alles voor het welzijn van uw voeten

Eduard Gerlach, de grondlegger van
Gehwol was in 1868 de pionier van de
moderne voetverzorging. Hij ontwikkelde de eerste industrieel vervaardigde zalf ter voorkoming en verzachting
van voetproblemen. Zo werd voetverzorging voor brede lagen van de
bevolking toegankelijk.

Nu is Gehwol een wereldwijd gekend
merk van voetverzorging, geliefd
om zijn directe probleemoplossende
producten en innovatie.

GEHWOL
med®
Gehwol med® omvat
een specifieke groep,
probleemoplossende
producten met een
bijzonder hoge werkzaamheid.
Zij zijn speciaal ontwikkeld voor het oplossen van hardnekkige
voetproblemen, zoals
kloven,
overmatige
transpiratie en schimmelaandoeningen en
zijn zij zeer geschikt
voor de verzorging van
de diabetische voet.
De producten bevatten hoge concentraties
natuurlijke werkstoffen,
aangevuld met actieve
werkstoffen zoals clotrimazol, farnesol en
salicylzuur, voor een directe oplossing van het
voetprobleem.

GEHWOL
Fusskraft®
Gehwol Fusskraft® omvat
hooggeconcentreerde voetverzorgingsproducten
die
enkel te verkrijgen zijn bij de
professionele voetverzorger.
De producten bieden voor elk
voetprobleem de juiste verzorging.
Naast de actieve werkstoffen
voor het specifieke voetprobleem bevatten de Fusskraft
producten essentiële oliën
van rozemarijn, bergden en lavendel, die zorgen voor frisse,
zachte en gehydrateerde voeten en benen.

GEHWOL®
algemeen
Naast de 2 gespecialiseerde
lijnen omvat het gamma de
algemene Gehwol producten,
die de verzorging van de voeten, nagels en handen complet maakt.
Gehwol biedt u bovendien een
uitgebreid assortiment van
drukbeschermingsproducten,
vaak in polymeergel vervaardigd, die voetproblemen voorkomen of verzachten.

GEHWOL
med®

GEHWOL
Fusskraft®

GEHWOL®
algemeen

VOETPROBLEMEN EN HUN OPLOSSING

DROGE VOETHUID

Een droge huid vraagt om een aangepaste verzorging. Een gespannen, schilferige en/of jeukende huid is kenmerkend voor de droge huid, met een tekort aan lipiden (vetten) en hydratanten.
GEHWOL beschermt de voeten tegen uitdrogen en bezorgt ze de nodige actieve werkstoffen
voor het herstel van de hydrolipidefilm van de huid.
med Lipidro Crème 		
Fusskraft Hydro-Lipide Lotion 		
Balsem - droge, gesprongen huid
Fusskraft Blauw
med Klovenzalf 		
				
Fusskraft Rood - droge huid

EELTVORMING, KLOVEN
Op zwaar belaste voeten kan een overmatige eeltvorming ontstaan, wat tot drukpijn leidt. Als
de huid dan ook nog droog en ruw is, ontstaan kloven en doet elke stap pijn. De rijke GEHWOL
producten verzorgen de huid en maken haar weer soepel en elastisch.
Voetbad
med Klovenzalf 		
Fusskraft Kruidenbad		
med Lipidro-Crème

BRANDERIGE VOETEN
Zwaar belaste voeten kunnen een onaangenaam, branderig gevoel geven. Dit probleem wordt
tijdens de warme zomermaanden nog versterkt. GEHWOL werkt uitstekend en verfrist branderige voeten langdurig.
				
Fusskraft Mint			
Voetfris balsem
				
Fusskraft Kruidenbad 		
Voetbad
				
Fusskraft Kruidenlotion 		
Verzorgende Voetdeo

VERMOEIDE, PIJNLIJKE VOETEN
Onze voeten worden soms zwaar belast en moeten veel verdragen. Lang staan belast de voeten
en bezorgt u pijnlijke voeten. De onderstaande verzorgingsproducten verlichten de pijn, revitaliseren en verfrissen de voeten.
		
