Виготовлена в Німеччині продукція Gehwol, вже більше 150 років
відома на увесь світ, як найефективніше рішення догляду за
ногами, шкірою рук та нігтів

GEHWOL Голубий бальзам /
Gehwol Blue
75 мл, 125 мл
Основний вплив бальзаму - це щоденний
догляд за дуже сухою, грубою, потрісканою
шкірою ніг. Він робить її еластичною і м'якою,
що запобігає появі тріщин. Бальзам є
антисептиком, який попереджає грибкові
захворювання, свербіж між пальцями.
Нормалізує потовиділення. Завдяки вмісту
натуральних ефірних олій, камфори і ментолу
пом'якшує відчуття печіння і болю в ногах.

Застосування:
Бальзам наноситься ввечері на чисту, суху
шкіру ступень. Для пом'якшення дуже жорсткої
шкіри рекомендується перед нанесенням
зробити ванночку для ніг Gehwol.

000 грн.

GEHWOL Зелений бальзам /
Gehwol Green

75 мл, 125 мл
Нормалізує потовиділення. Надає ногам
свіжість і позбавляє від неприємного запаху.
Завдяки антисептичній дії, бальзам
попереджає грибкові захворювання і свербіж
між пальцями. Засіб містить натуральні ефірні
олії, камфору і охолоджуючий ментол, які
полегшують болі в ногах і знімають свербіж.
Застосування:
Щодня наноситься ввечері на чисту і суху шкіру
ступень і литок.

000 грн.

Оживляючий бальзам /
Gehwol Leg Vitality
125 мл
Універсальний швидкодіючий косметичний
засіб для щоденного догляду за ногами і
ступнями. Це нежирний освіжаючий бальзам,
який надає шкірі м'якість, гладкість і
доглянутий вигляд. Бальзам містить олію
авокадо, екстракт морських водоростей,
вітамін Е, алантоїн, бісаболол, гамамелис. Він
знімає відчуття втоми і болі в ногах, захищає
шкіру від передчасного старіння і володіє
дезодоруючим ефектом.
Застосування:
Наноситься ввечері на чисту і суху шкіру ніг так
високо, як Ви вважаєте за потрібне. Бальзам
швидко поглинається.

000 грн.

GEHWOL Зігріваючий
бальзам (червоний) /
Gehwol Warming Balm
75 мл
Цей бальзам для всіх, хто страждає від ефекту
холодних ніг і порушення кровообігу. Він
прискорює циркуляцію крові в судинах,
приносячи таким чином, відчуття приємного
тепла. Стручковий перець, імбир, водорості,
камфора, розмарин в складі крему - спеціально
для посилення потоку крові. Олія авокадо,
бджолиний віск, алое вера, карбамід і ланолін
зволожують суху шкіру. Шкіра після
регулярного застосування бальзаму стає
гладкою і шовковистою, зникає відчуття
важкості в ногах.

Застосування:
Наноситься ввечері на чисту і суху шкіру або
перед виходом на вулицю.

000 грн.

GEHWOL М`ятний
охолоджуючий бальзам /
Gehwol Mint
125 мл
Ідеальний засіб для спекотного літа і для
людей, які постійно зазнають ефект «палаючих
ніг». Надає ногам свіжість і бадьорість після
важкого дня. Поєднує стимулюючу та
довгострокову охолоджуючу дію лосьйону з
властивостями швидко поглинаючого
бальзаму. Натуральний ментол, ефірні олії
розмарину, гірської сосни і лаванди освіжають і
зміцнюють втомлені ноги. Крім того, бальзам
позбавляє неприємного запаху і завдяки
антисептичним властивостям передбачає
грибкові захворювання і свербіж між пальцями.

Застосування:
Наноситься на ступні та ікри. Швидко
поглинається. Бальзам підходить для
щоденного догляду за ногами.

000 грн.

