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Vsebina

Ime GEHWOL pomeni na področju nege nog 
že vrsto let kompetentnost in zanesljivost. 
Vaš zanesljiv partner, ko govorimo o dobrem 
počutju vaših strank. V naših proizvodih so 
združena nova znanstvena dognanja, ki so 
prepletena z know-how-om našega razvoja in 
dolgoletnimi izkušnjami.

Za nas je dobro samo najboljše.

Kajti vaše stranke zaupajo vam in to zaupanje 
želimo obdržati dolgoročno. Poznamo 
potrebe, poznamo tržišče - in smo vam 
vedno na voljo. Za dobro vaših strank. 
Glede tega se tudi v prihodnosti ne bo nič 
spremenilo. 
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4 Zgodovina

Nastajanje kakovostne znamke
Drogist Eduard Gerlach je leta 1868 od svojega očeta 
Ludvika prevzel kolonialno - blagovno trgovino v 
Lübbecku in jo povečal v drogerijo, ki je bila prva na 
tem območju. Tako je osnoval temelje za družinsko 
podjetje, ki je postalo mednarodno uspešno z blagovno 
znamko GEHWOL in je sinonim za nego nog.
Eduard Gerlach velja za pionirja moderne nege nog - saj 
je razvil prvo industrijsko izdelano mazilo za zaščito in 
zmanjšanje tegob, ki se pojavljajo na nogah. Strokovno 
znanje in osebne izkušnje so mu omogočile razvoj 
proizvoda na osnovi pepelike, specialnih nenasičenih 
maščobnih kislin, mineralnih maziv in dezinficirajočih 
eteričnih olj. Tako je leta 1882 izdelal »zaščitno kremo«, 
ki jo je lahko tudi prodajal. Njegova blagovna znamka 
se je hitro dvignila. Eduard Gerlach je bil prvi, v zahvalo 
njegovi edinstveni, posebni kremi in industrijski izdelavi, 
ki je izdeloval izdelke za nego nog v velikih količinah, po 
ugodnih cenah in enaki nespremenjeni kakovosti. Šele 
po tem se je med prebivalstvom razširila zavest, kako 
pomembna je nega nog in stopal - začel se je novi vek 
za nego nog.
Eduard Gerlach je dobil za svojo »zaščitno kremo« 
številna mednarodna priznanja.

Od družinskega do 
industrijskega podjetja
Po smrti Eduarda Gerlacha leta 1910 je družinsko 
podjetje prevzel istoimenski sin in zgradil industrijsko 
podjetje, ki je s svojo stalno inovativno usmerjenostjo 
na želje strank, preživelo dve svetovni vojni in vse 
gospodarske krize. 
Od leta 1978 vodita to družinsko podjetje s tradicijo 
Klaus Gerlach - Meinders in Jobst - Peter Gerlach von 
Waldthausen.

Povezanost s stroko
Vzpenjajoči se uspeh ima veliko osnov. Na eni strani so 
to visoko motivirani zaposleni. Naslednji pomemben 
steber pa je vsekakor zvestoba strank iz stroke, iz katere 
je leta 1961 pričela nastajati serija proizvodov, ki je 
namenjena predvsem potrebam pedikerjev: GEHWOL 
FUSSKRAFT.

Eduard Gerlach  
pred njegovim 
razstavnim prostorom 
na razstavi v Berlinu  
leta 1889.
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Embalaža
GEHWOL FUSSKRAFT  
zelene kreme za stopala
od leta 1961 do danes.

Uspeh in tradicija
Danes dajeta obe krovni znamki GEHWOL in GERLACH 
TECHNIK podjetja Eduard Gerlach GmbH odločen 
„DA“ kvaliteti, inovacijam in izkušnjam, napredku ter 
partnerstvu. Njihova tradicionalno tesna povezava s 
stroko je v izredno pomoč. Iz te sinergije pridobivajo 
mnogo informacij za izboljšave in razvoj novih 
proizvodov za nego nog in stopal ter pripomočkov za 
izvajanje pedikure. Ta tesna povezava obstaja od leta 
1966, ko je bila ustanovljena krovna znamka GERLACH 
TECHNIK in je od tedaj v stiku s pedikerskimi saloni in 
strankami. Enake odlike, ki so jo pripeljale do sedanje 
velikosti, nameravajo uresničevati tudi v prihodnosti. 
Te odlike so: zaupanje in odprtost, kakor tudi ponos 
nad dosežki in navsezadnje veselje do vedno novih 
izboljšav.
Prav tako kot že več kot 140 let.



6 učinkovine

Osnove krem
Koži prijazne, zaščitne in negovalne emulzije olja v vodi, ki jih koža z lahkoto vpija.

Olje avokada - Z učinkovinami bogato avokadovo olje deluje zelo blago in gladi kožo. Koža ga hitro in 
dobro vpija, še posebej, če gre za suho in luskavo kožo.

Olje jojobe - Neguje kožo ter ji daje žameten in mehak občutek. Koža ga hitro vpija in tako ostaja 
gladka ter prožna.

Lanolin - Je snov, ki je podobna kožni maščobi in ima odlične negovalne lastnosti, vsebuje provitamin 
D. Vsebujejo ga posebej označeni GEHWOL proizvodi.

Medicinsko specialno milo - Po ozmotični poti učinkuje proti nastajanju mehurčkov. Krepi kožo in jo 
ohranja prožno. Normalizira znojenje.

Naravne maščobe - Ohranjajo kožo prožno in elastično. Preprečujejo nastanek trde kože in ragad. So 
osnova večine GEHWOL izdelkov.

Olje rakitovca - Vsebuje visok delež nenasičenih maščobnih kislin in vitaminov. Neguje in obnavlja 
kožo, deluje zaviralno na vnetja.

Karitejevo  maslo - Rastlinska maščobna komponenta z visokim deležem učinkovin za nego 
obremenjene kože. Daje koži prožnost in elastičnost. Veže vlago v povrhnjico kože.

Olje pšeničnih kalčkov - Z vitamini bogato olje, ki daje koži prožnost in ugodno vpliva na krhke, lomljive 
nohte.

Naravna eterična olja
Olje rušja - Poživlja, osvežuje, dezinficira in ima lastnosti dezodoranta.

Olje citronela - Deluje močno antiseptično, osvežuje, poživlja in celi.

Evkaliptusovo olje - Poživlja, deluje antiseptično in celi rane.

Olje sivke - Deluje pomirjujoče, pospešuje zdravljenje in pripomore k dobremu počutju. Uničuje 
klice.

Metino olje - Hladi, osvežuje, deluje proti mikrobom in blaži srbenje. Pomirja krče in ima krepilni 
učinek.

Rožmarinovo olje - Uničuje bakterije, poživlja, stopnjuje dobro počutje, aktivira, pospešuje prekrvitev.

Olje materine dušice - Močno dezinficira, stopnjuje aktivnost.

GEHWOL učinkovine
Izvlečki alg - Pospešujejo prekrvitev kože, imajo poživljajoč učinek in vračajo koži napetost; ugodno 
vplivajo na ravnovesje vlage v koži, trda koža postane prožnejša.

Allantoin - Je sestavina divjega kostanja, ki pospešuje zdravljenje.

Gel Aloe Vere - Aloe vera se že stoletja uporablja kot zdravilna rastlina. Vsebuje veliko število sestavin 
kot so vitamini in minerali, ki dajeju gelu lastnost, da oddaja vlago in učinkuje zaviralno na vnetja.

Bambusov prah - Prah iz sredine bambusa. Nežno odstranjuje luskavo kožo.

Avokado 

Morska krhlika

Sivka

Meta

Rožmarin         

Alge
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Ceramidi  - Mešanica ceramidov in fitospingosinov; koži identični lipidni koncentrat, ki ponovno 
vzpostavi naravno zaščitno funkcijo kože. Dosežejo tudi globlje ležeče plasti kože.

Farnesol - Iz narave je poznan kot koži prijazna dezodorirna snov, ki zaradi bakteriostatičnega učinkovanja 
preprečuje nastanek neprijetnega vonja stopal.

Izvleček ovsa - Standardiziran izvleček vsebuje za kožo pomirjujoče in nedražilne avenanthramide,                  
ki skupaj z ostalimi sestavinami ugodno vplivajo na elastičnost kože in zmanjšujejo draženje kože.

Izvleček nepozebnika - Krepi ožilje, deluje kot adstringens (zoži žile in zmanjšuje krvavitev) ter pospešuje 
granulacijo (nastajanje zrnastega tkiva pri celjenju ran).

Izvleček medu - Uravnava količino vlage v koži in pomirja kožo.

Hialuronska kislina - je posebna, globoko delujoča sestavina, ki jo koža zelo dobro vpija. Pomaga pri 
regeneraciji kože in jača naravno zaščitno funkcijo kože.

Izvleček ingverja - Vzpodbuja delovanje receptorjev za toploto. Skrbi za topla stopala.

Kamilične učinkovine - Kot n.pr. bisabolol, imajo protivnetne lastnosti, pospešujejo zdravljenje in 
uničujejo klice. Koža jih izredno dobro prenaša.

Kafra - Skupaj z ostalimi rastlinskimi olji jo koža zelo dobro sprejema, pospešuje prekrvitev in celično 
presnovo.

Koncentrat manuke - Koncentrat iz olja grmovnice manuka vsebuje učinkovite komponente za boj 
proti neprijetnemu vonju stopal, v visokih koncentracijah. Ima širok spekter delovanja proti bakterijam 
in glivicam in je zato še posebej primeren za higieno nog.

Mentol - Je sestavina olja poprove mete. Učinkuje hladilno, osvežilno, dezodorirno in baktericidno ter 
blaži srbenje.

Pantenol - Je provitamin B z izrazitimi lastnostmi pospeševanja zdravljenja. Pospešuje celično rast.

Izvleček paprike - Stimulira receptorje za toploto v koži in s tem izzove občutek toplote.

Biserni prah - Je fini prah iz notranjosti školjčne lupine. Nežno odstranjuje luskavo kožo.

Škrob tapioke - Naravni proizvod iz korenine manioke, okrogli škrobni delci ustvarjajo gladek in nežen 
občutek na koži. Delci škroba tapioke delujejo v reliefu kože kot izravnalni pomnilnik izmenjave vlage 
med kožo in okolico.

Sečnina (Urea)  - Se zaradi izredne prijaznosti do kože z velikim uspehom uporablja v medicinskih in 
kozmetičnih izdelkih. Ta telesu lastna snov, ki jo koža izredno dobro sprejema, mehča trdo kožo, učinkuje 
antibakterijsko in blaži srbenje. Na idealen način uravnava ravnovesje vlage v koži.

Vitamin E-acetat - Ščiti kožo pred prezgodnjim staranjem.

Vitamin E-nikotinat - Pospešuje prekrvitev kože in daje zaradi tega prijeten občutek toplote.

Cinkov oksid - Je izredno zanesljiva učinkovina pri negi občutljive kože, saj deluje antimikrobno, je blagi 
adstringens in ščiti kožo. Zaradi posebnega aktiviranja je njegova učinkovitost proti številnim kožnim 
klicam, ki razkrajajo znoj, povečana za nekajkrat.

Oves

Med 

Ingver 

Kamilica

Manuka 

Aloe Vera
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GEHWOL FUSSKRAFT SPA linija -
nova, sodobna in mladostna negovalna linija.

