
 

 
 

GEHWOL zaščitni obliž za kurja očesa – Je iz mehke 
tkanine moleskin in ščiti pred neprijetnimi pritiski pri 
kurjih očeh ter kurjih očeh med prsti in zadebelinah. 
Navodila za uporabo: Odstranite zaščitno folijo in obliž 
prilepite okoli bolečega mesta. Ne uporabljajte na 
ranah. Shranjujte na suhem in hladnem mestu! 
Medicinski izdelek. Hranite izven dosega otrok in 
hišnih ljubljenčkov. w w w . g e h w o l . s i  
Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec 

9 kom v zloženki, št. art. 11 26 111 
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