GEHWOL Тонізуючий бальзам
авокадо для сухої шкіри / Balsam
Trockene spröde haut Gehwol
75 мл, 125 мл
Охолоджуючий ментол і натуральні олії
розмарину і лаванди мають заспокійливу,
освіжаючу дію, знімають відчуття втоми в ногах.
А протимікробні речовини, що входять до складу
крему, дають довготривалий захист від грибка і
неприємного запаху ніг.
Бальзам «Авокадо» для сухої шкіри містить
також велику кількість речовин, таких як ланолін
і олія авокадо, які відмінно поглинаються
шкірою. Груба, потріскана шкіра стає гладкою,
пружною на тривалий час. Алое вера зберігає
вологу в шкірі. Бальзам швидко поглинається,
залишаючи приємне відчуття доглянутої шкіри.
Крем допомагає запобігти грибковим інфекціям,
надає доглянутого вигляду і свіжість ногам.
Також підходить для діабетиків

Застосування
Щодня 1-2 см. Крему нанести на чисту і суху
шкіру стоп і між пальцями, масажувати до
повного поглинання. Надлишки видалити
серветкою.

000 грн.

GEHWOL Бальзам для догляду /
Gehwol Softening
125 мл
Бальзам інтенсивно зволожує шкіру ніг і стоп
завдяки гіалуроновій кислоті, екстракту меду і
молочним пептидам, що додають шкірі
пружність, шовковистість і доглянутий вигляд.
Сприятливо діють на шкіру ліпіди в комбінації з
живильною олією авокадо і гіалуроновою
кислотою, що вироблені за спеціальною
біотехнологією, сприяють регенерації шкіри і
підсилюють захисні властивості. Молочні
протеїни і екстракт меду надають ефективну,
зволожуючу і пом'якшувальну дію, надаючи
шкірі еластичність і м'якість. Гіалуронова
кислота в поєднанні з сечовиною утримує
вологу в глибоких шарах шкіри, а також
запобігає появі загрубілої шкіри. Результат шовковиста, гладка і доглянута шкіра ніг і стоп.
Застосування:
Спробуйте новий бальзам та отримаєте ніжні,
красиві і доглянуті ноги. Для досягнення
максимального ефекту наносьте бальзам
легкими масажними рухами один-два рази на
день.

000 грн.

GEHWOL Крем для втомлених ніг /
Gehwol Fusskrem
75 мл
Крем запобігає утворенню ранок (бульбашок і
натертих місць на шкірі). Він є протизапальним
засобом, а також попереджає виникнення
грибкових інфекцій. Цей засіб ефективно
зміцнює шкіру і робить її здатною до опору і
зовнішніх впливів, а також особливо добре
захищає місця обмороження, ампутації та від
можливих переохолоджень. Має ефект
загоєння. Крем нормалізує потовиділення,
усуває неприємний запах поту. Рекомендується
всім, хто здійснює тривалі прогулянки пішки
або збирається розношувати нове взуття.

Застосування:

Для запобігання утворення ран і бульбашок
нанести товстий шар крему (1 мм) на підошви
ніг, п'яти, пальці і проміжки між ними
безпосередньо перед прогулянкою.
Рекомендується також застосовувати цей крем
для догляду за руками або плечима, що
піддаються значним навантаженням. Для
зміцнення шкіри ніг, запобігає утворення поту і
грибковим захворювань.Застосовується щодня.

000 грн.

GEHWOL Мазь від тріщин / Salve for
cracked skin Gehwol / Schrunden – Ssalbe
75 мл, 125 мл
Мазь від тріщин Геволь (Salve for cracked skin Gehwol)
призначена для загоєння тріщин на п'ятах і інших
ділянках шкіри ніг, а також рук. Основна дія мазі
направлена на пом'якшення потрісканої шкіри,
схильної до сухості.
Основа мазі складається з спеціального мила
(рицинолеат калію) і поживних жирів, а ефірні олії,
бісаболен і пантенол - ефективно загоюють тріщини і
рани, захищаючи шкіру ніг від зовнішнього
середовища. Екстракти евкаліпта, лаванди,
розмарину стимулюють кровообіг, а камфора і ментол
в складі мазі відмінно охолоджують і освіжають.
Застосування
Мазь від тріщин застосовується 2х тижневим курсом:
щодня 1 або 2 рази наносити ретельно масажуючими
рухами на потріскану шкіру, залишки можна зняти
серветкою.

