
 
GEHWOL med ekspresna negovalna pena - Oskrbi suho kožo s potrebno vlago. Se hitro vpije in ne masti. – 4-kratni 
HYDRO-kompleks: olje dvoletnega svetlina (podpira naravno ravnovesje vlage v koži; krepi kožno pregrado in naravno 
zaščitno funkcijo kože), izvleček morskih rastlin (koži nadomesti potrebno vlago; kožo gladi in jo naredi vidno bolj nežno), 
sečnina (kožo oskrbuje z vlago; lahko zmanjša otiščance in prepreči nastanek prekomerno poroženele kože), avokadovo olje 
(ščiti kožo pred izgubo vlage; spodbuja regeneracijo celic). Vlažilna pena za vsakodnevno uporabo pri negi normalne do suhe 
kože. Na koži pusti prijeten občutek in jo naredi občutno nežnejšo. Priporočilo za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Pri 
nanašanju pene držite pršilno glavo navzgor. Dnevno nanesite majhno količino pene in jo porazdelite.  
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Neparfumirana. Brez parabenov, PEG-emulgatorjev in silikonskih 
olj. Izogibajte se stiku z očmi! Ne shranjujte pri temperaturah nad 25 °C! 
POZOR: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja 
in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, 
ko je prazna. Zaščitite pred sončno svetlobo. Na izpostavljate temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Vsebuje 6 % masni delež 
vnetljivih snovi. Embalažo in neuporabljeno vsebino zavrzite v skladu s predpisano zakonodajo. Hraniti izven dosega otrok! 
Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec, Savinjska cesta 45, 3310 Žalec  
Obiščite tudi: w w w . g e h w o l . s i                                                                              125 ml doza v zloženki, št. art. 10 41 407 
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POZOR: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja 
in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, 
ko je prazna. Zaščitite pred sončno svetlobo. Na izpostavljate temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. Vsebuje 6 % masni delež 
vnetljivih snovi. Embalažo in neuporabljeno vsebino zavrzite v skladu s predpisano zakonodajo. Hraniti izven dosega otrok! 
Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec, Savinjska cesta 45, 3310 Žalec  
Obiščite tudi: w w w . g e h w o l . s i                                                                              125 ml doza v zloženki, št. art. 10 41 407 
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