GEHWOL med. Lipidro krem silnie nawilżający do suchych
i wrażliwych stóp
Zmiękcza naskórek i zapobiega nadmiernemu odtwarzaniu się warstwy
rogowej. Wyrównuje równowagę hydrolipidową skóry. Zawiera mocznik,
który wiąże wodę w głębokich warstwach skóry oraz wyciąg z awokado
i rokitnika pospolitego, które dostarczają suchej skórze brakujących lipidów
i chronią ją przed wysuszaniem. Pobudza regenerację skóry. Zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, grzybicy stóp i świądowi skóry.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Schrunden maść do zrogowaciałej, popękanej,
wysuszonej i szorstkiej skóry
Idealna do walki z szorstkimi, pękającymi piętami, przesuszonymi
dłońmi, łokciami, kolanami.Przynosi natychmiastową ulgę skórze
z pęknięciami i zaczerwienieniami. Przyspiesza również gojenie ran.
Regularne stosowanie poprawia elastyczność i naturalną odporność
skóry. Zawiera mydło medyczne, pantenol i wysokiej jakości tłuszcze.
Wskazana dla diabetyków.

GEHWOL med. Krem do zrogowaciałej skóry
Regeneruje skórę, zapewnia jej ochronę oraz przywraca gładkość
i elastyczność już po kilku dniach stosowania. Skóra jest nawilżona
i zregenerowana. Składniki antybakteryjne dodatkowo chronią przed
grzybicą stóp. Krem zawiera 18% mocznika, który działa zmiękczająco
na skórę stóp oraz proteiny jedwabiu, które ją wygładzają. Zalecany jako
28-dniowa kuracja.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Sensitive krem do wrażliwej skóry
Specjalny kosmetyk przeznaczony do skóry wrażliwej. Kompleks
substancji czynnych z mikro srebrem MicroSilver BG: regeneruje
naturalną mikroflorę skóry, łagodzi świąd i pieczenie skóry, redukuje
zaczerwienienia, przeciwdziała nadmiernemu rozprzestrzenianiu się
zarazków, zapewniając w ten sposób ochronę przed infekcjami. Ceramidy
identyczne z tymi, które naturalnie występują w skórze regenerują
naturalną barierę skóry, chronią skórę przed wysuszeniem, poprawiają
odporność skóry na wpływ czynników zewnętrznych. Olejek migdałowy
działa kojąco na skórę, nadaje uczucie przyjemnej gładkości, zapewnia
nawilżenie.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Ekspresowa pianka pielęgnacyjna
Pianka przeznaczona do codziennej pielęgnacji normalnej i suchej skóry,
zawiera hydro kompleks składający się z czterech składników
nawilżających: Olej z wiesiołka – wzmacnia naturalną równowagę
nawilżenia skóry i poprawia jej funkcje ochronne. Ekstrakt z torfu –
podnosi poziom nawilżenia skóry i pozostawia skórę jedwabiście gładką.
Mocznik (3%)– zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie, redukuje
zrogowacenia i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Olej z awokado
- chroni skórę przed utratą wilgoci i stymuluje regenerację komórek.
Pianka poprawia wyraźnie elastyczność skóry i pozostawia przyjemne
uczucie nawilżenia skóry, szybko się wchłania nie pozostawiając tłustych
śladów, bezzapachowa, nie zawiera: parabenów, emulgatorów i silikonu.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Lotion antyperspiracyjny do stóp
Normalizuje wydzielanie potu. Przy regularnym, codziennym stosowaniu
zapobiega powstawaniu przykrego zapachu. W odróżnieniu od innych
antyprespirantów nie wysusza skóry, działa antybakteryjnie. Zapobiega
świądowi skóry i chroni przed grzybicą stóp. Aloes, olej z awokado
i gliceryna pielęgnują skórę, chlorowodzian glinu zapobiega nadmiernej
potliwości. Rycynooleinian cynku usuwa nieprzyjemny zapach stóp.
Sód – PCA chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Krem silnie odświeżający
Likwiduje przykry zapach stóp przez cały dzień. Zawiera pielęgnacyjną
formułę z olejkiem jojoba i aloesem oraz substancje czynne olejku
z manuka. Zapobiega grzybicy stóp. Mikronizowany tlenek cynku
zapewnia ochronę antybakteryjną. Aloes hamuje rozwój bakterii i działa
przeciwzapalnie. Krem pobudza regenerację skóry, delikatnie ją
nawilżając. Olej jojoba o konsystencji płynnego wosku szybko się
wchłania i zapewnia gładką skórę oraz chroni przed grzybicą stóp.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Sztyft do pielęgnacji paznokci i skórek
Zawiera witaminy i olej jojoba, które wzmacniają
i regenerują kruche i łamliwe paznokcie oraz wysuszone skórki wokół
paznokci. Clotrimazol zapewnia ochronę przeciwgrzybiczą. Dzięki kuracji
z wykorzystaniem sztyftu paznokcie będą zdrowe i lśniące oraz
dodatkowo zostanie pobudzony ich wzrost. Sztyft posiada 3 wymienne
końcówki, które ułatwiają bezpieczną aplikację oraz dodatkową
końcówkę, umożliwiającą odsuwanie skórek wokół paznokci dłoni
i stóp.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Olejek pielęgnacyjny do paznokci i skórek
Preparat zawiera najwyższej jakości składniki pielęgnacyjne oraz
substancje antybakteryjne, zapobiegające grzybicy paznokci
i zapaleniom wału paznokciowego (clotrimazol). Wskazany do paznokci
kruchych i łamliwych oraz jako profilaktyka grzybicy. Przy systematycznym stosowaniu stają się one elastyczne i powraca ich jedwabisty blask.
Idealny kosmetyk po wykonaniu zabiegów pielęgnacji paznokci u stóp
i dłoni. Przyspiesza wzrost paznokci.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Krem pielęgnacyjny do paznokci i skórek
Preparat zawiera najwyższej jakości składniki pielęgnacyjne oraz
substancje antybakteryjne, zapobiegające grzybicy paznokci
i zapaleniom wału paznokciowego (clotrimazol). Wskazany do paznokci
kruchych i łamliwych oraz jako profilaktyka grzybicy. Przy systematycznym stosowaniu stają się one elastyczne i powraca ich jedwabisty blask.
Idealny kosmetyk po wykonaniu zabiegów pielęgnacji paznokci u stóp
i dłoni.
Wskazany dla diabetyków.

