
 

 
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za suho, izsušeno kožo stopal – ogreje hladna stopala – 
Naravna moč iz rožmarina, gorskega rušja in sivke - Je negovalni balzam za suho kožo stopal, ki 
ogreje. Poživljajoča kafra, izvlečka paprike in ingverja, kakor tudi eterična olja rožmarina in gorskega 
rušja vzpodbujajo prekrvitev in poskrbijo za bolj prijeten občutek toplote. Koži prijazne snovi z 
intenzivnim negovalnim učinkom krepijo suho, izsušeno kožo stopal in jo naredijo bolj gladko ter 
prožno. Preizkušene učinkovine ščitijo pred pojavom neprijetnega vonja in zagotavljajo varnost dobro 
negovane kože stopal. Naravna moč za stopala: Poživi utrujena stopala!  
Navodila za uporabo: Vsakodnevno nanesite 1-2 cm kreme na stopala in dobro vmasirajte. Redna, 
dnevna nega ogreje stopala in ohranja kožo stopal bolj nežno, prožno in lepo. 
Dermatološko preizkušen. Primeren tudi za diabetike. 
Proizvajalec: E.Gerlach GmbH – Nemčija, Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec 
Obiščite tudi: w w w . g e h w o l . s i                                        75 ml tuba v zloženki, št. art. 10 12 305 
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