
 

 
GEHWOL FUSSKRAFT modra – za nego suhe in hrapave kože stopal – daje vlago – naravno osveži 
Naravna moč iz rožmarina, gorskega rušja in sivke. 
Vsebuje zanesljivo delujoče sestavine, ki pripomorejo pri preprečevanju nastanka neprijetnega vonja stopal, ohranjajo 
higiensko svežino in zagotavljajo varnost dobro negovane kože stopal. Ob redni uporabi kreme je dobro in pravilno 
negovana koža stopal bolje zaščitena pred glivicami in pojavom srbenja med prsti. Krema vsebuje naravne koži 
prijazne maščobe kot je lanolin ter z vlago bogate sestavine kot sta aloe vera in sečnina, ki negujejo suho, izsušeno 
kožo stopal, da postane bolj elastična, voljna in gladka. Krema vsebuje naravna eterična olja, poživljajočo kafro in 
hladilni mentol, ki s takojšnjim učinkom ublažijo tegobe pekočih in bolečih stopal.  
Navodila za uporabo: Dnevno nanesite na stopala 1-2 cm kreme in jo dobro vtrite. Ne pozabite na prostore med prsti. 
Naravna moč za stopala: Poživi utrujene noge!  
Dermatološko preizkušena. Primerna tudi za diabetike.  
Zastopnik za Slovenijo: KANA d.o.o. Žalec, Savinjska cesta 45, 3310 Žalec, 03/ 713 18 00, 031 340 333 
obiščite tudi: w w w . g e h w o l . s i                                                                 75 ml tuba v zloženki, št. art. 11 10 205 
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