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Uma vida em que nunca mais terás que te vestir à pressa para ir
à farmácia ao meio da noite, porque se acabaram os tampões e
não deste conta.
Uma vida onde nunca irás perguntar se tens um fio a sair por
baixo do teu bikini.
Uma vida em que não terás pesadelos por usar uma casa de
banho sem caixote do lixo.
Então: o que vais fazer com todo este tempo extra? O que é que
vais fazer com o dinheiro que não vais gastar em pensos e
tampões todos os meses?
As possibilidades são infinitas!!

Bem-vinda à tua nova vida!

PRONTA PARA

A TUA NOVA
L I  B E R D A D E ?
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SEM IDAS

URGENTES

ÀS
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COMPRAS



PORQUE É QUE É TÃO FANTÁSTICO

9

PORQUÊ OS FUROS?
Pequenos furos à volta do aro 

para criar vácuo.

PORQUÊ CURVADO?
Os nossos designers FUN FACTORY  

realizaram uma investigação extensiva para

criar uma forma que se adapte melhor ao

teu corpo.

SACO TYVEK®

Antimicrobiano; mantém o teu FUN CUP

limpo e pronto a usar

Suficientemente pequeno para a tua mala

ou porta-luvas.

SILICONE SEGURO PARA O CORPO E AMIGO DO AMBIENTE
Lave e reuse durante anos;

Não causará secura nem micro rasgões (contrariamente aos
tampões);

PROTECÇÃO ATÉ 12 HORAS
Passa menos tempo a pensar na tua menstruação;

Seguro na prática de natação, aulas de dança e tudo o que
mais gostas de fazer;

MOLDADO PARA O MÁXIMO CONFORTO
Com relevo para fácil aderência;

Diverte-te mais - ótimo para preliminares;

A ponta firme e cónica facilita o ajuste;

GÉNERO NEUTRO
Discreto - desaparece durante a sua rotina diária;
Sem embalagem ultra feminina ou saco de
armazenamento floral;
Compatível com jogos sexuais;



ESCOLHE O TEU FUN CUP
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Escolher a partir de 3 KITS FUN CUP:

TAMANHO A 
Para um fluxo mais leve e feito com
silicone mais firme, para maior
controle e ajuste ao colocar; 

TAMANHO B 
Para um fluxo mais intenso e feito
com silicone mais suave, para um
encaixe confortável que suporta um
fluxo intenso sem se sentir intrusivo; 

FUN CUP KIT EXPLORE (A + B)
Encontra o tamanho certo para ti ou
usa um para os dias de fluxo mais
intenso e outro para os dias de fluxo
mais leve.
Na fase de teste do produto, 80% das
utilizadoras do FUN CUP reportaram 
 utilizar tamanhos diferentes em
diferentes dias do seu ciclo.

Se não tiver a certeza, o KIT EXPLORE
é um bom começo!

Porque os corpos são diferentes, não há
regra fácil e rápida para encontrares o
teu tamanho ideal. (O tamanho ideal
pode mudar dependendo do dia, se tens
fluxo intenso ou suave). 
Em geral, o copo A sendo menor, é ideal 
para iniciantes ou com canal vaginal mais curto,
enquanto o tamanho B pode ser mais eficaz para
mulheres com mais de 30 anos ou que tenham tido
parto vaginal.



PORQUÊ UM COPO MENSTRUAL
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SÃO SAUDÁVEIS, CONFORTÁVEIS E CONVENIENTES

Talvez a melhor coisa de usar um FUN CUP, seja esqueceres que
estás a usar um de todo! Em vez de teres que mudar o tampão de 4
em 4 horas, podes sair com um FUN CUP durante todo o dia sem 
preocupações!

Além disso, a sua forma ligeiramente curva-
da é concebida para se adaptar melhor ao
teu corpo, tornando-o super confortável.
A base tem um relevo ligeiro para fácil
aderência e segurança ao colocar, e a ponta
afunilada de silicone torna o ajuste mais
fácil.

Podes correr, nadar, fazer ginástica a nível olímpico ou qualquer
outra coisa que normalmente farias com um FUN CUP. Com um
pouco de lubrificante à base de água, podes mesmo colocá-lo
antes do seu período, se quiseres evitar imprevistos.

