
 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 

 
GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
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GEHWOL med Lipidro krema – intenzivna nega za suho kožo stopal – občutno zmanjša nastanek nove 
prekomerno poroženele kože na stopalih – z 10% sečnine – Je optimalna nega za suho in občutljivo kožo 
stopal. Visoko kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje lipidov in vlage, s čimer se vzpostavi ravnovesje 
naravne zaščitne funkcije kože. Sečnina veže vlago v globlje plasti kože. Trda koža se zmehča in njeno novo 
prekomerno nastajanje se zmanjša. Olji rakitovca in avokada z visokim deležem nenasičenih maščobnih kislin 
vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še 
okrepi poseben izvleček alg. Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje regeneracijo kože, farnesol pa 
učinkuje dezodorirno. Ob redni, vsakodnevni uporabi zagotavlja varnost dobro in pravilno negovane kože 
stopal; učinkovito zavira nastanek neprijetnega vonja stopal; koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami.  
Neodišavljena. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
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 40 807 

 



 


