
Exkluzivní nabídka pro 
odborové organizace 
sdružené v ČMKOS

Ve spolupráci s oborníky jsme vybrali nejvhodnější produkty pro podporu Imunity v tomto 
podzimním období a nastavili exklusivně pro vás speciální nákupní ceny.
V současné době vám garantujeme dostatečnou zásobu, rychlé dodání až k vám a nejlepší 
cenu na trhu.

Přípravek
do 100 ks do 500 ks nad 500 ks  Cena na lékárně  

vč. DPHcena bez DPH Cena za ks bez DPH Cena za ks bez DPH

GS Vitamin D3+K2, 30 tablet 69 Kč 59 Kč 49 Kč 119 Kč

GS Omega 3 Citrus, 60+30 kapslí 99 Kč 89 Kč 79 Kč 159 Kč

Cemio Omega Imun , 30 kapslí 119 Kč 109 Kč 99 Kč 239 Kč

GS Vitamin C500 + šípky, 50+10 tablet 79 Kč 69 Kč 59 Kč 129 Kč

GS Extra Strong Multivitamin, 30+10 tablet 99 Kč 89 Kč 79 Kč 149 Kč

GS Vitamin D3+K2, 30 tablet
Vitamin D3+K2 udržuje normální funkci 
imunitního systému, který nás 
chrání před vlivy zvenčí.

GS Vitamin C500 + šípky, 
50+10 tablet 
Silný vitamin C s přírodní silou šípků. 
Vitamin C podporuje obranyschop-
nost, je antioxidant, který přispívá k 
ochraně buněk před volnými radikály 
a přispívá ke snížení míry únavy a 
vyčerpání.

GS Extra Strong Multivitamin, 
30+10 tablet
Komplexní a 100% vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších aktivních 
látek vyvinuté podle nejnovějších 
poznatků vědy a výzkumu.

Cemio Omega Imun, 30 kapslí
Cemio Omega Imun Premium – pro 
řízenou dietní výživu při opakovaných 
infekcích dýchacích cest virového 
nebo bakteriálního původu. Ob-
sažené omega-3 mastné kyseliny 
jsou 2× lépe vstřebatelné než běžně 
používané polosyntetické ethylestery. 
Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Své poptávky prosím zasílejte na jan.horak@gs.cz  nebo volejte 731 497 796.
Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy a společně s vámi vybereme optimální složení vašich IMUNITNÍCH BALÍČKŮ

Nabídka platí do 31. 10. 2020 a nebo do vyprodání zásob.

U ostatních produktů z naší nabídky vám garantujeme 25–50% slevu  
proti ceně na lékárnách (dle počtu kusů)

www.gsklub.cz | www.gs.cz
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