Потім достатньо наносити мазь на проблемні ділянки
раз в тиждень після ванночки для ніг Геволь і одягати
шкарпетки на кілька годин.
Після закінчення курсу для підтримки ефекту бажано
використовувати зволожуючий крем Геволь Авокадо
або Блакитний бальзам.
Підходить для діабетичної стопи.

000 грн.

GEHWOL Крем для загрубілої
шкіри, від мозолів / Callus Cream /
Hornhaut Creme Gehwol
75 мл
Крем для загрубілої шкіри вирішує проблему
гіперкератозу за 4 тижні. Делікатно пом'якшує і
видаляє загрубілу шкіру, завдяки унікальній
рецептурі послаблює міжклітинні з'єднання
щільних шарів шкіри. В результаті досягається
швидке пом'якшення загрубілої шкіри і відчутні
результати вже після кількох днів застосування.
Екстракт шовку зволожує і розгладжує шкіру.
Застосування:
Щодня наносити на проблемні ділянки шкіри
ніг двічі на день. Уникати попадання на
запалені, чутливі чи подразнені ділянки. Не
допускати попадання на слизові оболонки (в
т.ч. очі).
Продукт пройшов дерматологічні
випробування.
Рекомендується для догляду за діабетичною
стопою

000 грн.

GEHWOL Експрес пінка мед
/ Express Pflege Schaum
125 мл
Приголомшливе 4-кратне зволоження тепер у
вигляді експрес-догляду! Моментальне
вбирання, нежирна текстура, дуже зручний
формат для швидкого і вкрай ефективного
зволоження для нормальної та сухої шкіри ніг.
Склад вражає активними компонентами,
спрямованими на глибоке і тривале
зволоження. Це сечовина, авокадо, примула
вечірня і три лісових рослини (ісландський і
торф'яний мох, а також солодка папороть).
Разом вони запобігають втраті вологи шкіри,
яка була пересушена за час довгої зими та
забезпечують її жирними кислотами. В
результаті впливу такого арсеналу засобів
шкіра стає не просто зволоженою, вона
захищена від втрати вологи, більш еластична і
пружна. Підходить при захворюванні на діабет.
Спосіб застосування

Добре струснути. Наносити 1-2 рази на день на
чисту суху шкіру ніг і стоп.

000 грн.

GEHWOL Крем Sensitive для
чутливої шкіри
100 мл
Спеціальний догляд для чутливої шкіри.
Комплекс активних речовин регенерує
природну мікрофлору шкіри, полегшує свербіж
і печіння, зменшує почервоніння. Засіб має
протимікробну дію і захищає тим самим від
інфекцій. Цераміди відновлюють природну
захисну функцію шкіри і запобігають
зневодненню. Олія мигдалю зволожує і
заспокоює шкіру, надає приємну м'якість.
Рекомендується для догляду за діабетичною
стопою, при нейродерміті і при грибкових
захворюваннях шкіри стоп і нігтів.
Спосіб застосування: легкими масажними
рухами наносьте засіб 2 рази на день на чисту і
суху шкіру стоп і ніг.
Не містить наночастинок, парабенів, ароматів,
емульгаторів, силіконових масел.

000 грн.

