
O Lavennis
Lavennis byl počat na přelomu tisíciletí, když kamarádi sháněli někoho kdo by jim ušil 
pohankové polštáře Zafu do meditačního centra. Uplynulo mnoho vody v řece než se 
myšlenka na meditační polštáře a pohankové slupky s jejich blahodárnými účinky 
objevila znovu. A nezůstalo jenom u nich. Vznikl obchod zaměřený na přírodní ručně 
vyráběné výrobky pro relaxaci, pohodu a radost z krásných i užitečných předmětů. 

Od roku 2008 rozšiřujeme nabídku o další výrobky. Naše tradiční výrobky stále 
zdokonalujeme a hledáme nové: pohankové polštáře, bylinkové polštářky, relaxační 
polštáře, meditační polštáře Zafu i podložky Zabuton, obaly na vykládací karty a mobilní 
telefony. Polštáře s drahými kameny jsou naší poslední novinkou.

Design výrobků 
Design výrobků si navrhujeme sami. Každý výrobek naší dílny se neustále vyvíjí. 
Vylepšujeme jeho funkční i estetickou stránku. A těší nás, že si výrobky Lavennis 
získávají další spokojené zákazníky. 

Materiály 
Naší snahou je, aby výrobci používaných materiálů byli z České republiky nebo 
nejbližšího okolí. 

Poslání 
Chceme, aby výrobky Lavennis přinesly našim zákazníkům příjemné okamžiky. Ve chvíli, 
kdy budou otvírat balíček, ve chvílích kdy budou obdarovávat své blízké i ve chvílích, 
kdy budou výrobky používat. 

Chceme, aby si naši zákazníci říkali: "Lavennis mi zpří jemnil život"

Web: http://www.lavennis.cz

E-mail: info@lavennis.cz

Telefon: 774 869 798

http://www.lavennis.cz/
mailto:info@lavennis.cz


      

Léčivé polštáře s drahými kameny
Polštář plněný pohankovými s lupkami a ohlazenými kameny

Polštář kombinuje unikátní účinky pohankových slupek a minerálů. Díky mikromasážním 
účinkům drobné pevné výplně regenerují svaly i klouby. Tepelná kapacita udrží teplotu po 
dlouhou dobu. Kameny svým specifickým působením podporují regeneraci a ozdravení.

Složení : sypek a povlak – 100% bavlna

• 25x35cm, dospělé - 450g pohankových slupek a 450g ohlazené kamene

• 25x30cm, dětské - 400g pohankových slupek a 200g ohlazeného křišťálu

Použití :

Nahřívání v elektrické troubě: Troubu nastavíme na 120 stupňů Celsia a polštářek 
během nahřívání několikrát otočíme a zkoušíme, zda již má vhodnou teplotu. Polštářek si 
teplotu uchová až 30 minut.

Nahřívání v mikrovlnné troubě: Polštářek nahřejeme dvakrát na jednu minutu na plný 
výkon s minutovou pauzou, kdy je vhodné polštář obrátit. Polštářek si teplotu uchová až 
30 minut.

Chlazení v mrazáku: Po několika hodinách v mrazáku je polštářek zchlazen a lze jej užít 
například namísto mokré žínky při bolestech hlavy. Polštářek má velkou tepelnou 
kapacitu, pozor na podchlazení.

Pohankové slupky
Plodem pohanky je nažka, která se rozpadá na tři vypouklé trojúhelníky. Pohromadě v 
polštáři lehce pérují, přizpůsobí se, ale udrží tvar. Každý pohyb znamená změnu a slupky 
tak jemně masírují vše, čeho se polštář dotýká. Pohankové slupky ztratí méně 10% svého 
objemu po deseti letech používání.

Pohanka stahuje vlhkost, ale neabsorbuje pachy. Takže do pohankového polštáře se lze 
vypotit naněkolikrát aniž by byl cítit.

Významnou výhodou pohankových slupek oproti jiným přírodním výplním je jejich 
asepticita a nepoživatelnost. Narodíl od Kapoku nebo špaldových slupek, pohanková 
výplň neplesniví ani se nestane rodištěm molů nebo roztočů.



Mnoha lidem pomáhají drahokamy nejen teplem, které předávají...

Ametyst
Čistí, podporuje racionální uvažování a pomáhá přijímat nové myšlenky. Dodává 
rozhodnost, rozvíjí intuici, podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Zmírňuje bolesti 
hlavy, odstraňuje napětí, urovnává zažívací potíže, posiluje imunitu. Má silný ochranný 
vliv, blokuje geopatogenní zóny, chrání proti magickým útokům. Léčí nespavost, zbavuje 
závislostí.

Pozor! Pálením Ametystu se po staletí vyrábí Citrín. Dodržte maximální dobu ohřevu v 
mikrovlnné troubě, nenechávejte dlouhodobě ležet na přímém slunci!