FUSSKRAFT® SPA LINIJA
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GEHWOL FUSSKRAFT soft feet piling

bambus & jojoba za negovana stopala in noge

GEHWOL FUSSKRAFT soft feet piling za stopala in noge odstranjuje od-
mrle kožne celice nežno, a temeljito, obnavlja kožno površino in jo gladi. 
Naraven bambusov granulat in vosek jojobe podpirata blago masažo in 
pospešujeta prekrvitev kože. Sladkorni kristali pripomorejo k hitrejšemu 
odstranjevanju odmrlih kožnih celic.
Avokadovo olje in izvleček medu oskrbita kožo z negovalnimi učinkovinami, 
vitamin E pa ščiti in preprečuje predčasno staranje kože. 
Koža bo bolje prekrvljena in dobro pripravljena za nadaljnjo nego, saj bo 
njeno sprejemanje negovalnih učinkovin s tem olajšano. 
Piling je najprimerneje uporabljati med tuširanjem. Kožo je potrebno do-
bro navlažiti, nato nanesti piling in dobro zmasirati. Ob tem kristali sladkor-
ja odstranijo odmrle kožne celice, bambusov granulat pa še dodatno zgladi 
kožo. Po opravljeni masaži ostanke pilinga skupaj z odstranjeno kožo dobro 
sperite. Nego zaključite z za vas najprimernejšim negovalnim proizvodom.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling

 
GEHWOL FUSSKRAFT soft feet krema 
 

mleko & med za negovana stopala in noge

Osnova GEHWOL FUSSKRAFT  soft feet kreme, ki nežno neguje, vsebuje 
avokadovo olje in druge dragocene maščobe. Poseben, globoko delujoč hi-
aluron dobro prehaja v kožo in pomaga pri regeneraciji kože in krepi njeno 
naravno zaščitno funkcijo. V kombinaciji s sečnino veže hialuron vlago tudi 
v globlje plasti kože in ščiti pred nastankom prekomerno poroženele kože.
Mlečni peptidi in izvleček medu naredijo kožo občutno bolj nežno in vidno 
bolj gladko. Krema je namenjena negi stopal in nog ter je bogata z vlago, se 
zelo hitro vpija in pušča občutek žametno nežne kože. 
Njen prijeten vonj osveži in zagotavlja varnost negovanih stopal. Ščiti pred 
glivičnimi obolenji.

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30oC!

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® Soft Feet Creme

    št. art.
125ml tuba v zloženki  10 12 407  
500ml doza z dozatorjem  10 12 411 

    št. art.
125ml tuba v zloženki  10 11 207  
500ml lonček  10 11 211 



10 FUSSKRAFT® 

GEHWOL FUSSKRAFT – za vsako težavo stopal 
prava rešitev.
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GEHWOL FUSSKRAFT modra
za suho, izsušeno kožo stopal

daje vlago - naravna svežina

GEHWOL FUSSKRAFT modra krema za stopala vsebuje zanesljivo delujoče 
sestavine, ki preprečujejo nastanek neprijetnega vonja, glivičnih obolenj in 
srbenja med prsti. Naravne in koži prijazne maščobe, kot je na primer lano-
lin v kombinaciji z aloe vero, ki daje koži vlažnost, in s sečnino, dajejo suhi, 
izsušeni koži stopal nujno potrebno nego, da postane ponovno elastična, 
prožna in gladka.  
GEHWOL FUSSKRAFT modra krema za stopala vsebuje naravna eterična 
olja rožmarina, gorskega bora in sivke, prav tako pa tudi priljubljeno kafro 
in hladilni mentol, ki v trenutku omili težave pekočih in bolečih nog.

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® BLAU

   št. art.
75ml tuba v zloženki  11 10 205   
125ml tuba v zloženki  10 10 207   
500ml doza z dozatorjem  11 10 211 

 T R O C K E N E  S P R Ö D E  H A U T  

 
GEHWOL FUSSKRAFT hidrolipidni losjon
za suho kožo

intenzivno neguje  - dolgotrajno veže vlago

GEHWOL FUSSKRAFT  hidrolipidni losjon je primeren za dnevno nego 
suhe kože stopal in nog. Se zelo enostavno porazdeli, hitro vpije in urav-
nava pomanjkanje lipidov in vlage. Ponovno se vzpostavi naravna zaščitna 
funkcija kože.  
Sestavine, kot sta sečnina in glicerin, vežejo vlago v globlje plasti kože in 
trda koža postane ponovno prožna in voljna, zmanjša se tudi ponoven 
prekomeren nastanek trde kože. Olji avokada in jojobe dovajata suhi koži 
manjkajoče lipide. 
Ceramidi, kot pomembna sestavina koži lastne zaščitne funkcije, krepijo 
pregradne sloje in ščitijo kožo pred izsušitvijo. Prekomerno luščenje kože 
se zmanjša. 
Dnevna uporaba GEHWOL FUSSKRAFT hidrolipidnega losjona ščiti pred  
nastankom neprijetnega vonja stopal in glivičnimi obolenji.

Neparfumiran. Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion

  št. art.
150ml tuba v zloženki  10 11 008  
500ml doza z dozatorjem  10 11 011 

 T R O C K E N E  H A U T
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FUSSKRAFT® GRÜN

GEHWOL FUSSKRAFT zelena
za normalno kožo

ohranja stopala brez neprijetnega vonja - daje naravno svežino

GEHWOL FUSSKRAFT zelena krema za stopala vsebuje hitro se vpijajočo 
in negovalno kremno osnovo iz karitejevega masla, jojobino olje in aloe 
vero ter DEO-cink kompleks (kompleks učinkovin), ki dolgotrajno ščiti pred 
nastankom neprijetnega vonja. Jojobino olje in surovo maslo afriškega 
drevesa (sheabutter) negujeta kožo stopal nežno kot žamet. Normalizira 
prekomerno znojenje.  
Stopala so osvežena, brez neprijetnega vonja, žametno nežna in negovana. 
Zanesljive dezinfekcijske učinkovine ščitijo pred glivičnimi obolenji, srbeči-
co in nastankom mehurčkov med prsti stopal. 
GEHWOL FUSSKRAFT zelena krema za stopala vsebuje naravna eterična 
olja, poživljajočo kafro in hladilni mentol, ki s takojšnjim učinkom ublažijo 
tegobe pekočih in utrujenih stopal ter jih krepijo.

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

 
GEHWOL FUSSKRAFT mint

hladilni balzam za stopala s svežino mete - se hitro vpije v kožo

GEHWOL FUSSKRAFT mint balzam za stopala osveži vaša stopala in jim za-
gotavlja dobro kondicijo pred ali po aktivnem dnevu. Združuje poživljajočo 
svežino hladilnega losjona mete in olja azijskega zdravilnega zelišča z bla-
gim negovalnim učinkom, ki se hitro vpija. 
Naravni mentol, eterična olja rožmarina, rušja in sivke spontano osvežijo in 
krepijo utrujena ter pekoča stopala.  
GEHWOL FUSSKRAFT mint balzam za stopala dolgotrajno preprečuje pojav 
neprijetnega vonja stopal, preizkušene antiseptične sestavine pa prepreču-
jejo pojav glivic in srbenja med prsti. 
Na stopala nanesemo tanko plast balzama in ga z rahlim masiranjem vtre-
mo v kožo. Balzam se hitro vpija, ne masti, hladi, osveži in daje prijeten 
občutek negovanih stopal.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® MINT

  št. art.   
75ml tuba v zloženki  11 10 105  
500ml doza z dozatorjem   10 10 111

    št. art.
75ml tuba v zloženki  11 10 405 
500ml doza z dozatorjem  10 10 411 

 N O R M A L E  H A U T



13

    št. art.
75ml tuba v zloženki  10 12 305  
500ml doza z dozatorjem  10 12 311

    št. art.
75ml tuba v zloženki  11 10 305  
500ml doza z dozatorjem  10 10 311

 
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za suho, izsušeno kožo stopal

proti hladnim stopalom - ogreje - masti kožo - uporablja se za nego suhe 
kože stopal

GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za suho, izsušeno kožo stopal je ne-
govalni balzam, ki masti in ogreje, utrujenim, napetim in obremenjenim 
stopalom pa vrača dobro počutje. Poživljajoča kafra, izvlečki paprike in 
ingverja, kakor tudi eterični olji iz rožmarina in rušja vzpodbujajo prekrvi-
tev in skrbijo za prijeten občutek toplote.  
Nasvet: Toplotni učinek lahko še okrepite, če si predhodno privoščite   
GEHWOL FUSSKRAFT toplotno kopel - koncentrat.
Koži prijazne snovi z intenzivnim negovalnim učinkom krepijo suho, izsuše-
no kožo, da postane ponovno prožna in gladka. Preizkušena antiseptična 
sredstva preprečujejo pojav neprijetnega vonja, glivic in srbenja med prsti.  
Dnevna nega z GEHWOL FUSSKRAFT rdečim balzamom za suho, izsušeno 
kožo stopal stopala ogreje, kožo pa ohranja zdravo in jo naredi prožno.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® ROT

 
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za normalno kožo stopal

proti hladnim stopalom - ogreje - rahlo masti kožo - uporablja se za nego 
normalne kože stopal

GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za normalno kožo stopal je negovalni 
balzam, ki ogreje, utrujenim, napetim in obremenjenim stopalom pa      
vrača dobro počutje.  
Poživljajoča kafra, izvlečki paprike in ingverja, kakor tudi eterični olji iz 
rožmarina in rušja vzpodbujajo prekrvitev in skrbijo za prijeten občutek 
toplote.  
Nasvet: Toplotni učinek lahko še okrepite, če si predhodno privoščite   
GEHWOL FUSSKRAFT toplotno kopel - koncentrat. 
Koži prijazne negovalne snovi krepijo normalno kožo stopal ter jo ohranjajo 
gladko in prožno. Preizkušena antiseptična sredstva preprečujejo pojav ne-
prijetnega vonja, glivic in srbenja med prsti. 
Dnevna nega z GEHWOL FUSSKRAFT rdečim balzamom za normalno kožo 
stopal stopala ogreje, kožo pa ohranja zdravo in jo naredi prožno.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® ROT
 T R O C K E N E  S P R Ö D E  H A U T  N O R M A L E  H A U T 
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FUSSKRAFT® BEIN-VITAL

GEHWOL FUSSKRAFT balzam za moč in vitalnost nog

osveži utrujene noge in stopala - učinkuje poživljajoče - gladi kožo - ne 
masti   prekomerno

GEHWOL FUSSKRAFT  balzam za moč in vitalnost nog je balzam za dnevno 
nego nog in stopal.  
Se hitro vpije, prijetno osveži in skrbi za lepo kožo. Z rahlo masažo koža  
vpije naravne sestavine, ki blažijo tegobe utrujenih in težkih nog. Drago-
ceno olje avokada, izvlečki morskih alg in vitamin E skrbijo za koži prijazne 
snovi.  
Problematična mesta s suho, luskavo kožo se zmanjšajo; vsebnost vlage     
v koži se občutno izboljša.  
Allantoin in kamilična učinkovina bisabolol vzpodbujata negovalne lastno-
sti in krepita rahlo dezodorirni učinek rastlinskih učinkovin. 
Nepozebnik - izvleček virginijskega čarobnega grma učinkuje blažilno in 
napenja kožo.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

   št. art.
125ml tuba v zloženki  11 11 107  
500ml doza z dozatorjem  11 11 111 
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GEHWOL FUSSKRAFT nega za nohte in kožo v spreju

neguje nohte - vrača elastičnost - ščiti pred glivičnimi obolenji nohtov in 
kože

GEHWOL FUSSKRAFT nega za nohte in kožo v spreju izboljša elastičnost, 
stabilnost in sposobnost vezave vode v nohtih. 
Pantenol in vitamin E - acetat pospešujeta regeneracijo, bisabolol in clotri-
mazol pa ščitita pred glivičnimi obolenji nohtov in kože. 
Dozirni ventil pri vsakokratni uporabi omogoča nanos prave količine dobro 
razporejenega olja na nohte in prostore med prsti.

