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Zvyšok GS portfólia nájdete na www.gsklub.sk/vip
so zľavami až 30 %* a poštovným ZADARMO nad 29 € 

* V porovnaní s priemernou maloobchodnou cenou.

GS Betakarotén FORTE s nechtíkom,  
120 + 30 kapsúl 
Silná dávka beta-karoténu  
pre krásne opálenie. Jedinečná  
kombinácia beta-karoténu, nechtíka  
lekárskeho, biotínu a zinku. Nechtík  
lekársky blahodarne pôsobí na  
pokožku a napomáha k jej upokojeniu  
po opaľovaní.

GS Echinacea Forte 600, 2×30 tabliet  
Extra silná dávka kvalitného  
extraktu echinacey pre podporu  
imunity a zdravia dýchacích ciest.  
Navyše obohatená o vitamín C  
a zinok pre účinnú podporu imunity.

GS Vitamín C 500 so šípkami, 120 tabliet  
Silná dávka vitamínu C s prírodnou  
silou šípok pre podporu imunitného 
 systému a zníženie miery únavy  
a vyčerpania. V špeciálnej tablete  
TIME-RELEASE zaisťujúcej  
postupné uvoľňovanie.

Cemio Kamzík®, 4×60 kapsúl
balené v 2 luxusných plechových dózach 

Švajčiarsky originál na kĺby.  
Vitamín C prispieva  
k normálnej tvorbe kolagénu  
pre normálnu funkciu  
kĺbových chrupaviek.  
Obsahuje kolagén typu 1 a 2  
v prirodzenej podobe. 
extra dávka vitamínu C,  
luteín, activin, echinacea.6,70 €
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Ako sa prihlásiť do GS Benefit Programu a nakupovať so zľavami?
Uvedená ponuka platí do do 31. 5. 2020 alebo do vypredania zásob.

GS TIPY

OPAĽOVANIE, ZDRAVÁ POKOŽKA IMUNITA

IMUNITA KĹBY

1. Zadajte do prehliadača www.gsklub.sk/vip
2.  V pravej časti „Registrovať sa ako firemný partner“  

vyplňte požadované údaje.
3. Do políčka „kód“ zadajte Váš firemný kód (informujte sa na Vašom HR odd.).

MÁJOVÁ PONUKA   
pre firemných partnerov

ZĽAVA  

AŽ DO

51 %

V
ýž

iv
ov

ý 
d

op
ln

ok

V
ýž

iv
ov

ý 
d

op
ln

ok

V
ýž

iv
ov

ý 
d

op
ln

ok

Pri objednávke nad 45 € DARČEK!  
(darček je potrebné vybrať si počas objednávky v pokladni/košíku)