GEHWOL Soft feet шовковий крем
“Молоко і мд” з гіалуроновою кислотою
125 мл
У складі крему варто відзначити олію авокадо
збагачене вітамінами.
Головне в кремі - гіалуронова кислота, яка
спеціально була зроблена за новою
біотехнологією. Гіалуронова кислота підсилює
захисні властивості шкіри і в той же час сприяє
її регенерації. Вона разом з сечовиною
запобігають появі загрубілої шкіри і краще
утримують вологу в глибоких шарах шкіри.

Екстракт меду більш глибше проникає в шкіру,
завдяки молочним пептидам. Як результат,
шкіра стане більш м'якою та еластичною.
Шовковий крем "Молоко і мед" з гіалуроновою
кислотою швидко поглинається та легко
наноситься.
Він має ніжний і приємний запах.
Рекомендований для діабетичної стопи.
Застосування:
Один-два рази на день, легкими масажними
рухами, наносьте крем на ноги для додання
шкірі ідеального і доглянутого вигляду.

000 грн.

Gehwol Лосьйон з церамідами
/ Hidrolipid lotion Gehwol
125 мл

Для відновлення шкіри їй потрібні жири та волога. Тільки
їх точний баланс, плюс ефективне проникнення в глибокі
шари шкіри (за рахунок церамідів) - гарантують
збереження її еластичності, пружності і захищають від
пересихання.

HL-лосьйон - це зволожуючий засіб з ефектом
моментального поглинання. Він захищає шкіру від
пересихання , а також подразнень, лущення, свербіння та
ін. Активні інгредієнти в складі лосьйону швидко
відновлюють ліпідний шар шкіри, який також протистоїть її
пересиханню і дає ефект миттєвої краси. Зволожена і
еластична шкіра виглядає доглянутою і гладкою, стає
м'якою і ніжною. Завдяки своїм захисним властивостям
лосьйон рекомендується тим, хто часто стикається з
агресивним для шкіри середовищем (напридкад:
хлорована вода або вплив сонця).
У складі лосьйону багато рідкісних і цінних інгредієнтів екстракт вівса, олії жожоба, авокадо, пудра тапіоки та ін.
HL-лосьйон також захищає шкіру від грибкових
захворювань, дезодорує її і запобігає появі запаху поту.

Застосування:
Наноситься на чисту і суху шкіру ніг так високо як це
необхідно. Завдяки легкій текстурі засіб швидко
поглинається і не залишає відчуття жирної плівки.

000 грн.

GEHWOL Крем дезодорант /
Fusdeo Creme Gehwol
75 мл
Крем-дезодорант рекомендується як засіб для
профілактики запаху поту і нормалізації
потовиділення людям з чутливою шкірою і для
догляду за діабетичною стопою.

Крем містить високоефективну комбінацію з
олії мануки і оксиду цинку для усунення
сильного запаху поту, а також олі. жожоба і
алое вера.
Ці інгредієнти допомагають ефективно
протистояти грибковим інфекціям і бактеріям,
доглядати за чутливою шкірою, прискорюють
процес регенерації шкіри, пом'якшують та
зволожують її.
Оксид цинку створює легку підсушуючу дію на
вологу від поту шкіру, а алое вера і жожоба в
цей же момент зволожують і не дають чутливій
шкірі пересушуватись і лущитися.
Застосування:
Наноситься вранці і (або) ввечері на чисту і суху
шкіру.

000 грн.

GEHWOL Пудра для ніг /
Fuspuder Gehwol
100 г
Пудра для ніг зберігає ноги сухими,
еластичними і без запаху. Завдяки
дезинфікуючим активним інгредієнтам пудра
запобігає появі запаху і грибковим інфекціям.
Пудра надає відчуття оксамитової та ніжної
шкіри, має приємний свіжий аромат.
Підходить як для нормальної, так і сухої шкіри
ніг. Рекомендується застосовувати під час
занять спортом, а також у зимову пору року в
період носки теплого взуття. Особливо
рекомендується як профілактичний засіб від
натирань влітку у відкритому взутті.
Застосування:
Наноситься безпосередньо на шкіру, а також у
взуття та шкарпетки.

