
Hrajte o GS Vánoční šeky
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Jediný v ČR s revoluční silou  
DIAMANT FORTESCINu® pro klouby i okolí kloubů                 

Sledujte v TV: Tipy ptáka Loskutáka na TV Nova  
19.12. 2015, Vychytávky Extra na TV Prima 13.12. 2015.

Pro koho je GS Condro® DIAMANT 
tím nejlepším vánočním dárkem?
Většina kloubních přípravků pečuje pouze 
o kloubní chrupavky. Kloub je ovšem 
důmyslné spojení kloubních pouzder, vazů, 
šlach a vlastního kloubního spojení s kloubní 
chrupavkou mezi kostmi. GS Condro® DIAMANT 
je přípravek nové generace vhodné pro 

všechny, kteří potřebují skutečně účinnou 
a prokázanou péči o všechny součásti 
pohybového aparátu ve všech typech kloubů 
(kolena, kyčle, páteř, drobné klouby rukou 
a nohou). Je skvělým dárkem nejen pro naše 
rodiče a prarodiče, ale také pro silně namáhané 
klouby sportovců, lidí těžce zatěžujících 
klouby, těžce pracující a pro lidi s nadváhou.

„Zlatým standardem“ všech přípravků značky  
GS Condro je glukosamin sulfát. Odborníky nejvíce 
uznávaná látka ve své kategorii. Zcela novou dimenzi 
účinnosti představuje GS Condro® DIAMANT, kde 
se poprvé násobí osvědčená účinnost GS Condra 
revolučním komplexem DIAMANT FORTESCIN®, 
který obsahuje speciální látku aescin (výtažek 
z pakaštanu) pro správné prokrvení okolí kloubu – 
kloubních pouzder, vazů a šlach. Dále obsahuje 
vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubech.
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 KLOUBNÍ POUZDRA

	VAZY A ŠLACHY

  CHRUPAVKY  
A MENISKY

Darujte  
mezi kloubními přípravky!

Hrajte o GS Vánoční šeky

„ Každý z nás má své vánoční přání.  
Malé nebo velké… To nejcennější je být zdravý.“

Splňte svým blízkým
„milionová“ přání!

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o

Podrobná pravidla najdete na www.darujigs.cz

Splňte svým blízkým „milionová“ přání!

589,–*

Obvyklá cena 740,–

Soutěž probíhá od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016. ID_2939

Máte recept?  
Vezměte jej s sebou.

Víte, že letos značka GS a GS Condro slaví 15 let na trhu?
Rozhodli jsme se nadělit všem uživatelům GS Condra i jiných kloubních přípravků to, co je nejvíce potěší: 
Letošní Limitovaná edice vánočního GS Condra DIAMANT bude letos v lékárnách za výjimečně atraktivní 
cenu od 589 Kč za 120 tbl. Lékárny s touto cenou hledejte na www.condro.cz

Herba, Bystřice n/Olší 496  
tel.: 558 352 179

Herba, Vendryně 215
Tel.: 558 350 829

www.herba-lekarna.cz

ZVEME VÁS DO NAŠÍ LÉKÁRNY:
Vyberte svým blízkým krásné 
vánoční dárky od GS



Rozsviťte svým blízkým GS Vánoční hvězdy zdraví a splněných přání...

Soutěž o GS Vánoční šeky

 v každém GS Vánočním balení

Pan Marek Haffner z Prahy:
„Přípravky od GS pravidelně 
nakupuji. Nikdy by mě nenapadlo, že 
se mi díky tomu splní sen o novém 
autě. Děkuji a všem doporučuji: 
Hrajte, budete překvapeni jako já!“

Jiří Müller z České Třebové:
„Je mi už 60 let a GS Condro si pro 
péči o klouby kupuji pravidelně dvakrát 
do roka. Je to také jeden z mých 
nejčastějších vánočních dárků, které pod 
stromeček dostávám od své manželky.“

Paní Ivana Nakielná z Pardubic:
„Často sportuji, v létě jsem hodně na kole, v zimě 
pravidelně lyžuji. Stává se mi, že pak víc cítím své 
klouby. Už několikrát jsem si koupila v lékárně pří- 
pravky postavené na glukosamin sulfátu. Nejraději 
ze všech mám ale GS Condro, které mi pomáhá.“

I letos můžeme díky 
soutěži GS Vánoční hvězdy 
splnit „milionová“ přání právě Vám či 

Vašim blízkým. Tak jako jsme vloni splnili sen panu 
Marku Haffnerovi z Prahy, který si koupil za svůj vítězný  

GS Vánoční šek v hodnotě 500 000 Kč své vysněné auto, nebo panu 
Jiřímu Müllerovi z České Třebové, který je dlouholetým spokojeným 
uživatelem GS Condra si opatřil za 250 000 Kč novou střechu na svůj 

dům a pro ženu novou kuchyň, nebo paní Ivaně Nakielné, která  
si užila za šek v hodnotě 100 000 Kč dovolenou svých snů. 