Preocupada com o que estás a colocar no teu corpo? 
O FUN CUP é feito de silicone cirúrgico - um material
hipoalergénico e seguro para o corpo, fácil de limpar e onde as
bactérias não aderem.

PREOCUPE-SE
MENOS

EXPLORE
MAIS



TORNAM O SEXO MELHOR

Sabes aquela sensação de quando tiras o tampão e sentes tudo seco?
Não é divertido e não é uma forma confortável de começar uma
sessão de sexo.
Para além disso, inserir e retirar o tampão pode deixar microfissuras,
deixando-te mais suscetível a infeções.

Quando tiras o FUN CUP não precisas de despejar
metade de um frasco de lubrificante para   

Para além disso, podes divertir-te de 

outras formas enquanto usas o FUN 

CUP: sexo  oral, masturbação ou até 

mesmo  uma penetração superficial  
com dedos ou com um brinquedo.

EU NÃO POSSO
EU ESTOU

MENSTRUADA
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iniciares o ato sexual.
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POUPA DINHEIRO
Uma utilizadora média de tampões gastará cerca de 100€ por ano
neste artigo.
O FUN CUP é apenas uma fração disso. Não só se paga por si
próprio em poucos meses, como podes continuar a utilizá-lo em
segurança durante anos.

SÃO AMIGOS DO AMBIENTE
Entre pensos, tampões e aplicadores, alguém que usa produtos
menstruais descartáveis gera cerca de 250 a 300 quilos de
resíduos ao longo de uma vida inteira.
O teu FUN CUP pode ser usado em segurança por 
incontáveis vezes, praticamente sem desperdício.

FABRICADO
NA

ALEMANHA

MENOS
É MAIS



SEM
MAIS

GRANDES
SURPRESAS
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DOBRAR EM C

DOBRAR EM BICO

COMO COLOCAR:
Se é a primeira vez que usas um copo menstrual, experimenta o FUN
CUP quando tiveres com tempo para testares.

- Encontra uma posição confortável com as pernas afastadas -
senta-te na sanita ou apoia uma perna num suporte.
- Dobra o copo. (Ver diagramas)
- Mantendo-o dobrado, introduz o FUN CUP. Molhar ou usar um
pouco de lubrificante à base de água pode ajudar.
- Empurra-o até ao limite e depois solta-o.

O copo abrirá, cobrindo o teu colo do útero. Para criar um vácuo,
torce o FUN CUP (segurando dos lados ou na ponta de silicone),
enquanto o mantém para baixo com os seus músculos pélvicos.
Certifique-se de que o FUN CUP cobre o seu colo do útero tocando
com os dedos nas laterais. Para ter a certeza que está bem
colocado, tenta puxar suavemente, se sentires resistência é porque
está no sítio certo.
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o teu saco FUN CUP's 
é muito fácil de limpar!

Basta lavá-lo com água e 
se necessário com

sabão e deixar 
secar ao ar

PARA REMOVER E ESVAZIAR

O teu FUN CUP está preso às paredes vaginais por vácuo, para evitar
fugas. Para o retirar confortavelmente, é necessário que esse vácuo
seja quebrado.
Usa os músculos do pavimento pélvico para empurrar o FUN CUP
para baixo, depois aperta-o entre dois dedos para quebrar o vácuo,
ou insere um dedo e quebra o vácuo manualmente, pressionando
contra a lateral do copo. Aperta o FUN CUP e puxa-o para fora,
mantendo-o na vertical. De seguida esvazia-o na sanita. Lavar com
sabão suave e água morna.

DEPOIS DA TUA MENSTRUAÇÃO

Lava o teu FUN CUP, seca-o e guarda-o no saco. Deves também
esterilizá-lo fervendo-o durante três minutos. 
Para limpar o saco, basta lavar com sabão e água, depois deixá-lo
secar ao ar.
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TUDO O QUE QUERES SABER E TENS MEDO
DE PERGUNTAR
É SEGURO USAR O FUN CUP O DIA TODO?

Claro que sim. O FUN CUP é feito de silicone hipoalergénico médico
e por esse motivo as bactérias prejudiciais não aderem ao copo 
 nem liberta quaisquer substâncias químicas no teu corpo. 
Basta lavá-lo pelo menos uma vez em cada doze horas.

OK, MAS NÃO É NOJENTO? VER AQUELE SANGUE TODO?

