
Erexyl+, výživový doplnok

Charakteristika: Erexyl+ je výživový doplnok obohatený o aminokyseliny, vitamíny, 
minerály a výťažky zo 6 rastlín na podporu potencie a erektívnych schopností u mužov. 
Kotvičník zemný podporuje sexuálnu túžbu a výkonnosť. Šafran prispieva k príjemnému 
uvoľneniu a dobrej nálade, stimuluje libido a zlepšuje erekciu. Žerucha peruánska dodá 
energiu, posilňuje libido, zlepšuje sexuálnu túžbu a výkonnosť.
Účinné látky v 1 tablete:
L-arginín       320,0 mg  -    Extrakt zo šafranu    7,5 mg     - 
L-citrulín         80,0 mg  -    Extrakt zo ženšena 10,0 mg     -
Extrakt z kotvičníka zemného         50,0 mg  -    Koenzým Q10        15,0 mg     -
Extrakt zo všehojovca štetinatého      15,0 mg  -    Vitamín E           3,0 mg 25% DRVH 
Extrakt zo žeruchy peruánskej (maca) 7,5 mg  -    Zinok           2,5 mg 25% DRVH
Ginkgo biloba (štand. extrakt 24/6)    10,0 mg  -    Selén       13,75 μg  25% DRVH
*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; - nie je stanovená
Zloženie: L-arginín, mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo), hydrogénfosforečnan 
vápenatý (objemové činidlo), L-citrulín, extrakt z plodu kotvičníka zemného (Tribulus 
terrestris), polyvinylpyrolidon (stužovadlo), poťah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza 
– stabilizátor, polydextróza - objemové činidlo, extrakt zo spirulíny a oxid titaničitý – 
farbivá, mastenec – protihrudkové činidlo, triglyceridy – protihrudkové činidlo), stearan 
horečnatý (protihrudkové činidlo), glukónan zinočnatý, koenzým Q10 (pripravený 
prírodnou fermentáciou), extrakt z koreňa všehojovca štetinatého (Eleutherococcus 
senticosus), štandardizovaný extrakt z listov ginkgo biloby 24/6 (Ginkgo biloba), extrakt 
z koreňa ženšena (Panax ginseng), oxid kremičitý (protihrudkové činidlo), octan DL-alfa 
tokoferolu, extrakt z koreňa žeruchy peruánskej (Lepidium meyenii), extrakt z kvetu 
šafranu (Crocus sativus), seleničitan sodný pentahydrát.
Dávkovanie: Jednorazovo 1 - 5 tabliet 1 - 2 hodiny pred akciou, alebo pravidelne 
1 - 5 tabliet denne počas jedla alebo po jedle zapiť dostatočným množstvom tekutiny. 
Obsah: 120 tabliet                            Hmotnosť obsahu: 108 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Nevhodné pre osoby s poruchami zrážavosti krvi.
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. Uchovávať 
mimo dosahu malých detí!
Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 
Česká republika.
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                 Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
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