
 
 
GEHWOL FUSSKRAFT zelena – za normalno kožo stopal – ohranja stopala brez neprijetnega vonja in 
podarja naravno svežino. V njej so združene naravne moči rožmarina, rušja in sivke. Krema vsebuje hitro 
se vpijajočo in negovalno kremno osnovo iz karitejevega masla, olja jojobe in aloe vere. Kompleks učinkovin 
deocink ščiti pred nastankom neprijetnega vonja stopal. Nastajanje potu se normalizira. Stopala bodo 
osvežena in brez neprijetnega vonja, koža stopal pa bo bolj gladka in nežna. Ob redni uporabi bo dobro in 
pravilno negovana koža stopal tudi bolje zaščitena pred glivicami. Naravna eterična olja, sivka in mentol 
ublažijo tegobe pekočih in utrujenih stopal. 
Navodila za uporabo: Dnevno nanesite 1-2 cm kreme na stopala in jo z nežno masažo dobro vtrite.  
Naravna moč za stopala: Poživi utrujena stopala!  
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 10 105 
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