
 

 

GEHWOL FUSSKRAFT mint - hladilni balzam za stopala s svežino mete - se hitro vpije v 
kožo - Naravna moč mete, rožmarina, gorskega rušja in sivke. - z novo sestavo 
GEHWOL FUSSKRAFT mint združuje poživljajočo svežino hladilnega losjona mete iz azijskega 
zeliščnega olja z nežnim negovalnim učinkom ter hitro vpijajočega se balzama. Naravni mentol 
in eterična olja iz rožmarina, gorskega rušja in sivke osvežijo in poživijo utrujena in pekoča 
stopala. GEHWOL FUSSKRAFT mint balzam dolgotrajno preprečuje nastanek neprijetnega 
vonja stopal in ohranja higiensko svežino stopal. Ne shranjujte pri temperaturah nad 25°C. 
Navodila za uporabo: Dnevno nanesite na stopala 1-2 cm balzama in ga dobro vtrite.   
Dermatološko preizkušen. Primeren 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 10 405 
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