
zľava
až 50 %*

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: eshop@gsklub.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   

JARNÁ PONUKA pre � remných partnerov
Akcia platí do 30. 6. 2018  alebo do vypredania zásob

6/2018

odporúčame

super cena!

4 mesačná kúra

imunita

bestseller

24,50 €
ušetríte 
20,30 €*

9,95 €
ušetríte 
5,58 €*

7,50 €
ušetríte 
4,53 €*

1,40 €
ušetríte 
1,39 €*

6,45 €
ušetríte 
4,78 €*

GS Koenzým Q10 60mg  30+30 kapsúl

Energia, psychická a nervová činnosť
  Obsahuje koenzým Q10 s vysokou vstrebateľnosťou
  Podpora metabolizmu a nervového systému
  Energia s obsahom biotínu

GS Echinacea Akut zázvor, 15 tabliet

Rýchle a účinné riešenie pre podporu imunity
  Bylinné zloženie
  Navyše obohatené o vitamín C, zázvor a zinok
  Akútna podpora imunity a dýchacích ciest

GS Extra Strong Multivitamín,60+60 tabliet

Extra silný, extra účinný
  Komplexné a 100% vyvážené zloženie vitamínov, minerálov a ďalších aktívnych látok 

vyvinuté podľa najnovších poznatkov vedy a výskumu.
  Obsahuje unikátny STRONG KOMPLEX – extra dávka vitamínu C (150 % RVH), luteín, 

Activin®, echinacea.

GS Laktobacily Forte 21, 60+20 kapsúl  
 Komplex 9 kmeňov laktobacilov a bi� dobaktérií 

  Veľké množstvo mikroorganizmov – 21 miliárd CFU* v dennej dávke
  Prípravok je bezpečný a vhodný aj pre dlhodobé užívanie

POSLEDNÁ MOŽNOSŤ NÁKUPU: laktobacily počas letných mesiacov kvôli vysokým 
teplotám predávať nebudeme.

GS Condro Diamant 2x60 tbl. 
+ GS Vitamín C 500 so šípkami, 30 tabliet

4 mesačná kúra pre kĺby + darček navyše

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

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA

K objednávke nad 35€ dostanete  GS Betakarotén, 30 cps. ako darček!