Dermatološko preizkušen. 

FUSSKRAFT® Nagel-  
und Hautschutz-Spray

GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon

odpravlja neprijeten vonj stopal - hladi in osveži - mehča trdo kožo  sto-
pal - ima negovalni učinek

GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon hladi in osveži utrujena stopala,  vrača 
prožnost trdi koži in preprečuje pojav srbenja ter glivic.  
Zagotavlja dolgotrajen dezodorirni učinek, odpravlja neprijeten vonj, koža 
pa ostane gladka in lepa. 
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon vsebuje velik delež naravnih         ete-
ričnih olj rožmarina, rušja in sivke, izbrane snovi, ki negujejo kožo, dezodo-
rirne in dezinfekcijske učinkovine ter hladilni mentol. 
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon vsakodnevno enostavno popršite  po 
stopalu in vtrite v kožo. Še posebej negujte pete in mesta med         prsti. 
Črpalni sistem deluje brez potisnega plina in je tako prijazen okolju.  
Prši v vsaki legi.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

FUSSKRAFT® Kräuterlotion

   št. art.
150ml steklenica v zloženki  11 11 308  
500ml doza brez razpršilca  10 11 311 
Razpršilec za 500ml dozo  73 00 401

     št. art.
50ml doza na pršenje  10 11 603
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FUSSKRAFT® Pflegespray

GEHWOL FUSSKRAFT negovalni dezodorant za stopala

hladi - osvežuje - mehča trdo kožo - odpravlja neprijeten vonj stopal

GEHWOL FUSSKRAFT negovalni dezodorant osvežuje in hkrati odpravlja 
nadležen neprijeten vonj stopal. 
Koža bo učinkovito zaščitena pred glivicami stopal. Naravne negovalne 
učinkovine pomirjajo kožo in pospešujejo njeno obnavljanje. Sečnina in 
allantoin dajeta vlago in preprečujeta nastanek trde kože, le-ta ostaja      
tako gladka in negovana. 

Dermatološko preizkušen. 

     št. art.
150ml doza na pršenje  10 11 908
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  št. art.
150ml steklenica v zloženki  11 11 808

GEHWOL FUSSKRAFT toplotna kopel - koncentrat

koncentrat kopeli za stopala z izbranimi zeliščnimi izvlečki - poživlja - 
ogreje stopala in noge

GEHWOL FUSSKRAFT toplotna kopel - koncentrat vsebuje naravne izvlečke 
rožmarina in paprike, kakor tudi kombinacijo vital (vitamini E z enim od 
vitaminov skupine B). 
Vse učinkovine se hitro vpijejo v kožo in skrbijo za spontano in prijetno 
toploto stopal, ki traja. 
Vzpodbuja celično presnovo. 
Preprečuje izsušitev kože in jo ohranja prožno. 
GEHWOL FUSSKRAFT toplotna kopel za stopala je koncentrat, zato se upo-
rablja v majhnih količinah in je biološko razgradljiva. 

FUSSKRAFT® Wärmebad Konzentrat

GEHWOL FUSSKRAFT zeliščna kopel

mehča trdo kožo stopal - deluje proti nastanku hrapave in razpokane 
kože - preprečuje prekomerno potenje in nastanek neprijetnega vonja

Preizkušena kombinacija učinkovin iz eteričnih olj rušja, rožmarina in sivke, 
na naravni osnovi pomaga pri številnih tegobah stopal. Temeljito omehča 
trdo kožo, otiščance in kurja očesa.  
Zeliščna kopel se odlično obnese pri hrapavih in razpokanih stopalih. Inten-
zivno čisti in dolgotrajno dezodorira. 
Normalizira prekomerno potenje in preprečuje pojav neprijetnega vonja.  
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščna kopel poživlja stopala. Po uporabi ostane 
dolgotrajen in prijeten občutek svežine. Pri redni uporabi vam GEHWOL 
FUSSKRAFT zeliščna kopel podarja negovana in lepa stopala.

Dermatološko preizkušena. 

FUSSKRAFT® Kräuterbad

     št. art.
400g vrečka v zloženki  11 11 516  
5kg vedro  11 11 513  
10kg vedro  10 11 514  
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Za trdovratne težave stopal in nohtov. Zelo 
učinkovita serija proizvodov, ki je v praksi že   
zelo dolgo uveljavljena in priznana.
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GEHWOL med krema proti razpokani koži stopal

negovalna krema za zelo trdo, razpokano, suho in hrapavo kožo

GEHWOL med krema proti razpokani koži stopal vsebuje na preizkušeni 
osnovi medicinskega specialnega mila in izbranih koži prijaznih maščob, 
učinkovito kombinacijo naravnih eteričnih olj, negovalnega koži lastnega 
vitamina pantenol in kamilične učinkovine bisabolol, ki zavira vnetja.  
Pri redni uporabi postane koža stopal elastična in odporna, kar pomeni  
tudi izboljšanje njene zaščitne funkcije. Učinkovito preprečuje nastanek  
kožnih razpok in pordelosti ter s tem povezane neprijetne spremljevalne 
pojave.

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike. 

Schrunden-Salbe

GEHWOL med lipidro krema za stopala

za optimalno nego suhe in občutljive kože

Zelo kakovostne sestavine nadomestijo pomanjkanje maščob in vlage, s 
čimer se vzpostavi naravno ravnovesje zaščitne funkcije kože.  
Sečnina veže vlago v globljih plasteh kože.  
Trda koža se zmehča in njeno novo prekomerno pojavljanje se zmanjša. 
Olji rakitovca in avokada, z visokim deležem nenasičenih maščobnih                 
kislin vračata suhi koži manjkajoče lipide in tako zmanjšata tudi izgubo   
vlage z izhlapevanjem. To funkcijo pa še okrepi poseben izvleček alg. 
Allantoin, sestavina divjega kostanja, pospešuje obnovo kože, farnesol     
pa učinkuje protibakterijsko in dezodorirno.  
Dnevna uporaba GEHWOL med lipidro kreme za stopala ščiti pred poja-
vom neprijetnega vonja stopal, glivicami in vnetji.

Neodišavljena. 
Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike. 

Lipidro® Creme

     št. art.
75ml tuba v zloženki  11 40 105  
125ml tuba v zloženki  10 40 107  
500ml doza z dozatorjem  10 40 111

     št. art.
75ml tuba v zloženki  11 40 805  
125ml tuba v zloženki  10 40 807  
500ml doza z dozatorjem  11 40 811 

med® med®
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Antitranspirant

GEHWOL med antitranspirant

kremni losjon za uravnavanje potenja stopal

GEHWOL med antitranspirant je kremni losjon za zmanjševanje prekomer-
nega potenja, ki naredi ob redni uporabi stopala bolj suha in brez nepri-
jetnega vonja. Kožo ščiti pred mikroorganizmi, ki razgrajujejo pot ter pred 
glivicami in srbenjem med prsti. Zmanjšuje potenje in preprečuje nastanek 
neprijetnega vonja, hkrati pa zavira izsušitev in krhkost kože. Aloe vera, 
avokadovo olje ter glicerin kožo negujejo, medtem, ko aluminijev klorhi-
drat preprečuje prekomerno potenje. Cinkricinoleat preprečuje nastanek 
neprijetnega vonja, natrijev PCA pa kožo ščiti pred izsušitvijo.

Dermatološko preizkušen. 

     št. art.
125ml tuba v zloženki  10 41 107 

     št. art.
75ml tuba v zloženki  10 41 205         

med®
Hornhaut-Creme

GEHWOL med krema proti roženi koži na stopalih

odstrani motečo roženo kožo v 28 - tih dneh

Sečnina okrepljena z glicerinom in allantoinom rahlja vezi celic trde rožene 
plasti kože. Intenzivna nega vodi do takojšnjega zmehčanja in občutnega 
zmanjšanja prekomerne rožene plasti kože v nekaj dneh. Na splošno se 
normalno stanje doseže v 28-tih dneh.  
Lipidi ščitijo in krepijo, izvleček svile pa daje vlago in gladi zgornje plasti 
kože.  
Za zaščito pred ponovnim prekomernim nastankom poroženele kože pripo-
ročamo redno nego kože z GEHWOL med Lipidro kremo za stopala.

Dermatološko preizkušena.  
Primerna tudi za diabetike.

med®
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Fußdeo-Creme

GEHWOL med dezodorirna krema za stopala

z izvlečkom manuke za 24-urno svežino

GEHWOL med dezodorirna krema za stopala z visoko koncentriranim       
sestavinskim izvlečkom olja manuke in mikro delci cinkovega oksida, za   
24-urno zaščito pred nastankom neprijetnega vonja stopal, v negovalni 
kremni osnovi z oljem jojobe in aloe vero. Izvleček iz olja manuke odlikuje 
široko področje delovanja proti bakterijam in glivicam. Posebej primeren  
je za higieno stopal. Cinkov oksid v visoko učinkoviti mikro razpršeni obliki 
se je izkazal kot odlično sredstvo za nego občutljive kože, saj ima antimi-
krobne lastnosti in kožo ščiti.  
Aloe vera deluje bakteriostatično, zavira vnetja, obnavlja celice in sprošča 
vlago. Olje jojobe se kot naravni, tekoči vosek hitro vpija v kožo. Vsebuje 
dragocene nenasičene maščobne kisline in s tem ščiti naravno funkcijo 
kože.  
Blago mastna krema ob redni uporabi skrbi za stopala brez neprijetnega 
vonja, nežno kožo stopal in ščiti pred glivičnimi obolenji. 

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

GEHWOL med mehčalec nohtov

preprečuje vraščanje nohtov - preprečuje nastanek prekomerno            
poroženele kože - naredi obnohtno kožico prožno

Hitro in milo omehča poroženitve. Blaži tegobe zaradi vraščenih nohtov. 
Prepreči boleč pritisk nohta na prizadeto tkivo.

Nagelweicher

     št. art.
75ml tuba v zloženki  10 40 705  
125ml tuba v zloženki  10 40 707  
500ml doza z dozatorjem  11 40 711 

     št. art.
15ml steklenička s kapalno pipeto v zloženki 11 40 401

med® med®
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med®med®

GEHWOL med zaščita za nohte v svinčniku

nohte neguje dolgotrajno - ščiti pred nastankom glivičnih obolenj - 
nohte naredi prožne in lepe

GEHWOL med zaščita za nohte v svinčniku vsebuje kakovostne negoval-
ne učinkovine kot so olje jojobe, vitamin E-acetat, pantenol in bisabolol.     
Preizkušena učinkovina clotrimazol ščiti pred pojavom glivic. 
Vsebuje 3 nadomestne konice.

Nagelschutz-Stift

GEHWOL med olje za zaščito nohtov in kože

učinkovito ščiti pred pojavom glivic - neguje kožo in nohte, da postanejo 
ponovno prožni in lepi

GEHWOL med olje za zaščito nohtov in kože vsebuje zelo kakovostne ne-
govalne snovi kot so olje pšeničnih kalčkov, pantenol in bisabolol za nego 
nohtov in kože. Preizkušena učinkovina clotrimazol preprečuje pojav glivic.  
Lomljivi in krhki nohti postanejo ponovno prožni in lepi ter dobijo naraven 
svilnat lesk.

Dermatološko preizkušeno.