GEHWOL med. Płyn do zmiękczania paznokci i skórek
Zawiera rycynian potasu, izopropanol, glicerynę, etanolaminę
i bisabolol. Składniki aktywne zawarte w płynie do zmiękczania
paznokci i skórek działają szybko, zapobiegając wrastaniu paznokci
i ich rogowaceniu, dodatkowo uelastyczniają skórę wału
paznokciowego. Stosowanie płynu do zmiękczania paznokci
i skórek przynosi ulgę skórze uciskanej przez wrastający paznokieć,
likwidując bolesny ucisk paznokcia na wał paznokciowy.
Nie stosować dłużej niż 2 tygodnie (bez przerwy).

GEHWOL Fluid zmiękczający odciski
Zawiera składniki zmiękczające stwardniały naskórek. Niezastąpiony
środek pomocny przy pracy z bolącymi modzelami i odciskami. Fluid
zalecany jest przede wszystkim do stosowania w domu 1-2 razy
dziennie, średnio przez tydzień przed wizytą w gabinecie kosmetycznym
na zabieg pielegnacji stóp lub usuwania odcisków, modzeli.
Uwaga: stosowanie tylko fluidu nie powoduje usunięcia odcisku.

GEHWOL Balsam pielęgnacyjny do stóp i nóg
Głównymi składnikami aktywnymi są: wyciąg z kasztanowca, oczar,
alantoina, mentol, bisabolol i pantenol. Przy regularnym stosowaniu
zapewnia gładką i elastyczną skórę. Zapobiega przesuszaniu skóry oraz
jej przebarwieniom. Delikatnie łagodzi i przynosi ulgę w przypadku
podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Delikatny masaż wzmacnia żyły,
łagodzi takie dolegliwości jak puchnięcie nóg. Zalecany po depilacji nóg
(łagodzi nieprzyjemne uczucie pieczenia), szczególnie z użyciem
ciepłego wosku.

GEHWOL Peeling z masy perłowej
Pielęgnacyjny peeling ze sproszkowanej masy perłowej, kryształków
cukru i drobinek wosku, posiada intensywne działanie złuszczające.
Usuwa martwe części naskórka czyniąc skórę gładką i sprężystą.
Bisabolol koi podrażnienia, a pantenol łagodzi je oraz działa
przeciwzapalnie.

GEHWOL Balsam rozgrzewający do stóp
Rozgrzewający balsam dla osób, które uskarżają się na zimne stopy.
Papryka, imbir, kamfora, lawenda i rozmaryn pobudzają przepływ krwi
i przywracają uczucie ciepła. Olej z awokado, wosk pszczeli, lanolina,
aloes, mocznik i gliceryna nawilżają i pielęgnują suchą skórę nadając jej
wyczuwalną gładkość, odnowę i jedwabistość.
Niewskazany dla diabetyków.

GEHWOL Balsam odświeżający i chłodzący do stóp i nóg
Zawiera wyważoną kompozycję środków chłodzących i ochronnych,
takich jak: naturalna mięta pieprzowa i mentol. Pielęgnuje zmęczone
i piekące stopy i nogi. Chroni przed grzybicą stóp, zapobiega przykremu
zapachowi. Zalecany dla kobiet w ciąży, łagodzi uczucie ciężkich nóg.

GEHWOL Softening balsam zmiękczający do stóp i nóg
Z kwasem hialuronowym o głębokim działaniu nawilżającym
i substancjami aktywnymi z mleka i miodu zapewniający jedwabiście
miękką, wypielęgnowaną skórę. Zawiera przyjazne skórze lipidy, olejek
z awokado oraz specjalny kwas hialuronowy, który jest wchłaniany przez
skórę i wspomaga jej regenerację. Proteiny z mleka i wyciąg z miodu
sprawiają, że skóra staje się wyczuwalnie miękka i widocznie gładka.
Kombinacja substancji czynnych kwasu hialuronowego, mocznika wiąże
wodę w głębokich warstwach skóry i zmiękcza twarde partie naskórka.
W rezultacie skóra stóp i nóg staje się jedwabiście miękka
i wypielęgnowana.

GEHWOL Fusskrem krem do stóp
Zawiera lanolinę, naturalne olejki eteryczne z rozmarynu, tymianku,
lawendy i eukaliptusa, mocznik, talk, kamforę. Składniki aktywne
zawarte w kremie zapobiegają pieczeniu, poceniu się stóp, dezynfekują
skórę, zapobiegają powstawaniu ran i pęcherzy, poprawiają ukrwienie
skóry, przeciwdziałają rogowaceniu naskórka. Składniki aktywne
wspomagają również proces leczenia ran i pęcherzy, chronią przed
odmrożeniami i uczuciem zimnych stóp. Szczególnie zalecany
sportowcom oraz osobom uprawiającym wspinaczkę i jogging.

GEHWOL Extra uniwersalny kosmetyk chroniący skórę stóp
Uniwersalny krem pielęgnacyjny do stóp o szerokim spektrum działania.
Przeznaczony do codziennej intensywnej pielęgnacji. Zawarte w kremie
naturalne olejki z eukaliptusa, rozmarynu, lawendy i tymianku
przywracają stopom ich witalność, zwiększają ich sprawność, pobudzają
krążenie oraz dodatkowo chronią i pielęgnują zimne i spocone stopy.
Składniki aktywne zawarte w kremie likwidują powstawanie przykrego
zapachu stóp oraz uczucie ich pieczenia i swędzenia. Zapobiegają
nadmiernemu rogowaceniu skóry czyniąc ją gładką i elastyczną,
przeciwdziałają powstawaniu otarć i pęcherzy. Codziennie wmasować
w skórę stóp, zwracając szczególną uwagę na przestrzenie między
palcami.

GEHWOL Tonik lawendowy do stóp
Głównymi składnikami aktywnymi są: mocznik, olej rycynowy, farnezol,
pantenol, bisabolol, alantoina, olejek z rozmarynu, olejek z sosny
górskiej, olejek z lawendy, mentol. Dezynfekuje skórę, skutecznie chroni
przed grzybicą. Regularnie stosowany czyni skórę bardziej delikatną
i nawilżoną.

GEHWOL Dezodorant do stóp i butów
Idealny dla osób aktywnych fizycznie (np. sportowców). Rycynooleinian
cynku zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stóp oraz
likwiduje nieprzyjemną woń używanego obuwia. Dezodorant zapewnia
komfort każdego dnia. Specjalnie dobrane składniki chronią przed
grzybicą stóp (triclosan) w czasie podróży, na basenach, saunach, lub
wypożyczalniach obuwia (np. kręgielnie, stoki narciarskie).

GEHWOL Sól odświeżająco-chłodząca
Kąpiel z dodatkiem granulek soli orzeźwia zmęczone stopy. Zawarty
w nich mentol likwiduje pieczenie i pozostawia długotrwałe uczucie
świeżości. Kąpiel skutecznie niweluje nieprzyjemny zapach oraz
dokładnie oczyszcza. Mocznik i ekstrakty z alg doskonale nawilżają
suchą i popękaną skórę oraz zmiękczają zrogowacenia. Regularne
stosowanie granulek podczas kąpieli stóp zapewnia im zdrowie i piękny
wygląd.

GEHWOL Sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp
Głównymi składnikami aktywnymi są: olejek z lawendy, rozmarynu
i tymianku. Sól regeneruje zmęczone i piekące stopy. Moczenie stóp
wpływa na zmiękczenie zrogowaciałego naskórka, modzeli oraz
odcisków. Działa dezodorująco i dezynfekująco. Pobudza ukrwienie
naskórka. Uwalniane naturalne olejki aromatyczne działają
relaksacyjnie.

GEHWOL Sól z rozmarynem do kąpieli stóp i całego ciała
Głównymi składnikami aktywnymi są; olejek z rozmarynu i triclosan.
Sól do kąpieli stóp i całego ciała z rozmarynem zapewnia lepsze
ukrwienie skóry, pobudza ją i wzmacnia. Zapobiega poceniu się skóry,
zaczerwienieniom, grzybicy i łuszczycy. Nadaje się do kąpieli dla dzieci
powyżej 3 roku życia (łagodzi alergie, atopowe zapalenie skóry oraz
łuszczycę).

GEHWOL Pielęgnacyjny spray do stóp
Głównymi składnikami aktywnymi są: mocznik, pantenol, olejek
rozmarynowy, olejek lawendowy, olejek z sosny górskiej, mentol,
farnezol,bisabolol, alantoina. Odświeża, dezodoruje, chroni i pielęgnuje.
Dba o stopy każdego dnia. Pielęgnacyjny spray do stóp skutecznie
chroni przed grzybicą. Mocznik i alantoina zapewniają skórze
odpowiednie nawilżenie oraz zapobiegają rogowaceniu naskórka.
Skóra pozostaje gładka i zadbana. Postać „krem w sprayu” - ułatwia
szybsze zastosowanie.

GERLAVIT Krem torfowo-witaminowy
Do pielęgnacji wrażliwej i suchej skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz suchej
skóry na dłoniach – nie perfumowany. Z naturalnymi substancjami
pielęgnacyjnymi i natłuszczającymi. Oleje z otrębów pszennych, awokado
i jojoby zapewniają głęboką pielęgnację, dzięki czemu skóra staje się znów
gładka i przyjemna w dotyku. Pantenol oraz witamina E regenerują
zmarszczki i odbudowują strukturę naskórka.

GERLASAN Krem do rąk
Nawilża, pielęgnuje skórę rąk, szybko się wchłania. Przeznaczony do
codziennej pielęgnacji dłoni narażonych na częsty kontakt z substancjami
wysuszającymi skórę rąk oraz przy stosowaniu rękawic ochronnych.
Podrażnienia łagodzi bisabolol i pantenol, a przed grzybicą chroni
clotrimazol.

GEHWOL Pilnik drewniany
Szybko i skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek, modzele i nagniotki.
Wskazany do pielęgnacji domowej po uprzedniej kąpieli stóp.
Sposób użycia - po kąpieli stóp z wykorzystaniem soli ziołowej GEHWOL
należy wysuszyć stopy i przystąpić do usuwania zrogowaciałego naskórka
gruboziarnistą stroną pilnika, następnie skórę stóp należy wygładzić
drugą - drobnoziarnistą stroną pilnika i nałożyć odpowiedni do rodzaju
skóry krem GEHWOL.

GEHWOL Obrączka na odciski
Chroni przed uciskiem. Przynosi ulgę palcom
z nagniotkami i odciskami.
(3 szt. w opakowaniu).
Rozmiar:
- mała

GEHWOL Poduszka przeciwuciskowa na halluks
Zapewnia ochronę stopy i komfort chodzenia w każdym obuwiu.
Doskonale uzupełnia się z nastawiaczem do palców stopy.
(1 szt. w opakowaniu).

GEHWOL Poduszka pod piętę
Zabezpiecza wrażliwe pięty. Łagodzi ból wywoływany przez takie
dolegliwości, jak: ostroga piętowa oraz zapalenie kaletki piętowej.
Koryguje niewłaściwe ustawienie pięty, pomaga utrzymać ustawienie
stopy w obuwiu.
(2 szt. w opakowaniu).
Rozmiary:
- mały
- średni

GEHWOL Obrączka do korekcji palców
Chronią przed uciskiem. Przynoszą ulgę stopom z nagniotkami i
odciskami.
(3 szt. w opakowaniu).

GEHWOL Poduszka przeciwuciskowa na palce młotkowate
Elastyczna nakładka chroni stopę, łagodzi dolegliwości bólowe
w obrębie palców stopy.
(1 szt. w opakowaniu).
Rodzaj:
- prawa
- lewa

GEHWOL Poduszka przeciwuciskowa do przedstopia - żelowa
Podkładka wykonana z żelu polimerowego. Zapewnia komfort chodzenia,
chroni przedstopie przed otarciami, modzelami i uciskami.
(Para w opakowaniu).
Rozmiary:
- mały
- duży

GEHWOL Poduszka przeciwuciskowa do przedstopia
Cienka, elastyczna podkładka z żelem polimerowym pokryta tkaniną.
Zapewnia komfort chodzenia w każdym obuwiu. Chroni przedstopie przed
otarciami, modzelami i uciskami.
(1 szt. w opakowaniu).

GEHWOL Rozdzielacz do palców stopy
Wkładka wsuwana między palce, odciążająca. Koryguje, chroni skórę,
szczególnie przestrzenie między palcami, przed podrażnieniami
i niewielkimi ranami.
(3 szt. w opakowaniu).
Rozmiary:
- mały
- duży

GEHWOL Nastawiacz do palców stopy
Wkładka wsuwana między palce, odciążająca. Zmniejsza dolegliwości
bólowe, chroni skórę z podrażnieniami i niewielkimi ranami. Wskazana dla
osób z niewielkimi halluksami.
(3 szt. w opakowaniu).
Rozmiary:
- mały
- duży
- średni

GEHWOL Obrączka ochronna do palców stopy
Chroni przed uciskiem. Przynosi ulgę stopom z nagniotkami i odciskami.
(2 szt. w opakowaniu).
Rozmiary:
- mini
- mały
- średni

GEHWOL Nakładka do palców stopy
Chroni podrażnioną i uszkodzoną skórę między palcami. Zabezpiecza
wrastające paznokcie.
(2 szt. w opakowaniu).
Rozmiary:
- mini
- mały
- średni

GEHWOL Ochraniacz do palców stopy
Elastyczny ochraniacz, osłania podrażnioną i uszkodzoną skórę między
palcami oraz miejsce po odcisku.
(2 szt. w opakowaniu).
Rozmiar:
- mały
- średni
- duży

GEHWOL Nakładka do palców stopy
Elastyczna nakładka wypełniona żelem polimerowym, chroni podrażnioną
i uszkodzoną skórę między palcami. Zabezpiecza wrastające paznokcie.
(1 szt. w opakowaniu).
Rozmiar:
- średni
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Krem do rąk

w

Dla sportowcó

Pielęgnacja dł
oni i paznok
ci

Grzybica stóp

i paznokci

tki i pęcherze
Zimne stopy

ziele, nagnio

i bolące stop

Odciski, mod

pach

Piekące, zmęc
zone

Nadpotliwoś
ć i przykry za

naskórek

Pękająca skór
a

Zrogowaciały

Sucha i bard

zo sucha skór
a

y

Maść Schrunden do pękającej skóry

Wrażliwa sk
óra

Dla Diabetyk
ów

Krem Lipidro silnie nawilżający do stóp

1882 r.

W
Eduard Gerlach, twórca firmy sprzedaje swój pierwszy krem do stóp
„E. Gerlach’s Fusskrem”, w którym zastosował nienasycone kwasy tłuszczowe,
mineralne środki poślizgowe oraz mające właściwości dezynfekujące olejki eteryczne ...

SUKCES GEHWOL
Od lat preparaty Gehwol są bardzo wysokiej jakości, opiera się na opinii specjalistów
pielęgnacji stóp i farmaceutów, którzy są podstawowym ogniwem dystrybucji
preparatów Gehwol.

SKŁADNIKI PRODUKTÓW GEHWOL
Olejek z awokado

Olejek z manuki

Olejek jojoba

Mentol

Alantoina

Pantenol

Ekstrakt z miodu i mleka

Ekstrakt z papryki

Ekstrakt z alg i jedwabiu
Wyciąg z rumianku

Mocznik
Sosna górska
Olejek z eukaliptusa

Kamfora

Olejek lawendowy

Olejek rozmarynowy

Rokitnik

Ceramidy

Olejek z sandałowca

Olejek migdałowy
Gliceryna

Olejek z wiesiołka
Clotrimazol

Bisabolol

Wyciąg z kasztanowca

Olejek z kiełków pszenicy

Kwas hialuronowy

KONTAKT:
MIRALEX Sp. z.o.o
Wyłączny dystrybutor marki GEHWOL na terenie Polski
ul. Św. Szczepana 25
61-465 Poznań
Telefon: 061 835-05-93 lub 95
Email: tarasewicz@miralex.pl

www.gehwol.pl

www.zdrowe-nogi.pl

www.miralex.pl

