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SOCA WASH’GO - MADRID.WG207 (azul eléctrico)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG - MADRID.WG207 (electric blue)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO - MADRID.WG209 (fuxia)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG - MADRID.WG209 (fuchsia)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO - MADRID.WG211 (preto)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG - MADRID.WG211 (black)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO - MADRID.WG212 (bege)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG - MADRID.WG212 (beige)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO - MADRID.WG213 (mostarda)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG - MADRID.WG213 (mustard)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO - MADRID.WG210 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG - MADRID.WG210 (white)
available sizes 35-45

comfort always clean washable genuine leather.
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SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG403 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-46

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG403 (dark blue)
available sizes 35-46

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG406 (verde)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG406 (green)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG405 (salmão)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG405 (salmon)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG404 (azul)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG404 (blue)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG409 (fuxia)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG409 (fuchsia)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG407 (azul eléctrico)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG407 (electric blue)
available sizes 35-45

higiene e conforto pele genuína lavável.
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SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG410 (branco)
tamanhos disponíveis 35-46

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG410 (white)
available sizes 35-46

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG413 (mostarda)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG413 (mustard)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG412 (bege)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG412 (beige)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG411 (preto)
tamanhos disponíveis 35-46

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG411 (black)
available sizes 35-46

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG4F1 (lores)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG4F1 (lowers)
available sizes 35-42

comfort always clean washable genuine leather.

SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS - PARIS.WG4F7 (quadrados coloridos)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC - PARIS.WG4F7 (colorful square)
available sizes 35-42
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comfort always clean washable genuine leather.

a colocação de presilha 
é opcional em todas as 

socas da linha Wash’Go.
SOCA WASH’GO COM ELÁSTICOS E PRESILHA - PARIS.WG4PF9 (jornal)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG WITH ELASTIC AND STRAP - PARIS.WG4PF9 (newspaper)
available sizes 35-45

backstrap optional in all Wash’Go cloGs.
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SOCA WASH’GO COM FUROS - VENEZA.WG3A03 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG PERFORATED - VENEZA.WG3A03 (dark blue)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM FUROS - VENEZA.WG3A09 (fuxia)
tamanhos disponíveis 35-42

WASH’GO CLOG PERFORATED - VENEZA.WG3A09 (fuchsia)
available sizes 35-42

SOCA WASH’GO COM FUROS - VENEZA.WG3A10 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG PERFORATED - VENEZA.WG3A10 (white)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM FUROS - VENEZA.WG3A11 (preto)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG PERFORATED - VENEZA.WG3A11 (black)
available sizes 35-45

SOCA WASH’GO COM FUROS - VENEZA.WG3A07 (azul eléctrico)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO CLOG PERFORATED - VENEZA.WG3A07 (electric blue)
available sizes 35-45

higiene e conforto pele genuína lavável.
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SAPATO WASH’GO - MILÃO.WG110 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO SHOE - MILÃO.WG110 (white)
available sizes 35-45

SAPATO WASH’GO - MILÃO.WG103 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO SHOE - MILÃO.WG103 (dark blue)
available sizes 35-45

SAPATO WASH’GO COM ELÁSTICOS - ROMA.WG1010 (branco)
tamanhos disponíveis 35-41

WASH’GO SHOE WITH ELASTIC - ROMA.WG1010 (white)
available sizes 35-41

SAPATO WASH’GO - MILÃO.WG111 (preto)
tamanhos disponíveis 35-45

WASH’GO SHOE - MILÃO.WG111 (black)
available sizes 35-45

SAPATO WASH’GO COM ELÁSTICOS - ROMA.WG1011 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

WASH’GO SHOE WITH ELASTIC - ROMA.WG1011 (black)
available sizes 35-41

SAPATO WASH’GO COM ELÁSTICOS - ROMA.WG1003 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-41

WASH’GO SHOE WITH ELASTIC - ROMA.WG1003 (dark blue)
available sizes 35-41

comfort always clean washable genuine leather.
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Pé diabético

ou delicado?

Diabetic or

delicate foot?



Diabetic or delicate foot? The ideal footwear for caring for your feet.

sapato move

 enlaçado especial dos 

cordões para evitar

efeito garrote.

MEIA DIABETIC TECHNIQUE - MN51 (página 57)

DIABETIC TECHNIQUE SOCK - MN51 (page 57)

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - MOVE11 (página 21)

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - MOVE11 (page 21)
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Diabetic or delicate foot? The ideal footwear for caring for your feet.

