
PREČO LEILI PRODUKTY? 

Svetový líder 

Leili patrí medzi 5 najväčších svetových producentov 

prírodnej výživy rastlín z morských rias. Leili produkty 

na báze prírodných a obnoviteľných zdrojov sú šetrné k 

životnému prostrediu, majú vysokú kvalitu a vykazujú 

unikátne účinky v poľnohospodárstve po celom svete.  

95 krajín sveta 

LEILI má bohaté medzinárodné skúsenosti a jej 

prípravky sa rapidným tempom stávajú čoraz 

populárnejšie na svetovom trhu. Vynikajúce účinky 

a výsledky LEILI prípravkov sú overené a populárne vo 

viac než 95 krajinách sveta. 

Svetová kvalita 

Vysoká kvalita produktov je dosiahnutá využitím pokrokovej 

biotechnológie, kvalitným inputom, moderného zariadenia, tímu 

špecialistov a sofistikovanej kontroly kvality. Dôkazom vysokej 

kvality LEILI prípravkov sú ich vynikajúce účinky a prítomnosť 

vo viac než 95 krajinách sveta. 

Expertíza 

LEILI má viac než 17 ročné skúsenosti vo výskume, vývoji, 

výrobe a predaji prírodnej výživy rastlín z morských rias a iných 

prírodných zdrojov. LEILI má vysoko kvalifikovaný tím 

špecialistov na výživu a stimuláciu rastlín, ktorý má bohaté 

skúsenosti v tejto oblasti. Aj vďaka tomu je spoločnosť LEILI 

schopná vyrábať prípravky tej najvyššej svetovej triedy. 

Magické účinky 

Leili hnojivá z morských rias sú bohaté na organické 

živiny, minerály, vitamíny a bioaktívne látky 

vykazujúce unikátne účinky v poľnej výrobe a taktiež 

pri aplikácii na ovocie, zeleninu, trávniky a iné. Vo viac 

než 95 krajinách sveta LEILI prípravky pomáhajú 

poľnohospodárom výrazne navyšovať úrodu prírodným 

a enviromentálne šetrným spôsobom. LEILI prípravky 

stimulujú zdravý a silný rast rastlín, zvyšujú ich 

odolnosť voči stresovým faktorom a zlepšujú ich 



prirodzenú obrany schopnosť voči chorobám.  

BIO a Eco-friendly  

LEILI extrakty z morských rias a iných prírodných 

zdrojov sú ekologicky a enviromentálne šetrné 

a výrazne tak prispievajú k rozvoju trvalo udržateľného 

poľnohospodárstva. Spoločnosť LEILI je členom 

IFOAM (Medzinárodná federácia pre rozvoj 

ekologického poľnohospodárstva), pričom všetky Leili 

produkty sú enviromentálne šetrné a mnohé oficiálne 

certifikované a vhodné pre ekologické 

poľnohospodárstvo.  

Inovácia a technológia 

LEILI neustále pracuje na zlepšovaní kvality produktov 

a vývoji nových produktov. Spoločnosť LEILI má 

vlastný výskumný tím expertov špecializovaných na 

výživu a stimuláciu rastlín z prírodných zdrojov 

a taktiež moderne vybavené laboratória a výskumné 

centrum. LEILI využilo pokrok vedy a techniky na 

vytvorenie modernej technológie extrakcie morských 

rias, ktorej realizácia trvala viac než 4 roky a to 

s úspešným koncom. Dnes vďaka tomu farmári vo viac 

než 95 krajinách sveta môžu využívaťvýhody LEILI prípravkov na dosahovanie 

nadštandardných úrod.   

 

 

 


