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E-REX 24: Doplnok stravy na podporu erekcie. Obsahuje Zinok (Zn), který prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosteronu v
krvi. Zloženie/1 tableta: Mikrokryštalická celulóza (plnidlo); fosforečnan vápenatý (plnidlo); maltodextrin (105 mg), extrakt z Cesmíny
paraguajskej (ILEX PARAGUARIENSIS A. St. – HILL, 21 mg), extrakt z kôry Muira Puama (PTYCHOPETALUM OLACOIDES
Benth. 18,75 mg); stearan horečnatý (emulgátor); hydroxypropyl metyl celulóza (leštiacia látka); oxid zinočnatý (12,5 mg, Zinok – Zn
7,44 mg – 74,4% DDD); oxid kremičitý (protispekavá látka); oxid titaničitý (E171, farbivo); guma guar (emulgátor); hydroxypropyl
celulóza (leštiacia látka); kyselina stearová (zvlhčujúca látka); patentná modrá V (E131, 25%, farbivo). Obsah balenia: 30 tabliet =
33,66g (1 tableta=1,122g). Nutričné hodnoty v 1 tabletke: energetická hodnota: 5 kcal /21 kJ; sacharidy 0,4128g, bielkoviny 0,2244g,
tuky 0,2746g. Dávkovanie: 1 tableta denne (najlepšie ráno pred prvým jedlom) zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Maximálna
denná dávka sú 2 tablety (podľa potreby druhú tabletu cca 1 hodinu pred sexuálnym aktom). Distribútor: WORLD CZ, s.r.o., Drtinova
12, 150 00 Praha 5, Česká republika. www.erex24.sk. Vyrobené v EU.Upozornenie: Doplnok stravy. Nie je vhodné prekračovať
odporúčané maximálne denné dávkovanie. Nepoužívajte ako náhradu pestrej a vyváženej stravy. Nie je vhodné pre deti, tehotné, kojace
ženy a osoby s neznášanlivosťou niektorej z použitých surovín. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte v uzatvorenom
obale na suchom a čistom mieste pri maximálnej teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným svetlom. Spotrebujte do dátumu
uvedenom na obale výrobku. Doba nástupu účinku sa líši u jednotlivcov a závisí od veku, zdravotného a psychického stavu jedinca.
Po dosiahnutí želaného efektu je možné dávkovanie znížiť na 1 tabletu / 3 dni pre zachovanie potrebnej hladiny látok s fyziologickým
účinkom.
E-REX24: Doplněk stravy pro podporu erekce. Obsahuje Zinek (Zn), který přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.
Složení / 1 tableta: Mikrokrystalická celulóza (plnidlo); fosforečnan vápenatý (plnidlo); maltodextrin (105 mg); extrakt z Cesmíny
paraguayské (ILEX PARAGUARIENSIS A. St.-HILL; 21mg); extrakt z kůry Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides Benth.; 18,75
mg); stearan hořečnatý (emulgátor); hydroxypropyl metyl celulóza (leštící látka); oxid zinečnatý (12,5 mg; Zinek (Zn) 7,44 mg - 74,4
% DDD), oxid křemičitý (protispékavá látka); oxid titaničitý (E171; barvivo); guma guar (emulgátor); hydroxypropyl celulóza (leštící
látka); kyselina stearová (zvlhčující látka); patentní modř V (E131; 25%; barvivo). Obsah balení: 30 tablet = 33,66 g (1 tableta = 1,122g
). Nutriční hodnoty v 1 tabletě: Energetická hodnota: 5 kcal / 21 kJ, sacharidy 0,4128 g, bílkoviny 0,2244 g, tuky 0,2746 g. Dávkování:
1 tableta denně (nejlépe ráno před prvním jídlem) zapít dostatečným množstvím tekutiny. Maximální denní dávka 2 tablety (dle potřeby
druhou tabletu cca 1 hodinu před sexuálním aktem). Distributor: WORLD CZ, s.r.o.; Drtinova 12,150 00 Praha 5; Czech Republic;
www.erex24.cz. Vyrobené v EU. Upozornění: Doplněk stravy. Není vhodné překračovat maximální denní dávkování. Nepoužívejte
jako náhradu pestré a vyvážené stravy. Není vhodné pro děti, těhotné ženy, kojící ženy a osoby s nesnášenlivostí použitých surovin.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v uzavřeném obalu na suchém a čistém místě při teplotě do 25°C, chraňte před
přímým slunečním světlem. Spotřebujte do data uvedeném na obalu výrobku. Doba nástupu účinku je individuální a závislá na věku,
zdravotním a psychickém stavu jedince. Po dosažení účinků je možné dávkování snížit až na 1 tabletu / 3 dny pro zachování potřebné
hladiny látek s fyziologickým účinkem.