000 грн.

GEHWOL Пудра для ніг Геволь
МЕD / Fuspuder Gehwol Med
100 г
Абсорбуюча пудра, яка допоможе впоратися з
проблемою вологих ніг, поганого запаху і
грибкових інфекцій.
Добре підходить для ніг з надлишком вологи,
пудра покращує процес розкладання поту на
шкірі. Крім цього попереджає подразнення ніг і
запалення шкіри. Завдяки своїм властивостям,
волога добре поглинається з поверхні шкіри і
ноги тривалий час залишаються сухими, а за
рахунок того, що пудра дезодорує шкіру, то
відсутній неприємний запах.

Ноги мають відчуття легкості і прохолоди, за
рахунок освіжаючих компонентів, що є в складі
пудри. Послужить ефективним захисним
засобом від інфекцій, якщо користуватися
відкритим взуттям.
При тривалому застосуванні пудри, ногам
надається відчуття ніжності.
Застосування:

Наносити можна прямо на шкіру, або у взуття, а
також у шкарпетки.

000 грн.

Gehwol Трав’яня ванна /
Herbal Bath Gehwol
200 г
Засіб з натуральними інгредієнтами з трав і олії
гірської сосни. Її основний вплив направлено на
нормалізацію процесу потовиділення і тривалу
дію проти запаху поту. Ванна також володіє
сильними пом'якшуючими властивостями і
призначена для розм'якшення надмірно
жорсткої шкіри ступень, мозолів, натоптишів,
загрубілої і потрісканої шкіри ніг.
Застосування:
1 ложку засобу (15 р) розчинити в 3 літрах
теплої води і купати ноги в пінливій ароматній
ванні протягом 10-15 хвилин. Цей засіб можна
застосовувати також і для ванни всього тіла.

000 грн.

GEHWOL Мозольна настоянка /
Hühneraugen-Tinktur Gehwol
15 мл
Це висококонцентрований засіб, що
використовується для усунення мозолів і
загрубілої шкіри. Засіб особливо ефективний
при видаленні поверхневих мозолів і
натоптишів. При більш глибокому корені
мозолів засіб ефективний при їх
висвердлюванні в процесі апаратного
педикюру.
Застосування:
1-2 краплі настоянки наносяться на добре
висушені ділянки шкіри. Процедура
проводиться 2 рази в день протягом 4 днів,
потім місця обробки змінюються. Розм'якшені
ділянки грубої шкіри або мозолі легко
видаляються пемзою після ванни. Після
висвердлювання мозолів при апаратному
педикюрі 23 краплі настоянки наносяться на
місце видаленого кореня мозолю.

000 грн.

GEHWOL Крем для рук Герлан /
Gerlasan Handcreme Gehwol
75 мл
Ідеальний захисний засіб для шкіри рук
протягом дня. Завдяки порошку тапиоки (пудра
тропічної рослини) після використання крему
не залишається відчуття слизьких і вологих рук.
Крем відмінно зволожує шкіру і захищає від
можливих інфекцій. У складі крему є пантенол і
олія жожоба. Рекомендується особливо тим,
хто змушений часто мити руки, наприклад,
лікарям, косметологам, майстрам манікюру та
педикюру.

Застосування:
При проблемі з руками наносити на шкіру після
кожного миття і ввечері на ніч. Крем не жирний
і моментально усмоктується. Для кращого
ефекту необхідно також наносити крем на
ділянки навколо нігтів і між пальцями.

000 грн.

Gehwol Крем — Масло “ Апельсин і
ваніль” для ніг і стоп / GEHWOL
FUSSKRAFT SOFT FEET BUTTER
50 мл.

Його багата формула дбайливо доглядає за шкірою ніг. Екстракт ванілі
і масло апельсина зволожують шкіру ніг і роблять її м'якою і
еластичною.

