12/2020

EXTR
DARČEA
PRE VÁ K
S

VIANOČNÝ VIP VOUCHER
SO ZĽAVOU 7 €*
Promo kód: VIP7E

* Pre uplatnenie zľavy 7€ je potrebné nakúpiť na www.gsklub.sk minimálne v hodnote 55€ a zadať zľavový kód do príslušného poľa
v priebehu objednávky. Voucher je platný od zaslania ponuky do 16. 12. 2020.

darčekové balenie

Výživový doplnok

Cemio KAMZÍK® je určený všetkým, ktorí sa chcú aktívne starať
o svoj pohybový aparát: ľudia
nadmerne zaťažujúci kĺby (ťažko
pracujúci, aktívni aj rekreační športovci, ľudia s nadváhou), starší ľudia,
staršie deti a dospievajúca
mládež v období rastu.

Pri opakovaných infekciách
dýchacích ciest vírusového alebo
bakteriálneho pôvodu.
2x vstrebatelnejší než bežne
používané polosyntetické ethylestery.

20,99 €

5,25 €

ušetríte 8,65 €*

ušetríte 5,25 €*

IMUNITA, MULTIVITAMÍN
GS Extra Strong Multivitamín, 120 tabliet
Vianoce 2020

PROSTATA A POTENCIA
Cemio RED3, 90 kapsúl
Vianoce 2020

Komplexné a vyvážené zloženie
vitamínov, minerálov a ďalších
aktívnych látok. STRONG KOMPLEX –
extra dávka vitamínu C, luteín, activin,
echinacea.

Nová generácia starostlivosti
o prostatu, potenciu a vitalitu. Slivka
africká a ľan siaty podporujú zdravie
prostaty, maca podporuje sexuálne
zdravie a fyzickú
kondíciu, sibírsky
ženšen podporuje
vitalitu.

darčekové balenie

9,50 €

Výživový doplnok

darčekové balenie

18,35 €

ušetríte 5,08 €*

Výživový doplnok

KĹBY A VÄZY
Cemio Kamzík, 2x 60 kapsúl
Vianoce 2020

TIPY na vianočné darčeky
IMUNITA
Cemio Omega Imun Premium, 30 kapsúl

ušetríte 8,11 €*

Ponuka platí do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

Ako sa prihlásiť do GS Benefit Programu a nakupovať so zľavami?
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.

www.gsklub.sk/vip

Zvyšok GS portfólia nájdete na
so zľavami až 30 %* a poštovným ZADARMO nad 29 €
* V porovnaní s priemernou maloobchodnou cenou.
Stálu ponuku nájdete na www.gsklub.sk,
tel: 031 / 701 82 51, e-mail: eshop@gsklub.sk