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E-REX 24: Complément alimentaire pour renforcer l´érection. Il contient le zinc (Zn), quel contribuet a maintenir de niveau normale du testosteron
dans le sang.Ingrédients/1 comprimé: Cellulose microcristalline (agent de charge); phosphate tricalcique (agent de charge); maltodextrine (105 mg),
extrait sec de feuilles de Maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hill, 21 mg); extrait sec d’écorce de muira puama (Ptychopetalum olacoides Benth., 18,75
mg); stéarate de magnésium émulsiﬁant), hydroxypropylmethyl cellulose (agent d´enrobage); oxyde de zinc (12,5 mg, zinc Zn 7,44 mg – 74,4% AJR),
dioxyde de silicium (anti-agglomérant); dioxyde de titane (E171, colorant), gomme guar (émulsiﬁant), hydroxypropylcellulose (agent d´enrobage);
acide stéarique (adjuvant d’enrobage); bleu patenté V (E131, 25%, colorant). Contenu de l´emballage: 30 comprimés = 33,66 g (1 comprimé=1,122
g). Valeurs nutritives dans 1 comprimé: valeur énergétique 5 kCal/21 kJoules; Glucides 0,4128g, Protides 0,2244g, Lipides 0,2746g. Posologie: 1
comprimé par jour (de préférence le matin avant le premier repas) avec un grand verre d´eau. La dose quotidienne maximale est de 2 comprimés
(deuxième comprimé à prendre environ 1 heure avant l´acte sexuel). Distribution: SOCIETE WORLD CZ s.r.o., Drtinova 12, 150 00 Prague 5,
République tchèque, www.erex24.fr. Produit dans l’UE. Attention: Complément alimentaire. Il ne faut pas dépasser la portion recommandée à
consommer chaque jour. Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré et
d’un mode de vie sain. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux personnes souffrant d’intolérance à un
des ingrédients utilisés. A conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit propre et sec jusqu´à une maximale de température 25°C. À consommer
de préférence avant la date indiquée sur l´emballage. Le délai d´apparition de l´effet varie selon les individus et dépend de l´âge, de la santé et de
l´état psychologique. Après l’obtention des effets désirés, la posologie peut se réduire à 1 comprimé / 3 jours pour maintenir le niveau nécessaire de
substances ayant un effet physiologique.
E-REX 24: Nahrungsergänzungsmittel für Erektionsunterstützung. Es enthält das Zink (Zn), das zur Aufrechterhaltung von normalem
Testosteronspiegel in Blut beiträgt. Zusammensetzung: 1 Tablette: MikrokristallineZellulose (Füllstoff); Kalziumphosphat (Füllstoff); Maltodextrin
(105 mg); Trockenextrakt aus den Blättern der paraguayischen Stechpalme (ILEX PARAGUARIENSIS A. St.-HILL, 21 mg); Trockenextrakt aus
der Rinde von Muira Puama (PTYCHOPETALUM OLACOIDES Benth. 18,75 mg); Magnesiumstearat (Emulgator); Hydroxypropylmethylzellulose
(Imprägniermittel); Zinkoxid (12,5 mg, Zink - Zn 7,44 mg – 74,4% ETB), Siliciumdioxid (Trennmittel); Titandioxid (E171, Farbstoff); Guar-Gummi
(Emulgator); Hydroxypropylzellulose (Imprägniermittel); Stearinsäure (Feuchthaltemittel); Patentblau V (E131, 25 %, Farbstoff). Füllmenge:
30 Tabletten = 33,66 g (1 Tablette = 1,122 g). Nährwerte: 1 Tablette: Energiewerte 5 Kcal/21 Kj; Kohlenhydrate 0,4128g, Proteine 0,2244g; Fette
0,2746g; Dosierung: 1 Tablette pro Tag (vorzugsweise am Morgen vor der ersten Mahlzeit) mit reichlich Flüssigkeit nehmen. Die maximale Tagesdosis
beträgt 2 Tabletten (die zweite Tablette etwa 1 Stunde vor sexueller Aktivität). Vertrieb durch: WORLD CZ s.r.o./GmbH/, Drtinova 12, 150 00 Prag
5, Tschechische Republik. www.erex24.eu. Hergestellt in der EU. Warnung: Nahrungsergänzungsmittel. Sie sollten die maximale Tagesdosis nicht
überschreiten. Verwenden Sie nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auch eine gesunde Lebensweise. Es
ist nicht geeignet für Kinder,Schwangere, stillende Frauen und Personen mit Intoleranz gegenüber einer von verwendeten Zutaten. Auβer Reich- und
Sichtweite von Kindern aufbewahren. Lichtgeschützt, kühl (bis maximal 25 °C) und trocken in verschlossener Verpackung lagern. Verwenden Sie nicht
nach Ablauf des aufder Verpackung angegebenen Verfallsdatums. Der genaue Zeitpunkt der Präparatwirkung kann bei den Einzelpersonen variieren
und hängt von Alter, Gesundheit und psychischem Zustand des Individuums ab. Nach gewünschter Wirkungserreichung kann man die Dosierung auf 1
Tablette/3 Tage für die Aufrechterhaltung des erforderlichen Spiegels der Stoffe mit physiologischer Wirkung reduzieren.