Růženín
Podporuje lásku a něžnost, pomáhá při nesmělosti, posiluje empatii a citlivost. Rozvíjí 
duševní tvořivost a fantazii, pomáhá při neurózách a stavech úzkosti. Léčivý kámen, 
dodávající životní energii, zejména starým lidem. Pomáhá i při Alzheimerově a 
Parkinsonově chorobě.

Záhněda
Uzemňuje, má pozitivní vliv na meditaci. Pomáhá při stresu i bolesti. Pomáhá při léčbě 
infekcí a jejich následků, proti následkům ozáření. Celkově stimuluje organismus, 
zejména pak břicho, pohlavní ústrojí a nohy. Podporuje vazivové tkáně a krevní oběh. 
Zvyšuje mužnou sílu.

Křišťál
Podporuje trpělivost, moudrost a dokonalost. Univerzální léčivý krystal, mocný zesilovač 
energie. Energii pohlcuje, uvolňuje a reguluje, harmonizuje. Ovlivňuje funkci štítné žlázy, 
srdce, krevní oběh, plíce, zažívací ústrojí, pomáhá při nevolnostech, závratích, bolestech 
hlavy a migréně, tlumí horečku. Odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, čistí 
geopatogenní zóny.

Červený Jaspis
Čistí a stabilizuje auru a posiluje hranice osobnosti. Uklidňuje rozbouřené city, uzemňuje 
energii, napravuje nepříznivé situace, pozvedává krásu a půvab, přináší zdraví a sílu, 
podněcuje základní čakru, snižuje horečky. Působí pozitivně na oběhový systém, 
vylučování a ženské ústrojí. Detoxikuje krev a objasňuje sny.

Jaspis byl považován za kámen, který má vliv na gynekologii - je to symbol porodu. Tento 
symbol možná vznikl tak, že rozlomíme-li jaspis, rozpadne se jeho nitro na vícero 
menších kamenů.



      
Mnoha lidem pomáhají drahokamy nejen teplem, které předávají...

Jaspis Kalahari (obrázkový)
Je svázán se zemí a jejím příběhem, podporuje a rozvíjí kořenovou čakru, vypráví o 
minulosti. Vynáší na povrch potlačené pocity, lásku, vinu i nenávist. Vše, co zůstává za 
normálních okolností potlačené, bez ohledu na to, zda to pochází ze současného nebo 
minulého života. Tento kámen v sobě nese smysl pro správné proporce a harmonii. 
Obrázkový jaspis přináší klid, odstraňuje strach a nabízí poučení do budoucna. Podněcuje 
činnost imunitního systému a čistí ledviny.

Černý Onyx
Působí proti smutku, podporuje sebevědomí, mírní deprese, dodává odvahu, odstraňuje 
strach z temna a neznáma, podporuje soustředění a pokoru, sebekontrolu. Onyx v 
léčitelství pomáhá léčit smyslová ústrojí jako jsou zrak, sluch a rovnovážné ústrojí. Onyx 
je vhodný také pro ty, co trpí nadměrnou potřebou milostného života. Účinně chrání proti 
magickým útokům.

Černý Turmalín
Ochranný kámen, jenž odvádí negativní energii všeho druhu, vtahuje do sebe nepříznivé 
působení jiných lidí, jejich nenávist a zlobu, takže nás se příliš nedotýká, odstraňuje stres, 
navozuje pozitivitu, podporuje tvůrčí myšlení, deaktivuje patogenní zóny, ničí škodlivé 
záření přístrojů a počítačů.

Působí jako antiseptikum, čistí organismus od splodin a jedů, reguluje látkovou výměnu, 
příznivě ovlivňuje lymfatický systém, vylučování žluči a ledviny, léčí artritidu a dyslexii.

Zelený Aventurin
Kámen štěstí. Pomáhá při onemocnění kůže, očí a psychosomatických poruchách. 
Posiluje schopnosti nutné k řízení jiných lidí a k rozhodování. Působí na štítnou žlázu, 
zajišťuje propojení tkáně s nervovým systémem. Udržuje krevní tlak v rovnováze a 
podporuje metabolismus. Snižuje hladinu cholesterolu, působí preventivně proti vzniku 
arteriosklerózy a alergií. Pomáhá od migrény a blahodárně působí na oči.

Citrín
Ohnivý sluneční kámen. Čistič a regenerátor, svému majiteli předává teplo, energii a 
velice zvyšuje jeho tvůrčí schopnosti. Oživuje látkovou výměnu, velmi dobře působí při 
zažívacích potížích, podporuje činnost žláz, čistí střevní trakt a podporuje vylučování jedů 
z těla, využitelný je i při nadýmání a křečích žaludku, vyrovnává tvorbu inzulínu při 
cukrovce a léčí ledviny. Účinně léčí únavový syndrom a celulitidu!
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