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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

Richard Havlík, 53 let. 
„GS Condro užívám 
asi 7 let. Začal jsem 
ho užívat preventivně, 
protože hodně sportuji. 
Věřím, že mi pomáhá.“

Jaroslav Smetaník, 61 let.
„Před 12 lety jsem při stavbě 
domu začal po dohodě s lékařem 
užívat GS Condro a domek 
jsem v pohodě dostavěl. Nyní 
užívám GS Condro Diamant 
a stavím další rodinný dům. 
Díky GS Condro se cítím ve 
svém věku naprosto skvěle.“  

Doplněk stravy
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Podzimní úroda zdraví
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Budete spááááát
                jako v bavlnce...

ZNÁTE Z TV

www.dormian.cz

„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

   Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc*

   Účinná kombinace 4 bylinných extraktů* ve vysokých dávkách

   500 mg kozlíku lékařského v denní dávce

   Šetrná a nenávyková cesta k Vašemu odpočinku

*S usnutím Vám pomáhají: 
kozlík lékařský, meduňka 
lékařská, chmel otáčivý a 
mučenka pletní.
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DÁREK
1. Nakupte u nás GS Condro nebo další produkty GS nad 249 Kč.
2. Předejte kupon a získejte GS Extra Strong Multivitamin 20 tbl.

v hodnotě

100Kč

*  Doporučená cena v lékárně (cena je v Kč včetně DPH). V jednotlivých lékárnách se ceny mohou lišit. Akce platí  od 1. 10. do 31. 10 . 2016 nebo do vyprodání zásob.
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V nabídce také GS Dormian 20 cps. za akční cenu  119 Kč 40 cps.          229,-

199,–* 

120 tbl. na 2 měsíce  

599,–* 

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

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

  
Vendryně 215
Tel.: 558 350 829
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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…

Jediné 60 mg ginkgo na trhu 
obohacené o koncentrovanou 
sílu hlohu, gotu koly a hořčíku.

•  Silné extrakty z ginkgo biloba  
60 mg a gotu koly podporují 
paměť, soustředění  
a prokrvení. 

•  Koncentrovaný extrakt  
z plodů hlohu obecného  
20 mg podporuje prokrvení 
mozku i končetin.

•  Hořčík 150 mg podporuje  
normální funkce nervové  
soustavy.

Extrakty z ginkgo biloba  
40 mg a gotu koly podporu-
jí paměť, soustředění  
a prokrvení. 

• 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 COEN-

ZYM 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
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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*.

•  3 000 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.“ 
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NOVINKA

Tradiční síla extraktu 
brusinek s čisticími a 
zklidňujícími vlastnostmi 
kopřivy.

•  Kanadská brusinka (klikva 
velkoplodá – Oxycoccus 
macrocarpus) je cenným 
zdrojem přírodních 
látek.

•  Kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica) podporuje 
tvorbu moči, což má 
velký 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 , K a biotin.

•  Vápník, hořčík, zinek, mangan 
a vitaminy D3 a K 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.

•  Biotin pro normální energe-
tický metabolismu.

•  Vhodné při užívání statinů 
(léky na snížení cholesterolu), 
které způsobují pokles koen-
zymu Q10 v těle. 
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Krásná, zdravá, vitální...

Vysoce účinný, přírodní, nehormonální 
pro období klimakteria

•  Ploštičník hroznatý je vysoce  
účinný na fyziologické projevy  
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 spánku, výkyvy nálad.  
Konečně je to pryč!“
                 Ivanka M, Praha

Třezalka  
tečkovaná

Ploštičník  
hroznatý

Klinicky ověřená a účinnější 1  
kombinace extraktů ploštičníku  
hroznatého a třezalky tečkované:
90% žen v klimakteriu vyjádřilo  
spokojenost s užíváním této  
kombinace již po 6 měsících.2
1  Oproti samotnému extraktu y ploštičníku v přípravku GS Merilin.
2  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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koenzymů Q10
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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. 279 Kč

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 cps.     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

60+30 tbl.     526,-

449,–* 

V nabídce také  
GS Merilin  
60+30 tbl.  

za 449 Kč 