Fusskraft Mint			
Voetfris balsem
				
Fusskraft Kruidenbad 		
Voetbad

GEHWOL
med®

GEHWOL
Fusskraft®

GEHWOL®
algemeen

KOUDE VOETEN

		
		

Koude voeten zijn zeer onaangenaam en vormen vaak een voorbode op een verkoudheid. De
oorzaak is vaak een slecht werkende bloeddoorstroming, en aangepaste verzorging is noodzakelijk. GEHWOL houdt de voeten warm en bevordert de bloeddoorstroming.
Fusskraft Rood, droge huid
Warmte balsem
Fusskraft Rood, normale huid
GEHWOL EXTRA
Fusskraft Verwarmend Voetbad
Voetbad

VOETENGEUR
Voetgeur is onaangenaam voor uzelf en de personen rondom u. Het ontstaat doordat transpiratie door bacteriën wordt afgebroken, waarbij de “geurtjes” vrijkomen. Alleen wassen is vaak
niet voldoende. GEHWOL producten werken deodoriserend en voorkomen voetengeur
med Voetdeocrème
Fusskraft Groen
Balsem - normale huid
Verzorgende Voetdeospray
		
Fusskraft Kruidenlotion

VOETSCHIMMEL
Voetschimmel is één van de meest voorkomende voetaandoeningen. Het gevaar loert langs
alle kanten: in de sporthal, zwembad of openbare sauna... Doeltreffende voorzorgsmaatregelen nemen is zeer belangrijk. GEHWOL verzorgt voortreffelijk en beschermt tegen voet- en
nagelschimmel.
med Nagel- en huidbeschermingscrème
med Nagel- en huidbeschermingsolie
med Voetpoeder

ZWEETVOETEN
Voeten die overmatig transpireren vormen een lastig probleem. De voethuid verliest haar bescherming en ziet er minder aantrekkelijk uit, bovendien ontstaan er onaangename geurtjes.
GEHWOL producten werken deodoriserend, reguleren de transpiratie en versterken de huid.
med Voetdeocrème
Fusskraft Groen
Balsem - normale huid

GEHWOL
med®

GEHWOL
Fusskraft®

GEHWOL®
algemeen

ZWARE, VERMOEIDE BENEN
“Loodzware benen” is een geijkte uitdrukking en soms ook in de letterlijke zin te nemen. Wie de
benen zwaar belast, moet ze ook een aangepaste verzorging gunnen. De heilzame kruidenextracten van GEHWOL revitaliseren en versterken de aders en benen.
			
Fusskraft Beenvitaal 		
Beenbalsem

BROZE NAGELS
Harde, afbrokkelende en verkleurde nagels zien er niet enkel niet zo mooi uit... zij bieden ook
minder bescherming tegen infecties. GEHWOL biedt u effectieve nagelverzorgingsproducten,
die uw teen- en vingernagels elastisch, glanzend en sterk maken.
med Nagel- en huidbeschermingscrème
med Nagel- en huidbeschermingsolie
med Nagelweker

GEHWOL ACTIEVE WERKSTOFFEN
Algenextracten stimuleren de doorbloeding en
werken vitaliserend en verstrakkend. Hydrateren
en versoepelen eelt.
Allantoïne derivaat van paardekastanje, bevordert de genezing
Farnesol natuurlijke deostof die bacteriën afremt
en zo geurvorming voorkomt.
Hamamelisextract verstevigt de bloedvaten,
astringeert
Gember en paprika-extracten stimuleren de
warmtezenuwen en zorgen voor warme voeten
Azuleen en bisabolol werken ontstekingsremen en kiemdodend

Kamfer wordt goed door de huid opgenomen en
stimuleert te doorbloeding en de stofwisseling.
Manuka-olie werkt bacteriën en schimmels tegen en bevordert de voethygiëne.
Menthol werkt verkoelend, deodorisserend
Panthenol versnelt de celgroei en genezing
Urea is een lichaamseigen stof die hydrateert,
eelt verzacht, anti-bacterieel en jeukverminderend
werkt.
Vitamine E beschermt de huid tegen veroudering.
Zinkoxide verzorgt de gevoelige huid en werkt
antibacterieel en geurverminderend.