SEM PALMILHA E SEM CORTIçA (calçante 16)

WITHOUT INSOLE AND WITHOUT CORK (width 16)

SEM PALMILHA E SEM CORTIçA (calçante 13)

WITHOUT INSOLE AND WITHOUT CORK (width 13)

COM PALMILHA E SEM CORTIçA (calçante 15)

WITH INSOLE AND WITHOUT CORK (width 15)

COM PALMILHA E SEM CORTIçA (calçante 12)

WITH INSOLE AND WITHOUT CORK (width 12)

COM PALMILHA E COM CORTIçA (calçante 14)

WITH INSOLE AND WITH CORK (width 14)

COM PALMILHA E COM CORTIçA (calçante 11)

WITH INSOLE AND WITH CORK (width 11)

INfOrMAçãO SObrE O VAlOr CAlçANTE DAS fOrMAS DOS SAPATOS “DIAbETIC TECHNIquE”.
INfOrMATION AbOuT THE WIDTHS Of THE lASTS Of THE “DIAbETIC TECHNIquE” SHOES.

CALçANTE 16 WIDTH 16 CALçANTE 13 WIDTH 13
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SAPATO DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - WALK11 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - WALK11 (black)
available sizes 35-42

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - WALK03 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - WALK03 (dark blue)
available sizes 35-42

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - WALK15 (taupe)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - WALK15 (taupe)
available sizes 35-42

SABRINA DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - GO11 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - GO11 (black)
available sizes 35-42

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - GO03 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - GO03 (dark blue)
available sizes 35-42

SABRINA DIABETIC TECHNIQUE SENHORA - GO15 (taupe)
tamanhos disponíveis 35-42

DIABETIC TECHNIQUE WOMAN SHOE - GO15 (taupe)
available sizes 35-42

Pé diabético ou delicado? O calçado ideal para cuidar dos seus pés.

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13
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Diabetic or delicate foot? The ideal footwear for caring for your feet.

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - DRIFT11 (preto)
tamanhos disponíveis 39-46

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - DRIFT11 (black)
available sizes 39-46

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - DRIFT02 (castanho)
tamanhos disponíveis 39-46

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - DRIFT02 (brown)
available sizes 39-46

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - MOVE11 (preto)
tamanhos disponíveis 39-46

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - MOVE11 (black)
available sizes 39-46

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - MOVE02 (castanho)
tamanhos disponíveis 39-46

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - MOVE02 (brown)
available sizes 39-46

SAPATO DIABETIC TECHNIQUE HOMEM - DRIFTXL11 (preto)
tamanhos disponíveis 39-46

DIABETIC TECHNIQUE MAN SHOE - DRIFTXL11 (black)
available sizes 39-46

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

CALçANTE 13WIDTH 13

XL

CALçANTE 16WIDTH 16
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conforto
saudável

healthy
comfort



CONFORTO 
O seu sistema de construção garante uma grande lexibilidade desde o 
primeiro dia. A forma é adequada aos seus pés: tem uma base que lhes 
permite manterem uma posição anatomicamente correcta e espaço su-
iciente para os dedos. 
A sua palmilha anatómica amovível é macia para absorver os impactos 
da marcha e dar o suporte adequado aos seus pés, mas suicientemente 
irme para não causar instabilidades indesejadas.

SEGURANÇA 
Os sapatos Comfy são antiderrapantes e antiestáticos.

PORQUÊ SAUDÁVEIS?
Porque são fabricados em pele muito macia. Com forro em pele de 
ovelha curtida a vegetal (sem recurso a produtos químicos nocivos ou 
tintas), que previne os problemas ligados à mutação do crómio 6. Não 
causa alergias. Absorve a transpiração. É o produto mais adequado  para 
estar em contacto com a pele humana.
As suas propriedades antiestáticas (descarga da electricidade estática)   
tem um efeito benéico no corpo humano:
· Previne os incómodos choques provocados pela descarga de electrici-
dade estática acumulada.
· regula a temperatura dos pés.
· Tem efeito anti-stress que aumenta o bem-estar do nosso corpo.

COMFORT 
Its construction system ensures great lexibility from the irst day. Its last 
is suited to your feet: it has a base that allows them to maintain an ana-
tomically correct posture and has enough room for the toes. 
Its removable anatomical insole is soft to absorb the impact of walking 
and give proper support to the feet, but is strong enough not to cause 
unwanted instability.

