FICHA TECNICA DOS ADESIVOS TERMO SENSIVEIS MINCIPATCH
Este documento resume a ficha técnica original dos
adesivos termo sensíveis Minci Patch, em versão
traduzida para linguagem Portuguesa.
Nome comercial: Adesivos termo sensíveis Minci Patch.
Fabricado em: França
Fabricante: Laboratórios Larune, Paris
Apresentação:
Embalagem com 30 adesivos individuais termo sensíveis,
embalagem com 60 adesivos individuais termo sensíveis
e embalagem com 120 adesivos individuais termo
sensíveis.

Pessoas com hipersensibilidade a qualquer composto do
produto.
Não aconselhada a utilização
Mulheres gravidas ou em período de amamentação.
Pessoas com doenças autoimunes com restrições de
consumo de iodo, ou compostos derivados de algas.
Pessoas com pruridos, ou eczemas nas zonas da pele
onde se deve colocar o adesivo termo sensível Minci
Patch.
Efeitos colaterais com a utilização do adesivo termo
sensível Minci Patch

Composição: Acrylic Adhesive, Propylene Glycol, Fucus
vesiculosus extract, Alcohol

Não foram detetados efeitos colaterais com a utilização
dos adesivos termo sensíveis Minci Patch.

Substancia ativa: Fucus Vesiculosus Extract

Outros efeitos inesperados do adesivo termo sensível
Minci Patch

Dose diária recomendada: 1 adesivo termo sensível por
dia
Autoridade de saúde notificada: EFSA European Food
Safety Agency
Modo de utilização:
Colocar o adesivo novo no período da manhã ou após um
período longo de sono.
Utilizar um adesivo no ombro/ omoplata durante 24 horas.
Após esse período deve ser substituído
Cada utilização poderá causar um pequeno aumento da
temperatura da pele.
Caso se torne incomodativo ou irritativo retire e lave a
superfície com água em abundância.
Advertência sobre Minci Patch
O consumo de Fucus Vesiculosus presente nos adesivos
termos sensíveis Minci Patch, pode causar
emagrecimento devido à redução dos níveis glicêmicos
no sangue.
Se não pretende emagrecer não utilize os adesivos Minci
Patch.
Não exceda a dose diária recomendada.
Grupo restrito de utilizadores
Pessoas que por indicação médica estejam impedidas de
consumir Fucus Vesiculosus.

Se colocado nas duas a três horas antes de dormir pode
suscitar insónia.
Outras informações importantes
Até ao momento da elaboração deste documento não
foram registadas informações importantes necessárias
para a informação do consumidor.
O adesivo termo sensível Minci Patch é bem tolerado por
cerca de 99,999% das pessoas.
Com o acompanhamento médico pode ser administrado
em doentes em tratamento de obesidade, e diabéticos.
A última atualização desta ficha informativa ocorreu a
15/05/2016 e a próxima revisão ocorrerá de acordo com o
que as autoridades de saúde preveem ou caso de registo
de novos casos importantes para a informação do
consumidor.
Os adesivos termo sensíveis Minci Patch não são um
medicamento, e enquadram-se na categoria de
complemento alimentar.
Em caso de necessidade de esclarecimento adicional,
contactar Formula San em Portugal, por telefone
211308986 ou email info@formulasan.com.

