
zľava
až 52 %*

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.

 pri registrácii zadajte Váš overovací kód  

zaregistrujte sa
v prípade prvého prihlásenia 
ako � remný partner
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2
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Ako sa prihlásiť do programu   

LETNÁ PONUKA pre � remných partnerov
Akcia platí do 31. 8. 2018  alebo do vypredania zásob

8/2018

obľúbené

krásne opálenie

6 mesačná kúra

super cena!

1+1 zdarma

36,50 €
ušetríte 
38,94 €*

5,25 €
ušetríte 
3,38 €*

5,18 €
ušetríte 
5,18 €*

7,55 €
ušetríte 
5,82 €*

7,99 €
ušetríte 
6,58 €*

GS Intensun,   60+30 kapsúl

Túžite po krásnom opálení? 
  prípravok vyvinutý na základe najnovších poznatkov súčasnej dermatológie 

a farmácie špeciálne pre opaľovanie na slnku aj v soláriu
  Nová originálna receptúra predstavuje unikátnu kombináciu BELLcaroténu®, 

skrášľujúcich a regeneračných zložiek a vďaka tomu pôsobí na Vašu 
pokožku vo všetkých fázach opaľovania.

GS Omega 3 CITRUS  100+50 kapsúl

zdravé srdce, mozog, zrak
  3000 mg vysoko čisteného rybieho oleja v dennej dávke

  Rybí olej s vysokou vstrebateľnosťou a citrónovou príchuťou

  Vysoký obsah DHA a EPA v prirodzenej forme triglyceridov

  Kapsuly s citrónovou príchuťou, bez pachuti z rýb

GS Anxiolan, 2 x 30 tabliet

Pri nervozite, úzkosti a napätí
  pre lepšie zvládanie stresu, pri nervozite a napätí
  je vhodný na dlhodobé úžívanie
  je bylinný a šetrný k organizmu 

GS Vápnik, Horčík, Zinok PREMIUM 100+30tbl. 
Kosti, zuby, vlasy, koža, nechty a imunita

  Silná dávka 400 mg vápnika pre zdravé a silné kosti a zuby.
  Vitamín D3 podporuje vstrebávanie vápnika a jeho uloženie do kostí.
  Horčík pre normálnu funkciu svalov a činnosť nervovej sústavy.
  Zinok, meď a vitamín B6 podporujú dobrú imunitu a sú dôležité pre udržanie zdravia 

pokožky, vlasov a nechtov.

GS Condro Diamant 3x60 tbl. 

+ GS Vitamín C 500 so šípkami, 120 tabliet
Kĺbové puzdrá, väzy a šľachy 

  Obsahuje 1061,3 mg glukosamín sulfátu v 1 tablete
  Vďaka revolučnému komplexu FORTESCIN® sa stará aj o okolie kĺbu: kĺbové puzdrá, 

väzy a šľachy.

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA

K objednávke nad 45€ dostanete  Cemio Včielka, 30 kapsúl  ako darček!

GS Condro Diamant 3x60 tbl.
+ GS Vitamín C 500 so šípkami, 120 tabliet36,50 

K objednávke nad 45€ dostanete  


