
zľava 
až 65 %*

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 firemný partner

1

2

3

Ako sa prihlásiť do programu   

PONUKA pre firemných partnerov
Akcia platí do 30. 9. 2018  alebo do vypredania zásob

9/2018

dopredaj!

1+1 zdarma!

odporúčame

super cena

novinka!

6,99 €
ušetríte  
5,45 €*

5,39 €
ušetríte  
5,60 €*

3,38 €
ušetríte  
3,38 €*

8,75 €
ušetríte  
4,24 €*

GS Magnesium + VITAMÍN B6,  100 tabliet

Vysoko vstrebateľná forma horčíka + vitamín B6
 � Horčík prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy a svalov
 � Vitamín B6 prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania

GS Echinacea Forte 600 30 tabliet,  
1+1 zdarma
Extra silná dávka pre podporu imunity

 � K rýchlej a účinnej podpore imunity, pri celkovom oslabení organizmu, pri zvýšenom 
výskyte infekčných ochorení, pri zvýšenej záťaži, pri únave a vyčerpaní

 � Prípravok obsahuje extrakt z koreňa a navyše extra silnú dávku vitamínu C a zinku

GS Železo pre krvotvorbu, 90 tabliet
Prípravok obsahuje zvýšené množstvo železa, ktoré:

 � prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu
 � prispieva k správnemu prenosu kyslíka v tele
 � zohráva úlohu v procese delenia buniek
 � prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy
 � -  Okrem železa obsahuje aj kyselinu listovú, vitamín B12 a vitamín C.

GS Koenzým Q10 60 mg, 30+30 tabliet
Energia, psychická a nervová činnosť

 � koenzým Q10 s vysokou vstrebateľnosťou,
 � podpora metabolizmu a nervového systému
 � energia s obsahom biotínu 

GS Condro Diamant (2*90 tabliet) 
Prináša celkom nový rozmer v starostlivosti o Vaše kĺby!

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

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA

Pri objednávke nad 45€ dostanete GS Imunostim AKUT 10 tabliet ako darček! 

24,95 €
ušetríte  
46,99 €*


