
Vyzobejte si i Vy  
jarní kloubní kúru 
         a vyhrajte... 
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Víte, proč je GS Condro® DIAMANT  
tou nejlepší  péči o Vaše klouby?
„Zlatým standardem“ všech přípravků značky  
GS Condro je glukosamin sulfát. Odborníky nejvíce 
uznávaná látka ve své kategorii na celém světě. 
Zcela novou dimenzi účinnosti představuje GS Condro 
DIAMANT®, kde se poprvé násobí účinnost GS Condra 
revolučním komplexem DIAMANT FORTESCIN®.

• 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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Připravte se  
 na léto!

Jarní zobání
Kupte jakýkoliv GS přípravek v hodnotě 249 Kč  
a vyhrajte... 

Soutěž pokračuje až do konce června! www.gsjarnisoutez.cz
… poukázky  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.

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.

Obsahuje totiž speciální látku aescin (výtažek 
z pakaštanu) pro správné prokrvení okolí kloubu 
– kloubních  pouzder, vazů a šlach. Dále ob-
sahuje vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu 
v kloubech. Kloubní pouzdra jsou jediná prokr-
vená část kloubu. Zásobují vazy, šlachy a hlavně 
kloubní chrupavky živinami nezbytnými pro jejich 
správnou funkci. GS Condro DIAMANT® tak před-
stavuje proti stávajícímu GS Condro FORTE® sílu 
dvou účinných látek, a to nejen pro chrupavky, 
ale také pro celé okolí kloubu (kloubní pouzdra, 
vazy i šlachy).

 Více informací na  
www.gsjarnisoutez.cz
Akce platí ve vybraných lékárnách.  
Seznam lékáren hledejte na www.condro.cz
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Skvělá cena i za  60 cps. 374 Kč

Trio účinků za jedinečných 199 Kč
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Lékárna Herba 
Bystřice n/Olší 496  
tel.: 558 352 179 

Vendryně 215
Tel.: 558 350 829

www.herba-lekarna.cz



Budete spááááát  
 jako v bavlnce...

znáte z TV

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,  
mučenka pletní  
a chmel otáčivý.
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Krásná, zdravá, vitální...

Vysoce účinný, přírodní, nehormonální 
pro období klimakteria

•  Cimicifuga racemosa je vysoce  
účinná na fyziologické jevy klimakteria.

•  Třezalka tečkovaná přispívá  
k psychické pohodě a harmonii.

•  Vápník a vitamin D3  
pro pevnost kostí.  

•  Bezpečný pro dlouhodobé užívání.

•  Nezpůsobuje váhový přírůstek.

„GS Merilin mohu všem doporučit: návaly 
horka, nepříjemné pocení, poruchy spán-
ku, výkyvy nálad. Konečně je to pryč!“

Ivanka M, Praha

Třezalka  
tečkovaná

Cimicifuga  
racemosa

Klinicky ověřená kombinace extraktů  
cimicifugy racemosy a třezalky tečkované – 
90% žen v klimakteriu vyjádřilo spokojenost  
s užíváním této kombinace již po 6 měsících.1

„Tento produkt jsem si vybrala, když jsem 
pro manžela hledala přírodní přípravek na 
spaní. Manžel dnes lépe spí a chválí si i 
rychlé usínání. Doporučuji!“
  Martina Ž., Olomouc
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S letní nabídkou přípravků GS rozkvete každá žena...

Vyzkoušejte  
NOVÝ GS Intensun  
pro krásné, intenzivní 
opálení a hedvábnou pleť. 

Vhodný k opalování na slunci i v  soláriu.

  Jedinečná kombinace  
beta-karotenu, měsíčku  
lékařského, biotinu a zinku

To nejlepší pro maminky a miminka 
Vyvinuto ve spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze
GS Mamavit Prefolin® + DHA je kompletní a vyvážená kombinace 
vitaminů, minerálů, DHA a EPA pro všechna důležitá období:
•  plánování mateřství – před otěhotněním, protože obsahuje – 

Prefolin® speciální komplex s obsahem 800 µg kyseliny listové v 
přirozené formě, vitaminu C, E a jódu - látek důležitých v období 
před početím a v prvních měsících těhotenství,

•  těhotenství, kdy výrazně narůstá potřeba vitaminů a minerálů jako 
je hořčík, vápník, železo a další látky,

•  po porodu a při kojení, kdy se organismus postupně zotavuje a 
dostává do normálního stavu.

