
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 

 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 
 
GEHWOL med krema proti razpokani koži – negovalno mazilo za zelo trdo, razpokano, suho in 
hrapavo kožo stopal – Vsebuje, na preizkušeni osnovi iz posebnega medicinskega mila in izbranih, 
koži prijaznih maščob, učinkovito kombinacijo z naravnimi eteričnimi olji, negovalnim koži lastnim 
vitaminom pantenol in kamilično učinkovino bisabolol. Ob redni uporabi postane koža stopal bolj 
elastična in odporna, kar pomeni tudi izboljšanje njene naravne zaščitne funkcije. Učinkovito zavira 
nastanek kožnih razpok, pordelosti in s tem povezanih neprijetnih spremljevalnih pojavov.  
Navodila za uporabo: 1- do 2-krat dnevno nanesite na kožo stopal in dobro vtrite. Za hitrejše 
izboljšanje stanja kože stopal vam priporočamo, da si predhodno naredite toplo in poživljajočo 
GEHWOL kopel za noge. Če hodite bosi, preden se mazilo vpije v kožo, vam lahko zdrsne. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti zunaj dosega otrok. 
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 40 107 

 



 


