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Prezado Cliente  
Bem vindo ao crescente grupo de fãs da experiência milkteds. Esperamos que este produto exceda as 
suas expetativas no que diz respeito à moda, tecnologia inteligente e promoção da saúde com vestuário de 
compressão topo de gama.

O Conceito Milkteds 
Muitas vezes existe a perceção de que o vestuário de compressão possui conotações médicas  
e um sentido de obrigação, «tenho de usar ocasionalmente» em vez de «quero usar diariamente». Alguns 
produtos de compressão parecem pouco naturais, causam transpiração, provocam prurido e são difíceis 
de vestir e usar o dia todo. Milkteds foi concebido para criar produtos diferentes para clientes criteriosos, 
proporcionando uma sensação de bem-estar e elegância. Os produtos Milkteds foram concebidos no Reino 
Unido e são produzidos de acordo com os mais elevados padrões italianos, para lhe proporcionar materiais 
de qualidade excecional, inovação de design e conforto com luxo.  Utilizamos uma mistura de fios extraídos 
de proteína láctea (sim, o leite que bebemos!) para criar produtos numa vasta coleção de cores e com um 
toque suave e natural. Os produtos Milkteds podem ser usados diariamente ou em ocasiões específicas, 
como eventos desportivos, durante  
a gravidez, em atividades externas, viagens ou situações de recuperação. 

Os nossos produtos agem de forma «discreta» em segundo plano, através da ciência de compressão 
graduada que atua para prevenir e revitalizar as pernas cansadas e as dores nos pés. As nossas meias 
e vestuário modelador funcionam com o seu corpo para criar uma silhueta mais elegante, tonificada e 
sustentada, sem comprometer o conforto, a facilidade ao vestir e a utilização prolongada. A gama completa 
Milkteds inclui meias, meias abertas à frente, meias sem pé, apoio para a barriga da perna, collants, 
leggings e vestuário modelador. Visite-nos em www.milkteds.com e conheça  
a nossa gama completa. Algumas das nossas características únicas incluem: Tecnologia com patente pendente 
· Bandas fixas de cintura ou punho não constritivas · Mistura de fibras absorvente  
e respirável para manter a pele fresca · Sistema de apoio para o tornozelo, anti-bolhas, multi-zonas  
e almofadado · Compressão graduada para ajudar a circulação · Retenção da forma · Zona dos  
dedos reforçada, sem costuras unida manualmente · Calcanhar reforçado · Costuras planas  
e suaves · Reforço de conforto · Suporte extensível de conforto para a maternidade · Design de  
malha micromassagem tridimensional (3D).

A Nossa Fibra de Leite Sustentável 
A fibra de leite recebeu a certificação internacional de segurança ecológica dos têxteis Oeko-Tex Standard 
100 em abril de 2004, e contém aminoácidos que são benéficos para a saúde. Outras propriedades incluem: 
Fator humidificante natural; nutrição da pele para uma suavidade de seda  
· Desinfetante, antibacteriano e antifúngico · Higroscópico; absorve a humidade · Conforto, toque  
e aparência brilhantes e luxuosos · Duradouro.

Tabela de tamanhos e etiquetas 
Costurada no interior da banda/punho superior, ou cintura, está a seguinte informação: Tamanho (consulte a 
tabela de medidas impressa no interior da embalagem para obter o tamanho adequado) 
· Pé direito ou esquerdo devido ao posicionamento único das características (apenas nas meias) · Fator de 
compressão em milímetros de mercúrio (mm Hg) - exclui o vestuário modelador. As medidas são utilizadas 
como guia para o tamanho aproximado. Não é possível apresentar a compressão exata devido às variações de 
circunferência do tornozelo/barriga da perna/coxa e ao comprimento da perna.
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Instruções de Lavagem e Cuidados 
Pode lavar na máquina com regularidade, num ciclo suave e com detergente suave, a não mais de 30º. 
Evitar amaciadores de roupa, pois podem desgastar as fibras. Não usar lixívia, não passar a ferro nem 
limpar a seco. Adequado para utilização em máquina de secar roupa a baixas temperaturas. Para aumentar a 
duração, utilize uma bolsa de lavagem, e vire sempre o produto do avesso antes  
de lavar. De preferência, os produtos de compressão devem ser substituídos depois de três meses  
de uso regular e seis meses de uso ocasional, para manterem o nível adequado de compressão.

Instruções de Utilização 
As meias milkteds® são mais fáceis de calçar do que outras peças de vestuário com um nível de 
compressão semelhante, não sendo necessários acessórios ou luvas especiais. Embora as nossas meias, o 
suporte de barriga da perna, os collants e as leggings tenham um ajuste graduado, ainda assim conseguirá 
introduzir o pé pela perna. Para evitar a constrição ao nível do joelho, os suportes de barriga da perna/meias 
devem ser utilizados abaixo do nível do joelho. Se forem muito compridas, vá puxando com suavidade para 
baixo e ajuste ao tamanho da parte inferior da perna, tentando  
evitar dobras em todo o seu comprimento. Nos collants e leggings, evite dobras na zona principal  
de compressão, a qual começa no tornozelo e diminui gradualmente até à coxa. Use a palma da mão para 
alisar as dobras.

Não se recomenda vestuário de compressão nas seguintes circunstâncias: 
Contraindicações: Pessoas que sofram de: Celulite, flebite séptica, phlegmasia coerulea dolens, suspeita 
ou diagnóstico de doença arterial oclusiva periférica, insuficiência cardíaca (doenças de descompensação 
cardíaca), diabetes com doença arterial periférica ou neuropatia periférica, revascularização arterial 
periférica, gangrena, neuropatia periférica ou outras causas de incapacidades sensoriais.

Contraindicações relativas:  
Flebite moderada, artrite reumatóide, qualquer problema local que possa piorar com o uso de meias, 
por exemplo, pele sensível tipo «papel», dermatite ou outras dermatoses concomitantes, enxerto de pele 
recente, alergia a fibras proteicas naturais ou a outros materiais utilizados no fabrico (conforme indicado na 
composição do produto).

Exoneração de Responsabilidade – A informação constante nos parágrafos acima citados referentes 
às contraindicações deve ser considerada como um guia, e não como aconselhamento clínico. Em caso de 
dúvida ou preocupação relativamente ao uso dos produtos compressores, deverá solicitar aconselhamento 
médico. A Milkthreads Ltd não se responsabiliza por um uso inapropriado ou contraindicado do produto.

Nota Especial: 
Se notar irritação cutânea ou dores durante a utilização deste produto, retire o produto imediatamente e se 
os sintomas continuarem, consulte um médico.

PO
RT

UG
UÊ

S



®®

SOCKS

TIGHTS & 
 LEGGINGS

SHAPE 
WEAR

COMPRESSION WEAR MADE  
WITH MILK PROTEIN FOR

COMFORT, STYLE & PERFORMANCE

www.milkteds.com




