
Uvedené prípravky sú výživové doplnky s vysokou farmaceutickou kvalitou
 Zvyšok ponuky prípravkov GS nájdete na www.gsklub.sk – zľava 30 % 
Info linka: 031/701 82 51 | 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 52 %*
PONUKA pre � remných partnerov
Akcia platí do 31.3. 2018 alebo do vypredania zásob

K objednávke  nad 49€ Cemio Metric 302 Digitálny teplomer  ako darček

3/2018

Cemio Cemium multivitamín so zázvorom, 
80+40 tbl

  Pre účinnú podporu imunity
  S jedinečnou silou zázvoru
  Vyvážené zloženie vitamínov a minerálov

GS Eladen PREMIUM, 60+30 cps. (90ks)
+ Cemio Miogena PREMIUM, krém na ruky

Vyskúšajte a spoznajte rozdiel v kvalite vlasov, koži a nechtov!
  Pre ženy, ktoré majú oslabené vlasy v dôsledku farbenia, fénovania, žehlenia.
  Pre ženy, ktoré trápia jemné nechty, prípadne lámanie a štiepenie nechtov.
  Pre ženy, ktoré chcú mať hodvábnu pleť.

GS Vápnik, Horčík, Zinok PREMIUM 100+30 tbl

Zdravé kosti, zuby, vlasy, koža, nechty a imunita.
  Vyvážený a zosilnený komplex minerálov a vitamínov, 

ktoré sú dôležité pre ľudské zdravie, zdravé kosti, vlasy a nechty.

GS Imunostim Prevent, 20 cmúľacích tabliet

Dvojnásobná sila pre dlhodobú podporu imunity a 
dýchacie cesty.

  Pre dlhodobú podporu Vašej imunity.
  Pri užívaní antibiotík.
  Jednoduché dávkovanie s účinkom pretrvávajúcim až 3 mesiace. 

GS Condro Forte 180tbl.
+ darček GS Multivitamín šumivý FORTE 25 tabliet

3 mesačná kúra pre kĺby + darček navyše
  Obsahuje 800 mg glukosamín sulfátu
  Prispieva k ochrane a výžive kĺbovej chrupavky

imunita

multivitamín

3 mesačná  kúra

novinka

odporúčame

17,95 €
ušetríte 12,13€*

4,18 €
ušetríte 4,18 €*

5,75 €
ušetríte 2,88 €*

16,95 €
ušetríte 10,34 €*

7,25 €
ušetríte 7,84 €*

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA


