
 
GEHWOL extra – univerzalna krema za intenzivno vsakodnevno nego stopal s širokim 
spektrom delovanja – Vsebuje naravna eterična olja evkalipta, rožmarina, sivke in timijana, ki 
poživijo in krepijo obremenjena stopala. Lahko poživijo krvni obtok in tako ščitijo pred hladnimi stopali 
in nastankom neprijetnega vonja stopal. Krema intenzivno neguje in krepi obremenjeno kožo stopal. 
Blaži pekoč občutek, preprečuje nastanek neprijetnega vonja in prekomerno poroženelih mest kože 
stopal. Suha in razpokana koža stopal postane ponovno bolj prožna in nežna. Ob redni uporabi kreme 
je dobro in pravilno negovana koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami.    
Navodila za uporabo: Dnevno nanesite na stopala 1 - 2 cm kreme in jo z nežno masažo dobro vtrite. 
Ne pozabite na prostore med prsti.   
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                                       75 ml tuba v zloženki, št. art. 11 24 105 
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