Олія ши володіє цілим спектром унікальних корисних властивостей:
живить шкіру і активно її зволожує, активізує регенерацію і зміцнює
ліпідний бар'єр. В основу його складу входять такі активні речовини
як: жирні кислоти (тригліцериди - 80%); терпенові спирти; неомиляємі
жири; протеїни і вуглеводи; вітаміни A, E, F і D.
Завдяки широкому спектру властивостей, олія ши забезпечує:
зволоження; пом'якшення; захист; відновлення.
Гліцерин - пом'якшує шкіру і сприяє утриманню вологи. А також
сприяє проникненню поживних і зволожуючих речовин в глибинні
шари сухої шкіри, посилюючи їх позитивний вплив.
Екстракт апельсина - покращує регенерацію клітин, захищає шкіру від
шкідливих атмосферних впливів. Він стимулює вироблення колагену і
відновлює еластичність шкіри, заспокоюючи і зволожуючи її.
Екстракт ванілі - впливає на шкіру, вирівнює колір, робить шкіру більш
м'якою, допомагає в боротьбі із запаленнями.

Застосування:
щодня вранці і ввечері наносити невелику кількість засобу і
рівномірно розподіляти по шкірі легкими масажними рухами. Можна
використовувати в якості маски для ніг.

000 грн.

Gehwol Крем-масло "Какао і
мандарин" /
GEHWOL fusskraft soft feet
50 мл
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Butter з
приємним ароматом какао-масла і
високоякісним екстрактом мандарина
делікатно доглядає за шкірою ніг і стоп.
Багата формула з додаванням олії ши зволожує
шкіру і надає їй еластичність.
Застосування
Щодня вранці і ввечері наносити невелику
кількість і рівномірно розподіляти по шкірі
легкими масажними рухами.

000 грн.

GEHWOL Захисна олія для нігтів і
шкіри / Nagel und Hautschutz Ől
Gehwol
15 мл, 50 мл
Цей засіб містить олію із зародків пшениці і
добірні інгредієнти, що доглядають за нігтями і
шкірою. Активна речовина в кремі клотримазол - ефективно захищає від
грибкових захворювань. Тому олія і крем
рекомендуються всім, хто проходить курс
лікування нігтів від грибкових інфекцій як
профілактичний, зміцнюючий і косметичний
засіб. Ламкі нігті стануть еластичними і
доглянутими, придбають натуральний блиск.
Антисептики, входять до складу попереджають
запалення шкіри, яке може виникнути після
процедур педикюру і манікюру.

Застосування:
Щодня 1-2 рази в день наносити на поверхню
нігтя і шкіру навколо нього, масажувати
декілька хвилин до вбирання.

000 грн.

Gehwol Засіб для догляду за
нігтями / Gehwol Nagel-Pflege
15 мл
Живильний засіб містить масло із зародків
пшениці, вітамін E і екстракт ромашки.
Призначений для догляду за крихкими і
розшаровуючими нігтями рук і ніг, стимулює
ріст нігтів і захищає їх від грибкових
захворювань. При щоденному використанні
цей засіб швидко повертає нігтям доглянутий і
здоровий вигляд і пом'якшує шкіру навколо
нігтя. Рекомендується також як засіб після
лікування нігтів від грибкових інфекцій.
Застосування:

Засіб наноситься безпосередньо на нігті і шкіру
навколо них і масажується до поглинання.

000 грн.

GEHWOL Рідина «Флюїд» для
шкіри навколо нігтів / Fluid
Gehwol
15 мл
Засіб для догляду за жорсткою, загрубілою
шкірою навколо нігтів, а також обробки і
лікування врослих нігтів, мозолів. Рідина
містить інгредієнти з чебрецю, ромашки і
гвоздики, які пом'якшують і дезінфікують шкіру.
Рідина «Флюїд» повертає нігтям і шкірі
доглянутий вигляд і еластичність.
Застосування:

Нанести 1-2 краплі кошти на уражені місця і
почекати протягом хвилини. Для лікування
застосовувати 1-2 рази на день щодня.

