
 
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščna kopel – mehča prekomerno poroženelo kožo – deluje proti hrapavi in razpokani 
koži, prekomernemu potenju in preprečuje nastanek neprijetnega vonja stopal – Naravna moč iz rožmarina, 
gorskega rušja in sivke. - Preizkušena kombinacija učinkovin iz eteričnih olj gorskega rušja, rožmarina in sivke lajša 
mnoge težave stopal. Trdovratna prekomerno poroženela koža, otiščanci in kurja očesa bodo zmehčani. GEHWOL 
FUSSKRAFT zeliščna kopel se odlično obnese pri hrapavi in razpokani koži stopal. Intenzivno čisti in dezodorira. 
Normalizira prekomerno potenje in preprečuje pojav neprijetnega vonja stopal. Krepi in poživlja stopala. Po opravljeni 
kopeli boste še nekaj časa občutili prijetno svežino stopal.  
Navodila za uporabo: Eno jedilno žlico kopeli (približno 15 g) vsujte v tri litre tople vode in namakajte noge 10 - 15 
minut. Za še večje ugodje vam svetujemo, da po opravljeni kopeli na kožo stopal nanesete katerega izmed proizvodov 
za nego nog iz linije GEHWOL FUSSKRAFT. Diabetiki morajo upoštevati priporočeni krajši čas namakanja (do 5 minut) 
in preveriti temperaturo vode s termometrom. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti na suhem mestu. 
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                                                                  400 g vrečka v zloženki, št. art. 11 11 516 
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mnoge težave stopal. Trdovratna prekomerno poroženela koža, otiščanci in kurja očesa bodo zmehčani. GEHWOL 
FUSSKRAFT zeliščna kopel se odlično obnese pri hrapavi in razpokani koži stopal. Intenzivno čisti in dezodorira. 
Normalizira prekomerno potenje in preprečuje pojav neprijetnega vonja stopal. Krepi in poživlja stopala. Po opravljeni 
kopeli boste še nekaj časa občutili prijetno svežino stopal.  
Navodila za uporabo: Eno jedilno žlico kopeli (približno 15 g) vsujte v tri litre tople vode in namakajte noge 10 - 15 
minut. Za še večje ugodje vam svetujemo, da po opravljeni kopeli na kožo stopal nanesete katerega izmed proizvodov 
za nego nog iz linije GEHWOL FUSSKRAFT. Diabetiki morajo upoštevati priporočeni krajši čas namakanja (do 5 minut) 
in preveriti temperaturo vode s termometrom. 
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike. Hraniti na suhem mestu. 
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                                                                  400 g vrečka v zloženki, št. art. 11 11 516 

 



 


