
SLEVA
až 72 %

Unikátní nabídky pro profesionální 
i rekreační sportovce od

zde
kliknout

Akce platí od 1. 4 do 30. 4. 2012 nebo do vyprodání zásob

Info linka: +420 234 032 155 Eva Terichová, e-mail: eva.terichova@gs.cz Uvedené přípravky jsou 
doplňky stravy. * Úspora oproti průměrné maloobchodní ceně jednotlivých přípravků.

Pečujte o své klouby! 

399 Kč
ušetříte 833 Kč*

sUPer cenA!
GS Condro DYNAMIC, 90 + 90 tbl.  
2–3měsíční intenzivní kůra 

•  jedinečné spojení maximální účinnosti  
na klouby s komplexní výživou  
pohybového aparátu

•  pro silně namáhané klouby  
rekreačních i profesionálních sportovců

GS Extra Strong Multivitamin, 60+60 tbl. 
•  100% vyvážené složení vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek 
• při zvýšené fyzické a psychické námaze 

199 Kč
ušetříte 169 Kč*

GS Lecitin 120, 120+20 cps. 
• má příznivý vliv na organismus, který je oslaben vyčerpáním nebo únavou 
• je určen pro sportovce a osoby s fyzickou a psychickou zátěží

139 Kč
ušetříte 97 Kč*

GS Proprevent, 90 tbl. 
•  dlouhodobé posílení obranyschpnosti organismu 
• správná volba před obdobím chřipek a nachlazení 

129 Kč
ušetříte 200 Kč*

1) na hlavní stránce zvolte záložku „Firemní partner“ (vpravo nahoře)

2)  zadejte Váš kód  
„zdravysport“  

3)  zaregistrujte se (v případě prvního přihlášení jako firemní partner), další vstupy do systému budou již pouze pomocí Vašeho kódu a Vámi 
zaregistrovaného přihlašovacího jména.

zdravysport

Vyzkoušejte si nás na www.mojeprevence.cz

GS Proprevent Junior, 90 tbl. 
•  účinné posílení imunity 
• příjemná pomerančová chuť 

99 Kč
ušetříte 253 Kč*

sUPer cenA!

http://www.gsklub.cz/vip_entry
http://www.gsklub.cz/vip_entry
mailto:eva.terichova@gs.cz


Jak se přihlásit do progamu Benefit Green swan?

4)  zaregistrujte se (v případě prvního přihlášení jako firemní partner) 

5) jste přihlášeni!

2) na hlavní stránce zvolte záložku „Firemní partner“ (vpravo nahoře)

1) na stránce: www.gsklub.cz  nebo www.mojeprevence.cz

3) zadejte Váš ověřovací kód „zdravysport“

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

http://www.gsklub.cz/vip_entry

