
 
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

 

 
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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. 11 24 005 

  
 
GEHWOL krema za stopala – za obremenjena stopala in zahtevno kožo stopal – pripomore pri zaščiti pred 
nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
nego obremenjene kože stopal. GEHWOL krema za stopala ščiti obremenjeno kožo stopal, preprečuje pojav pekočih 
stopal in pripomore pri zaščiti pred nastankom ožuljenih mest in odrgnin. Nenadomestljiva za pohodnike, planince, 
športnike in tekače. GEHWOL krema za stopala uravnava prekomerno potenje, preprečuje pojav neprijetnega vonja 
stopal in ostalih spremljajočih pojavov prekomernega potenja. Krepi kožo in jo naredi ponovno bolj odporno. Primerna je 
tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
obremenjene roke. Za krepitev kože stopal, proti nastanku neprijetnega vonja stopal in večjo zaščito jo nanesite enkrat dnevno. 
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nastankom odrgnin in žuljev – Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s preizkušeno 
osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem. Z uspehom je bila že več kot milijon krat uporabljena za 
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tudi za dodatno nego štrcljev po amputacijah okončin. Lahko ščiti pred mrzlimi stopali. Ob redni in pravilni uporabi bo 
koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. 
Navodila za uporabo: Za večjo zaščito pred nastankom odrgnin in žuljev nanesite kremo pred pohodom na stopala, 
pete in prste približno 1 mm na debelo. Na koži boste tako ustvarili dodatno zaščitno plast. Krema ščiti tudi močno 
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