
SOLUÇÃO PARA OS FUNGOS DAS UNHAS

  Sobre Onicomicose (Infeção Fúngica da Unha)

As infeções fúngicas da unha (também conhecidas 
como Onicomicose) podem afetar as unhas dos 
pés ou das mãos. É uma doença relativamente 
comum. O sintoma mais comum de uma infeção 
fúngica da unha é o espessamento e descoloração 
da unha. À medida que a infeção progride, a unha 
pode tonar-se frágil, áspera e desagradável à 
vista, e caso não seja tratada, a pele pode ficar 
inflamada e dorida, com um odor desagradável.

  O que causa a Infeção Fúngica da Unha?

A infeção fúngica da unha surge pelo crescimento 
de fungos debaixo, por cima ou na própria unha. 
Os fungos prosperam em ambientes quentes e 
húmidos. Há muitas causas de infeções fúngicas 
da unha, mas alguns fatores de risco aumentam 
a sua probabilidade de ocorrência – estes fatores 
estão listados abaixo:

  Por exemplo:

• Participação frequente em atividades
   desportivas/atléticas
• Natação em piscinas públicas
• Usar sapatos fechados
• Viver em climas quentes e húmidos
• Mais de 65 anos e diabéticos – mais
   suscetíveis a infeções e infeções fúngicas
   devido ao seu sistema imunitário debilitado
• Portadores de lesões nas unhas

  Como funciona

Myco Clear®, com a sua escova fácil de usar, 
ajuda a tratar e a prevenir a infeção fúngica da 
unha (também conhecida como Onicomicose) 
nos pés e nas mãos.
Myco Clear® atua através da criação de uma 
barreira protetora sobre a unha, que protege as 
estruturas danificadas da unha e previne que 
infeções fúngicas adicionais se desenvolvam.
A combinação dos seus ingredientes atua como 
uma barreira formadora de película mecânica 
que isola a unha de agressores externos e 
ambientais.
Além disso, devido à sua formulação, Myco Clear® 
ajuda a manter o pH ácido da unha, o que auxilia 
a controlar o microambiente da unha afetada: 
criando assim um ambiente adverso, em que os 
fungos da unha não conseguem crescer.
Além de ajudar no tratamento, Myco Clear®

atua de forma a melhorar a aparência e 
condições gerais da unha.

  Como utilizar

Aplicar Myco Clear® pelo menos uma vez por dia 
até haver sinais visíveis de melhoria. Aplicar 
preferencialmente de manhã e/ou antes de dormir 
e evitar molhar as unhas depois da aplicação.
Para resultados ótimos, aplicar Myco Clear® 
solução fúngica para unhas até que o crescimento 
das unhas esteja normalizado e a parte 
danificada da unha tenha desaparecido.
Myco Clear® solução para os fungos das unhas 
também pode ser usado como medida preventiva 
contra o desenvolvimento de micose tópica. 

  Aplicação

1.  Antes da aplicação, lavar cuidadosamente 
as mãos ou os pés

2. Myco Clear® solução para os fungos das 
unhas deve ser aplicada em unhas limpas, 
sem verniz (e sem qualquer resíduo de 
acetona)

3.  É importante aplicar uma quantidade 
suficiente de produto para cobrir toda a 
unha afetada, evitando o contato direto da 
solução com a pele em redor.

4.  Deixe secar, evitando usar meias e / ou 
sapatos pelo menos 2 horas após a 
aplicação

Não aplicar outros produtos na unha, tais 
como vernizes, pós, sprays, etc., já que a 
eficácia de Myco Clear® solução para os 
fungos das unhas pode ser reduzida ou 
comprometida.

 Composição 

ÁLCOOL DESNAT, ÁGUA, UREIA, ÁCIDO LÁTICO, 
ETOXIDIGLICOL, DECILENOGLICOL, POLIQUA-
TÉRNIO-7, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÓLEO DE 
TOMILHO VULGARIS, USNATO DE COBRE.
  
 Composition

ALCOHOL DENAT, AQUA, UREA, LACTIC ACID, 
ETHOXYDIGLYCOL, DECYLENE GLYCOL, 
POLYQUATERNIUM-7, SODIUM HYDROXIDE, 
THYMUS VULGARIS OIL, COPPER USNATE.

 Precauções

 • Myco Clear® é destinado a utilização individual 
e não deve ser partilhado

 • Produto para aplicação tópica apenas nas 
unhas

 • Não aplique o produto na pele e abaixo da 
margem inferior das unhas

 • A aplicação do produto na pele pode causar 
irritação ou dermatite de contato irritativa.

 • Apenas para uso externo
 • Utilizar apenas nas indicações 

especificadas
 • Não aplicar em feridas, pele lesionada ou a 

sangrar.
 • Evitar contacto com os olhos e mucosas (p. ex. 

boca, nariz e outros orifícios corporais): em 
caso de contacto com os olhos ou mucosas, 
lavar abundantemente com água e eventual-
mente procure aconselhamento médico.

 • Líquido inflamável
 • Apenas para adultos
 • Manter fora do alcance das crianças
 • Não ingerir o produto
 • Armazenar num local seco, fora do alcance da 

luz direta, longe de fontes de calor e chamas, 
à temperatura ambiente (entre 5° e 30° C)

 • Não utilizar se a embalagem estiver danificada
 • O produto não foi avaliado durante a gravidez 

e aleitamento. Se está grávida ou a amamen-
tar, consulte o seu médico antes de utilizar.

 • Não utilize após o prazo de validade impresso 
na embalagem

 • Fechar a escova e o frasco depois da 
utilização

 Efeitos indesejáveis

Não se conhecem efeitos secundários resultantes 
da utilização de Myco Clear® quando usado e 
aplicado corretamente de acordo com as 
presentes instruções de utilização. No entanto, 
não utilizar em caso de hipersensibilidade a 
qualquer dos ingredientes. Se tiver quaisquer 
efeitos indesejáveis ou se os sintomas persisti-
rem, informe o seu médico ou farmacêutico.

 Atenção

Em caso de problemas persistentes ou 
recorrentes: informe o seu médico.
Em caso de agravamento dos sintomas ou se 
ocorrer inflamação, reação alérgica ou 
infeção: informe o seu médico.
É importante remover a parte afetada da unha 
durante o crescimento fisiológico da mesma.

 Interações possíveis

Não se conhecem efeitos secundários 
resultantes da aplicação concomitante e 
administração de fármacos antifúngicos 
tópicos ou orais. Em caso de efeitos 
secundários contacte o seu médico ou 
farmacêutico.
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Símbolo Significado

Fabricante

Marca CE emitida pelo Organismo 
Notificado 0477 

Ler folheto informativo antes de 
utilizar o produto

Armazenar entre 5° e 30°C

Não utilizar se a embalagem estiver 
danificada

Prazo de validade

Número de lote

0477
         Biokosmes s.r.l. – socio unico 
         Via dei Livelli 1, 23842
Bosisio Parini (LC) ITÁLIA
Sob a licença de Venture Life Ltd,
Bracknell, RG12 2XB, Reino Unido

www.venture-life.com
Fabricado em Itália

DISTRIBUIDOR: Jaba Recordati, S.A.
Av. Jacques Delors
Ed. Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo
Portugal Tamanho: 4ml         0.14 fl.oz.

130 mm
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