GEHWOL FUSSKRAFT®
Fusskraft is het paradepaardje van Gehwol en wordt uitsluitend door de pedicure en schoonheidsspecialiste verkocht.
Essentiële olie van Rozemarijn, Bergden en Lavendel vormen de basis van de Fusskraft producten en hebben een verfrissende, verkwikkende werking. Antiseptica voorkomen voetschimmel en jeuk. De zweet- en
geurvorming wordt genormaliseerd.

Fusskraft Blauw* - VERNIEUWD: méér hydratatie
Urea houdt het water vast in de huid en vermindert hyperkeratose en jeuk. Glycerine bindt het vocht tussen de huidcellen en
maakt de huid soepel. Aloë Vera hydrateert en vernieuwd

de huid, ideaal voor de meest droge, gevoelige huid.
Fusskraft Groen*
Tegen transpirerende voeten. De zweet- en geurvorming wordt
genormaliseerd, de voeten worden fris, reukloos en soepel.

Fusskraft Mint
Verkoelende voetbalsem met Pepermuntlotion die direct intrekt. Dun op de voeten aanbrengen en licht inmasseren. Maakt
de huid niet vet.

Fusskraft Rood (droge en gesprongen huid / normale
huid)
Kamfer en paprika, en gemberextracten stimuleren de doorbloeding en verwarmen de voeten. Verlicht vermoeide, belaste
en pijnlijke voeten.

GEHWOL FUSSKRAFT®

Fusskraft Been-Vitaal*
Balsem voor de dagelijkse vitaliserende verzorging van vermoeide benen en voeten. Trekt snel in en verfrist. Avocadoolie, algenextracten en Vitamine E verzorgen de huid en
verminderen droge plekken. Toverhazelaar heeft een adstringerende werking op de aders.

Fusskraft Kruidenlotion*
Deze spray deodoriseert, verkoelt en verfrist de vermoeide
voeten. Voorkomt eelt en houdt de huid soepel.

Fusskraft Verwarmend Voetbad
Voetbad concentraat op basis van Rozemarijn en Paprika, dat
snel door de huid wordt opgenomen en zorgt voor een langdurige voetwarmte.

Fusskraft Kruidenbad
Verzacht eelt, gaat ruwe, gesprongen voeten tegen. Deodoriseert en normaliseert de zweetvorming.

Fusskraft Hydro-Lipide Lotion *
Deze snel intrekkende crème-lotion verzorgt de droge, vochtarme huid van de voet en de benen. De vocht- en vetbalans
herstelt en de beschermfunctie van de huid kan weer optimaal functioneren.
* ook geschikt voor diabetici

GEHWOL med®
Gehwol med® omvat een specifieke groep, probleemoplossende producten binnen het Gehwol gamma.
U herkent ze aan het aesculaap teken, wat staat voor de bijzonder hoge werkzaamheid.
De Gehwol med® producten zijn speciaal ontwikkeld voor het oplossen van hardnekkige voetproblemen,
zoals kloven, overmatige transpiratie en schimmelaandoeningen.
Bovendien zijn zij zeer geschikt om de diabetische voet optimaal te verzorgen.
De producten bevatten hoge concentraties natuurlijke werkstoffen zoals bijvoorbeel allantoïne, panthenol en jojobaolie. Deze worden aangevuld met actieve werkstoffen zoals clotrimazol, farnesol en salicylzuur, voor een directe oplossing van het voetprobleem.