Nagel- und Hautschutz-Öl

     št. art.
3ml svinčnik v zloženki   11 41 023   
(s tremi nadomestnimi konicami)

  št. art.
15ml steklenička s kapalno pipeto v zloženki 11 40 201
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med® med®

  št. art.
15ml tuba v zloženki  11 40 301

  št. art.
100g doza za posip  11 40 906 

GEHWOL med krema za zaščito nohtov in kože

učinkovito ščiti pred pojavom glivic - neguje kožo in nohte, da postanejo 
ponovno prožni in lepi

GEHWOL med krema za zaščito nohtov in kože vsebuje zelo kakovostne ne-
govalne snovi kot so olje pšeničnih kalčkov, pantenol in bisabolol za nego 
nohtov in kože. 
Preizkušena učinkovina clotrimazol preprečuje pojav glivic.  
Lomljivi in krhki nohti postanejo ponovno prožni in lepi ter dobijo naraven 
svilnat lesk.

Dermatološko preizkušena.

Nagel- und Hautschutz-Creme

GEHWOL med puder za stopala

učinkovito ščiti pred pojavom glivic - dezodorira - stopala ohranja       
suha

GEHWOL med puder za stopala vsebuje zelo kakovostne učinovine, ki            
z močjo tapioke, razpršenega cinkovega oksida, triklosana in bisabolola 
ščitijo pred nastankom neprijetnega vonja in preprečujejo prekomerno 
potenje.  
Preizkušena učinkovina clotrimazol preprečuje pojav glivic.

Fußpuder
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Klasična linija proizvodov nudi celotno široko ponudbo 
učinkovite moderne nege. Za vse, ki si želijo za svoja 
stopala in noge narediti nekaj dobrega.
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GEHWOL softening balzam 
negovalni balzam za svilnato mehka stopala in noge

GEHWOL softening balzam je negovalni balzam z globokodelujočim hia-
luronom in aktivnimi učinkovinami iz mleka in medu za svilnato mehko in 
negovano kožo. 
Osnova balzama iz koži prijaznih lipidov v kombinaciji z negovalnim avo-
kadovim oljem vsebuje tudi hialuron, ki pospešuje regeneracijo kože in jo 
krepi. Proteini iz izvlečka mleka in izvleček medu naredita kožo občutno 
bolj mehko in vidno bolj gladko. 
Občutno se poveča vsebnost vlage v koži. Kombinacija učinkovin iz hialuro-
na in sečnine veže vlago vse do globljih slojev kože in zmehča poroženela 
mesta kože. Rezultat je svilnato mehka ter negovana koža stopal in nog.

Uporaba: 1 - 2 - krat dnevno nanesite na stopala in noge ter nežno vmasi-
rajte.

Ne shranjujte pri temperaturah nad 30oC!

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

Softening-Balsam

  št. art.
125ml tuba v zloženki  10 23 407

GEHWOL biserni piling za noge in stopala

negovalni piling z bisernim prahom

GEHWOL biserni piling za noge in stopala učinkuje z  dragocenim bisernim 
prahom, finimi kristali sladkorja in kroglicami voska.  
Moteča luskava koža bo odstranjena, koža pa nežno zmasirana in oskrblje-
na z vlago. 
Izvlečki alg z morsko vodo, ki je bogata z mineralnimi snovmi, ohranjajo na-
ravno zaščito kože nepoškodovano. Olje jojobe naredi kožo gladko in pro-
žno, hkrati pa bisabolol in pantenol delujeta pomirjajoče in protivnetno. 
Nego suhe ali normalne kože lahko odlično zaokrožite z GEHWOL balza-
mom za noge.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

Perlmutt-Peeling

  št. art.
125ml tuba v zloženki  10 25 408 



26

GEHWOL balzam za noge

balzam za stopala in noge iz zdravilnih zelišč - blagodejno neguje

GEHWOL balzam za noge je negovalni zeliščni balzam, ki ne masti,
narejen posebej za nego nog in stopal.  
Allantoin in bisabolol, sestavini divjega kostanja in kamilice, kakor tudi 
pantenol, učinkujejo blagodejno proti nečistoči in pordelosti kože. Skupaj z 
izvlečkom iz nepozebnika in mentolom pa delujejo blažilno in rahlo adstrin-
gentno. Biološko dragocene učinkovine koža hitro vpije, redna uporaba pa 
preprečuje nastanek suhe kože in njeno predčasno staranje. Koža ostane 
lepa, gladka in prožna. Rahlo masiranje z balzamom krepi vene in prijetno 
osveži ter zmanjšuje tegobe v času nosečnosti. 
Noge in stopala so vedno sveža in negovana. 
Preizkušene GEHWOL učinkovine preprečujejo pojav mehurčkov in 
srbenja med prsti ter dolgotrajno dezodorirajo.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

Bein-Balsam

  št. art.
125ml tuba v zloženki  11 24 307
500ml doza z dozatorjem  10 24 311
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GEHWOL balzam za suho, izsušeno kožo stopal

negovalni balzam za suho, izsušeno kožo stopal - osvežuje in poživlja -   
dezodorira - preprečuje pojav glivic

GEHWOL balzam za suho, izsušeno kožo stopal vsebuje hladilni mentol ter 
naravna eterična olja rožmarina in sivke, ki imajo osvežilen in poživljajoč 
učinek. Ustvari občutek svežine pri utrujenih in obremenjenih stopalih.  
Preizkušene antimikrobne učinkovine dolgotrajno ščitijo pred nastankom 
neprijetnega vonja, so učinkovita zaščita pred pojavom glivic in ohranjajo 
higiensko svežino stopal. 
GEHWOL balzam za suho, izsušeno kožo stopal je bogat s koži prijaznimi 
negovalnimi snovmi, kot sta lanolin in avokadovo olje. Hrapava in razpoka-
na koža postane gladka, prožna in odporna. Aloe vera dodatno veže vlago 
v kožo. 
GEHWOL balzam za suho, izsušeno kožo stopal se hitro vpija in daje prije-
ten občutek dobro negovane kože.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike. 

Balsam

 
GEHWOL balzam za normalno kožo stopal

negovalni balzam za normalno kožo stopal - osvežuje in poživlja -            
dezodorira - preprečuje pojav glivic

GEHWOL balzam za normalno kožo stopal vsebuje hladilni mentol ter 
naravna eterična olja rožmarina in sivke, ki imajo osvežilen in poživljajoč 
učinek. Ustvari občutek svežine pri utrujenih in obremenjenih stopalih.  
Preizkušene antimikrobne učinkovine dolgotrajno ščitijo pred nastankom 
neprijetnega vonja, so učinkovita zaščita pred pojavom glivic in ohranjajo 
higiensko svežino stopal. 
GEHWOL balzam za normalno kožo stopal je bogat s koži prijaznimi nego-
valnimi snovmi, kot sta jojobino olje in aloe vera, ki ohranjajo kožo gladko 
in prožno ter jo naredijo odpornejšo. 
GEHWOL balzam za normalno kožo stopal se hitro vpija in daje prijeten 
občutek dobro negovane kože. 

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike. 

Balsam
T R O C K E N E  S P R Ö D E  H A U T N O R M A L E  H A U T

  št. art.
75ml tuba v zloženki  10 24 705 

  št. art.
75ml tuba v zloženki  11 24 205
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GEHWOL toplotni balzam za stopala

proti hladnim stopalom - z vlago bogata nega - za suho in normalno kožo

GEHWOL toplotni balzam vsebuje izvlečke alg, paprike in ingverja, ete-
rična olja rožmarina in sivke, kakor tudi poživljajočo kafro, ki pospešujejo 
prekrvitev in dajejo prijeten občutek toplote. Osnova balzama je iz koži 
prijaznih negovalnih sestavin kot so olje avokada, čebelji vosek in lanolin. 
Te sestavine vežejo vlago v kožo in preprečujejo njeno prekomerno izgubo 
z izhlapevanjem. Za dodatno vlažnost in nego pa poskrbijo tudi aloe vera, 
sečnina in glicerin.  
GEHWOL toplotni balzam za stopala normalno in suho kožo neguje, jo gladi 
in naredi ponovno prožno.
Preizkušene antiseptične učinkovine ščitijo pred nastankom neprijetnega 
vonja, pojavom glivic in mehurčkov med prsti. Dnevna nega z GEHWOL 
toplotnim balzamom ohranja stopala negovana in lepa ter daje prijeten 
občutek toplote.
Nasvet: Toplotni učinek lahko še okrepite, če si predhodno naredite toplo 
kopel za noge (n.pr. GEHWOL kopel za noge).

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

Wärme-Balsam

GEHWOL osvežilni balzam

hladilni balzam za svežino stopal - neguje - dezodorira

GEHWOL osvežilni balzam vsebuje naravno olje poprove mete in mentol,  
ki osvežita utrujena, pekoča in obremenjena stopala ter noge.
GEHWOL osvežilni balzam učinkuje takoj, poživlja, hladi in dolgotrajno  
dezodorira. Negovalne sestavine uravnavajo količino vlage v koži, otrdele   
kožne površine pa postanejo ponovno prožne.
GEHWOL osvežilni balzam ščiti pred pojavom glivic in srbenjem med prsti, 
se hitro vpija in ne masti.
Svežina in nega za stopala in noge.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

Frische-Balsam

  št. art.
75ml tuba v zloženki  11 24 405

  št. art.
75ml tuba v zloženki  11 23 705 
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GEHWOL dezodorant za čevlje in stopala

za higiensko svežino

GEHWOL dezodorant za čevlje in stopala se uporablja za dnevno nego   
stopal. Zelo primeren je za uporabo pri športnih aktivnostih in na poti. 
Cinkov ricinoleat odpravlja in preprečuje nastanek neprijetnega vonja   
stopal in čevljev. Prijetno odišavljen daje varnost. Antimikrobne učinko-
vine ščitijo pred glivicami kadar ste v hotelski sobi, na bazenu, v savni,        
pri pomerjanju čevljev ali nošenju sposojenih čevljev.
Napršite tudi v čevlje.

Dermatološko preizkušen.

Fuß + Schuh Deo

GEHWOL negovalni sprej za stopala

osvežuje, dezodorira, ščiti in neguje - svežina stopal za cel dan

GEHWOL negovalni sprej za stopala osvežuje, dezodorira in učinkovito  
ščiti pred glivicami stopal. Sečnina in allantoin dajeta koži nujno potrebno 
vlago in preprečujeta nastanek trde kože. Koža ostaja gladka in negovana.

Dermatološko preizkušen.

pflegendes Fußspray

  št. art.
150ml doza na pršenje  10 23 608

  št. art.
150ml doza na pršenje  10 23 508
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GEHWOL negovalni dezodorant za stopala

osvežuje, dezodorira, ščiti in neguje - svežina stopal za cel dan

GEHWOL negovalni dezodorant za stopala vsebuje naravna olja iz zdravil-
nih zelišč kot sta rožmarin in sivka v uravnoteženi kombinaciji z izvlečki ka-
milice in poprove mete, kakor tudi koži lastni vitamin pantenol in sečnino. 
GEHWOL negovalni dezodorant za stopala poživlja in vzpodbuja prekrvitev. 
Osveži, dezodorira in dolgotrajno ščiti pred nastankom neprijetnega vonja.
Dezodorant dezinficira in učinkovito ščiti pred pojavom glivic na stopalih  
in nohtih. Preprečuje pojav vnetja in naredi trdo kožo ponovno prožno.
Črpalni sistem je okolju prijazen, saj je brez potisnega plina in prši v vsa-
kem položaju.

