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Víte, proč je GS Condro® DIAMANT  
tou nejlepší  péči o Vaše klouby?

Naši uživatelé jsou pro nás nekonečnou inspirací, chtějí žít naplno a díky GS Condru to dokáží. 
Nejdůležitější je začít včas a v péči o své klouby vytrvat, odměna se dostaví.

„Zlatým standardem“ všech přípravků značky GS Condro 
je glukosamin sulfát. Odborníky nejvíce uznávaná látka 
ve své kategorii na celém světě. Zcela novou dimen-
zi účinnosti představuje GS Condro DIAMANT®, kde  
se poprvé násobí účinnost GS Condra revolučním  
komplexem DIAMANT FORTESCIN®. 

Obsahuje totiž 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.

Kloubní pouzdra jsou jediná prokrvená část klou-
bu. Zásobují vazy, šlachy a hlavně kloubní chrupav-
ky živinami nezbytnými pro jejich správnou funkci.  
GS Condro DIAMANT® tak představuje proti stávají-
címu GS Condro FORTE® sílu dvou účinných látek, 
a to nejen pro chrupavky, ale také pro celé okolí 
kloubu (kloubní pouzdra, vazy i šlachy).

Aescin pro správné krevní zásobení kloubního pouzdra, vazů a šlach. 
Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenní sítě chrupavek a menisků.

Vyzkoušejte i Vy diamant mezi kloubními přípravky

Jiří Müller  
z České Třebové, 60 let. 
„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.“

Alena Mautnerová z Tachova, 64 let.
„GS Condro užívám již 5 let a za dobu 
užívání Condra pozitivní  změny rozhodně 
pozoruji. Mým celoživotním koníčkem 
je pohyb. Miluji turistiku, na jedné túře 
ujdeme s přáteli i patnáct kilometrů. 
Nikdy mě neomrzí krásná panoramata 

Šumavy, kam se často a ráda vracím. 
Naplno si užívám přírodu, která mi dává sílu a energii 
a má u mě vždy přednost před sezením doma.“ 

Doplněk stravy

• na prostatu  

• na potenci  
• na vitalitu

Nejnovější vědecké studie  prokázaly, že prostata úzce souvisí i s mužskou potencí a celkovou  
vitalitou organismu. GS Triomen FORTE  jako přípravek nové generace obsahuje kombinaci   
klinicky ověřených látek: Slivoň africkou k podpoře zdraví prostaty, maku peruánskou k podpoře  
sexuálního zdraví a fyzické kondice a sibiřský ženšen k podpoře vitality. 
Mezinárodní výzkum na 14 000 mužích v 6 evropských zemích a USA: Prostatické a sexuální funkce u mužů ve zralém věku a jejich vliv na kvalitu života.

Pánové,  
vyberte si dobře... 
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Skvělá cena i za  60 cps. 374 Kč

Trio účinků za jedinečných 199 Kč
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Vyzobejte si svou jarní porci zdraví a vyhrajte…

Jarní zobání

Každý týden se vyhrává!
Soutěží se od 1. 4. do 30. 6. 2016

v hodnotě 10 000 Kč

*  Doporučená cena v lékárně (cena je v Kč včetně DPH). V jednotlivých lékárnách se ceny mohou lišit. Akce platí  od 1. 4. do 31. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob.
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1. Nakupte produkty GS nad 249 Kč.
2. Předejte kupon v níže uvedené lékárně.

DÁREK
GS Vitamin C 500 se šípky 20 tbl.

v hodnotě

 50 Kč
K

U
P

O
N

Více  na  www.gsjarnisoutez.cz/nezavisle

… poukázky  

Přijďte do naší lékárny pro GS Condro a další GS přípravky,  
zasoutěžte si a získejte dárek. Šance na výhru je vysoká.

* Nabízíme dále: zvýhodněné balení GS Condro DIAMANT 60 tbl. 349 Kč

120 tbl. na 2 měsíce  

599,–* 

ID
 2

93
9,

 2
93

8

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

Vendryně 215
Tel.: 558 350 829

www.herba-lekarna.cz



Zelená cesta pro vaše zdraví

Vítejte na GS Zelené cestě pro Vaše zdraví…
… prochází všemi kontinenty. Vybírá to nejlepší z darů celého světa. Zpracovává
 je vyspělými farmaceutickými postupy, abyste pro své tělo získali to nejlepší…

Uvolnění
účinných látek

do 4 minut

Budete spááááát  
 jako v bavlnce...

•  Prémiové ginkgo  
s obsahem 60 mg extraktu 
z mladých lístků ginkga

•  Obohaceno o koncentro-
vanou sílu hlohu, gotu kolu 
a hořčík

•  Hloh obecný se pro své 
pozitivní účinky využívá  
i v tradičním bylinkářství.

•  Podporuje prokrvení mozku 
a končetin.

Extrakt z mladých lístků  
Ginkgo biloba 40 mg:
•  má blahodárný vliv na  

paměť a schopnost  
soustředit se,

•  podporuje prokrvení tkání, 
mozku, končetin

• podporuje mentální zdraví.

