
 
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon – preprečuje nastanek neprijetnega vonja stopal, hladi, osvežuje, mehča 
prekomerno poroženelo kožo in ima negovalni učinek – s sečnino 
Naravna moč rožmarina, gorskega bora in sivke. 
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon vsebuje visok delež eteričnih olj iz rožmarina, gorskega bora in sivke, kakor 
tudi izbrane negovalne učinkovine, ki stopala dezodorirajo in ohranjajo kožo stopal v boljšem stanju. Je osvežilni 
hladilni losjon za stopala, ki mehča prekomerno poroženelo kožo, pomaga preprečevati nastanek neprijetnega vonja 
in naredi kožo stopal bolj gladko in nežno. Dobro in pravilno negovana koža stopal je tudi bolje zaščitena pred glivicami 
in pojavom srbenja med prsti.  
Navodila za uporabo: Enostavno ga popršite po stopalih in vtrite v kožo. Še posebej negujte pete in mesta med prsti. 
Zeliščni losjon ne vsebuje potisnega plina in prši v vsakem položaju. 
Dermatološko preizkušen. Primeren tudi za diabetike. Hranite izven dosega otrok. Ne pršite v oči. 
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                              150 ml plastenka z razpršilcem v zloženki, št. art. 11 11 308 
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