Dermatološko preizkušen. 
Primeren tudi za diabetike.

pflegendes FUSSDEO

  št. art.
150ml steklenica z razpršilcem v zloženki 11 23 808

GEHWOL puder za stopala

dezinficira - ohranja stopala suha

GEHWOL puder za stopala ohranja stopala suha in brez neprijetnega vonja, 
kožo pa prožno.
Specialni puder, ki vsebuje GEHWOL dezinfekcijske učinkovine, preprečuje 
mikoze stopal.
GEHWOL puder za stopala ima vonj po čistoči in svežini.
Priporočljivo je, da se GEHWOL puder za stopala nasuje tudi v nogavice.

Fußpuder

  št. art.
100g doza za posip  10 24 806
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Badesalz

GEHWOL kopalna sol

poživljajoč dodatek kopeli s pravim rožmarino-
vim oljem - čisti, osveži in poživlja kožo

Kopel z GEHWOL kopalno soljo čisti blago, a 
temeljito, vzpodbuja prekrvitev kože, poživlja 
in krepi.
Blažilne sestavine prodrejo globoko v pore in 
preprečujejo prekomerno potenje in nastanek 
neprijetnega vonja stopal. 
Uporablja se za kopeli stopal in celega telesa. 
Redna uporaba ščiti pred pojavom glivic. 
V kopeli se razvije prijeten, nevsiljiv vonj po    
rožmarinu, voda je svilnato mehka.
Podvodna masaža s krtačo okrepi blagodejni 
učinek.

Fußbad

GEHWOL nožna kopel

z balzamičnimi zeliščnimi olji - učinkuje blago-
dejno pri obremenjenih in utrujenih stopalih 
- poživlja

GEHWOL nožna kopel pomaga pri obremenje-
nih in pekočih stopalih, ki se potijo. Poživlja 
utrujena stopala in odpravlja neprijeten pekoč 
občutek. Trda koža, otiščanci in kurja očesa se 
zmehčajo. Koža se očisti do dna por ter postane 
odporna in prožna.  
GEHWOL nožna kopel dolgotrajno dezodorira. 
Naravna eterična olja sivke, rožmarina in ma-
terine dušice pospešujejo prekrvitev. Ohrani se 
dolgotrajna toplota stopal in prijeten občutek.
Zaključna nega nog z GEHWOL negovalnim 
dezodorantom ali katerim izmed GEHWOL           
balzamov podpira njeno učinkovanje.

Dermatološko preizkušena.

Creme-Fußbad

GEHWOL kremna nožna kopel 

osvežilen in poživljajoč koncentrat - s špajko 
in sivko

GEHWOL kremna nožna kopel vsebuje zelo 
kvalitetne učinkovine in negovalne snovi, ki 
blagodejno vplivajo na utrujena, boleča in pre-
obremenjena stopala. Koža postane prožna in 
daje negovan videz.
Redne kopeli preprečujejo pojav glivic in dolgo-
trajno dezodorirajo.
Svež vonj po sivki in špajki pomirja in sprošča.

  št. art.
10 vrečk po 25g v zloženki 11 25 222 
1000g doza  11 25 212  

  št. art.
10 vrečk po 20g v zloženki 10 24 920
400g vrečka v zloženki 11 24 916
5kg vedro  11 24 913
10kg vedro  10 24 914

  št. art.
150ml steklenica v zloženki 10 25 008 
1000ml plastenka  10 25 012 
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Ali obstaja rešitev za vse tegobe preobremenjenih stopal?
Ja. Že od leta 1882 dalje. Zgodba o uspehu tega proizvoda 
ima dobre temelje: izkušnje in zanesljivo kvaliteto.
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GEHWOL krema za stopala

za obremenjena stopala in kožo - preprečuje nastanek ožuljenih mest in 
mehurčkov

Gerlachova GEHWOL  krema za stopala preprečuje pojav pekočih stopal, 
ožuljenih  mest in mehurčkov. Učinkuje protivnetno, ščiti pred glivičnimi 
infekcijami in normalizira aktivnost žlez znojnic.
Krema preprečuje nastanek neprijetnega vonja in drugih spremljevalnih 
pojavov prekomernega potenja stopal.
GEHWOL krema za stopala krepi kožo in jo naredi odpornejšo.
Krema je tudi zaščita za amputirane okončine in zelo obremenjene roke, 
poleg tega pa GEHWOL krema za stopala ščiti pred ozeblinami in hladnimi 
stopali.
Gerlachova GEHWOL krema za stopala je poznana že od leta 1882 in se s 
preizkušeno osnovo nenehno prilagaja novim znanstvenim spoznanjem.
Gerlachova GEHWOL krema za stopala je bila že milijonkrat uspešno upo-
rabljena za nego obremenjenih stopal.

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

FUSSKREM

GEHWOL extra krema za stopala

univerzalna krema za stopala - s širokim spektrom delovanja - za
intenzivno nego stopal

GEHWOL extra krema za stopala intenzivno neguje in krepi obremenjena 
stopala, dezinficira in dezodorira.
GEHWOL extra krema za stopala preprečuje občutek pekočih stopal, pojav 
glivic, neprijetnega vonja, nastanek trde kože, ožuljenih mest in mehur-
čkov. Suha in razpokana koža postane ponovno prožna.
GEHWOL extra krema za stopala vsebuje naravna eterična olja iz evkalip-
tusa, rožmarina, sivke in materine dušice, ki poživljajo stopala in povečajo 
njihovo zmogljivost.
GEHWOL extra krema za stopala vzpodbuja prekrvitev in ščiti pred mrzlimi 
in vlažnimi stopali.

Dermatološko preizkušena. 
Primerna tudi za diabetike.

EXTRA

  št. art.
75ml tuba v zloženki  11 24 005

  št. art.
75ml tuba v zloženki  11 24 105
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Učinkovita nega za nohte in ciljno natančna uporaba
pri specialnih težavah stopal - tudi zato so GEHWOL 
proizvodi prava izbira.

za nego nohtov in obnohtne kože
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GEHWOL tekočina (fl uid)

izdatna nega za nohte - pomoč pri terapiji vraščenih nohtov, kurjih očeh 
in trde kože ob nohti h

GEHWOL fl uid neguje in polepša kožo ter nohte.
GEHWOL fl uid je nepogrešljiv pripomoček pri delu z vraščenimi nohti , trdo 
kožo, kurjih očeh in težavah nohtnega utora. Na osnovi dezinfekcijskega 
učinka GEHWOL fl uid preprečuje pojav vnetja in pomirja prizadeto kožo.

Fluid

GEHWOL nega nohtov

pri lomljivih nohti h na rokah in nogah - v pomoč pri odpravljanju glivic na 
nohti h - pospešuje rast nohtov

GEHWOL nega nohtov vsebuje visok delež olja pšeničnih kalčkov z vitami-
nom E in druge elemente obnavljanja ter akti vne sestavine eteričnega olja 
kamilice v raztopini z opti malnim učinkom vlaženja.
Učinkovita za nego lomljivih nohtov na rokah in nogah, ker pospešuje zdra-
vo rast nohtov.
Dnevno vtrite v nohte in kožo okrog nohtov.

Nagel-Pfl ege

  št. art.
15ml steklenička s kapalno pipeto v zloženki 10 10 901

  št. art.
15ml steklenička s kapalno pipeto v zloženki 11 25 101
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Hiša GERLACH razpolaga z obširnim znanjem, ki se prenaša tudi 
na druga področja nege.
Rezultat: kakovostni proizvodi, ki gredo preko meja nege nog.

proizvodi za nego telesa
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GERLAVIT vitaminska krema

za občutljivo, suho kožo obraza

Ni odišavljena. Z naravnimi rastlinskimi olji in izvlečki globokomočvirskih 
rastlin.
GERLAVIT vitaminska krema z izvlečki močvirskih rastlin je še posebej pri-
merna za nego suhe in občutljive kože. Naravna rastlinska olja pšeničnih 
kalčkov, avokada in jojobe, kakor tudi učinkovine globokomočvirskih rastlin 
negujejo kožo ter jo naredijo gladko in prožno.
Pantenol in vitamin E učinkujeta proti nastajanju gub in prezgodnjemu 
staranju.
GERLAVIT vitaminska krema z izvlečki morskih alg se hitro vpija in daje 
prijeten občutek gladke in negovane kože.

Dermatološko preizkušena.

 

GERLASAN krema za roke 
s sečnino

daje vlago - ščiti kožo - se hitro vpija - za dnevno nego rok

Sestoji iz kombinacije visoko kvalitetnih učinkovin kot so aloe vera, olje    
jojobe, škrob tapioke in sečnina za intenzivno nego in zaščito obremenje-
nih rok. 
Optimalno zaščito dopolnjujejo bisabolol, ki kožo pomirja, pantenol, ki 
spodbuja njeno regeneracijo in klotrimazol, ki ščiti pred glivicami. 
GERLASAN krema za roke, ki daje vlago, ščiti, se hitro vpija, skrbi za prije-
ten občutek na koži in se zelo enostavno porazdeli.

Handcreme mit Urea

  št. art.
75ml tuba v zloženki  20 10 805

  št. art.
75ml tuba v zloženki  20 50 005
500ml doza z dozatorjem  21 50 011
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GERLASAN dezodorant
za osvežitev pod pazduho

dolgotrajno dezodorira - zagotavlja svežino dan in noč

Blagi GERLASAN dezodorant (za osvežitev pod pazduho) normalizira zno-
jenje in neguje s preizkušenimi snovmi, ki ščitijo kožo. Vonj svežine, ki ni 
vsiljiv.
GERLASAN dezodorant ne pušča madežev. Je dezodorant z dolgotrajnim 
intenzivnim učinkom, njegove sestavine pa koža zelo dobro prenaša. 
Presenetljivo učinkovita kombinacija koži prijaznih dezodorirnih snovi pre-
prečuje razkrajanje znoja in nastanek spremljajočega neprijetnega vonja, 
in sicer na dva načina:
–  prepreči razširjanje bakterij, ki razkrajajo znoj in
–  zanesljivo omogoči delovanje fermentov, ki razkrajajo znoj.

achselfrisch®

  št. art.
150ml steklenica z razpršilcem v zloženki 20 20 208
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Ciljno olajšanje po meri iz koži posebno prijaznega,   
mehkega in visoko elastičnega materiala. Za zaščito      
po opravljenih terapijah.

zaščita pred pritiski
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Zehenspreizer G Hammerzehen-Polster G

  št. art.
MAJHEN, 3kom v zloženki  11 26 912
SREDNJI, 3kom v zloženki  11 26 913
VELIK, 3kom v zloženki  11 26 914 
kabinetni program:
MAJHEN, 4kom v vrečki   31 52 512
SREDNJI, 4kom v vrečki   31 52 513
VELIK, 4kom v vrečki  31 52 514

  št. art.
DESNA, 1kom v zloženki  11 26 915
LEVA, 1kom v zloženki  11 26 916
kabinetni program:
DESNA, 2kom v vrečki  31 52 515
LEVA, 2kom v vrečki  31 52 516

GEHWOL distančnik G za razbremenitev
lajša tegobe pri kurjih očeh - služi za korekturo tesno prilegajočih se 
prstov

Ti prilegajoči in dobro oprijemajoči se distančniki lajšajo tegobe pri kurjih 
očeh med prsti. Služijo za korekturo tesno prilegajočih se prstov, ki ležijo 
pogosto drug nad drugim. Ščitijo pred drgnjenjem in draženjem kože. 
Izdelek je primeren za uporabo pri deformacijah kosti na stopalu in za ko-
rekturo prstov.

Dermatološko preizkušen. 

