
Stálu ponuku nájdete na www.gsklub.sk,  
tel: 031 / 701 82 51, e-mail: eshop@gsklub.sk
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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 Ginkgo 60 PREMIUM, 60 + 30 tabliet
balené v darčekovej plechovej dóze

Prémiový prípravok s vysokým 
obsahom extraktu ginkga z mladých 
lístkov, obohatený o hloh, ktorý 
podporuje prekrvenie a gotu kolu pre 
podporu pamäti a sústredenia.

GS Omega 3 CITRUS, 100 + 50 kapsúl
balené v darčekovej plechovej dóze

Rybí olej s vysokou vstrebateľnosťou 
a citrónovou príchuťou. S obsahom 
nenasýtených mastných kyselín – EPA 
a DHA, ktoré prispievajú k zdravému 
srdcu, zraku a činnosti mozgu.
podporuje vitalitu.

GS Imunostim PREVENT, 20 tabliet  
Dvojnásobná sila pre 
dlhodobú podporu imunity 
a dýchacích ciest až na 
3 mesiace. S obsahom 
zmesi bakteriálnych lyzátov 
a vitamínom C. Pastilky 
mentolovej chuti.

Cemio Kamzík®, 60+30 kapsúl
limitovaná edícia 2020 

Švajčiarsky originál na 
KĹBY, VÄZY a ŠĽACHY. 
Obsahuje natívne 
kolagény typu I a typu 
II, s vitamínom C ako 
podpora tvorby vlastného 
kolagénu pre správnu 
funkciu kĺbových 
chrupaviek. Výhodné 
balenie na 3 mesiace.
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Ako sa prihlásiť do GS Benefit Programu a nakupovať so zľavami?
Uvedená ponuka platí do 31. 7. 2020 alebo do vypredania zásob.

GS TIPY

PAMÄŤ A PREKRVENIE SRDCE

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.).

JÚLOVÁ PONUKA   
pre firemných partnerov

ZĽAVA  
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50 %
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Pri objednávke nad 45 € DARČEK!
(darček je potrebné vybrať si počas objednávky v pokladni/košíku)
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