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FUNGEX® ADESIVO PARA FUNGOS NAS UNHAS
•     Tratamento eficaz para as infeções fúngicas 
     nas unhas
•     Resultados rápidos e visíveis
•     Aplicação fácil e precisa
•     Aplique uma vez por dia
•     8 horas de tratamento contínuo
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1. O QUE É FUNGEX® ADESIVO PARA FUNGOS NAS UNHAS
O FungeX® Adesivo para fungos nas unhas é um dispositivo 
médico revolucionário que proporciona um tratamento 
eficaz e intensivo para o tratamento dos fungos nas unhas, 
unhas deformadas e com descoloração. O FungeX® Adesivo 
para fungos nas unhas oferece cuidados naturais com 
uma libertação contínua dos ingredientes ativos durante 
8 horas. Devido à sua fórmula única oferece também um 
efeito hidratante. A forma especial do adesivo fornece uma 
aplicação prática, simples e eficaz. 

O FungeX® Adesivo para fungos nas unhas trata o fungo das 
unhas, melhora a aparência da unha e reduz a descoloração. 
Os ensaios clínicos com a fórmula de FungeX® demostraram 
resultados visíveis em várias semanas. 

2. MODO DE UTILIZAÇÃO
Limpe a unha e remova o verniz, pó ou óleo antes de cada 
aplicação. Não é necessário limar a unha antes da utilização.

1. Depois de remover a película de plástico transparente (1), 
remova a película fina situada no adesivo em forma de unha 
(2).

2. Posicione o adesivo em forma de unha no centro da unha 
para garantir um tratamento local. Remova a tira branca 
situada na parte inferior do adesivo.

3-4. Enrole as laterais do adesivo firmemente nas laterais da 
unha (do dedo do pé), de seguida enrole o dedo ou a ponta do 
dedo com a parte superior restante.

5. Deixe o FungeX® Adesivo na unha (do dedo do pé) durante 
8 horas para garantir um tratamento intensivo e eficaz, de 
preferência durante a noite. Aplique o adesivo uma vez por 
dia nas unhas afetadas.  

Os melhores resultados são visíveis com tratamentos diários 
enquanto a unha estiver afetada. A duração do tratamento 
varia de acordo com a severidade da condição e deve 
manter-se até que cresça uma unha saudável. Na maioria dos 
casos, uma nova unha crescerá dentro de 6-12 meses. 

3. EFEITOS ADVERSOS POSSÍVEIS
Não existem efeitos adversos conhecidos, desde que 
FungeX® Adesivo para fungos nas unhas seja usado de 
acordo com o modo de utilização.

4. GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO
A fórmula é apenas localmente ativa e, portanto, pode ser 
usada durante a gravidez e amamentação. Para o uso em 
crianças, consulte o seu médico antes do tratamento.

5. PRAZO DE VALIDADE E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
•      Conserve em local fresco e seco e em recipiente  
      hermético à temperatura ambiente. 
•      Mantenha longe do alcance e da vista  
      das crianças.
•      Feche bem a embalagem para conservar os 
      restantes adesivos na bolsa de alumínio, para impedir  
       que sequem.

  6. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
•      Apenas para uso externo.
•      Evite usar sobre pele irritada ou queimada pelo sol e  
      em contacto direto com os olhos.
•      Interrompa o uso se a sua pele ficar avermelhada,  
      inchada ou com comichão durante ou depois da  
      utilização.
•      Não utilize este adesivo se já tiver experienciado uma  
      reação adversa a algum tipo de adesivo.

7. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
14 Adesivos FungeX® para fungos nas unhas

8. INGREDIENTES
Ureia,1,3-Butileno glicol, Ácido fumárico

Todas as questões sobre o produto devem ser enviadas ao 
distribuidor. Para mais informações sobre FungeX® Adesivo 
para fungos nas unhas, por favor visite o site 
www.fungex.pt. 
FungeX® é uma marca registada da TheOTCLab.

DISTRIBUIDOR
Laboratoires Expanscience
Av. António Augusto de 
Aguiar nº 21 4º Esq, 
1050-012 Lisboa 
Portugal

Última revisão: 
novembro de 2019

Leia com atenção este folheto antes de começar a utilizar o FungeX®  Adesivo para fungos nas unhas. 
Não deite fora este folheto.
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