med Klovenzalf *
Crème ter behandeling van de sterk vereelte, gesprongen, droge en
ruwe huid en bij extreme voetbelastingen. Beschermt effectief en voorkomt huidscheurtjes, kloofjes, rode verkleuringen en daarbij optredende complicaties.
Bij kloven: de Klovenzalf royaal op de kloven aanbrengen en afdekken met
een pleister of verbandje. Dit gedurende een aantal uren laten intrekken.
Bij een droge en ruwe huid: 1-2 maal per dag de huid goed inwrijven.

med Lipidro-Crème *
Een (zeer) droge huid heeft zowel vocht als vetten nodig. GEHWOL Lipidro-Crème biedt de droge huid beide ingrediënten in evenwichtige
hoeveelheden: huidvriendelijke lipiden (vet) en hydro (water en vochtbindende stoffen zoals ureum, glycerine en aminozuren). Ook geschikt
voor diabetici (niet geparfumeerd).

med Voetdeo Crème *
Manuka-olie en zinkoxide rekenen definitief af met onaangenaam ruikende voeten. Deze milde vette crème heeft een brede werking en beschermt tevens tegen bacteriën en schimmels. Bij dermatologisch onderzoek uitermate geschikt bevonden voor de hygiëne van de voeten.
* ook geschikt voor diabetici

GEHWOL med®
med Nagelweker
Buitengewoon effectief bij het voorkomen van ingroeiende
teennagels. Harde nagelranden en de nagelriemhuid worden zacht. Droge nagelriemen worden kort na het inwerken elastisch en kunnen teruggeschoven worden.

EFFECTIEVE ANTI-SCHIMMELBEHANDELING

med Nagel- en huidbeschermingsolie /
-crème *
De schimmelbestrijdende werkstof clotrimazol
beschermt tegen voetschimmel. Tarwekiemolie zorgt ervoor dat broze, ruwe nagels weer
elastisch worden en een natuurlijke zijdeglans
krijgen.
De olie is iets vetter dan de crème.

med Voetpoeder *
Dit voetpoeder is dankzij de toevoeging van
clotrimazol uitermate geschikt voor de bestrijding van voetschimmel.

med

®

eerste hulp bij voetproblemen

GEHWOL®
Balsem (normale huid / droge gesprongen huid)
Een weldadige, vitaliserende balsem voor vermoeide voeten. Rozemarijn en Lavendel verzorgen, ontspannen en deodoriseren de huid. Menthol verkoelt. De huid is soepel, glad en bestand tegen de alledaagse
belastingen. In de variant voor de droge huid is lanoline en avocado olie
toegevoegd voor een snelle verbetering van de huidconditie.

Beenbalsem
Allantoïne, Bisabolol en Panthenol werken weldadig bij zichtbare rode
haarvaatjes. De venen worden versterkt, en samengetrokken, voor een
mooie, gladde en zachte huid. Bij regelmatig gebruik verminderen de
huidverkleuringen en vermoeidheid.
Speciaal aanbevolen bij vermoeide benen tijdens de zwangerschap.

Voetfris-Balsem
Voor branderige voeten, bijvoorbeeld na een dag winkelen of veel staan,
is GEHWOL Voetfris-Balsem een ware verademing, dankzij de langdurig
verkoelende werking van pepermuntolie en menthol.

Warmte-Balsem
GEHWOL Warmte-Balsem is ideaal voor iedereen die vaak last heeft van
koude voeten. Spaanse peper en rozemarijn bevorderen de doorbloeding en geven een aangenaam gevoel van warmte.

Voetdeo met verstuiver
Een vitaliserende, verfrissende en langwerkende voetdeodorant. Desinfecteert en beschermt effectief tegen schimmelaandoeningen. Kan in
schoenen of sokken worden gespoten (even laten indrogen).