SAFETY 
Comfy shoes are anti-slip and anti-static.

WHY HEALTHY?
because they are made   of very soft leather. Are lined with vegetable 
tanned (without the use of harmful chemicals) sheep leather to avoid 
the problems associated with the chromium 6 mutation. Don’t cause 
allergies. Absorbs perspiration. Are the most suitable product to contact 
with human skin.
Its anti-static properties (discharge of static electricity) have a beneicial 
effect on human body:
· Prevents the inconvenient shocks caused by the discharge of accumu-
lated static electricity.
· regulate the temperature of the feet.
· As an anti-stress effect which increases the well-being of the body.

Healthy feet in healthy shoes.

a palmilha comfy

tem espessura suficiente 
para ser facilmente

substituída por uma

palmilha personalizada 
sem o sapato perder o 

valor calçante.

SANDÁLIA COMFY SENHORA - MARTINICA.C1214 (página 28)

COMFY WOMAN SANDAL - MARTINICA.C1214 (page 28)
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SAPATO COMFY SENHORA - NASSAU.C1011 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - NASSAU.C1011 (black)
available sizes 35-41

SAPATO COMFY SENHORA - NASSAU.C1003 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - NASSAU.C1003 (dark blue)
available sizes 35-41

SAPATO COMFY SENHORA - NASSAU.C1015 (taupe)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - NASSAU.C1015 (taupe)
available sizes 35-41

Healthy feet in healthy shoes.

SAPATO COMFY SENHORA - ARUBA.C711 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - ARUBA.C711 (black)
available sizes 35-41

SAPATO COMFY SENHORA - ARUBA.C703 (azul)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - ARUBA.C703 (blue)
available sizes 35-41

SAPATO COMFY SENHORA - ARUBA.C715 (taupe)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SHOE - ARUBA.C715 (taupe)
available sizes 35-41
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CHINELO COMFY SENHORA - BRASIL.C814 (bronze)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - BRASIL.C814 (bronze)
available sizes 35-41

CHINELO COMFY SENHORA - BRASIL.C811 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - BRASIL.C811 (black)
available sizes 35-41

SANDÁLIA COMFY SENHORA - MALDIVAS.C914 (bronze)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - MALDIVAS.C914 (bronze)
available sizes 35-41

SANDÁLIA COMFY SENHORA - MALDIVAS.C911 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - MALDIVAS.C911 (black)
available sizes 35-41

SANDÁLIA COMFY SENHORA - MARTINICA.C1214 (bronze)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - MARTINICA.C1214 (bronze)
available sizes 35-41

SANDÁLIA COMFY SENHORA - MARTINICA.C1211 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN SANDAL - MARTINICA.C1211 (black)
available sizes 35-41

Pés saudáveis em sapatos sãos.
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Healthy feet in healthy shoes.

SABRINA COMFY SENHORA - CUBA.C515 (taupe)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN MARY JANE - CUBA.C515 (taupe)
available sizes 35-41

SABRINA COMFY SENHORA - CUBA.C503 (azul)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY  WOMAN MARY JANE - CUBA.C503 (blue)
available sizes 35-41

SABRINA COMFY SENHORA - CUBA.C511 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY WOMAN MARY JANE - CUBA.C511 (black)
available sizes 35-41

SAPATO COMFY HOMEM - VOUGA.C1111 (preto)
tamanhos disponíveis 39-45

COMFY MAN SHOE - VOUGA.C1111 (black)
available sizes 39-45

SAPATO COMFY HOMEM - SABOR.C1411 (preto)
tamanhos disponíveis 39-46

COMFY MAN SHOE - SABOR.C1411 (black)
available sizes 39-46

SAPATO COMFY HOMEM - SABOR.C1402 (castanho)
tamanhos disponíveis 39-46

COMFY MAN SHOE - SABOR.C1402 (brown)
available sizes 39-46
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Os sapatos Comfy Stretch destinam-se a pessoas com necessidade 
de sapatos particularmente macios e com capacidade de adaptação a 
alterações morfológicas dos pés, tais como portadores de dedos em 
garra ou em martelo. Para além das restantes características dos sapatos 
Comfy, o espelho é em material extensível com aspecto de pele, adap-
tando-se assim muito facilmente às referidas alterações evitando dor ou 
desconforto.

