
 
GEHWOL FUSSKRAFT balzam za moč in vitalnost nog – učinkuje poživljajoče, gladi kožo, ne 
masti, osveži utrujene noge 
GEHWOL FUSSKRAFT balzam za moč in vitalnost nog je balzam za dnevno zahtevno nego nog in 
stopal z izvlečkom alg, avokadovim oljem in drugimi rastlinskimi učinkovinami. GEHWOL 
FUSSKRAFT balzam za moč in vitalnost nog se hitro vpija, ne pušča mastnih sledi, prijetno osveži in 
poskrbi za bolj lepo, gladko in prožno kožo. 
Dnevna nega z GEHWOL FUSSKRAFT balzamom za moč in vitalnost nog prinaša dobro počutje za 
noge in stopala. Ne shranjujte pri temperaturah nad 25°C! 
Naravna moč za stopala: Poživi utrujene noge in stopala.  
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                                      125 ml tuba v zloženki, št. art. 11 11 107 
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