Voetpoeder
Een speciaal poeder met de desinfecterende werkstoffen in een sterk
absorberende basis. Houdt de voeten droog, soepel en geurvrij. Voorkomt voetschimmel en ruikt lekker fris. Tip: strooi ook in de sokken.

GEHWOL®
Badzout
Dit licht alkalisch badzout herstelt de vetbalans van de huid, reinigt
grondig en maakt de huid weer soepel.

Voetbad
Verweekt eelt, likdoorns en knobbels. Helpt tegen pijnlijke, branderige en transpirerende voeten. De doorbloeding wordt bevorderd en
de voeten blijven langere tijd warm.

Crème Voetbad
Een huidherstellend, verfrissend en vitaliserend badconcentraat met
Lavendel en Valeriaan, voor pijnlijke en vermoeide voeten. Reinigt en
maakt de voethuid zacht en soepel. Regelmatige voetbaden beschermen tegen bacteriën en deodoriseren langdurig.

BESCHERMING VOOR ACTIEVE MENSEN
Voetcrème
Een beproefd middel ter voorkoming van blaren tijdens lange wandeltochten, sport of het inlopen van nieuw schoeisel. Het vormt een
filmlaag op de huid, waardoor blaarvorming wordt voorkomen. Ook
zeer effectief tegen overmatig zweten, eeltvorming en voetschimmel. De stimulering van de bloedcirculatie brengt de voeten in conditie en bevordert het genezingsproces van wonden en blaren. Deodoriseert en beschermt tegen bacteriën.
Voor een lange wandeling: de huid royaal (+ 1 mm dik) insmeren, een
kwartier laten drogen en dan sokken en schoenen aantrekken.

Extra
De universele voetcrème voor de verzorging en bescherming van
sterk belaste voeten. Daarnaast heeft GEHWOL Extra een positief effect op koude voeten, wintertenen en overmatige voettranspiratie.

GEHWOL® - EELT &GEHWOL®
LIKDOORNVERWIJDERING
Eelt Pasta
Bevat Salicylzuur en zorgt voor het snel verwijderen van eelt, knobbels en likdoorns. Na enkele dagen worden de eeltplekken zacht en
wit en laten zich (na een warm GEHWOL Voetbad) gemakkelijk en
pijnloos verwijderen.

Fluid
Behandelt ingegroeide nagels, eelt en likdoorns. Verzorgt de nagels
en maakt de harde huid rondom soepel. Ontstekingswerend.

Likdoorn-tinctuur - Extra sterk
Hooggeconcentreerd in salicylzuur, grote dieptewerking. Allantoïne
en Bisabolol verzachten tegelijkertijd de huid. Gebruiken onder professionele begeleiding.

Likdoornpleister - Extra sterk
Een kant en klare oplossing voor het verweken van likdoorns. Bevat
salicylzuur.

Eeltschuurblokje
HAND &
NAGELVERZORGING

Gerlan Nagelzorg
Broze en gescheurde nagels worden weer soepel, dankzij de vochtinbrengende werking. Bevordert de nagelgroei en ondersteunt de
behandeling tegen nagelschimmel.

Gerlan handcrème
Voor de dagelijkse verzorging van handen die veel in aanraking
komen met desinfecterende producten. Snel intrekkende, vochtinbrengende handcrème met Aloë Vera, Jojoba en Bisabolol. Beschermt tegen bacteriële infecties.

GEHWOL® POLYMEER DRUKBESCHERMING

Teenbeschermdop x 2
S/M/L

Teenbeschermring G x 2
S/M/L

Knobbelkussen
G x1

Teenkap x 1

Teenverdeler x 3
klein / groot

Teenkap G x 2
S/M

Correctiering G x 3

Voorvoetbescherming

Hamerteenkussen polymeer

Teenspreider x 3
S/M/L

alles voor het welzijn van uw voeten

Voor advies en verzorging met GEHWOL producten kan u vertrouwen op uw professionele voetverzorger.

