
Nabídka GS produktů pro 

GS Condro Dynamic 90 tbl.**
Jedinečné spojení maximální účinnosti na klouby s komplexní 
výživou pohybového aparátu.

 obsahuje kolagenní hydrolyzát který přispívá ke komplexní 
výživě pohybového aparátu během zvýšené zátěže

 pro silně namáhané klouby rekreačních i profesionálních 
sportovců

1) na stránce: www.mojeprevence.cz zvolte na hlavní stránce záložku „Firemní partner“ (vpravo nahoře)

3)  zaregistrujte se 
(v případě prvního 
přihlášení jako firem-
ní partner) 

Další vstupy do systému budou již pouze pomocí Vašeho kódu a Vámi zaregistrovaného přihlašovacího jména a hesla.

2) zadejte Váš ověřovací kód „avl“

avl

Info linka: +420 234 032 155, Eva Terichová   •   e-mail: benefit@gs.cz     
Uvedené přípravky jsou doplňky stravy. * Úspora oproti průměrné maloobchodní ceně jednotlivých přípravků. ** expirace 31.5.2013
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299 Kč
ušetříte 317 Kč*

Jak se přihlásit do progamu  

GS Ginkgo FORTE 120+30 cps. 
+ dárek termohrnek
Pro lepší prokrvení, paměť a soustředění.

 blahodárný vliv na paměť a schopnost soustředit se
 pomáhá při pocitu studených rukou a nohou
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199 Kč
ušetříte 161 Kč*

GS Hlíva Forte 120 tbl.
Pro účinnou podporu imunity.

 obsahuje Pleuractin® koncentrovaný extrakt z čerstvé hlívy ústřičné 16:1
 vyrobena z čerstvé hlívy, pěstované bez chemie

189 Kč
ušetříte 149 Kč*

GS Vitamin C 500 se šípky 50+10 tbl.
Vitamin C (500 mg) s postupným uvolňováním.

 přidané šípky podporují účinek vitaminu C proti volným radikálům
 posiluje obranyschopnost
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106 Kč
ušetříte 47 Kč*

GS Echinacea FORTE 600 70+20 tbl.
Extra silná dávka pro podporu imunity.

 extra silná dávka Echinacey, 500 mg vitaminu C a zinku
 vhodná v době zvýšeného výskytu infekčních onemocnění

109 Kč
ušetříte 92 Kč*

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl.
100% vyvážené složení vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek.

 posiluje obranyschopnost
 při zvýšené fyzické a psychické námaze

199 Kč
ušetříte 169 Kč*

Tato akce platí od 29. 10. do 29. 11. 2012 nebo do vyprodání zásob

GS Imunostim 60 tbl.
Přirozeným způsobem stimuluje obranyschopnost organismu.

 pastilky s obsahem bakteriálního lyzátu
 vhodný v době zvýšeného výskytu infekčních onemocnění
 vhodný doplněk při užívání antibiotik
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199 Kč
ušetříte 108 Kč*