000 грн.

GEHWOL Гель кільце G /
Toe Protection Ring G
Gehwol
Розмір:

Міні 18мм (1 * 26 924)
Маленький 25мм (1 * 26 925)

Середній 30мм (1 * 26 926)
Великий 36мм (1 * 26 927)
Еластичне гель-полімерне кільце для
рівномірного розподілу навантаження від тиску
на мозолі, а також при натертих і проблемних
місцях.

000 грн.

GEHWOL Кільце коректор 3
шт / Gehwol Korrekturring G
Служить для виправлення і захисту
викривлених пальців. Відтягує і розправляє
палець ноги в нормальне фізіологічне
положення. Під тиском кільця зменшує тиск на
суглоб пальця, він випрямляється, знімається
біль і затверділість шкіри в місці постійного
тиску.

000 грн.

GEHWOL Гель - коректор G D
/ Gehwol Zehenteiler G D
Розмір:

Маленький 1*26928
Середній 1*26929

Великий 1*26930
Захищає від тертя і приносить полегшення при
наявності мозолів між пальцями. Коригує тісно
притиснуті або насунувші один на одного
пальці і виправляє їх положення.
Коригує і зберігає фізіологічне положення
великого пальця у взутті, що особливо важливо
при викривлених пальцях, що
супроводжуються випираючою кісточкою.

Призначений для профілактики і корекції
деформацій пальців.
У складі гелю мінеральні масла, що
пом'якшують загрубілу шкіру. Коректор
рекомендується мити в теплій воді з милом.

000 грн.

GEHWOL Захисне гель
кільце з ущільненням мал.
Об’єм:3 шт
Еластичне гель-полімерне кільце для захисту
мозолів, натертостей і проблемних місць від
тиску і тертя. Служить для виправлення і
захисту викривлених пальців, а також
рівномірного розподілу тиску.

000 грн.

GEHWOL G накладка на великий
палець
Полегшує проблеми з великими пальцями ніг і
випираючою кісточкою.

При спільному використанні захисної накладки
на великий палець G і роздільника - коректора
пальців вони прекрасно доповнюють один
одного, так як викривлення великого пальця і
випираюча кісточка - деформації, які дуже
часто супроводжують один одного.

000 грн.

GEHWOL Накладка на мізинець G
Накладка виготовлена з гель-полімеру. У складі
гелю немає силікону, там містяться медичні
парафінові і мінеральні олії, які безперервно
пом'якшують і захищають шкіру, ефективно
перешкоджаючи утворенню ділянок загрубілої
шкіри і натоптишів. Завдяки властивостям гелю,
накладка моментально приймає потрібну
фізіологічну форму пальців, а при відсутності
тиску швидко повертається до первісної
форми.
Накладка не містить ароматизаторів,
гіпоалергенна і не може бути середовищем для
розмноження бактерій, легко миється в теплій
воді з додаванням звичайних миючих засобів і
дезінфікується будь-якими засобами для шкіри.

000 грн.

GEHWOL Пемза для загрубілої
шкіри / Hornhaut Schwamm
Пемза складається з мінерального матеріалу
різної пористості для більш ефективної та
якісної обробки шкіри ніг і рук. Одна сторона
пемзи - з більшими порами, що призначена
для видалення більш грубої шкіри, натоптишів і
мозолів. Інша сторона - менш груба для
обробки шкіри рук і ніжної шкіри ніг.

000 грн.

GEHWOL Захисна гель-подушка
під пальці G
Зручна і м'яка подушечка з гель-полімеру з
широкою еластичною петлею для надійної
фіксації на пальці. Пом'якшує тиск взуття на
кінчики пальців. Зменшує тиск при
молоткообразних пальцях. Випрямляє
викривлені пальці, запобігає натиранню і
утворенню мозолів.

000 грн.

