
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

Podzimní úroda zdravíPodzimní úroda zdraví
A nic Vás 
nezlomí

   Buďte odolní a zdraví jako buk!

Dvojnásobná síla  
pro přirozenou  

podporu  Vaší imunity

Pro dospělé i děti

•  Účinek přetrvávající  
až 3 měsíce

•  Snadné dávkování  
1 tableta denně

•  Příjemná mentolová nebo 
jahodová chuť
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Přípravek obsahující tzv. bakteriální lyzát a vitamin C, který podporuje správnou funkci imunitního systému a obranyschopnost organismu.

Vyvinuto ve spolupráci s Centrem  imunologie  a mikrobiologie  
Zdravotního ústavu  se sídlem v Ústí nad Labem

NOVÝ, 2x SILNĚJŠÍ
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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. 11. do 30. 11 . 2016 nebo do vyprodání zásob.
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20 tbl.            209,-

175,–* 
20 tbl.            209,-

175,–* 
10 tbl.            142,-

119,–* 

120 tbl. na 2 měsíce  

599,–* 

* Nabízíme dále: zvýhodněné balení GS Condro DIAMANT 60 tbl. 349 Kč
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Lékárna Herba 
Polyfunkční dům 
Bystřice n/Olší 1501  
tel.: 558 98 66 88

  
Vendryně 215
Tel.: 558 350 829

www.herba-lekarna.cz



GS Vitamin C 1000 Akut se šípky 

GS Hlíva ORIENT se ZÁZVOREM 

GS Vitamin C 1000 se šípky GS Dormian RAPID

GS Extra Strong Multivitamin GS Extra Strong Multivitamin 50+

GS Echinacea AKUT ZÁZVOR GS Laktobacily ANTIBIO 40

Noball

Užívání Noballu je vhodné také pro těhotné  
a kojící ženy a diabetiky.

Vitamin C v akutním balení 

Imunita a celkové zdraví

Vitamin C v MEGA dávce Spánek jako v bavlnce

Extra silný, extra účinný Extra vitalita a paměť

Imunita a dýchací cesty Intenzivní síla laktobacilů

Regulátor střevních plynů 
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To nejlepší pro maminky a miminka
více na www.mamavit.cz
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* v kategorii vitamínových přípravků pro těhotné

Kompletní a vyvážená kombinace kyseliny listové  
v přirozené formě, hořčíku, jódu a dalších vitaminů  

a minerálů obohacená o DHA a EPA

Nejbohatší složení na trhu*

   pro období plánování  
těhotenství

  pro období těhotenství
  pro období kojení

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,  
ředitel ÚPMD

Vyvinuto ve spolupráci  
s Ústavem pro péči o matku  
a dítě v Praze - Podolí

ˆ ˆ

s horcíkem

Akutní podpora imunity s přípravky GS

Dlouhodobá podpora imunity

• Pro akutní podporu imunity.

• Navíc obohacen o šípky.

•  Unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajištuje postupné uvolňování.

•  Výrazně přispívá  
ke snížení únavy  
a vyčerpání.

•  Jediná hlíva obohacená o mnoho-
násobné účinky zázvoru a unikátní 
Orient komplex s vitaminem C.

•  Pro dlouhodobou podporu imunity 
a celkového zdraví.

• Podporuje imunitu.

• Navíc obohacen o šípky.

•  Výrazně přispívá ke snížení 
únavy a vyčerpání.

•  Unikátní tableta  
TIME-RELEASE  
zajištuje postupné  
uvolňování.

•  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.

•  Komplexní vyvážené složení vitami-
nů, minerálů a dalších aktivních látek.

•  STRONG KOMPLEX - extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, echinacea.

• Výhodné rodinné balení.

Multivitamin speciálně přizpůsobe-
ný pro osoby starší padesáti let. 
Obsahuje 100% vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších aktiv-
ních látek. Navíc obsahuje  
50+ KOMPLEX:

•  Sibiřský ženšen pro celkové  
povzbuzení organismu.

•  Extrakt ginkgo biloba  
pro lepší prokrvení  
mozku i ostatních tkání těla.

•  Vhodný při zvýšené zátěži organismu

Echinacea podporuje imunitu a zdraví 
dýchacích cest.

Zázvor působí trojí silou: na imunitu, 
dýchací cesty a má silné  
antioxidační účinky.

Vitamin C a zinek podporují imunitu  
a působí proti volným radikálům. 

• Při užívání antibiotik i poté.

•  Denní dávka obsahuje 40 miliard živých bakterií*

•  Přípravek je vhodný i pro děti, těhotné a kojící ženy i pro diabetiky.

• Navíc se selenem pro podporu imunity.

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. 

Uvedené množství živých bakterií odpovídá okamžiku výroby.

Uvedené množství živých bakterií odpovídá okamžiku výroby.

prostata  
potence  
vitalita

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

spolu souvisí?

Věděli jste, že
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Vyzkoušejte GS Triomen FORTE:   
Trio účinků za jedinečnou cenu 

To nejlepší pro muže

Vitamin C, obsažený v uvedených výrobcích, podporuje správnou funkci imunitního systému.

 

Nabízíme dále: GS Triomen Forte  30 cps. 199 Kč

Nabízíme dále:  
GS Laktobacily FORTE21  
30+10 cps. 189 Kč
zvýhodněné balení  
GS Laktobacily FORTE21  
60+20 cps. 329 Kč

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Extra Strong Multivitamin  
60+60 tbl. 319 Kč

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  

GS Mamavit 100+10 tbl. 389 Kč

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Hlíva ORIENT  
se ZÁZVOREM  
80+40 tbl. 399 Kč

Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
GS Vitamin C 1000 se šípky  
100+20 tbl.  165 Kč

50+10 tbl.     135,-

114,–* 

10 tbl.           59,-

49,–* 
15 tbl.           78,-

65,–* 

40+20 tbl.   278,-

229,–* 

10 cps.         97,-

79,–* 

30+10 tbl.   164,-

139,–* 
30 tbl.           158,-

129,–* 

30 tbl.+30 cps. 481,-

389,–* 
Nabízíme dále:  
zvýhodněné balení  
Noball  
50 cps. 89 Kč100 cps.        179,-

149,–* 

40 cps.         229,-

199,–* 

Nabízíme dále: zvýhodněné balení  
GS Dormian RAPID 20 cps.  119 Kč

60 cps.          449,-

374,–* 


