GEHWOL FUSSKRAFT seria ekskluzywna
Cena
BLAU balsam do suchych i zmęczonych stóp tuba 75 ml
35 zł
BLAU balsam do suchych i zmęczonych stóp tuba 125 ml
45 zł
GRÜN balsam odświeżający do pocących się stóp tuba 75 ml
35 zł
GRÜN balsam odświeżający do pocących się stóp tuba 125 ml
45 zł
MINT balsam chłodzący do stóp tuba 75 ml
35 zł
MINT balsam chłodzący do stóp tuba 125 ml
45 zł
ROT balsam natłuszczający do zimnych i suchych stóp tuba 75 ml
35 zł
ROT balsam natłuszczający do zimnych i suchych stóp tuba 125 ml
45 zł
ROT balsam nawilżający do zimnych i suchych stóp tuba 75 ml
35 zł
ROT balsam nawilżający do zimnych i suchych stóp tuba 125 ml
45 zł
BEIN–VITAL balsam witalizujący do stóp i nóg tuba 125 ml
50 zł
KRÄUTERBAD sól ziołowa do kąpieli stóp 250 g
25 zł
KRÄUTERBAD sól ziołowa do kąpieli stóp 400 g
40 zł
KRÄUTERBAD sól ziołowa do kąpieli stóp 10 x 20 g
30 zł
KRÄUTERLOTION lotion ziołowy do stóp spray 150 ml
45 zł
WÄRMEBAD-KONZENTRAT koncentrat rozgrzewający do kąpieli stóp butelka 150 ml 55 zł
PFLEGESPRAY ziołowy spray pielęgnacyjny pojemnik 150 ml
45 zł
HYDROLIPID-LOTION lotion hydrolipidowy z ceramidami tuba 125 ml
45 zł
SOFT FEET, Krem do stóp z kwasem hialuronowym tuba 125 ml
60 zł
SOFT FEET, Lotion z lilią wodną 125ml
60 zł
PEELING bambusowy pojemnik 150 ml
60 zł
GEHWOL med seria specjalistyczna
Cena
LIPIDRO-CREME krem silnie nawilżający do suchych i wrażliwych stóp tuba 75 ml
40 zł
LIPIDRO-CREME krem silnie nawilżający do suchych i wrażliwych stóp tuba 125 ml
50 zł
SCHRUNDEN -SALBE maść do stóp o zrogowaciałej i popękanej skórze tuba 75 ml
40 zł
SCHRUNDEN-SALBE maść do stóp o zrogowaciałej i popękanej skórze tuba 125 ml
50 zł
FUSSDEO-CREME krem silnie odświeżający do stóp tuba 75 ml
40 zł
FUSSDEO-CREME krem silnie odświeżający do stóp tuba 125 ml
50 zł
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-CREME krem pielęgnacyjny do skórek tuba 15 ml
45 zł
NAGEL-UND HAUTSCHUTZ-ÖL olejek pielęgnacyjny do skórek butelka szklana 15 ml
45 zł
NAGELSCHUTZ-STIFT sztyft pielęgnacyjny do paznokci tuba 3 ml
45 zł
NAGELWEICHER płyn zmiękczający skórki butelka szklana 15 ml
35 zł
FLUID zmiękczający odciski butelka szklana 15 ml
35 zł
Krem do zrogowaciałej skóry tuba 75 ml
40 zł
Krem do zrogowaciałej skóry tuba 125 ml
50 zł
Lotion antyperspiracyjny tuba 125 ml
50 zł

