
Erexyl+, toidulisand 
 

Omadused: Erexyl+ on toidulisand, mida on rikastatud aminohapete, vitamiinide, 

mineraalide ja 6 taime ekstraktidega, et toetada meeste potentsi ja erektsioonivõimet. 

Harilik kuradisarv toetab seksuaalset iha ja jõudlust. Safran aitab kaasa mõnusale 
lõõgastumisele ja heale tujule, stimuleerib libiidot ja toetab erektsiooni. Maka annab 

energiat, tõstab libiidot, parandab seksuaaliha ja jõudlust. 

1 tablett sisaldab: 

L-arginiin                      320,0 mg   -        Ženšenni ekstrakt    10,0 mg        - 
L-tsitrulliin                         80,0 mg   -        Hõlmikpuu (standardiseeritud 

Hariliku kuradisarve ekstrakt  50,0 mg   -        ekstrakt 24/6)           10,0 mg         - 

Siberi ženšenni (hariliku                         Koensüüm Q10       15,0 mg         - 
eleuterokoki) ekstrakt              15,0 mg   -        Vitamiin E                 3,0 mg   25% NRV 

Safrankrookuse ekstrakt            7,5 mg   -        Tsink                          2,5 mg   25% NRV 

Maka ekstrakt                          7,5 mg   -        Seleen                     13,75 μg   25% NRV 

*NRV (nutrient reference value) – päevane võrdluskogus; - ei ole määratud 
Koostis: L-arginiin, mikrokristalliline tselluloos (mahuaine), kaltsiumvesinikfosfaat 

(mahuaine),  L-tsitrulliin, kuradisarve ekstrakt – vili (Tribulus terrestris), polüvinüül-

pürrolidoon (tardaine), tableti kate (hüdroksüpropüülmetüültselluloos – stabilisaator, 
polüdekstroos – mahuaine, spirulina ja titaandioksiid – toiduvärvid, talk ja triglütseriidid - 

paakumisvastased ained), magneesiumstearaat (paakumisvastane aine), tsinkglükonaat, 

koensüüm Q10 (valmistatud naturaalse kääritamise teel), Siberi ženšenni ekstrakt (hariliku 
eleuterokoki) – juur (Eleutherococcus senticosus), standardiseeritud hõlmikpuu lehtede 

ekstrakt 24/6 (Ginkgo biloba), ženšenni ekstrakt – juur (Panax ginseng), ränidioksiid 

(paakumisvastane aine), DL-alfa tokoferüülatsetaat, maka ekstrakt – juur (Lepidium 

meyenii), safrankrookuse ekstrakt – õis (Crocus sativus), naatriumseleniit pentahüdraaadist. 
Annustamine: Päevane tarbimiseks soovitatav kogus on 1-5 tabletti korraga 1-2 tundi 

enne sugulist vahekorda, või regulaarselt 1-5 tabletti päeva jooksul söögi ajal või peale 

sööki piisava koguse vedelikuga.               
Pakendis: 120 tabletti                  Pakendi kaal: 108 g 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatud päevanormi. Toidulisand ei asenda mitmekülgset 

toitumist. Ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes mitte kasutada. Ei sobi lastele, 
rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele. Pole sobilik inimestele, kellel on vere 

hüübimisega probleeme. 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C original-pakendis 

valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
Tootja: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Tšehhi 

Vabariik. 

Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa, 75306, 
Nimekast 7150. Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 

Seerianumber/Parim enne: vt. kuupäev pakendilt 
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