
GEHWOL med olje za zaščito nohtov in kože – učinkovito ščiti in neguje kožo in nohte, da 
postanejo bolj prožni in lepi - Vsebuje visoko kakovostne negovalne učinkovine kot so olje 
pšeničnih kalčkov, bisabolol in panthenol za nego nohtov in kože. Lomljivi in plasteči se nohti 
postanejo ponovno bolj elastični in lepi ter pridobijo naraven svilnat lesk.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na nohte in obnohtno kožico ter vtirajte 
nekaj minut, da je čutiti samo še rahlo sled olja. Nohti in obnohtna kožica se z redno, 
vsakodnevno uporabo okrepijo in pridobijo lepši naraven izgled. 
Dermatološko preizkušeno. Primerno tudi za diabetike.  
Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec, Savinjska cesta 45, 3310 Žalec 
Obiščite tudi: www.gehwol.si    15 ml steklenička s kapalno pipeto v zloženki, št. art. 11 40 201 
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