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MEIAS PARA PELE SENSÍVEL, IRRITADA E COM VERMELHIDÃO
Por favor leia com atenção este folheto antes de começar a utilizar FungeX® Meias para Pé de Atleta.
Não deite fora este folheto.
FUNGEX® MEIAS
•
Aplicação única e higiénica
•
Fácil e rápida utilização para todo o pé
•
Simples aplicação das meias
•
Reduz o comichão, a irritação e o odor
desagradável
•
Pele vermelha sensível e irritada entre os
dedos e no pé
O QUE CONTÉM ESTE FOLHETO PARA USO
1. O que é FungeX® Meias
2. Modo de utilização
3. Ingredientes
4. Conteúdo da embalagem
5. Utilização por crianças e idosos
6. Gravidez e amamentação
7. Precauções de utiização
1. O QUE É FUNGEX® Meias
Um produto revolucionário que reduz a comichão, a
irritação e o odor desagradável com uma única aplicação
de 30 minutos.
2. MODO DE UTILIZAÇÃO
Remova qualquer produto dos seus pés, ex. verniz, antes
de utilizar.
1. Use uma tesoura para cortar FungeX® Meias ao longo
das linhas indicativas
2. Coloque as meias sobre os pés e verifique se encaixam
confortavelmente. Sele as meias com as tiras adesivas.
3. Use as meias durante 30 minutos, se usar mais tempo
não existe problema, mas não irá aumentar a eficácia.
Após 30 minutos remova as meias. Não há necessidade
de lavar, deixe o seu pé secar naturalmente.

3. INGREDIENTES
Aqua, Alcohol, Butylene
Glycol, Propanediol, Glycolic Acid, Sodium, Hydroxide,
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Piroctone Olamine, Melaleuca Alternifolia Leaf
Oil.

4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 par de FungeX® Meias tamanho único até ao 48 EU.
5. UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS E IDOSOS
FungeX® Meias pode ser utilizado em adultos e crianças a
partir dos 12 anos de idade.
6. GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO
Não existem dados disponíveis sobre o uso do FungeX®
Meias em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar.
7. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Mantenha fora do alcance e da vista das crianças. Não
deve ser utilizado em crianças com menos de 12 anos. Só
para utilização nos pés. Evite o contacto com os olhos e
com a pele com lesões. Apenas para uso externo. Remova
qualquer produto como o verniz antes de utilizar as
meias. Não use o produto se for hipersensível a um ou
mais ingredientes. Se a irritação persistir, peça conselhos
médicos. Consulte um médico se é diabético ou sofre
de má circulação. Pode sentir uma sensação de frio e
formigueiro durante metade da aplicação. Se andar
enquanto está a utilizar as meias, faça-o com cuidado,
pois existe o risco de escorregar e possivelmente rasgar
as meias, o que pode causar manchas no chão e nas
roupas. Este é um produto de uso único. Deite as meias
fora depois de cada utilização.
8. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Conservar à temperatura ambiente. Mantenha longe
do fogo. FungeX® Meias pode ser utilizado até 6 meses
depois de aberto.
Todas as questões sobre o produto devem ser enviadas
para o distribuidor. Para mais informações, por favor
visite www.fungex.pt.
FungeX® Meias é um produto cosmético.
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