
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
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Ako sa prihlásiť do programu   

zľava  

až 50 %*
PONUKA pre firemných partnerov
Akcia platí do 28. 2. 2019 alebo do vypredania zásob

Ku každej objednávke nad 39 € Cemio Metric 302 Digitálny teplomer ako darček!

2/2019

GS Vápnik Horčík Zinok Premium 100+100 tbl.

Zdravé kosti, vlasy, nechty. Imunita.
 �     Vápnik a horčík sú dôležité pre zdravé a pevné zuby.
 �     Navyše mangán, vitamín D3 a K podporujú zdravé a silné kosti.
 �     Zinok, meď a vitamín B6 podporujú imunitu.

GS Merilin Harmony, 90+90 kapsúl

Vysoko účinný v období klimaktéria

Kúra na 6 mesiacov

 � 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

GS Laktobacily Forte 21 60+20 cps.

Komplex 9 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií
 � obsahuje veľké množstvo mikroorganizmov – 21 miliárd CFU* v dennej dávke
 � obsahuje selén, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému 

* Uvedené množstvo CFU zodpovedá okamžiku výroby.

GS Brusnice MEGAFORTE so žihľavou, 40+10 cps.

Močové cesty a obličky
 � silná dávka brusnicového extraktu so žihľavou navyše
 � stará sa o zdravie močových ciest
 � pomáha znižovať riziko vzniku infekcií močového ústrojenstva

GS Condro® Diamant, 3x120 tbl. 

balenie na 6 mesiacov 

+Chladivý/hrejivý vankúšik
 � 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).

močové cesty

odporúčame!

   kĺby a chrupavky

bestseller!

probiotiká

56,70 € 
ušetríte39,30 €*

6,95 €
ušetríte 5,49 €*

9,75 €
ušetríte 5,78 €*

24,16 €
ušetríte 24,16 €*

8,50 €
ušetríte 5,40 €*

NAD 29 € 

POŠTOVNÉ 

ZDARMA


