
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: 0903 601 639 | e-mail: benefit@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 firemný partner

1

2

3

Ako sa prihlásiť do programu   

1. VIANOČNÁ PONUKA pre firemných partnerov
Akcia platí do 1. 12. 2018  alebo do vypredania zásob

V
1/2018

darček zdarma

bestseller!

imunita

odporúčame!

spánok

18,99 €
ušetríte  
9,68 €*

9,99 €
ušetríte  
5,00 €*

7,99 €
ušetríte  
3,98 €*

24,16 €
ušetríte  
24,16 €*

7,99 €
ušetríte  
3,59 €*

GS Dormian Rapid 40+20 kapsúl

 Kvalitnejší spánok 
 � Pre rýchle zaspávanie a nerušený spánok.
 � Účinná kombinácia bylinných extraktov valeriány, medovky, chmeľu a 

mučenky.
 � Šetrná a nenávyková cesta k Vášmu odpočinku.

GS Merilin Harmony  90+90 tbl.
Klimaktérium

 � Vysoko účinný v období klimaktéria
 � Prírodný a nehormonálny.
 � Klinicky overená účinnosť kombinácie extraktu z ploštičníka hroznatého a ľubovníka na 

všetky fyziologické prejavy klimaktéria (návaly tepla, potenie, výkyvy nálad)
 � Navyše obsahuje vápnik a vitamín D3 pre pevnosť kostí
 � Kúra na 6 mesiacov

GS Omega 3 CITRUS 90+90 kapsúl 
Srdce, mozog, zrak

 � 3000 mg rybieho oleja s vysokým obsahom 
 � DHA a EPA v dennej dávke.DHA a EPA v prirodzenej forme triglyceridov – až o 50 percent 

vyššia vstrebateľnosť.
 � Kapsuly s citrónovou príchuťou.

GS Hliva so ZÁZVOROM 70+70 tbl.   
Pre podporu imunity a dýchacích ciest v dobe zvýšenej záťaže organizmu.

 � Pre dlhodobú podporu imunity a celkového zdravia.
 � Jediná hliva obohatená o mnohonásobné účinky zázvoru, vitamín C a Orient komplex 

pre podporu dýchacích ciest.

GS Condro DIAMANT, 120+40 tbl.  
Diamant medzi kĺbovými prípravkami 

 � 1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke a DIAMANT FORTESCIN® pre kĺby aj ich 
okolie (aescin pre správne prekrvenie kĺbového puzdra, väzov a šliach, vitamín C pre 
správnu tvorbu kolagénovej siete chrupaviek).

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA

Ku každej objednávke nad 49 € Cemio Metric 302 Digitálny teplomer ako darček! 