•  Mezi výherce rozdělíme GS Vánoční šeky v hodnotě 1 000 000 Kč.
•  Každý, kdo vyplní soutěžní kupón a zašle jej na uvedenou adresu, získá dárek.
Jak soutěžit?
1.  Zakupte jakékoli ze 13 vánočních balení přípravků GS označených soutěžní hvězdou.
2.    Vystřihněte a řádně vyplňte soutěžní kupón z vnitřní strany obalu. Vyplněný kupón (včetně unikátního kódu) 

odešlete na uvedenou adresu.
3.   Údaje ze soutěžního kupónu můžete také zadat do formuláře na www.darujigs.cz . 

Zde najdete také seznam soutěžních přípravků.

Darujte GS Vánoční přípravky, hrajte o GS Vánoční šeky v hodnotě 1 000 000 Kč…

GS Ginkgo 60 PREMIUM, 90 + 30 tbl. 
Dvojí síla v jediné tabletě  
pro lepší podporu paměti, 
koncentrace a prokrvení 
•  Jediné ginkgo na trhu s obsahem 60 mg 

extraktu z mladých lístků ginkga posílené 
extraktem z rostliny gotu kola pro podporu 
paměti, soustředění a prokrvení

•  Navíc koncentrovaná síla hlohu  
pro podporu prokrvení mozku a končetin 

•  Hořčík pro podporu normální 
funkce nervové soustavy

Dárek:  Antibakteriální ponožky 
+ 30 tablet ZDARMA

GS Megalecitin 1325, 100 + 100 cps.
MEGA dávka 1325 mg lecitinu  
z geneticky nemodifikované sóji
•   Lecitin je látka tělu vlastní a je důležitou 

součástí každé buňky lidského těla 
•  Měkké želatinové kapsle pro 

výbornou vstřebatelnost
Dárek: 100 % kapslí ZDARMA

GS Omega 3 CITRUS, 120 + 60 cps. 
Vysoce čištěný rybí olej 
s příjemnou citronovou příchutí 
a vysokou vstřebatelností 
•  3000 mg rybího oleje s vysokým 

obsahem DHA a EPA v denní dávce
•  DHA a EPA ve výjimečné přirozené 

formě triglyceridů zajišťuje až 
o 50 % vyšší vstřebatelnost1 

•  Kapsle s citronovou příchutí eliminují pachuť ryb
Dárek: 50 % kapslí ZDARMA
1 oproti běžně používaným polosyntetickým ethylesterům

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM
Zesílené složení minerálů  
nově doplněné o mangan a měď, 
vitaminy D3, K1, B6 a biotin 
•  Vápník, hořčík, zinek, mangan a vitaminy 

D3, K1 podporují zdravé a silné kosti
•  Vápník a hořčík jsou důležité 

pro zdravé a pevné zuby
•  Zinek, měď a biotin přispívají ke 

zdravým vlasům, nehtům a kůži
•  Zinek, měď a vitamin B6 podporují dobrou imunitu
Dárek: Skleněný pilník

Úplná pravidla soutěže a nápovědu pro soutěžní otázky najdete na www.darujigs.cz. Soutěž probíhá od 1.11.2015 do 31.1.2016.
Soutěž probíhá zároveň v České republice a ve Slovenské republice. Počet výher je spo lečný pro obě země a pro jednotlivé země není předem stanovené množství výher.  
Soutěž ní vstupy z obou zemí jsou z hlediska přidělování výher rovnocenné. Ceny GS Vánočních přípravků jsou pouze doporučené a v jednotlivých lékárnách se mohou lišit.

