RODE EN GEVOELIGE HUID VAN DE GEHELE VOET
Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u FungeX® Sokken gebruikt. Gooi deze bijsluiter niet weg.
FUNGEX® SOKKEN
• Één enkele en hygiënische applicatie
• Eenvoudig en snel voor de gehele voet
• Vermindert onaangename geur
• Verzacht de rode en gevoelige huid tussen
de tenen en van de voeten
• Voedt en beschermt de huid tussen de tenen
en van de voeten
• Ruwe huid bij eelt wordt weer zacht en glad

5. GEBRUIK DOOR KINDEREN OF OUDEREN
FungeX® Sokken kunnen worden gebruikt bij
volwassenen en kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar
en ouder.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat zijn FungeX® Sokken?
2. Hoe gebruikt u de FungeX® Sokken?
3. Ingrediënten
4. Inhoud
5. Gebruik door kinderen of ouderen
6. Zwangerschap en borstvoeding
7. Waarschuwingen
8. Bewaren

7. WAARSCHUWING
Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken
onder de leeftijd van 12 jaar. Alleen voor gebruik op de
voeten. Vermijd contact met de ogen en de beschadigde
huid. Alleen voor uitwendig gebruik. Verwijder elk
product, zoals nagellak, voor gebruik. Gebruik het
product niet als u overgevoelig bent voor één of
meer van de ingrediënten. Als het irritatie geeft, zoek
dan medisch advies. Raadpleeg een arts als u diabeet
bent of lijdt aan een slechte bloedsomloop. U kunt een
koud, tintelend gevoel ervaren tijdens het gebruik,
dit is normaal. Als u rondloopt terwijl u de sokken draagt,
doe dit dan voorzichtig. Er bestaat gevaar voor uitglijden
en mogelijk scheuren van de sokken, waardoor vlekken
op de vloer of kleding kunnen ontstaan.

6. ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van
FungeX® Sokken bij zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven.

1. WAT ZIJN FUNGEX® SOKKEN?
Een enkele en hygiënische toepassing die de rode en
gevoelige huid tussen de tenen en van de voeten
verzacht en onaangename geur vermindert met één
enkele 30 minuten durende toepassing.
2. HOE GEBRUIKT U DE FUNGEX® SOKKEN?
Verwijder alle producten van uw voeten, bijvoorbeeld
nagellak, voorafgaand aan gebruik.
1. Gebruik een schaar om de FungeX® Sokken langs de
aangegeven lijnen te knippen.
2. Plaats sokken over uw voeten en zorg ervoor dat
deze comfortabel zit.
Sluit de sokken met de zelfklevende strips.
3. Draag de sokken gedurende 30 minuten. Verwijder de
sokken na 30 minuten. U hoeft uw voeten niet te
wassen. Laat uw voeten op natuurlijke wijze drogen aan
de lucht.

Dit is een product voor eenmalig gebruik. Gooi de sokken
na gebruik weg.
8. BEWAREN
Bewaar op kamertemperatuur. Blijf uit de buurt
van open vuur. FungeX® Sokken kunnen 6 maanden
na opening gebruikt worden.
Ga voor meer informatie over de FungeX® Sokken of
voor tips over hygiënische voeten naar www.fungex.nl
FungeX® Sokken is een cosmetisch product.
DISTRIBUTEUR
Nia Care BV
Franciscusweg 277
1216 SG Hilversum
Nederland

FABRIKANT
TheOTCLab
Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam
Nederland
www.theotclab.com

3. INGREDIËNTEN
Water, Alcohol, Butylene Glycol, Propanediol, Glycolic
Acid, Sodium, Hydroxide, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Piroctone Olamine,
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
4. INHOUD
1 paar FungeX® Sokken, geschikt voor voetmaten
tot maat 48 EU.

2 x 18 ml
V9770801
19C1
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