Se não te sentes confortável com a tua menstruação, o FUN CUP
pode ser desafiante. Mas não é mais desconfortável do que
qualquer outra forma de lidar com o período. Imagina que estás a
enxaguar uma chávena uma ou duas vezes por dia e compara isso
com o facto de andares com o fio do teu tampão com alguma
urina acidentalmente impregnada, junto na tua roupa interior...
Já não parece tão mau pois não?

E SE EU ESTIVER NUMA CASA
DE BANHO PÚBLICA E NÃO 

PUDER PASSAR O MEU COPO
POR ÁGUA?

Sem problema. Limpa-o apenas
com um pouco de papel higiénico e

volta a colocá-lo.

FABRICADO 
NA

ALEMANHA

SILICONE
HIPO

ALERGÈNICO
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MEDITE 
SOBRE ISTO:

Os tampões perturbam o 

equilíbrio do pH da tua

vagina. o FUN CUP 

não o faz.

E SE EU TIVER UM FLUXO INTENSO?

Muitas utilizadoras esvaziam o FUN CUP a cada doze horas.
Em situações de fluxo mais intenso, podem esvaziá-lo com mais
frequência ou usar o TAMANHO B.

POSSO IR À CASA DE BANHO ENQUANTO ESTOU A USAR O FUN CUP?

Com certeza! O silicone é macio e flexível o suficiente para não
impedir o corpo de fazer o seu trabalho. Quando se trata dos
movimentos do intestino, algumas pessoas conseguem manter o
copo colocado sem problemas, enquanto outras acabam por
retirar o copo e voltam a colocá-lo depois de terminar o que as
levou à casa-de-banho em primeiro lugar :)

E SE HOUVER FUGAS?

Há duas situações em que o copo  é
suscetível de ter fugas: quando é deixado
demasiado tempo sem despejar e quando
está a aprender a usá-lo.

As fugas podem ser resolvidas esvaziando o copo
com mais frequência em dias de fluxo mais intenso,
e não é uma má ideia usares o teu FUN CUP com um penso
higiénico reutilizável até estares confiante.

SEM
STRESS
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EXPERIMENTEI UM COPO E DESISTI APÓS UM DIA. PORQUE SÃO
TÃO COMPLICADOS?

Recomendamos que dês a ti própria pelo menos dois ciclos para
te habituares ao FUN CUP. Há um tempo de aprendizagem, no
entanto os benefícios definitivamente valem o esforço inicial.
Ajuda se inicialmente  experimentares o copo num sitio onde te
sintas confortável, como em casa, por exemplo.
Explorar um novo produto menstrual
enquanto estiveres num local público,
pode gerar algum stress ou insegurança.

Lembra-te, pode levar algum tempo até te
familiarizares com qualquer novo produto
menstrual.

EU SOU VIRGEM. POSSO USAR O FUN CUP?

Como empresa centrada na sexualidade e na
educação, acreditamos firmemente que colocar 

um copo menstrual no teu corpo não é o mesmo que ter sexo.
Se estás preocupada em manter o hímen intacto, fala com o
teu médico antes de utilizares o FUN CUP.

EU USO DIU. POSSO USAR O FUN CUP?

Fala sempre com o teu médico se tiveres uma preocupação médica.
Se usas o DIU e queres experimentar o FUN CUP, tens que ter em
atenção de que podes agarrar acidentalmente as cordas do DIU
quando apertas o copo para o remover. Esta é uma preocupação
particular logo após a inserção do DIU, uma vez que as cordas
tendem a amolecer e encaracolar contra a cérvix ao longo do
tempo. Se estiveres preocupada em puxar acidentalmente as
cordas, podes pedir ao teu médico para as aparar.

TENHO O ÚTERO INCLINADO. POSSO USAR O FUN CUP?

Isso depende! Esta é outra pergunta para o teu médico. Nem todos
os úteros inclinados têm a mesma inclinação, pelo que poderá ser
possível utilizar o copo sem qualquer problema, ou pode não ser o
produto menstrual indicado para ti.

O FUN CUP IRÁ PIORAR AS MINHAS CÓLICAS?

Não. Na realidade, algumas utilizadoras de copos menstruais têm
significativamente menos cólicas.

SUPERAR
A TUA

MENSTRUAÇÃO!



31

SEM MAIS
FIOS

INCOVENIENTES
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