GEHWOL blazinica G za kladivaste prste
Zelo udobna in mehka blazinica iz polimernega gela, s širokim, elastičnim 
obročkom za sigurno namestitev, ki ne tišči. Brez posebnega pritrjevanja. 
GEHWOL blazinica G za kladivaste prste ščiti pred odrgninami in kurjimi 
očesi na konicah prstov. Stopala se občutno razbremenijo.

Dermatološko preizkušena.



41

GEHWOL obroč G za korekcijo prstov
Namenjen je za blažitev tipičnih težav kladivastih prstov. Izravnava prst, 
zniža položaj in ga tako pomakne v normalno lego. Prizadeti prstni sklep se 
s tem razbremeni, kar tudi zmanjša nastajanje trde kože. Obroč se potegne 
preko prizadetega prsta tako, da je debelejša stran obrnjena navzgor.
Zelo primeren za uporabo pri kurjih očeh in otiščancih na in med prsti.

Dermatološko preizkušen. 

GEHWOL zaščitni obroč G za prste
Prožen obroč iz polimernega gela za enakomerno razbremenitev pritiskov, 
n. pr. pri bradavicah ali kurjih očeh.

Dermatološko preizkušen.

 
 

Zehenschutzring G Korrekturring G

  št. art.
3kom v zloženki  11 26 901
kabinetni program:
12kom v vrečki  31 52 501

  št. art.
MINI, 2kom v zloženki  11 26 924
MAJHEN, 2kom v zloženki  11 26 925
SREDNJI, 2kom v zloženki  11 26 926
VELIK, 2kom v zloženki  11 26 927 
kabinetni program:
MINI, 12kom v vrečki  31 52 524
MAJHEN, 12kom v vrečki  31 52 525
SREDNJI, 12kom v vrečki  31 52 526
VELIK, 12kom v vrečki  31 52 527
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GEHWOL zaščitna kapica G  mini
Zelo elastična kapica iz polimernega gela, ki ščiti kožo na prstih. Uporablja 
se pri kurjih očeh med prsti in težavah nohtnega utora ter prstnih jagodic.
Posebej primerna za majhne prste.

Dermatološko preizkušena.

Zehenkappe G mini

GEHWOL zaščitna kapica G
Zelo elastična kapica iz polimernega gela, ki ščiti kožo na prstih. Uporablja 
se pri kurjih očeh med prsti in težavah nohtnega utora ter prstnih jagodic. 

Dermatološko preizkušena.

Zehenkappe G

  št. art.
MINI, 2kom v zloženki  11 26 934
kabinetni program:
MINI, 6kom v vrečki  31 52 535

  št. art. 
MAJHNA, 2kom v zloženki  11 26 903
SREDNJA, 2kom v zloženki  11 26 902
kabinetni program: 
MAJHNA, 6kom v vrečki  31 52 503
SREDNJA, 6kom v vrečki  31 52 502
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GEHWOL razdelilec prstov G D
Dobro se prilegajoč in nedrsljiv. Ščiti  pred drgnjenjem pri tesno prilegajočih 
se prsti h in lajša tegobe pri kurjih očeh med prsti . Služi za korekturo prstov, 
ki ležijo drug nad drugim in je zelo primeren za uporabo pri deformacijah 
kosti  na stopalu.

Dermatološko preizkušen.

GEHWOL blazinica G za sprednji del stopala
Koži prijazna, mehka in zelo elasti čna blazinica iz polimernega gela. Zelo 
udoben in mehek polimerni gel z dodatnim oblazinjenjem v osrednjem 
delu. Za zaščito sprednjega dela stopala pred drgnjenji in priti ski.

Dermatološko preizkušena.

Vorfußpolster G Zehenteiler G D

  št. art.
MAJHEN, 3kom v zloženki  11 26 928
SREDNJI, 3kom v zloženki  11 26 929
VELIK, 3kom v zloženki  11 26 930
kabinetni program:
MAJHEN, 15kom v vrečki  31 52 528
SREDNJI, 15kom v vrečki  31 52 529
VELIK, 15kom v vrečki  31 52 530

  št. art.
MAJHNA, 1par v zloženki  11 26 904
VELIKA, 1par v zloženki  11 26 933
kabinetni program:
MAJHNA, 1par v vrečki  31 52 504
VELIKA, 1par v vrečki  31 52 521
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GEHWOL zaščitni obroček G za kurja očesa
Posebno nežen, mehek in zelo primeren za zaščito kurjih očes. Prednost 
tridimenzionalnega obročka je v tem, da zaobjame boleče kurje oko in ga 
tako razbremeni neprijetnih pritiskov. 

Dermatološko preizkušen.

GEHWOL blazinica G za peto
Visoko elastična in še posebej mehka blazinica za peto, ki odvzame 
preobremenilne pritiske na področju pete pri petnem trnu. Valovi,              
ki so narejeni v gelu, delujejo razbremenilno natančno na prizadete 
predele stopala in odpravljajo ekstremne obremenitve pri hoji in        
stanju. 
Valovi v gelu dosežejo nežno in neprekinjeno prehajanje iz trdejših v 
mehkejše materiale. Blazinica za peto pa deluje razbremenjujoče tudi      
na kolenske, skočne in kolčne sklepe, kakor tudi na celotno hrbtenico.

Dermatološko preizkušena.  

Fersenpolster G Hühneraugen-
Schutzpolster-Ring G

  št. art.
MAJHNA (35 - 37), 1par v zloženki  11 26 931
SREDNJA (38 - 41), 1par v zloženki  11 26 932
VELIKA (42 - 45), 1par v zloženki  11 26 936 
kabinetni program:
MAJHNA, 1par v vrečki  31 52 533
SREDNJA, 1par v vrečki  31 52 534
VELIKA, 1par v vrečki  31 52 537

  št. art.
3kom v zloženki  11 26 921
kabinetni program:
12kom v vrečki  31 52 522
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GEHWOL blazinica G za mezinec - lupinasta zaščita 
Ta mehka visoko elastična blazinica olajša hojo ljudem s težavami v predelu 
kosti ob mezincu, n. pr. zaradi nošenja preozkih čevljev. Skrbi za zaščito in 
udobje. Nosi se pod nogavicami.

Dermatološko preizkušena. 

Ballenpolster G

  št. art.
1kom v zloženki  11 26 900
kabinetni program:
2kom v  vrečki  31 52 500

  št. art.
1kom v zloženki  11 26 935 
kabinetni program:
2kom v vrečki  31 52 536

Kleinzehen-Ballenpolster G

GEHWOL balzinica G - lupinasta zaščita 
Olajša hojo ljudem s težavami v predelu kosti ob palcu (Hallux valgus). 
Blazinica je mehka in nudi odlično zaščito in zagotavlja udobno hojo.     
Nosi se pod nogavicami.
Če se poleg GEHWOL blazinice G uporablja še GEHWOL razdelilec prstov 
GD, se izdelka odlično dopolnjujeta.

Dermatološko preizkušena.
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Ta linija vsebuje različne obliže in zaščitna sredstva iz 
polimernega gela in tkanine.  
Polimerni gel deluje ciljno na prizadeta mesta, ki jih želimo 
razbremeniti, tkanina pa ga fiksira.

obliži in zaščitna sredstva pred pritiski
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GEHWOL zaščitna kapica
Izdelana je iz brezšivne zelo elastične tkanine in znotraj obdelana s prožnim 
polimernim gelom, ki neguje kožo. Uporablja se pri kurjih očeh med prsti in 
težavah nohtnega utora ter prstnih jagodic.

Dermatološko preizkušena. 

Zehenkappe

GEHWOL zaščita prstov - cevka
Prožen polimerni gel, vdelan v zelo elastično tkanino za enakomerno 
razbremenitev pritiskov, n. pr. pri bradavicah in kurjih očeh.

Dermatološko preizkušena. 

Zehenschutz

  št. art.
SREDNJA, 1kom v zloženki  10 26 805
kabinetni program:
SREDNJA, 6kom v vrečki  31 52 405

  št. art.
MAJHNA, 2kom v zloženki    10 26 802
SREDNJA, 2kom v zloženki  10 26 803
VELIKA, 2kom v zloženki  10 26 804
kabinetni program:
MAJHNA, 12kom v vrečki   31 52 402
SREDNJA, 12kom v vrečki  31 52 403
VELIKA, 12kom v vrečki  31 52 404
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Zehenteiler

GEHWOL blazinica za sprednji del stopala
Izredno udobna blazinica za sprednji del stopala, saj je polimerni gel na 
obeh straneh obdelan s prožno tkanino. Zaradi samo 2mm debeline se 
udobno prilagodi vsakemu obuvalu in ščiti osrednji del stopala pred pritiski 
in drgnjenjem.

Dermatološko preizkušena. 

 
 
 
 

Vorfußpolster

  št. art.
1kom v zloženki  10 26 801 
kabinetni program:
2kom v vrečki  31 52 401

  št. art.
MAJHEN, 3kom v zloženki  10 26 809
VELIK, 3kom v zloženki  10 26 810
kabinetni program:
MAJHEN, 15kom v vrečki  31 52 409
VELIK, 15kom v vrečki  31 52 410

GEHWOL razdelilec prstov
Prijetno oprijemajoča se zaščita med prsti, ki ležijo tesno drug ob drugem. 
Preprečuje drgnjenje in draženje kože in tako razbremeni n. pr. kurja očesa 
med prsti.

Dermatološko preizkušen. 
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GEHWOL obliž za žulje s hidrokoloidnim sistemom
Aktivno pomaga in deluje pri žuljih in odrgnjeni koži. Obliž prevzame 
odvečno vlago z rane in gradi zaščitno blazinico ter pospešuje naravno 
celjenje. Blaži bolečine in pospešuje celjenje. Hipoalergen,  zračen, 
vodoodporen in nepropusten za bakterije.

Blasenpflaster mit Hydrokolloid-System

  št. art.
6kom v zloženki  11 27 620

 
GEHWOL razbremenilne blazinice za visoke pete
Vložek za čevlje z visokimi petami porazdeli težo telesa enakomerno na 
stopalo, noge in hrbet.

GEHWOL razbremenilne blazinice so učinkovita razbremenitev za noge 
in telo. GEHWOL razbremenilne blazinice za visoke pete razbremenjujejo 
trpeča stopala, še posebej najbolj obremenjeni sprednji del stopala in 
omogočajo, da se lahko čevlje z visokimi petami nosi daljše časovno 
obdobje.

High Heels - Entlastungssohlen

  št. art.
vel. XS (34,0  - 36,0), 1par  10 27 651
vel. S (36,5  - 38,0), 1par  10 27 652
vel. M (38,5  - 40,5), 1par  10 27 653
vel. L (41,0  - 42,0), 1par  10 27 654
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GEHWOL zaščitni obliž za kurja očesa
Je iz mehke tkanine moleskin in ščiti  pred neprijetnimi priti ski kurjih očes 
ter kurjih očes med prsti  in zadebelinah.

Hühneraugen-Schutzpfl aster

  št. art.
9kom v zloženki  11 26 111
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GEHWOL usmerjevalec prstov
Namenjen je za uravnavanje prstov, ki ležijo drug nad drugim, so 
zamaknjeni ali krivi. Usmerjevalec preprečuje neprijetna vnetja zaradi 
drgnjenja in ščiti pred neprijetnim drgnjenjem kurjih očes med prsti.

 

 

Zehenrichter

GEHWOL zaščitni obliž za prirezovanje po potrebi - debelejši
Izdelan je iz mehkega puhastega trikoja in je namenjen za zaščito 
občutljive in obremenjene kože pred pritiski in drgnjenjem.

 
Proizvod na sliki je nekoliko pomanjšan, originalna velikost je 90 x 45mm.

