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Sleva 15% na celý nákup

Stálou nabídku naleznete na  
www.gsklub.cz, tel: +420 731 497 796, e-mail: benefit@gs.cz

Tuto nabídku můžete využít na

Běžná cena 549 Kč

Imunita 

GS doporučuje pro posílení Vašeho zdraví
NOVINKA

www.gsklub.cz

Čistá síla přírody na podporu imunity 
celé rodiny. Jedinečná synergická 
kombinace probiotik a kvasničného 
betaglukanu s vitaminem D3 a selenem. 
Vhodný pro dospělé a děti od 3 let, 
celoročně i sezónně v období zvýšené 
zátěže.

Vaše cena

365 Kč

GS Echinacea FORTE 600 

70+20 tablet

GS Condro® DIAMANT  

120 tablet

GS ProbioGlukan 

60 kapslí
GS Vitamin C 500 se šípky 

100+20 tablet

Běžná cena 189 Kč

GS Vitamin D3 + Vitamin K2 

60 tablet

Běžná cena 269 Kč

ImunitaImunita

Klouby a vazy

Imunita

Běžná cena 247 Kč

Běžná cena 798 Kč

Optimální kombinace vitaminů D3

a K2 přispívá ke správnému využití
vápníku v těle. Vitamin K2 napomáhá
k udržení dobrého stavu kostí
a zubů. Vitamin D3 také udržuje
normální funkci imunitního systému,
který nás chrání před negativními
vlivy zvenčí.

Extra silný vitamin C obohacený  
o přírodní sílu šípků v tabletě s 
postupným uvolňováním. Podporuje 
obranyschopnost, je antioxidantem 
přispívajícím k ochraně buněk před 
volnými radikály přispívá ke snížení  
míry únavy a vyčerpání.

Extra silná dávka Echinacey pro 
rychlou a účinnou podporu imunity  
a zdraví dýchacích cest. Společně  
s vysokou dávkou vitaminu C a zinku, 
které jsou pro činnost imunitního 
systému taky velmi důležité.

Extrémní síla a maximální
úleva pro klouby a jejich okolí.
Jedinečná kombinace nejvyšší
dávky glukosamin sulfátu v 
kvalitě Clini-Q® s aescinem  
a vitaminem C, který přispívá  
k tvorbě kolagenní sítě kloubních 
chrupavek. Mimořádný účinek 
GS Condro® byl prokázán klin-
ickou studií Revmatologického 
ústavu.

Vaše cena

127 Kč

Vaše cena

169 Kč

Vaše cena

475 Kč

Vaše cena

169 Kč

Této nabídky využijete při zadání kódu 
DHS22 do pole v nákupním košíku.
Při nákupu nad 799 Kč doprava  
ZDARMA

Akce platí do 10. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou již po odečtení 15% slevy. 


