FICHA TECNICA DOS EMPLASTROS FIXON SKIN® DETOX COM FREETOX®
Este documento resume a ficha técnica original dos
emplastros FIXON SKIN® com FREETOX®, em versão
traduzida para linguagem Portuguesa.
Nome comercial: Emplastros FIXON SKIN®. Detox com
Freetox®.
Fabricado em: França
Fabricante: Laboratórios Larune, Paris
Apresentação:
Embalagem com 10 emplastros com Freetox®,
embalagem com 20 emplastros com Freetox® e
embalagem 40 emplastros com Freetox®.
Composição:
Extrato de vinagre madeira:
(ácido pirolenhoso) é um líquido da seiva da árvore que
não é condensado, diluído ou misturado com qualquer
outra substância semelhante. O ácido é um complexo
puro de vinagre madeira pirolenhoso desenvolvido pela
primeira vez no Japão. Os pesquisadores descobriram
que a seiva de árvore ou vinagre de madeira de algumas
espécies tem uma função desintoxicante. Em muitos
testes do potencial de ácido pirolenhoso, verificou-se que
o vinagre madeira de certas árvores tem uma alta
capacidade de absorção e o vinagre madeira pode ajudar
a absorção de toxinas libertada através da pele.
Os emplastros de desintoxicação contem vinagre
alburno de Eucalyptus, bambu e carvalho.
Isto porque se determinou que a seiva seca das árvores
absorve as toxinas através da pele e têm propriedades
desintoxicantes e esterilizantes.
Extrato vinagre de bambu:
Conteúdo sob a forma de remendos para suportar a
extração destilada de toxinas secas através da pele. Um
estudo mostrou a capacidade das árvores (especialmente
bambu) para purificar grandes quantidades de água
retiradas das raízes para produzir seiva livrar de
moléculas indesejadas (cerca de três litros de água por
dia de bambu quimicamente pura para 30 metros). A
produção de vinagre de bambu tem sido principalmente
desenvolvida no Japão. Os gases produzidos por
combustão são arrefecidos e condensados. Este material
em bruto é extraído vinagre de madeira, que é então
destilado para remover o alcatrão e outros elementos
indesejáveis. O resultado é um líquido de uma cor
amarelo pálido, o qual é então deixada durante um ano e,
em seguida, condensado cinco vezes. Depois do primeiro

processo de extração, o extrato é em seguida seco
durante um período de seis meses antes de ser
considerado bom para ser utilizado para o fabrico de
emplastros.
Digitata Laminaria:
A originalidade da Digitata Laminaria é rica em alginato
que é o mais poderoso captor de metais pesados, uma
vez que não só captura estas toxinas, mas também
promove a eliminação. Mercúrio, alumínio, cádmio,
cobalto e rádio são os metais pesados tóxicos que
gradualmente acumulados no corpo e são responsáveis
por muitas doenças.
Turmalina:
É um mineral natural encontrado no Brasil. A Turmalina
emite iões negativos e infravermelhos distantes (FIR).
Melhora a circulação, elimina o stress, aumenta a
agilidade mental e melhora o sistema imunológico do
corpo. A Turmalina é usada nos emplastros FIXON SKIN
para estimular os pontos reflexos da planta do pé e os
efeitos são semelhantes aos de uma massagem de
reflexologia podal.
Vitamina C:
Promove a absorção de metais pesados e está envolvido
na resistência à infeção. Aumenta a capacidade funcional
de leucócitos (células do corpo que nos defendem contra
agressões externas). Impede a formação de compostos
tóxicos (nitrosaminas). A vitamina C contribui para o
fortalecimento do sistema imunológico glóbulos brancos,
guardas da imunidade. A vitamina C tem propriedades
antioxidantes, isto é dizer, que limita os efeitos nocivos
dos radicais livres. A vitamina C converte diversos metais
pesados e toxinas em sais solúveis e faz remoção, por
exemplo, inativa o monóxido de carbono e dióxido de
enxofre, por isso, proporciona a direta proteção contra a
poluição do ar e tabagismo.
Dose diária recomendada: 1 a 2 emplastros por dia
Autoridade de saúde notificada: EFSA European Food
Safety Agency
Modo de utilização:
1. Remova o emplastro da embalagem e retire o pedaço
da folha de adesivo. 2. De seguida cole o adesivo na sola
do pé antes de dormir e deixe atuar pelo menos 7 horas.
3. Se for a primeira vez que utiliza, coloque em ambos os
pés nos primeiros 3 dias. 4. A partir do 4º dia alterne pé
direito - pé esquerdo no mínimo 14 dias seguidos. 5. Após
esta jornada faça uma pausa de 8 a 20 dias e recomeça
utilizando pelo menos 3 a 4 vezes por semana.
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Advertência sobre FIXON SKIN® com FREETOX®
Não deve ser utilizado em pós-operatório nem para
efeitos de cicatrização ou contenção de ferimentos.
Não deve ser colocado em cima de feridas não saradas
ou cicatrizes recentes, nem em pele com eczema,
pruridos ou outras doenças de pele.
Os pacientes com pé diabético devem retirar o emplastro
com auxílio de água tépida de modo a que não faça
ferimentos na palma do pé.

O emplastro FIXON SKIN® com FREETOX® obteve as
certificações ISO9001, ISO22000. ISO13485, ISO22716.
Os resultados anunciados foram publicados por entidade
independente INTERTEK®.
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.

A utilização em crianças deve ser feita com supervisão de
um adulto.

Com o acompanhamento médico pode ser administrado
em doentes em tratamento de obesidade, e diabéticos.

Não deve abrir a bolsa do emplastro, podendo com isso
danificar irremediavelmente o emplastro.

A última atualização desta ficha informativa ocorreu a
19/08/2017 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.

Se por acidente ingerir algum dos compostos do
emplastro, deve beber muita água e em caso de outros
sintomas consulte um médico Não exceda utilização
diária recomendada.
Grupo restrito de utilizadores

Os adesivos termo sensíveis Minci Patch não são um
medicamento, e enquadram-se na categoria de
complemento alimentar.

Pessoas que por indicação médica estejam impedidas de
consumir qualquer uma das substancias presentes no
emplastro.

Em caso de necessidade de esclarecimento adicional,
contactar Sim Slim Instituit, por telefone 215959944 ou
email info@simslim.pt.

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.
Efeitos colaterais com a utilização do emplastro
FIXON SKIN®
Não foram detetados efeitos colaterais com a utilização
do emplastro FIXON SKIN®
Outros efeitos inesperados do emplastro FIXON
SKIN®
Registaram-se casos de redução do nível de diabetes,
colesterol, dores cronicas e sistémicas, inflamação,
edemas e perda de peso.
Outras informações importantes
O emplastro FIXON SKIN® é composto por substâncias
100% naturais certificadas desde a origem pelo
ECOCERT.