Schutzpflaster dick  
zum Zuschneiden

  št. art.
MAJHEN, 4kom v zloženki  11 26 700
SREDNJI, 3kom v zloženki  11 26 600

  št. art.
4kom v zloženki  11 27 610
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GEHWOL zaščitni obliž - ovalni
Je iz mehke tkanine moleskin, ki ščiti pred pritiski na blazinicah in mestih s 
trdo kožo.

Schutzpflaster oval

GEHWOL gobica za odstranjevanje trde kože  
z dvojnim delovanjem
Mineralna gobica z grobimi porami na eni strani in finimi porami na       
drugi strani.
Groba, bela stran gobice je namenjena odstranjevanju trde kože, otiščan-
cev in kurjih očes na stopalih.
Fina, modra stran gobice pa je namenjena za nego rok, členkov, kolen...
Odmrle kožne celice se z njo zlahka odstranijo in koža postane ponovno 
nežna in mehka.
Nasvet: Če si predhodno naredite katero izmed GEHWOL kopeli za noge, 
boste trdo kožo odstranili še enostavneje.

Hornhaut-Schwamm

  št. art.
1kom v zloženki  11 27 700

  št. art.
4kom v zloženki  11 26 110
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GEHWOL blazinica za kladivaste prste
To je blazinica iz kaširanega mehkega usnja, obdelana s penasto maso 
in na spodnji strani opremljena z nastavljivo zanko. Namenjena je za 
razbremenitev pritiska zelo obremenjenih jagodic prstov na stopalih, ki 
imajo kladivasto obliko.

 
 

Hammerzehen-Polster

GEHWOL blazinica za sprednji del stopala
Mehka penasta blazinica iz lateksa s prevleko iz koži prijaznega perlona 
služi za oporo sprednjemu delu  
stopala. Pomaga pri neprijetnih  
pritiskih, otiščancih,  
trdi koži in lajša hojo.  
Je pralna.

Vorfußpolster

  št. art.
DESNA, 1kom v zloženki  10 27 501
LEVA, 1kom v zloženki  10 27 502

  št. art.
1par v zloženki  11 26 502
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GEHWOL obroček za prste - okrogli
Je iz mehke klobučevine, s koži prijaznim lepljivim materialom. Ščiti pred 
neprijetnimi pritiski.

Zehenringe rund

GEHWOL obroček za prste - ovalni
Je iz mehke klobučevine s koži prijaznim lepljivim materialom. Ščiti pred 
neprijetnimi pritiski.

Zehenringe oval

  št. art.
9kom v zloženki  11 27 200

  št. art.
9kom v zloženki  11 26 200
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GEHWOL obroček za blazinice - okrogli
Je iz mehke klobučevine s koži prijaznim lepljivim materialom. Ščiti pred 
neprijetnimi pritiski.

Ballenringe rund

GEHWOL obroček za blazinice - ovalni
Je iz mehke klobučevine s koži prijaznim lepljivim materialom. Ščiti pred 
neprijetnimi pritiski.

 

 

Ballenringe oval

  št. art.
6kom v zloženki  11 27 100

  št. art.
6kom v zloženki  11 26 100
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GEHWOL zaščitni obroček za prste
Mehak, oprijemajoč obroček iz pene za uporabo pri kurjih očeh na prsti h  
in med prsti , oti ščancih in zadebelinah oz. izrastkih.

 

Zehenschutz-Ring

GEHWOL zaščitna kapica za prste
Mehka oprijemajoča kapica iz pene za uporabo pri vseh vrstah 
neprijetnih priti skov na prste, n. pr. kurjih očeh, trdi koži, draženju                               
kože in zadebelitvah.

Zehenschutz-Haube

  št. art.
MAJHEN, 2kom v zloženki  11 27 513
SREDNJI, 2kom v zloženki  11 27 514

  št. art.
MAJHNA, 2kom v zloženki  11 27 510
SREDNJA, 2kom v zloženki  11 27 511



57Pile in rašple
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 leva stran   št. art.

1  Lesena pila za trdo kožo,  
dvostranska, 27 cm (60, 100 granulacija)

  31 22 305

2  Držalo iz legiranega jekla za   
brusilne folije 

23,5 cm; za sterilne posamezno 
pakiranebrusne folije z grobo in srednje 
grobo granulacijo*. Posebej pomembna za 
odstranjevanje trde kože n. pr. pri diabetikih. 
Hitra menjava za vsako novo stranko. Držalo 
iz legiranega jekla lahko sterilizirate brez 
težav.  
*brez brusnih folij. Prosimo naročite 
posebej.

   
  31 22 306

2  Brusilne folije, 80kom 
posamezno, sterilno pakirane

granulacija 60, groba               31 22 306 01
granulacija 100, srednje groba      31 22 306 02

2  Podložna klopca za pilo za trdo 
kožo, preprečuje nastanek prask na 

delovni površini mize za pedikuro

   
31 22 307

3  Dvostranska pila za trdo kožo, 
z ročajem iz umetne mase, 23 cm

SN 32  31 22 304

desna stran 

4  Credo ravna rašpla za trdo kožo, 
19 cm

SN 32  80 03 010

5  Credo keramična rašpla za trdo 
kožo, 20 cm

                80 03 910

6  SECORA strgalo za trdo kožo, 
možna sterilizacija, 17,3 cm

rdeče, 0,50 mm odreza    31 21 012
antracit, 0,25 mm odreza  31 21 013

7  Credo kovinsko strgalo za trdo 
kožo M4 

14,5 cm, možna sterilizacija

M 4  80 01 240

8  Credo Profi-nadomestna rezila  
za prečna in vzdolžna strgala, primerna 

tudi za SECORA strgalo za trdo kožo

M 2  10kom  80 02 420

Sledeči proizvodi nimajo pripadajoče slike

Pedi nadomestna rezila 
za prečna in vzdolžna strgala

M 3  10kom  31 21 003

Pile in rašple
Za odstranjevanje trde kože in otiščancev.

1  Lesena pila za trdo kožo

3  Dvojna pila za trdo kožo SN 32

Slike ne ustrezajo naravnim velikostim.

2  Držalo iz legiranega jekla za brusilne 
folije
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5  Credo keramična rašpla za trdo kožo

6  SECORA strgalo za trdo kožo, rdeče

7  Credo kovinsko strgalo za trdo kožo M 4

8  Credo Profi-nadomestna rezila M 2

Slike ne ustrezajo naravnim velikostim.

 leva stran   št. art.

1  Lesena pila za trdo kožo,  
dvostranska, 27 cm (60, 100 granulacija)

  31 22 305

2  Držalo iz legiranega jekla za   
brusilne folije 

23,5 cm; za sterilne posamezno 
pakiranebrusne folije z grobo in srednje 
grobo granulacijo*. Posebej pomembna za 
odstranjevanje trde kože n. pr. pri diabetikih. 
Hitra menjava za vsako novo stranko. Držalo 
iz legiranega jekla lahko sterilizirate brez 
težav.  
*brez brusnih folij. Prosimo naročite 
posebej.

   
  31 22 306

2  Brusilne folije, 80kom 
posamezno, sterilno pakirane

granulacija 60, groba               31 22 306 01
granulacija 100, srednje groba      31 22 306 02

2  Podložna klopca za pilo za trdo 
kožo, preprečuje nastanek prask na 

delovni površini mize za pedikuro

   
31 22 307

3  Dvostranska pila za trdo kožo, 
z ročajem iz umetne mase, 23 cm

SN 32  31 22 304

desna stran 

4  Credo ravna rašpla za trdo kožo, 
19 cm

SN 32  80 03 010

5  Credo keramična rašpla za trdo 
kožo, 20 cm

                80 03 910

6  SECORA strgalo za trdo kožo, 
možna sterilizacija, 17,3 cm

rdeče, 0,50 mm odreza    31 21 012
antracit, 0,25 mm odreza  31 21 013

7  Credo kovinsko strgalo za trdo 
kožo M4 

14,5 cm, možna sterilizacija

M 4  80 01 240

8  Credo Profi-nadomestna rezila  
za prečna in vzdolžna strgala, primerna 

tudi za SECORA strgalo za trdo kožo

M 2  10kom  80 02 420

Sledeči proizvodi nimajo pripadajoče slike

Pedi nadomestna rezila 
za prečna in vzdolžna strgala

M 3  10kom  31 21 003

4  Credo ravna rašpla za trdo kožo
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                   št. art.

Saphir pila za nohte, 17,4 cm 
z ročajem iz umetne mase, koničasta

  31 22 302

Papirnata peščena pila, 17 cm 
6kom 

  31 80 200

Pila za nohte, narezkana, 15 cm 
legirano jeklo, EXCELLENT, koničasta

HF 566  31 22 266

Polirna pila za nohte COSY, 14,5 cm 
s tremi različnimi granulacijami: 
1. roza površina - za odstranjevanje   
brazd in prask na nohtu
2. bela površina - za matiran izgled    
nohtne površine  
3. siva površina - za svetlečo nohtno   
površino

  31 22 500

Credo Magic Shine 
4 - stranska polirna kocka za nohte 
s štirimi različnimi granulacijami: 
velikost: 90 x 36 x 25 mm 
ne vsebuje niklja in kobalta

  80 27 810

Credo ščipalec za nohte POP ART 

  80 11 712

Credo ščipalec za nohte - mali 
58 mm, upognjeno rezilo

  80 12 010

Credo ščipalec za nohte - velik 
82 mm, upognjeno rezilo

  80 11 510

Slike ne ustrezajo naravnim velikostim.
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                   št. art.

Credo pila za mehke nohte, 
180 mm, 320 / 320, posamezno pakirana

  80 27 412

Credo pila za nohte, ki se plastijo,  
180 mm, 280 / 280, posamezno pakirana

  80 27 512

Credo steklena pila mala, 
140 mm 

  80 21 010

Credo steklena pila velika,  
200 x 3 mm

  80 21 237

Credo pilica za nohte v plastični škatlici, 
idealna za v torbico 
125 mm

  80 27 610

Credo keramična pila za nohte, 
s tremi različnimi površinami za piljenje:  
grobo, fino in okroglo

  80 08 810

Slike ne ustrezajo naravnim velikostim.



62 Proizvodi za profesionalno uporabo
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 Emulsion zur 
Fußmassage 

GEHWOL emulzija za masažo stopal

Z eteričnimi olji iz rožmarina, sivke, poprove mete in GEHWOL 
učinkovinami.
GEHWOL emulzija za masažo stopal naredi na koži gladek film, da je masaža 
tako prijetna.
Naravna eterična olja poživijo in pospešujejo prekrvitev.
GEHWOL emulzija za masažo stopal dolgotrajno dezodorira in ščiti pred 
glivičnimi infekcijami.

 

  Bein-Balsam
GEHWOL balzam za noge

Dobrodejno negujoč balzam iz zdravilnih zelišč za noge in stopala.

Handcreme 
GERLASAN krema za roke

Krema za roke z aloe vero, sečnino in jojobinim oljem, ki daje vlago.

  Fußbad
GEHWOL nožna kopel

Z balzamičnimi zeliščnimi olji. Pomaga pri bolečih nogah in poživi                 
utrujene noge.

          št. art.  
GEHWOL emulzija za masažo stopal 
500ml doza z dozatorjem      10 24 511
GEHWOL balzam za noge       
500ml doza z dozatorjem       10 24 311
GERLASAN krema za roke       
500ml doza z dozatorjem       21 50 011
GEHWOL kopalna sol       
1000g plastenka (ni na sliki)      11 25 212
GEHWOL nožna kopel 
5kg vedro      11 24 913 
10kg vedro      10 24 914
GERLASAN SOFT 
1000 ml plastenka brez dozatorja      20 50 712 
5000 ml plastenka       20 50 713
GEHWOL žele za trdo kožo 
1000 ml plastenka brez dozatorja      11 10 812

 Badesalz
GEHWOL kopalna sol

Poživljajoč dodatek kopeli iz rožmarina.
Čisti, osveži in poživlja.

