ψεκάζοντας στον καρπό, διεισδύει βαθιά στους ιστούς. Αποδεσμεύει τα τοξικά μέταλλα, που 

έχουν κατακαθίσει ή μετακινηθεί στο σώμα. Περιέχει, εκτός άλλων, απόσταγμα που έχει συλλεχθεί από 
ειδικό νανοεπιδραστή από καλλιεργούμενο κολίανδρο (Coriandrum Sativum). 
Μετά την εφαρμογή του, νιώθετε αμέσως μια βελτίωση της κατάστασης.  
H απαλοιφή των τοξικών στοιχείων επιταχύνεται αισθητά μετά την εφαρμογή του Solvyl Fullflex. 
Αποτελείται από υπερσυμπηκνωμένα αποστάγματα φυτών (Pogostemon Patchouli, Rosmarinum 

Officinalis, Coriander Sativum, Salvia Officinalis, Citrus Sinensis, κλπ.), μεταφορείς νανοεπιδραστών, 

φόρμουλες ανόργανων συστατικών. 
           Εφαρμογή: Καθημερινά ψεκάζετε 2x1-1 στο σημείο που έχει πρόβλημα (νεφρά, συκώτι, στομάχι…). 

Solvyl CC & Solvyl Fullflex SOLVYL SERIES 

Εάν, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Solvyl Clear Cell, 

αισθανθείτε πονοκέφαλο, ζαλάδα, ή παρατηρείστε οποιοδήποτε 

δυσάρεστο σύμπτωμα, πρέπει να μειώσετε τη συχνότητα εφαρμογής 

ή να αυξήσετε τη δόση του Full Flex solution. 

Αρμονία, φύση και επιστήμη  

Οργανική νανοδραστική αποβολή των τοξικών στοιχείων 
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       Solvyl Hair – Σαμπουάν μαλλιών 

Solvyl Clean – Αφρόλουτρο 

Solvyl Body – Κρέμα σώματος 
 

Η καθημερινή μόλυνση επηρεάζει ολόκληρη την επιφάνεια του σώματος, με 

πρώτο το δέρμα των χεριών και του κεφαλιού. 

Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατευτεί το δέρμα της κεφαλής. Γι’ αυτό 

υπάρχει μια θεραπεία που αφαιρεί τα τοξικά ιζήματα και αποτρέπει την 

δημιουργία τους.  

Η νανοδραστική φόρμουλα διεισδύει γρήγορα και βαθιά, διατηρεί την ουσία του 

ενεργού παράγοντα. 

Συνίσταται ο συνδυασμός Αφρόλουτρου και Κρέμας 

σώματος για όλους όσους κατοικούν ή εργάζονται σε περιοχές 

μολυσμένες από βαριά μέταλλα. Εξουδετερώνουν 

αποτελεσματικά ακαθαρσίες, διεισδύουν βαθιά κάτω από το 

δέρμα, όπου απορροφώνται γρήγορα. Και τα δυο προϊόντα να 

χρησιμοποιούνται τακτικά, μέρα παρά μέρα. 
 

Solvyl SOLVYL SERIES Αρμονία, φύση και επιστήμη  

Οργανική νανοδραστική αποβολή των τοξικών στοιχείων 
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EXYOL EXYOL StemCellStemCell  OilOil  
ΥΠΕΡΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

EXYOL SERIES 

Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια καλλυντική φόρμουλα ικανή να  

συνδυάζει τη νανοτεχνολογική ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της έρευνας  

για τα βλαστοκύτταρα. 
 

Νέα ιδέα – μέχρι τώρα – μη διαθέσιμα αποτελέσματα:  
Μια νέα τεχνική χρήσης των βλαστοκυττάρων και η πατενταρισμένη εφαρμογή των νανοδραστικών 

φόρμουλων αποδεικνύονται εξαιρετικές για την αναζωογόνηση του δέρματος. 

Τα βλαστοκύτταρα της επιδερμίδας (κατώτερα στρώματα του δέρματος) 

ελέγχουν την ισορροπία των κυττάρων και θεραπεύουν συνεχώς τα κυτταρικά 

στρώματα. Η γήρανση του δέρματος προκαλεί σημαντική επιβράδυνση της 

αναζωογόνησης των δερματικών βλαστοκυττάρων. 
 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί φυτικά νανοδραστικά 

βλαστοκύτταρα, προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια. 

Στην Ουγγαρία, καλλιεργούμε φυτικά 

βλαστοκύτταρα από αυστηρά ελεγχόμενη  

οικολογική γεωργία. 
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EXYOL EXYOL StemCellStemCell  OilOil  EXYOL SERIES 

Az EXYOL StemCell Oil 
 

Πολλαπλασιάζει την ικανότητα αυτο-

αναζωογόνησης του δέρματος, μπορεί να 

αντιστρέψει και να επιβραδύνει την διαδικασία 

γήρανση. Οι ρυτίδες συρρικνώνονται, οι κηλίδες 

ξεθωριάζουν και εξαφανίζονται. 
 

Τρίψετε μερικές σταγόνες στο δέρμα 2x την ημέρα. 

Απίστευτα γρήγορο, σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα. 

Σε τι οφείλεται η γήρανση του δέρματος; 

Τα βλαστοκύτταρα εργάζονται σκληρά στην 

επιδερμίδα. Είναι “ικανά για όλα", μπορούν να 

αναλάβουν οποιαδήποτε λειτουργία. Στη διάρκεια 

του χρόνου, ωστόσο, υποχωρούν, ο αριθμός τους 
καθορίζει την κατάσταση της υγείας. 

Αρμονία, φύση και επιστήμη  
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Τα περισσότερα σπονδυλωτά έχουν στο στόμα τους – πίσω από τη γνάθο, στο 

πίσω τμήμα της ρηνικής κοιλότητας – ένα ζευγάρι ινιδορινικών οργάνων, γνωστά 

και ως όργανο του Jacobsen. Αυτό το σημείο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε 

χημικά στοιχεία που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. 

 

Τι είναι η όσφρηση, από τον “Unconscious Me” 

Ινιδορινικό όργανο (Ινιδορινικό όργανο (vomeronasal)vomeronasal)  
 

Μοτίβα -όσφρηση/οσμή, μνήμη, ανάμνηση, 

αισθήματα. 

Μοτίβα στα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός 

ανταποκρίνεται καλά. 
 

Το ινιδορινικό όργανο περιέχει 2-300 εκατομ. 

δενδριτικές αποφυάδες/mm2.  

Είναι το μέρος του σώματος με τα περισσότερα 

νεύρα. Είναι ικανό να ανταποκριθεί σε 

ποσότητα 1 μορίου.  
 

Ψεκάζουμε πάνω του για να το επηρεάσουμε. 
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Lavyl Lavyl Auricum Auricum – 150/50 ml 

LavylLavyl  AuricumAuricum  SensitiveSensitive  – 150/50 ml 

Lavyl 32 Lavyl 32 – 150/50 ml 

Lavyl Lymph Lavyl Lymph – 150/50 ml 

Lavyl HairLavyl Hair--BodyBody--Clean Clean – 200/200/200 ml 

Solvyl CC Solvyl CC – 150/50 ml 

Solvyl Fullflex Solvyl Fullflex – 30 ml 

Solvyl HairSolvyl Hair--BodyBody--Clean Clean – 200/200/200 ml 

ExyolExyol  SC SC – 30 ml 

Autumn-Winter 2014 

 SeriesSeries 

Εξαιρετική αποτελεσματικότητα! 

Χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες! 

Παγκόσμια καινοτομία από Ούγγρο εφευρέτη! 


