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

Tuto nabídku můžete využít na

GS Imunostim PREVENT, 20 tablet

GS Imunostim JUNIOR, 20 tablet

Běžná cena 242 Kč

Akce platí do 15. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou již po odečtení 15% slevy.

Imunita

Sleva 15% na celý nákup

www.gsklub.cz

Účinná podpora imunity dospělých i dětí. Produkty Imunostim Junior a Prevent obsahují 
bakteriální lyzáty a vitamin C, který podporuje správnou funkci imunitního systému Vhodné 
i při užívání antibiotik.

GS Extra Strong  

Multivitamin, 60 + 60 tablet

GS Omega 3 CITRUS + D3, 100 + 50 kapslí

GS Extra Strong Vitamin D3 2000 IU,  

90 kapslí

Běžná cena 229 Kč

GS Vitamin C 1000 mg se šípky,  

100 + 20 tablet

Běžná cena 288 Kč

Imunita

Imunita

Imunita

Imunita

Běžná cena 489 Kč

Běžná cena 319 Kč

Silný vitamin C s přírodní silou šípků.
VitaminC v Mega dávce 1000 mg, který
podporuje obranyschopnost, je antioxi-
dant, který přispívá k ochraně buněk před 
volnými radikály a přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání. Navíc v tabletě  
s postupným uvolňováním.

GS Extra Strong Vitamin D3 2000 IU 
jsou extra silné a extra účinné kapsle 
vitaminu D3.  Obsahují 2000 IU  
(50 µg) vitaminu D3, navíc obohaceného 
o olivový olej pro vysokou vstřebatelnost 
vitaminu D. Vhodné pro podporu imu-
nity, zdravé kosti a zuby dospívajících, 
dospělých i seniorů.

Komplexní a 100% vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších aktivních 
látek. Navíc obsahuje unikátní 
STRONG KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C (150 % RVH), lutein,  
Activin®, echinacea.

3000 mg vysoce čištěného rybího oleje 
v denní dávce, navíc obohaceno  
o vitamin D3 pro podporu imunity.  
DHA a EPA v přirozené formě triglyc-
eridů – až o 50 % vyšší vstřebatelnost 
než polosyntetické ethylestery. DHA  
a EPA v denní dávce 250 mg přispívají 
ke správné činnosti srdce. DHA navíc 
v dávce 250 mg podporuje správnou 
činnost mozku a zdravý zrak. Kapsle  
s citronovou příchutí.

Vaše cena

152 Kč

Vaše cena

314 Kč

Vaše cena

195 Kč

Vaše cena

186 Kč

Této nabídky využijete při zadání kódu 
DH11 do pole v nákupním košíku.
Při nákupu nad 799 Kč doprava  
ZDARMA

Vaše cena

161 Kč