 Hornhaut Gelee
GEHWOL žele za trdo kožo

Soft
GERLASAN milo za roke

Čisti nežno in temeljito.  
Blago medicinsko milo za roke, ki vrača maščobo in ohranja kožo, zaradi 
vsebujočih proteinov, lepo.
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  Hornhauterweicher
GEHWOL mehčalec trde kože

Alkalna raztopina za mehčanje trde kože, kurjih očes in otiščancev pred 
postopkom odstranitve v pedikerskem salonu. 

Prizadeta mesta nekaj trenutkov pred obdelovanjem navlažite z GEHWOL 
mehčalcem trde kože.

     št. art. 
GEHWOL mehčalec trde kože 
500ml plastenka brez dozatorja  10 10 711 
2000ml plastenka brez dozatorja 10 10 714
GEHWOL med dezodorirna krema  
500ml doza z dozatorjem  10 40 711
GEHWOL med lipidro krema za stopala  
500ml doza z dozatorjem  11 40 811
GEHWOL losjon 
500ml plastenka brez razpršilca 11 10 611 
2000ml plastenka  10 10 614
GEHWOL med krema proti razpokani koži stopal  
500ml doza z dozatorjem  10 40 111
GEHWOL kremna kopel za noge 
1000ml plastenka brez dozatorja 10 25 012
Dozator za:  500ml GEHWOL mehčalec trde kože 73 00 701 
                      1000ml plastenko 73 00 600
Razpršilec za:  500ml plastenko 73 00 401

 med®  Schrunden-Salbe
GEHWOL med krema proti razpokani koži

Negovalna krema za zelo poroženelo, razpokano, suho in hrapavo kožo 
stopal.

 med®  Fußdeo-Creme
GEHWOL med dezodorirna krema

Intenzivna dezodorirna krema za stopala z dolgotrajnim učinkom.

 med®  Lipidro® Creme
GEHWOL med lipidro krema

Za optimalno nego suhe in občutljive kože.

 LOTION
GEHWOL losjon

Za čiščenje in osvežitev stopal pred ali po opravljeni pedikuri. 
Dezinfekcijski alkoholni losjon z mentolom, oljem sivke in GEHWOL 
učinkovinami. Ščiti pred pojavom glivic in bakterijami.

 Creme-Fußbad
GEHWOL kremna kopel za noge

Osvežilni in poživljajoč kopalni koncentrat s špajko in sivko.
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                   št. art. 
GEHWOL FUSSKRAFT hidrolipidni losjon                 
za suho kožo 
500ml doza z dozatorjem                 10 11 011
GEHWOL FUSSKRAFT modra                 
za suho, izsušeno kožo 
500ml doza z dozatorjem                  10 10 211
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam                  
za normalno kožo stopal  
500ml doza z dozatorjem                10 10 311
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam                 
za suho, izsušeno kožo stopal  
500ml doza z dozatorjem                10 12 311
GEHWOL FUSSKRAFT balzam za moč in vitalnost nog 
500ml doza z dozatorjem                  10 11 111
GEHWOL FUSSKRAFT soft feet krema 
500ml doza z dozatorjem                10 12 411               
GEHWOL FUSSKRAFT mehčalec trde kože v peni                 
500ml plastenka in 
50ml dozirna steklenička                 11 11 711  
dozirna steklenička, 50ml, prazna                73 02 100

  FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lotion
GEHWOL FUSSKRAFT hidrolipidni losjon

intenzivno neguje - dolgotrajno veže vlago

  FUSSKRAFT® BLAU
GEHWOL FUSSKRAFT modra

daje vlago - naravna svežina

  FUSSKRAFT® ROT
GEHWOL FUSSKRAFT rdeči balzam za normalno kožo stopal
ALI
GEHWOL FUSSRAFT rdeči balzam za suho, izsušeno kožo stopal

 FUSSKRAFT® BEIN-VITAL
GEHWOL FUSSKRAFT balzam  za moč in vitalnost nog

poživlja - gladi kožo - ne masti - poživi in osveži utrujene noge

 FUSSKRAFT® Soft Feet Creme
GEHWOL FUSSKRAFT soft feet krema

mleko & med za negovana stopala in nog

  FUSSKRAFT® Hornhauterweicher
GEHWOL FUSSKRAFT mehčalec trde kože v peni

s 25% sečnine

Tekoči proizvod, ki se skozi podajalni sistem dozirne stekleničke spremeni 
v fino peno z drobnimi porami. Vsebuje visoko koncentracijo sečnine ter 
mlečne kisline in služi za do točke natančno in hitro mehčanje trde kože. 
Že po približno petih minutah lahko zmehčano trdo kožo zlahka odstranite, 
zaradi tega se občutno skrajša čas obdelave. Tvorjena pena ostaja trdno 
na koži in ne teče. S tem se prepreči zmehčanje sosednjih kožnih površin. 
Antimikroben. Brez dišav.
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     št. art. 
GEHWOL FUSSKRAFT mint  
500ml doza z dozatorjem                                                                10 10 411
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščna kopel 
5kg vedro 11 11 513 
10kg vedro 10 11 514
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon  
500ml plastenka brez razpršilca 10 11 311
GEHWOL FUSSKRAFT zelena   
za normalno kožo 
500ml doza z dozatorjem  10 10 111
GEHWOL FUSSKRAFT soft feet piling 
500ml lonček 10 11 211
Razpršilec za 500ml plastenko 73 00 401

V VEDNOST: Razpršilec je potrebno naročiti posebej.

  FUSSKRAFT® GRÜN
GEHWOL FUSSKRAFT zelena

ohranja stopala brez neprijatnega vonja - naravna svežina

  FUSSKRAFT® Kräuterbad
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščna kopel

mehča trdo kožo - proti hrapavi in razpokani koži stopal - proti preko-
mernemu potenju in neprijetnemu vonju stopal

  FUSSKRAFT® Kräuterlotion
GEHWOL FUSSKRAFT zeliščni losjon

ščiti pred pojavom neprijetnega vonja stopal, hladi in osvežuje - mehča 
trdo kožo in neguje kožo stopal

 FUSSKRAFT® MINT
GEHWOL FUSSKRAFT mint

hladilni balzam za stopala - svežina mentola - se hitro vpije

 FUSSKRAFT® Soft Feet Peeling
GEHWOL FUSSKRAFT soft feet piling

bambus & jojoba za negovana stopala in noge



67 Oprema in instrumenti za profesionalno uporabo

Različne potrebe potrebujejo različne rešitve.  
GERLACH TECHNIK nudi za vsako potrebo iz prakse pravo 
rešitev. Na naslednjih straneh najdete grobi pregled bogate 
ponudbe GERLACH TECHNIK.
Celotno ponudbo z izčrpnimi informacijami pa najdete v 
katalogu na zgoščenki GERLACH TECHNIK 2014 - 2015.

GERLACH miza za nego nog AT/NT midi silent

GERLACH stol za nego nog Concept F3



68 Aparati za nego nog 

Čiščenje, dezinfekcija in sterilizacija

Aparat za nego nog s tehniko pršenja  
SIRIUS NT MICRO in lučko

Aparat za nego nog s tehniko sesanja 
LUNA AT MICRO

Aparat za nego nog PUCK MICRO

Sterilizator na vroč zrak M 75

Avtoklav MELAtronic 15 EN

Ultrazvočni čistilec PODO PRO 3 

Ultrazvočna čistilna naprava ELMASONIC S podo basic
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{{ {{        

        Nezadovoljstvo  
    ob slabi kakovosti  
 traja še dolgo za tem,  
ko je veselje ob nizki ceni    
               že pozabljeno!
       JOHN RUSKIN

Instrumenti vrhunske kakovosti

Kako prepoznati kakovost –  
šele po dolgi uporabi:

*  držala se udobno prilegajo roki

*  škarje in klešča drsijo pri gibanju držala 
enostavno in enakomerno skupaj ter narazen

*  zgibe naredijo tako, da vtaknejo eno polovico 
instrumenta skozi drugo in ga na koncu 
točkovno zakujejo;  
zapiralni del tako nima nobenega neželenega 
vmesnega prostora

*  rezila škarij in klešč se stikajo vse do konice 

*  škarje med ostrima reziloma nimajo nobenih 
luknjic 

*  vse površine so gladke, iz nerjavečega 
materiala, ki se ne obarva - tudi pregibni deli, 
rezila in površine, ki se drgnejo

Ultrazvočni čistilec PODO PRO 3 
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GEHWOL POPRAVLJALNI SISTEM ZA NOHTE

GTO SPONKE ZA VRAŠČENE NOHTE

GEHWOL MASA ZA NOHTE

B / S SPONKE
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V veselje in zadovoljstvo nam je, da vam lahko ponudimo proizvode podjetja Eduard Gerlach GmbH iz Nemčije. To 
podjetje ima že več kot 140-letno tradicijo v izdelovanju izdelkov za nego nog in je vodilno podjetje na tem ozko 
specializiranem segmentu delovanja.

Podjetje sodeluje na trgu z dvema blagovnima znamkama. Proizvodi za nego nog in lajšanje težav na stopalih so 
združeni pod blagovno znamko GEHWOL. V sodelovanju s trgom in partnerji pa je nekoliko kasneje nastala udi 
blagovna znamka GERLACH TECHNIK. Pod to blagovno znamko so združeni aparati, instrumenti in oprema za 
opravljanje nege nog.

Trudimo se slediti novostim in jih prenašati tudi na vse, ki gledajo naprej. Zato prirejamo seminarje, kjer se 
trudimo zagotoviti kvalitetne predavatelje iz stroke.

Po predhodnem dogovoru pa organiziramo tudi predavanja o negi nog s predstavitvijo pedikure za diabetike, 
upokojence, športnike, šolsko mladino… 

Izkoristite naše partnerstvo!
Obsežen servis postane celota šele z dobrim svetovanjem. Skupaj z vami načrtujemo opremo ali posodobitev 
vašega salona. Vas in vaše sodelavce pa poučimo o ravnanju z aparati in skrbimo za servisiranje le-teh. V kolikor 
pride do neljubih težav, vam v času popravila zagotovimo nadomestni aparat, saj bo le tako vaše delo potekalo 
nemoteno.

Če želite GEHWOL in GERLACH TEHNIK doživeti v živo, ter preizkusiti in oceniti najnovejše dosežke v razvoju, 
potem nas obiščite in si vse to oglejte na sedežu podjetja KANA d.o.o. Žalec, kjer boste iz prve roke dobili odgovore 
na vaša vprašanja. 

Imate še kakšno vprašanje?
Mi imamo za vas vedno odprta ušesa in vam stojimo ob strani z nasveti in dejanji.
Za vas smo dosegljivi vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure, na telefonski številki 03 713 18 00.

Želimo, da se širi naša misel: »Naše noge naredijo tako veliko za nas, naredimo tudi mi nekaj zanje.«

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Lepo pozdravljeni!
Kolektiv – KANA d.o.o Žalec

Priprava in tisk: Grafika Zlatečan

GEHWOL MASA ZA NOHTE

B / S SPONKE



KANA d.o.o. Žalec
Savinjska cesta 45

3310 Žalec

Tel.: 03/ 713 18 00
Gsm: 031 340 333
Fax: 03/ 713 18 20

e – mail: komerciala@kana.si


