
Erexyl+, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Erexyl+ je doplněk stravy obohacený aminokyselinami, vitamíny, 

minerály a výtažky ze 6 rostlin pro podporu potence a erektivních schopností u mužů. 

Kotvičník zemní podporuje sexuální touhu a výkonnost. Šafrán přispívá k příjemnému 
uvolnění a dobré náladě, stimuluje libido a zlepšuje erekci. Maka dodá energii, posiluje 

libido, zlepšuje sexuální touhu a výkonnost. 

Účinné látky v jedné tabletě: 

L-arginin   320,0 mg - 
L-citrulin     80,0 mg - 

Extrakt z kotvičníku zemního    50,0 mg - 

Extrakt z eleuterokoku ostnitého   15,0 mg - 
Extrakt ze šafránu      7,5 mg -     

Extrakt z maky (řeřicha peruánská)     7,5 mg - 

Extrakt ze ženšenu    10,0 mg - 

Extrakt z ginkgo biloby (24/6)    10,0 mg - 
Koenzym Q10     15,0 mg - 

Vitamín E       3,0 mg   25% DRHP 

Zinek       2,5 mg   25% DRHP 
Selen   13,75 μg   25% DRHP 

*DRHP - denní referenční hodnota příjmu; – není stanovena 

Složení: L-arginin, mikrokrystalická celulóza (plnidlo), hydrogenfosforečnan vápenatý 
(plnidlo), L-citrulin, extrakt z kotvičníku zemního – plod (Tribulus terrestris), 

polyvinylpyrolidon (zpevňující látka), potah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza – 

stabilizátor, polydextróza – plnidlo, uhličitan vápenatý – plnidlo, talek - protispékavá 

látka, extrakt ze spiruliny – barvivo, triglyceridy – protispékavá látka), stearan hořečnatý 
(protispékavá látka), glukonát zinečnatý, koenzym Q10 (připravený přírodní fermentací), 

extrakt z eleuterokoku ostnitého – kořen (Eleutherococcus senticosus), standardizovaný 

extrakt z ginkgo biloby 24/6 – list (Ginkgo biloba), extrakt ze ženšenu - kořen (Panax 
ginseng), oxid křemičitý (protispékavá látka), DL-alfa tokoferol-acetát, extrakt z maky – 

kořen (Lepidium meyenii), extrakt ze šafránu – květ (Crocus sativus), seleničitan sodný 

pentahydrát. 
Dávkování: Jednorázově 1-5 tablet 1-2 hodiny před akcí, nebo pravidelně 1-5 tablet denně 

během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím tekutiny.  

Obsah: 20 tablet                   Hmotnost obsahu: 18 g  

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada 
pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro 

děti, těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro osoby s poruchami krevní srážlivosti. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí! 
Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 

102 00 Praha 10, Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  



                Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 
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