Cennik obowiązuje od 01.01.2017

GEHWOL seria pielęgnacyjna
BADESALZ sól do kąpieli stóp i ciała 10 x 25 g
BALSAM Normale Haut balsam odświeżający do norm. skóry stóp 75 ml
BALSAM Normal Haut balsam odświeżający do norm. skóry 125 ml
BALSAM Trockene Sprode Haut balsam odświeżający do suchej skóry 75 ml
BALSAM Trockene Sprode Haut balsam odświeżający do suchej skóry 125 ml
SOFTENING BALSAM balsam zmiękczający 125ml
BEIN-BALSAM balsam pielęgnacyjny do stóp i nóg tuba 125 ml
FRISCHE-BALSAM odświeżający i chłodzący do stóp tuba 75 ml
FUSSBAD sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp 250 g
FUSSBAD sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp 400 g
FUSSBAD sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp 10 x 20 g
CREME-FUSSBAD płyn lawendowy do kąpieli stóp butelka 150 ml
FUSSDEO tonik lawendowy do stóp spray 150 ml
FUßSPRAY Pielęgnacyjny spray do stóp pojemnik 150 ml
FUß + SCHUH DEO Dezodorant do stóp i butów pojemnik 150 ml
Peeling z masy perłowej pojemnik 150 ml
EXTRA krem tuba 75 ml
FUSSKREM krem do stóp tuba 75 ml
WÄRME BALSAM rozgrzewający tuba 75 ml
HANDCREME krem do rąk tuba 75 ml
Krem torfowo-witaminowy tuba 75 ml
Krem aksamitna skóra do stóp tuba 75ml
Limitowana edycja GEHWOL
LIPIDRO-CREME krem silnie nawilżający do suchych i wrażliwych stóp 20 ml
SCHRUNDEN-SALBE maść do stóp o zrogowaciałej i popękanej skórze 20 ml
HORNHAUT-CREME krem do zrogowaciełej skóry 20ml
FRISCHE-BALSAM odświeżający i chłodzący do stóp 20 ml
WÄRME Balsam rozgrzewajacy 20ml
SOFT FEET Krem do stóp z kwasem hialuronowym 20ml
Krem aksamitna skóra do stóp tuba 20ml
MOOR-VITAMIN-CREME Krem torfowo-witaminowy tuba 20 ml
SOFTENING BALSAM, Balsam zmiękczający 20ml
HANDCREME krem do rąk tuba 20 ml
SOFT FEET Krem do stóp z kwasem hiaruronowym 40ml
SOFT FEET Peeling 40ml
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Cena
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35 zł
45 zł
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45 zł
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45 zł
35 zł
25 zł
30 zł
30 zł
35 zł
45 zł
45 zł
45 zł
65 zł
35 zł
35 zł
35 zł
40 zł
40 zł
40 zł
Cena
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
40 zł
20 zł

Produkty specjalistyczne - wrastające paznokcie
Aplikator do opatrunków
Octenisept Spray 50 ml
Kompres włókninowy
Produkty specjalistyczne - paznokcie
Pilnik szklany do paznokci (szczególnie polecany dla diabetyków)
Pilnik mineralny do paznokci
Kopytko do osuwania oskórka
Produkty specjalistyczne - zrogowacialy naskórek, modzele, odciski
Tarka mineralna do zrogowaciałaego naskórka dwustronna
Ortezy - modzele, ból przodostopia, ostroga piętowa, ból pięt
Orteza odciążająca przodostopie 1 szt.
Żelowa poduszka przeciwuciskowa do przodstopia 1 szt.
Żelowa poduszka przeciwuciskowa do przodstopia mała 1 para
Żelowa poduszka przeciwuciskowa do przodstopia duża 1 para
Podpiętka - poduszka pod piętę mała 1 para
Podpiętka - poduszkapod piętę średnia 1 para
Ortezy - Hallux
Opaska korekcyjna - leczenie Hallux valgus 1 szt.
Opsaka Loryko - profilaktyka Hallux valgus 1 szt.
Orteza ochronna na Hallux valgus 1 szt.
Nastawiacz do palców stopy mały 1 szt.
Nastawiacz do palców stopy średni 1 szt.
Nastawiacz do palców stopy duży 1 szt.
Poduszka na halluksy żelowa 2 szt.
Poduszka przeciwuciskowa na Hallux valgus 1 szt.
Ortezy - palce młoteczkowate
Poduszka do palców młoteczkowych 1 para
Poduszka do palców młoteczkowatych prawa 1 szt.
Poduszka do palców młoteczkowatych lewa 1 szt.
Ortezy - odciski i ochraniacze przeciwuciskowe
Obrączka na odciski 1 szt.
Obrączka ochronna do palców stopy mini 1 szt.
Obrączka ochronna do palców stopy mała 1 szt.
Obrączka ochronna do palców stopy średnia 1 szt.
Obrączki do korekcji palców stopy 1 szt.
Ochraniacz do palców stopy mały 1 szt.
Ochraniacz do palców stopy średni 1 szt.
Ochraniacz do palców stopy duży 1 szt.
Nakładka do palców stopy mini 1 szt.
Nakładka do palców stopy mała 1 szt.
Nakładka do palców stopy średnia 1 szt.
Nakładka średnia beżowa 1 szt.
Rozdzielacz palców stopy mały 1 szt.
Rozdzielacz palców stopy duży 1 szt.
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