
 
GEHWOL med antitranspirant – kremni losjon za uravnavanje potenja stopal – Ob redni, 
vsakodnevni uporabi bodo stopala bolj suha in brez neprijetnega vonja. Koža stopal bo tako tudi bolje 
zaščitena pred mikroorganizmi, ki spremljajo razkrajanje potu, glivicami in pojavom srbenja med prsti. 
Pozitivno vpliva na zmanjšanje količine potu in preprečuje nastanek neprijetnega vonja stopal, hkrati 
pa zavira izsušitev in krhkost kože. Aloe vera, olje avokada in glicerin kožo negujejo, medtem ko 
aluminijev klor hidrat pripomore k zmanjšanju količine potu. Cinkov ricinoleat preprečuje nastanek 
neprijetnega vonja stopal, natrijev PCA pa kožo ščiti pred izsušitvijo. Z redno uporabo losjona je dobro 
in pravilno negovana koža stopal bolje zaščitena pred glivicami.  
Ne shranjujte pri temperaturah nad 25°C! Dermatološko preizkušen. Primeren tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nežno vmasirajte v kožo stopal. 
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 tuba v zloženki, št. art. 10 41 107 
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