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CEMIO
RED3

90+15 kapslí, dárek 2022

Tento přípravek obsahuje Strong Methionin For-
muli. Originální Strong Methionin Formula je 
kombinace vysokého množství methioninu  
s vitaminy a minerály. Methionin je esenciální ami-
nokyselina, která je pro růst a kvalitu vlasů, nehtů  
a pokožky velmi důležitá. Doplněk stravy.

60+30 kapslí 
dárek 2022

GS ELADEN
PREMIUM

45+45 kapslí, dárek 2022

GS KOENZYM  
Q10 60MG

Přípravek obsahuje koenzym Q10 a vitamín B1.  
Koenzym Q10 –  silný koenzym Q10 s vysokou 
vstřebatelností. Podílí se na získávání energie  
z živin. S přibývajícím věkem jeho produkce v těle 
klesá. Fyzicky a psychicky náročný způsob života 
má vyšší požadavky na energii a koenzym Q10. 
Doplněk stravy.

Přípravek obsahuje glukosamin sulfát a komplex 
Diamant Fortescin. Obsahuje extrémně účinnou 
kombinaci látek, která vyživuje nejenom kloub-
ní chrupavky, ale pečuje také o kloubní okolí – 
kloubní pouzdra, vazy, šlachy. Doplněk stravy.

100+50 tablet 
dárek 2022

GS CONDRO  
DIAMANT

CEMIO KAMZÍKOVA  
KONOPNÁ MAST

hřejivá nebo chladivá  
200 ml + dárek 2022
Bylinné masti jsou určeny k masážím v oblasti 
kloubů, krku, zad a svalů. Vmasírování HŘEJIVÉ 
masti do pokožky přináší rychlý a dlouhotrvající 
pocit prohřátí a uvolnění. Vmasírování CHLADIVÉ 
masti přináší rychlý a dlouhotrvající pocit uvolnění 
a osvěžení díky unikátnímu složení vysoce koncen-
trovaných bylinných extraktů. Kosmetika.

Cemio RED3 je doplněk stravy určený pro muže. 
Obsahuje extrakty: z kůry Slivoně africké, z plo-
du Kustovnice čínské, z kořene Macy peruánské,  
z kořene Sibiřského ženšenu,  z kůry Gumojilmu 
jilmového, ze semen Lnu setého a extrakt ze se-
men Sóji luštinaté. Doplněk stravy.

multivit 60+60 tbl. nebo multivit 
50+ 90+30 tbl., dárek 2022

GS EXTRA STRONG 
MULTIVIT / MULTIVIT 50+

Přípravky s komplexním a vyváženým složením 
vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek.  
Extra Strong Multivitamin navíc obsahuje Strong 
Komplex – extra dávku vitaminu C, lutein, activin 
a echinaceu. Extra Strong Multivitamin 50+ je ur-
čen pro aktivní život po padesátce. Jsou bez cukru, 
laktózy a lepku. Doplňky stravy.

MULTIVITAMÍNY, MINERÁLY

KLOUBY, SVALY

539 Kč

599 Kč

349 Kč

419 Kč
215 Kč

259 Kč

589 Kč

659 Kč

579 Kč

659 Kč

429 Kč

499 Kč

475 Kč

535 Kč

SRDCE, ENERGIE
KLOUBNÍ VÝŽIVA

VLASY, KŮŽE, NEHTY
PROSTATA, POTENCE, VITALITA

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte  
s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních  
svátků a pevné zdraví v roce 2023! 

akční nabídka

prosinec 2022

Uvedené slevy platí od 1. 12. do 30. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob!



akční nabídka

prosinec 2022

Uvedené slevy platí od 1. 12. do 30. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob!
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CEMIO 
KAMZÍK

120 kapslí + dárek 2022

Přípravek obsahuje omega-3 nenasycené mastné 
kyseliny (DHA a EPA) v přirozené formě, s o 50 % 
vyšší vstřebatelností než polosyntetické ethyles-
tery. Navíc je obohacený o vitamin D3. Doplněk 
stravy.

100+50 kapslí 
dárek 2022

GS OMEGA 3  
CITRUS+D3

SRDCE, MOZEK, ZRAK
KLOUBNÍ VÝŽIVA

100+30 tablet
dárek 2022

GS VÁPNÍK, HOŘČÍK,  
ZINEK PREMIUM

Tento přípravek obsahuje zvýšenou dávku mine-
rálů obohacených o vitamín D3, B6, K a biotin.
Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním 
stresem, k udržení normálního stavu vlasů. Hořčík 
přispívá k normální činnosti svalů a nervové sou-
stavy. Vápník přispívá k udržení normálního stavu 
kostí. Doplněk stravy.

GS Ginkgo 60 Premium s vysokým obsahem ex-
traktu ginkga z mladých lístků, obohaceného  
o hloh, gotu kolu a hořčík. Podporuje duševní rov-
nováhu, kognitivní funkce a mikrocirkulaci krve. 
Doplněk stravy.

60+30 tablet
dárek 2022

GS GINKGO  
60 PREMIUM

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ

GS FIT & BEAUTY  
COLLAGEN

50 kapslí

Přípravek obsahuje unikátní kombinaci bioaktivních 
kolagenů a 6 aminokyselin a vitamín C. Je bez 
cukru, bez lepku a bez laktózy. Kolagen je nejhojněji 
zastoupená bílkovina lidského těla. Je základem 
všech pojivových tkání: kostí, zubů, chrupavek, vazů, 
šlach, krevních cév, kůže a mnoha dalších. Od 25 let 
jeho přirozená produkce klesá. Doplněk stravy.

Unikátní kombinace 2 nativních kolagenů NCI, 
NCII a vitamínu C. Je určen všem, kdo chtějí správ-
ně pečovat o svůj pohybový aparát: lidé nad-
měrně zatěžující klouby (těžce pracující, aktivní  
i rekreační sportovci, lidé s nadváhou), starší lidé, 
starší děti a dospívající mládež v období růstu. 
Doplněk stravy.

100+20 tablet, dárek 2022

GS VITAMIN C1000  
+ ŠÍPKY

Přípravek je ve speciální tabletě Time-Release, 
která zajišťuje jeho postupné uvolňování a je 
obohacen o šípky. Vitamin C přispívá k: normální 
funkci imunitního systému, ochraně buněk proti 
oxidačnímu stresu, ke snížení míry únavy a vyčer-
pání. Doplněk stravy.

589 Kč

669 Kč

265 Kč

329 Kč

295 Kč

359 Kč

339 Kč

389 Kč

219 Kč

245 Kč

535 Kč

619 Kč

KOSTI, NEHTY, VLASY

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte  
s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.

VITAMÍNY

PLEŤ, VLASY

Přejeme Vám klidné prožití vánočních  
svátků a pevné zdraví v roce 2023! 


