
Erexyl+, uztura bagātinātājs 
 

Īpašības: Erexyl+ ir uztura bagātinātājs, bagātināts ar aminoskābēm, vitamīnu E, 

minerālvielām un 6 dažādu augu ekstraktiem. Vīriešu potences un erektilās spējas 

atbalstam. Tribulis palielina seksuālo vēlmi un uzlabo dzimumdzīves kvalitāti. Safrāns 
veicina patīkamu relaksāciju un labu noskaņojumu, stimulē libido un uzlabo erekciju. Uz 

libido un seksuālo vēlmi dzimumdzīves uzlabošanā pozitīvi iedarbojas arī maka ekstrakts. 
 

Aktīvās vielas                        1 tabletē                              4 tabletes  

L-arginīns                      320,0 mg          -                 1280,0 mg      - 

L-citrulīns                80,0 mg          -                   320,0 mg      - 
Tribuļa ekstrakts               50,0 mg          -                   200,0 mg          - 

Sibīrijas žeņšeņa ekstrakts               15,0 mg          -                     60,0 mg      - 

Safrāna ekstrakts                 7,5 mg          -                     30,0 mg       - 
Maka ekstrakts                  7,5 mg          -                     30,0 mg       - 

Žeņšeņa ekstrakts               10,0 mg          -                     40,0 mg      - 

Ginka standartizēts ekstrakts 24/6            10,0 mg          -                     40,0 mg      - 

Koenzīms Q10                15,0 mg          -                     60,0 mg      - 
Vitamīns E         3,0 mg α-TE   25% NRV   12,0 mg α-TE  100% NRV 

Cinks                  2,5 mg   25% NRV             10,0 mg  100% NRV 

Selēns              13,75 μg   25% NRV                      55,0 μg  100% NRV 
*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta 
 

Sastāvs: L-arginīns, mikrokristāliskā celuloze (apjoma palielinātājs), kalcija hidrogēnfosfāts 

(apjoma palielinātājs), L-citrulīns, tribuļa ekstrakts - auglis (Tribulus terrestris), polivinil-

pirolidons (cietinātājs), tabletes apvalks (hidroksipropilmetilceluloze - stabilizētājs, 

polidekstroze - apjoma palielinātājs, spirulīnas ekstrakts un titāna dioksīds - krāsvielas, 
talks un kaprilskābe/kaprīnskābes triglicerīdi (vidēja garuma ķēžu triglicerīdi) - pretsalipes 

vielas), taukskābju magnija sāļi (pretsalipes viela), cinka glikonāts, koenzīms Q10 (iegūts 

dabīgā fermentācijā), Sibīrijas žeņšeņa ekstrakts - sakne (Eleutherococcus senticosus), 
ginka lapu standartizēts ekstrakts 24/6 (Ginkgo biloba), žeņšeņa saknes ekstrakts (Panax 

ginseng), silīcija dioksīds (pretsalipes viela), DL-alfa-tokoferilacetāts, maka ekstrakts - sakne 

(Lepidium meyenii), safrāna ekstrakts - ziedi (Crocus sativus), nātrija selenīta pentahidrāts. 
 

Deva: Vienu reizi 1-4 tabletes 1-2 stundas pirms dzimumakta vai regulāri 1-4 tabletes 

dienā pēc ēšanas vai ēšanas laikā, uzdzerot pietiekamu daudzumu šķidruma. 
 

Iepakojumā: 120 tabletes Neto masa: 108 g        PVD reģistrā ar numuru: 12835 
 

Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā 
pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no 

sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā. 
 

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā 

iepakojumā, kas aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā! 
 

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija.  

 

Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga 

                                     Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv 

 

Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma. 

 

Versija: Er/02                                          LV 224 M 