GS Dormian RAPID, 60 cps.
Nejprodávanější volně prodejný doplněk 
stravy pro spánek a uklidnění1

•  Rychlé usínání a klidný spánek po celou noc2 
•  Unikátní kapsle s rychlým rozpadem  

– uvolnění účinných látek do 4 minut
Dárek: Plyšová ovečka
1 Zdroj: IMS Health 8/2015, kategorie spánek 
2  Vysoké dávky 4 bylinných extraktů: kozlík lékařský, 

meduňka lékařská, mučenka pletní, chmel otáčivý

d
op

lň
ky

 s
tr

av
y

GS Triomen FORTE, 80 + 40 cps. 
Trojí síla pro muže v nejlepším věku
•  Klinicky ověřené látky v nové silnější 

receptuře sestavené dle nejnovějších 
vědeckých poznatků

•  Extrakt ze slivoně africké podporuje zdraví 
mužské prostaty a močových cest

•  Kořen maca podporuje sexuální zdraví a potenci,
•  Extrakt ze sibiřského ženšenu podporuje vitalitu.
Dárek: + 50 % kapslí ZDARMA

GS Eladen, 60 cps.
Jedinečná vysoce účinná kombinace Keratine 
Activating Formula® pro přirozeně krásné 
vlasy, pevné nehty a dokonalou pokožku
•  Aminokyseliny methionin a L-cystin jsou 

přirozenou součástí keratinových vláken 
vlasů a nehtů a ovlivňují jejich pevnost.

•  Extrakt z přeličky s obsahem křemíku
•  10 vitaminů (vitamíny A a E pomáhají udržet 

pleť elastickou, svěží a hladkou)
•  Zinek je důležitý pro správnou činnost pleti 

a příznivě ovlivňuje stav vlasů a nehtů,
•  Měď je nezbytná pro udržení normální barvy vlasů
Dárek: Náušnice Šenýr Bijoux

GS Koenzym Q10 60 mg PREMIUM
Jednička na trhu koenzymů Q101

•  Silná dávka 60 mg koenzymu Q10 
s vysokou vstřebatelností

•  Koncentrovaná síla hlohu jednosemenného 
pro správnou činnost srdce a cév 
a podporu krevního oběhu

•  Biotin pro normální energetický metabolismus
Dárek: Dárek od srdce, +50 % ZDARMA
1 Zdroj: IMS Health 9/2015, kategorie koenzymy

GS Hlíva ORIENT se ZÁZVOREM
Jediná hlíva obohacená o mnohonásobné 
účinky zázvoru a unikátní Orient komplex 
ze vzácných orientálních bylin
•   Dlouhodobá podporu imunity a celkového zdraví
• 500 mg hlívy v jedné tabletě
•  Zázvor podporuje imunitu, zdraví 

dýchacích cest, vitalitu, trávení a srdce
•  Orient komplex (hřebíček, kardamom a skořici) 

na podporu dýchacích cest a trávení
•  Navíc vitamin C a zinek pro podporu imunity
Dárek: 30 tablet ZDARMA

GS Extra STRONG Multivitamin 
Extra silný, extra účinný
• 100% vyvážené složení vitaminů a minerálů
•  Navíc unikátní STRONG KOMPLEX – 

extra dávka vitaminu C, lutein, Activin®, 
echinacea pro posílení imunity

Dárek: Měsíc užívání NAVÍC

GS Extra STRONG Multivitamin 50+
Extra silný, extra účinný 
multivitamin pro dospělé speciálně 
přizpůsobený generaci 50+
•  50+ KOMPLEX – obsahuje navíc sibiřský  

ženšen pro více vitality a extrakt 
ginkgo biloba pro lepší paměť

•  Výhodná cena, atraktivní balení
Dárek: Měsíc užívání NAVÍC
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Paměť, prokrvení končetin Spánek Srdce, cévy, zrak

Paměť Zdravé kosti a zdravé nehty

Multivitamin 50+Prostata, potence, vitalita Srdce, cévy, energie

MultivitaminVlasy, kůže, nehty Imunita a celkové zdraví

200 tbl.

60 + 30 cps.

120 + 30 tbl.

90 + 30 tbl.

60 + 30 tbl.

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

379,–*

Obvyklá cena 448,–

319,–*

Obvyklá cena 377,–

249,–*

Obvyklá cena 306,–

249,–*

Obvyklá cena 307,–

269,–*

Obvyklá cena 321,–

469,–*

Obvyklá cena 554,–

429,–*

Obvyklá cena 504,–

429,–*

Obvyklá cena 511,–

359,–*

Obvyklá cena 447,–

399,–*

Obvyklá cena 477,–

259,–*

Obvyklá cena 321,–