Účinky gotu koly (pupečníku 
asijského) byly potvrzeny  
klinickými studiemi.2 
2  Angiology, 2001 Oct; 52 Suppl 2:S9-13.

 
1  IMS Health, OTC Report MAT 12/2015 v Kč, 04K1 

COENZYM Q10 PRODUCTS, lékárny ČR.

Lecitin je tělu vlastní látka 
a je důležitou součástí  
každé buňky lidského těla.

•  Mega dávka  
1325 mg lecitinu.

•  Vyrobeno ze sóji bez  
genetické modifikace

•  Měkké želatinové kapsle  
s výbornou  
vstřebatelností.

 
GS Ginkgo 60 Premium
Paměť, prokrvení   

GS Ginkgo 40 + Gotu kola
Mega dávka lecitinu
GS Megalecitin 1325 mg

Srdce, cévy a energie
GS Koenzym Q10 60 mg PREMIUM

znáte z TV
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doplněk stravy

  Vysoké dávky  
4 bylinných extraktů 

 Rychlé usínání a kvalitní spánek 
  Šetrná a osvědčená cesta k Vašemu odpočinku

S usnutím vám pomáhají:  
kozlík lékařský, meduňka  

lékařská, chmel otáčivý  
a mučenka pletní.

Srdce, mozek 
GS Omega 3 CITRUS 

„Výborné! Dvojí síla v jediné tabletě  
na lepší podporu paměti, koncentrace 
a prokrvení. Ocení ji určitě všichni 
uživatelé ginkga – má lepší složení a 
výhodnou cenu.“ 

DHA a EPA v přirozené formě 
triglyceridů – až o 50 % vyšší 
vstřebatelnost*.
•  3000 mg rybího oleje  

s vysokým obsahem  
DHA a EPA v denní dávce.

•  Kapsle s citronovou  
příchutí, bez pachuti z ryb.

*oproti běžně používaným  
polosyntetickým ethylesterům

„Preferujeme  GS Omegu 3 
CITRUS, protože je v přirozené 
formě, má  vysokou účinnost   
a  kapsle po spolknutí nemají   
nepřijemnou pachuť z ryb.“ 

d
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y

d
o

p
ln

ěk
 s

tr
av

y

NOVINKA

Tradiční síla extraktu 
brusinek s čisticími a 
zklidňujícími vlastnostmi 
kopřivy.

•  Kanadská brusinka 
(klikva velkoplodá – Oxy-
coccus macrocarpus) 
je cenným zdrojem 
přírodních látek.

•  Kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica) podporuje 
tvorbu moči, což má vel-
ký význam pro udržení 
zdraví močových cest.

Močové cesty a ledviny 
GS Brusinky Megaforte s kopřivou
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Zesílené složení minerálů nově 
obohacené o mangan, měď  
a vitaminy D3, B6 , K1 a biotin.

•  Vápník, hořčík, zinek, mangan 
a vitaminy D3 a K1 podporují  
zdravé a silné kosti.

•  Vápník a hořčík jsou důležité 
pro zdravé a pevné zuby.

•  Zinek a biotin přispívají 
ke zdravým vlasům, nehtům 
a kůži.

•  Zinek, měď a vitamin B6  
podporují dobrou imunitu. 

Zdravé kosti, nehty a zuby 
GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM
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„S novým přípravkem GS Vápník, 
Hořčík a Zinek PREMIUM máme 
obě výbornou zkušenost a jeho sílu 
můžeme doporučit všem uživatelům 
minerálů, kteří potřebují mít zdravé 
kosti, vlasy, nehty a dobrou imunitu.“

•  Silná dávka 60 mg 
koenzymu Q10 s vysokou 
vstřebatelností.

•  Koncentrovaná síla 
hlohu jednosemenného 
pro správnou  
činnost srdce a cév.

•  Biotin pro normální ener-
getický metabolismu,  
psychickou a nervovou 
činnost.

koenzymů Q10

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Omega 3 CITRUS  
100+50 cps.  219 Kč

60+30 cps.   164,-

139,–* 

40+20 tbl.   232,-

199,–* 

100+30 cps.   254,-

219,–* 40+20 tbl.   150,-

129,–* 

40+10 tbl.     335,-

279,–* 
Nabízíme dále:  
GS Vápník, Hořčík,  
Zinek PREMIUM  
30 tbl.  69 Kč

100+30 tbl.   187,-

159,–* 

30+15 cps.   254,-

219,–* 

Nabízíme dále:  
GS Koenzym Q10  
s biotinem 30 mg 30+30 cps. 159 Kč
GS Koenzym Q10  
s biotinem 60 mg 30+30 cps. 239 Kč

V nabídce také GS Dormian 40 cps. za akční cenu  199 Kč 

20 cps.          142,-

119,–* 

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Ginkgo 40 + Gotu kola  
80+40 tbl. 229 Kč

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Ginkgo 60 Premium  
60+30 tbl. 289 Kč


