
Uvedené prípravky sú výživové doplnky s vysokou farmaceutickou kvalitou
 Zvyšok ponuky prípravkov GS nájdete na www.gsklub.sk – zľava 30 % 
Info linka: 0903 601 639 | e-mail: bene$ t@grswan.sk
*Úspora v porovnaní s priemernou maloobchodnou cenou.

 na stránke: www.gsklub.sk  si kliknite 
na kolónku Firemný partner (vpravo hore)

Ďalšie vstupy do systému už len pomocou Vášho kódu a Vami zaregistrovaného prihlasovacieho mena a hesla.

 zadajte Váš overovací kód  

zaregistrujte sa
v prípade prvého prihlásenia 
ako , remný partner
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Ako sa prihlásiť do programu   

zľava 

až 60 %*
PONUKA pre , remných partnerov
Akcia platí do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob

K objednávke nad 49€ dostanete Cemio Včielka, 30 kapsúl ako darček
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GS Koenzym Q10 60mg Premium 
45+45 kapsúl 

Srdce, cievy, energia 

 Silná dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou. 

 Navyše hloh pre správnu činnosť srdca a biotín pre normálny energetický 

metabolizmus.

 Vhodné pri užívaní statínov.

GS Omega 3 CITRUS 100+50 kapsúl

Zdravé srdce, mozog, zrak

 Rybí olej s vysokou vstrebateľnosťou a citrónovou príchuťou

 Dávka 250 mg EPA/DHA prispieva k normálnej činnosti srdca

 Navyše dávka 250 mg DHA prispieva k normálnej činnosti mozgu a zraku

Cemio Brusnice MAX 10 000 mg, 40 tabliet

Pre zdravé močové cesty

 Koncentrovaný extrakt z kanadských brusníc
 Obsahuje ekvivalent 10 000 mg čerstvých plodov

Dátum exspirácie 3.6.2018

GS Vitamín C 1000 120 tbl. 

+ 60 tbl. balenie zdarma  

Imunita, únava

 obsahuje vitamín C v špeciálnej tablete Time-Release, ktorá zaisťuje jeho 
postupné uvoľňovanie. Obohatený o šípky – zdroj B avonoidov.

 je dôležitý antioxidant, ktorý prispieva k ochrane buniek pred voľnými 
radikálmi

GS Condro Diamant 60 tbl. 

+ 30 tbl. balenie zdarma 

3 mesačná kúra pre kĺby + darček navyše

 Ako prvý prípravok v SR sa stará vďaka revolučnému komplexu FORTESCIN® 
aj o okolie kĺbu: kĺbové puzdrá, väzy a šľachy

imunita

odporúčame

3 mesačná kúra

super cena! 

výpredaj

15,95 €
ušetríte 20,02€*

9,95 €
ušetríte 8,93 €*

3,99 €
ušetríte 4,30 €*

7,75 €
ušetríte 6,38 €*

11,95 €
ušetríte 18,01 €*

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA


