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Formuła na bazie probiotyku dla zestresowanej skóry

Nowa seria pielęgnacyjna

  –  nowa seria pielęgnacyjna dla 
zestresowanej skóry

Bądź aktywny i zapobiegaj z:

GEHWOL balance Krem do stóp 
Regeneruje i wzmacnia zestresowaną skórę

GEHWOL balance Balsam do nóg i stóp 
Regeneruje i pielęgnuje zestresowaną skórę

GERLASAN balance Krem do rąk 
Regeneruje i chroni zestresowaną skórę

Skóra w balansie

Na powierzchni skóry znajduje się warstwa zawierająca 
 miliardy mikroorganizmów tworzących naturalną florę skóry i 

mających decydujące znaczenie dla kondycji 
skóry. Tak zwany mikrobiom skóry, bo o 

nim mowa, składa się z bakterii,  grzybów 
i wirusów. Zdrowy mikrobiom charakte-
ryzuje się zbilansowaną proporcją 
różnych mikroorganizmów zapewnia

jących nienaruszoną barierę 
ochronną skóry.

Czynniki zewnętrzne, 
 takie jak częste mycie, 
suche i ciepłe powietrze 
lub nieodpowiednie 
środki pielęgnacyjne 

zakłócają równowagę 
flory skóry. W rezul

tacie skóra jest 
narażona na stres 

i zmniejsza się 
jej zdolność 
do samodziel-
nej ochrony. 
Tym samym 

staje się jeszcze 
bardziej wrażliwa 
na wpływ czynni-
ków zewnętrznych. 
Jest podatna na 

wysuszenie, pojawia 
się zaczerwienienie, 

uczucie napięcia oraz 
nadmierna reakcja na 

 czynniki zewnętrzne.

Produkty balance łatwo się rozprowadzają, szybko wchłaniają 
i nie pozostawiają na skórze tłustej warstwy.
Stosowanie: Nakładać produkty balance w zależności od 
 potrzeb kilka razy dziennie.
Prewencyjne produkty pielęgnacyjne balance to produkty 
wegańskie, wolne od PEG, parabenów i olejów silikonowych. 
Są testowane dermatologicznie i wskazane dla diabetyków.

Produkty GEHWOL i GERLASAN balance są dostępne  
w  salonach pielęgnacji stóp, gabinetach kosmetycznych i 
 aptekach.

Profesjonalni konsultanci pomogą dobrać odpowiednie pro-
dukty do Państwa potrzeb. Od lat bazujemy na kompetencjach 
naszych partnerów handlowych.
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EDUARD GERLACH GmbH · Baeckerstrasse 48 · 32312 Luebbecke · Germany 
Phone +49 (0)5741 3300 · Telefax +49 (0)5741 330400 · www.gehwol.de

Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o. 
ul. Św. Szczepana 25, 61465 Poznań, www.gehwol.pl
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Bądź aktywny dla zachowania zdrowia

Coraz więcej osób stosuje profilaktykę i aktywne formy dbania 
o zdrowie. Początek jest u wszystkich taki sam – zaczyna się 
od własnego nastawienia. Podejście i motywacja stanowią z 
kolei kwestię indywidualną. Także intensywność i system
atyczność podejmowanych aktywności jest różna. Niektórzy 
postrzegają profilaktykę jako podejście holistyczne, podczas 
gdy inni koncentrują się na kilku aspektach. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o zdrowe odżywianie, wystarczającą ilość snu 
czy aktywność sportową – robimy  wiele, aby uzupełnić siły i 
energię i w rezultacie zadbać o efektywność i zdrowie. Dla 
wielu osób nie jest to już trend, ale sprawa oczywista i element 
codziennej rutyny. W każdym razie wskazana jest analiza 
własnego stylu życia i jego zoptymalizowanie. Profilaktyka jest 
również niezbędna w utrzymaniu skóry w dobrej kondycji, 
gdyż stanowi ona nasz największy organ.

Składnik nawilżający: 
 ekstrakt z białej herbaty

Biała herbata wpływa korzystnie na zdrowie. Chińczycy już 
dawno temu odkryli lecznicze właściwości herbaty i wykor-
zystywali ją w celu zapobiegania chorobom i wzmacniania 
organizmu. Obecnie, biała herbata jest szlachetnym 
 gatunkiem, wytwarzanym w złożonym procesie. Wysokiej 
jakości biała herbata zawiera kofeinę, wiele witamin, a także 
żelazo, wapń, potas, fluorek, sód i cynk. Dodatkowo  odmiana 
ta charakteryzuje się łagodnym, świeżym i kwiatowym 
 smakiem.
Ekstrakt z białej herbaty, stosowany w produktach  balance 
to produkt naturalny, pozyskiwany z liści Camellia sinensis. 
Zapewnia skórze nawilżenie i chroni ją przed nadmierną 
utratą wilgoci.

Składnik wzmacniający barierę 
ochronną skóry: 
probiotyczna substancja BIOTILYS®

Składnik aktywny BIOTILYS®, pozyskiwany z Lactobacillus 
pentosus i produkowany w procesie fermentacji kwasu 
 mlekowego jest zaliczany do bakterii kwasu mlekowego.   
W medycynie bakterie te są znane ze swoich właściwości 
ochronnych i regenerujących.
Probiotyczny składnik aktywny BIOTILYS® w produktach 
GEHWOL i  GERLASAN balance wspomaga naturalne 
namnażanie się dobrych bakterii flory skóry i przywraca jej 
balans. Regeneruje i wzmacnia naturalną barierę ochronną 
skóry oraz chroni ją.

Probiotyczny składnik aktywny  
BIOTILYS®

Łuszczenie

Rogowacenie

Stratum 
granulosum

Stratum 
spinosum

Stratum 
basale

Czynniki zewnętrzne

1
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Rewitalizacja /wzmocnienie 
naturalnej funkcji ochronnej skóry

Nawilża

Zapewnia większe 
nawilżenie

Chroni przed nadmierną 
utratą wilgoci

TEWL

1.  Chroni naturalną barierę ochronną skóry przed wpływem 
czynników zewnętrznych; 2.  Zmniejsza transepidermalną 
utratę wody (TEWL), tzn. poprawia zdolność skóry do magazy-
nowania wody;  3.  Poprawia poziom nawilżenia skóry

Składnik intensywnie pielęgnujący: 
czysty olej sezamowy

Sezam (Sesamum indicum) to roślina pierwotnie uprawiana 
w Indiach i Chinach. Olej sezamowy uzyskiwany jest z 
 nasion. Jest on szczególnie popularny w kuchni azjatyckiej i 
stosuje się go głównie jako olej jadalny do przyrządzania 
wielu tradycyjnych potraw. Od dłuższego czasu wykorzysty-
wany jest również w pielęgnacji skóry oraz do masażu. 
 Cieszy się dużym uznaniem dzięki swoim właściwościom 
pielęgnacyjnym oraz wysokiej zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, np. kwasu linolowego. 
Czysty olej sezamowy w produktach balance stanowi 
 cenne dopełnienie całości. Pielęgnuje skórę i sprawia, że 
jest ona bardziej gładka i elastyczna.

Koncepcja pielęgnacji probiotycznej  
w serii  

Z łacińskiego pro oznacza dla, a bios po grecku oznacza życie. 
Probiotyki są znane głównie z sektora produktów spożywczych, 
występują na przykład w postaci suplementów lub leków.
Probiotyk to nasza nowa koncepcja pielęgnacji służąca 
 utrzymaniu zdrowej skóry. Regularna pielęgnacja za pomocą 
produktów  GEHWOL i GERLASAN balance wspiera barierę 
ochronną skóry i chroni ją. Koncepcja pielęgnacji probiotycz-
nej ma na celu stosowanie jej jeszcze przed pojawieniem się 
problemów ze skórą. Jej podstawę tworzą trzy aktywne 
składniki.
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