Navíc obsahuje speciální omega-3 nenasycené mastné kyseliny DHA a EPA v dávce 
250 mg. Jsou to látky, které si lidské tělo není schopno samo vytvářet, proto je musíme 
přijímat ve stravě. V těhotenství, zejména od druhé poloviny, a při kojení 
jejich potřeba výrazně stoupá. Příjem DHA z těla matky přispívá  
k normálnímu vývoji očí a mozku plodu v těle matky a kojenců 
vyživovaných mateřským mlékem. Tohoto příznivého účinku se 
dosáhne denním příjmem 200 mg DHA navíc k doporučené denní 
dávce příjmu omega-3 mastných kyselin u dospělých, tj.: 250 mg 
DHA a EPA. Speciální technologie DHA MMV Technology® s obsahem 
DHA v přirozené formě dostane vše potřebné do Vašeho organismu 
bez vedlejších nepříjemných vlastností - bez typického rybího 
zápachu a bez pachuti, a jsou příjemné i pro senzitivní těhotenské 
vnímání. Je to komfort, který maminky a jejich miminka jistě ocení!

Účinný regulátor střevních plynů 
Tvorba střevních plynů je přirozenou součástí procesu 
trávení, který probíhá v našem organismu. Za normálních  
okolností se vzniklé plyny v převážné míře vstřebají, 
částečně odcházejí spolu se stolicí. K nadměrné tvorbě 
plynů dochází po konzumaci určitých potravin (luštěniny, 
zelí, cibule aj.), příčinou však mohou být i hormonální 
změny (např. v těhotenství, před menstruací či v meno-
pauze), vyšší věk apod. 

Noball je speciální přípravek, který obsahuje  
80 mg simetikonu, speciální látku, která  
narušuje bublinky vzduchu a má protipěnivé  
účinky. Dále obsahuje mátovou silici –  
éterický olej z listů máty peprné, která  
má skvělé karminativní účinky (zamezuje  
vzniku plynatosti) a je osvědčeným  
prostředkem na podporu trávení.  
 

Krásné a zdravé vlasy, pleť a nehty 

Základem vlasů i nehtů je 
bílkovina keratin, která se 
skládá z aminokyselin.  Pro 

pevnost, kvalitu a krásu vlasů a nehtů jsou pak nejdůležitější 
aminokyseliny s obsahem síry (cystin a methionin). Keratin 
se tvoří ve speciálních buňkách vlasového váčku a nehtového 
lůžka – keratinocytech. Jejich základní funkcí je neustálá  
obnova a růst vlasů, nehtů i pokožky. Keratinocyty jsou 
buňky, které se rychle dělí, a proto jsou vysoce citlivé na    
nedostatek nutričních složek, zejména vitaminů a minerálů.  
Právě nedostatek těchto látek mívá často za následek 
zhoršenou kvalitu vlasů, nehtů a pleti. 

GS Eladen obsahuje speciální kombinaci  aminokyselin  
(cystin a metionin) , vitaminů a minerálů – Keratine  
Activating Formula®, která 
dodává tělu látky pro 
nezbytný metabolismus 
keratinocytů. Vyživuje 
vlasy, pleť a nehty zevnitř 
organismu, a tím pomáhá 
zlepšit jejich kvalitu a 
vzhled.

BELL-Caroten  
Komplex   
Betakaroten + Lutein  
+ Lykopen pro krásné  
opálení.

Zkrášlující Komplex   
Aloe vera a selen pro  
mladistvý vzhled pokožky

Regenerační Komplex   
Měsíček lékařský a biotin  
pro regeneraci a zklidnění  
pokožky po opalování.   

1  Klinická studie provedená na 6141 ženách  univerzitní klinikou  
v Rostocku, Německo. Department of Gynecology at the Universitaets 
Klinikum Suedstadt, Suedring 81, D-18059 Rostock, Germany.
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Užívání Noballu je vhodné také pro těhotné a kojící ženy a diabetiky.

„Lékárnice mi doporučila GS Eladen  
na zlepšení kvality vlasů. Už po měsíci 
užívání byly mé vlasy pevnější,  dokonce 
mi začaly podrůstat i nové vlasy a mám 
pevnější nehty.“

NOVINKY 
LÉTO 2016Toužíte po krásném  

       opálení?

Alena B., Opava
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60+30 cps.   395,-

329,–* 

90+45 cps.   175,-

139,–* 
80+40 cps.   219,-

179,–* 

60 cps.        425,-

359,–* 
30 cps.+30 tbl.481,-

389,–* 

60+30 tbl.     526,-

449,–* 

100 cps.      179,-

149,–* 

V nabídce také GS Dormian 20 cps. za akční cenu  119 Kč 

40 cps.          229,-

199,–* 
V nabídce také GS Intensun 
30 cps. za 159 Kč 

V nabídce také  
GS Betakaroten 
FORTE  
s měsíčkem  
30 cps.  
za 79 Kč 

V nabídce také  
GS Betakaroten  
s měsíčkem  
30 cps.  
za 59 Kč 
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V nabídce také  
GS Eladen  
30 cps.  
za 199 Kč 

V nabídce také  
GS Merilin  

60+30 tbl.  
za 429 Kč 

Noball  
50 cps.  
za 89 Kč 