GEHWOL Захисна гель подушечка
під пальці
Приємна для шкіри, м'яка і еластична
подушечка з гель-полімеру захищає середню
частину стопи від тертя і тиску. Рекомендується
як захисний засіб при ходьбі на високих
підборах.

000 грн.

GEHWOL Накладки кільця
овальні / Ballenringe Oval Gehwol
Виготовлені з м'якої повстини з клейовим
шаром, що не подразнює шкіру. Захищає від
болі при здавлювані чутливих ділянок шкіри, в
тому числі «кісточки».

000 грн.

GEHWOL Гель ковпачки G
маленькі
Високоеластичні, гелеві ковпачки, що
захищають шкіру. Застосовується при
подразненні шкіри між пальцями ніг, при
проблемах з нігтями і тріщинами на кінчиках
або подушечках пальців.
Рекомендується для захисту від тиску на кінчик
пальця при врослому нігті.

000 грн.

GEHWOL Гель ковпачки G
середні
Високоеластичні, гелеві ковпачки, що
захищають шкіру. Застосовуються при
подразненні шкіри між пальцями ніг, при
проблемах з нігтями і тріщинами на кінчиках
або подушечках пальців.
Рекомендується для захисту від тиску на кінчик
пальця при врослому нігті

000 грн.

GEHWOL Гель коректор GD для
великого пальця
Захищає від тертя і має ефект полегшення при
наявності мозолів між пальцями. Коригує тісно
притиснуті або насунуті один на одного пальці і
виправляє їх положення.

Коригує і зберігає фізіологічне положення
великого пальця у взутті, що особливо важливо
при викривлених пальцях, що
супроводжуються випираючою кісточкою.
Призначений для профілактики і корекції
деформації пальців.
У складі гелю мінеральні олії, що пом'якшують
загрубілу шкіру. Коректор рекомендується
мити в теплій воді з милом.

000 грн.

GEHWOL Гель коректор G для
великого пальця
Призначений для профілактики і корекції
деформацій пальців. Коригує і зберігає
фізіологічне положення великого пальця у
взутті, що особливо важливо при викривленні,
що супроводжується випираючою кісточкою.
Захищає від тертя і приносить полегшення при
наявності мозолів між пальцями. Коригує тісно
притиснуті або насунуті один на одного пальці і
виправляє їх положення. У складі гелю
мінеральні масла, що пом'якшують загрубілу
шкіру. Коректор рекомендується мити в теплій
воді з милом.

000 грн.

GEHWOL Гель коректор між
пальці
Застосовуються для розділення тісно
притиснутих один до одного пальців і захисту
від натирання і мозолів

000 грн.

GEHWOL Геволь гель-кільце G
Розмір:

Міні 18мм (1 * 26 924)
Маленький 25мм (1 * 26 925)

Середній 30мм (1 * 26 926)
Великий 36мм (1 * 26 927)
Еластичне гель-полімерне кільце для
рівномірного розподілу навантаження, від
тиску на мозолі, а також при натертих і
проблемних місцях.

000 грн.

GEHWOL Мозольний пластир /
Huhneraugen Schuzpflaster
Gehwol
Виготовлений з м'якої тканини (молескін).
Захищає мозолі від болючого натискання.

000 грн.

GEHWOL Захисне гель-кільце на
палец
Маленький розмір (1 * 26 802)
Середній розмір (1 * 26 803)

Великий розмір (1 * 26 804)
Еластичне гель-полімерне кільце в трикотажі
захищає чутливі ділянки шкіри між пальців, а
також натерті і проблемні місця.
Рекомендується для захисту від утворення
мозолів і натертостей на шкірі через
неправильне положення викривлених пальців у
взутті.

000 грн.

Gehwol Круглі кільця /
Zehenringe Rund Gehwol

Виготовлені з м'якої повстини. На клейовий
основі. Клей не подразнює шкіру.

000 грн.

