
 
GEHWOL med krema proti roženi koži – občutno izboljšanje stanja prekomerno poroženele kože na 
stopalih že v samo 5-ih dneh – s sečnino in izvlečkom svile 
Sečnina okrepljena z glicerinom in allantoinom rahlja vezi celic trde rožene plasti kože. Intenzivna nega vodi 
do takojšnjega zmehčanja in občutnega zmanjšanja rožene plasti kože že v samo nekaj dneh. Na splošno se 
normalno stanje doseže v 28-tih dneh (po študiji proDERM 01/2010). Lipidi ščitijo in krepijo, izvleček svile pa 
daje vlago in gladi kožo.  
Navodila za uporabo: 2-krat dnevno nanesite na prekomerno poroženela mesta kože stopal in dobro vtrite.  
Ne nanašajte na občutljivo ali poškodovano kožo. Krema ne sme priti v stik z očmi in sluznico.  
Za zaščito pred ponovnim nastankom prekomerno poroženele kože vam za nadaljnjo nego priporočamo 
redno nego z GEHWOL med Lipidro kremo za stopala.  
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Shranjujte 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                                                   75 ml tuba v zloženki, št. art. 10 41 205 
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