The Comfy Stretch shoes are for people in need of particularly soft shoes 
and adaptable to morphological changes of the feet, such as claw or 
hammer toes. In addition to the other characteristics of Comfy shoes, the 
upper is made of extensible material with leather appearance. They easily 
adapted to those morphological changes avoiding pain or discomfort.

SAPATO COMFY STRETCH HOMEM - SADO.STRETCH (preto)
tamanhos disponíveis 39-45

COMFY STRETCH MAN SHOE - SADO.STRETCH (black)
available sizes 39-45

SAPATO COMFY STRETCH SENHORA - BALI.STRETCH (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

COMFY STRETCH WOMAN SHOE - BALI.STRETCH (black)
available sizes 35-41

Pés saudáveis em sapatos sãos.

SANDÁLIA COMFY HOMEM - TUA.C1302 (castanho)
tamanhos disponíveis 39-46

COMFY MAN SHOE - TUA.C1302 (brown)
available sizes 39-46

SANDÁLIA COMFY HOMEM - TUA.C1311 (preto)
tamanhos disponíveis 39-46

COMFY MAN SHOE - TUA.C1311 (black)
available sizes 39-46
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os sapatos
totalmente

adaptáveis ao pé.

easily adjusts
to your feet.



Mobile

mobile têxtil
mobile pele

mobile textile
mobile leather



Para facilitar a marcha e ajudar a aliviar a dor dos pés mais sensíveis, 
a Nursingshoes desenvolveu a linha de sapatos Mobile com base num 
conceito original, e algumas características particulares e inovadoras:
· Calçado extralargo com abertura total para facilitar a introdução do pé
e permitir a adaptação a todas as morfologias e patologias;
· Sapatos lexíveis com múltiplas opções de ajuste;
· Sola aderente, leve, confortável e segura.

Mobile

REGULAÇÃO TRASEIRA

BACK ADJUSTMENT

ABERTURA TOTAL NO PEITO DO PÉ

WIDE OPENING OVER THE INSTEP

REGULAÇÃO VARIÁVEL - AJUSTE PERFEITO

VARIABLE ADJUSTMENT - PERFECT FITTING

SAPATO PELE - MOBILE.M111 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

LEATHER SHOE - MOBILE.M111 (black)
available sizes 35-41

MOBILE: totalmente adaptável ao pé.

To make walking easier and help to relieve the pain in more sensitive feet, 
Nursingshoes has developed the Mobile shoe line. based on an original 
concept, it has innovative features:
· Extra-wide shoes with a wide opening for easy insertion of the feet with 
reduced joint mobility.
· Multiple adjustment options to suit every morphology and pathology 
of the foot.
· Adherent sole, lightweight, comfortable and safe.
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SAPATO TÊXTIL - ATLAS.M302 (castanho)
tamanhos disponíveis 35-45

TEXTILE SHOE - ATLAS.M302 (brown)
available sizes 35-45

SOCA TÊXTIL - ALPES.M402 (castanho)
tamanhos disponíveis 35-45

TEXTILE COLG - ALPES.M402 (brown)
available sizes 35-45

SAPATO TÊXTIL - ATLAS.M311 (preto)
tamanhos disponíveis 35-45

TEXTILE SHOE - ATLAS.M311 (black)
available sizes 35-45

SAPATO TÊXTIL - ESTRELA.M211 (preto)
tamanhos disponíveis 35-45

TEXTILE SHOE - ESTRELA.M211 (black)
available sizes 35-45

SAPATO TÊXTIL - ATLAS.M312 (bege)
tamanhos disponíveis 35-45

TEXTILE SHOE - ATLAS.M312 (beige)
available sizes 35-45

MOBILE: easily adjusts to your feet.
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sapatos muito
confortáveis.

truly comfortable
shoes.



Optimum

abraçam
suavemente o pé

a gently hug
to the feet



Os sapatos OPTIMuM são ideais para pés muito sensíveis: a lycra muito 
suave e maleável abraça suavemente o pé, adaptando-se perfeitamente 
e evitando fricção e pressão sobre as zonas mais sensíveis dos pés. A 
palmilha anatómica extraível, muito macia, acomoda suavemente o pé e 
absorve os impactos ao caminhar proporcionando grande conforto.

COMO FUNCIONA
A lycra abraça suavemente os pés sem apertar, evitando fricção e pressão. 
Assim, as zonas sensíveis dos pés são poupadas ao stress causador de 
incómodo e dor. A palmilha anatómica extraível, muito macia, acomoda 
suavemente o pé proporcionando grande conforto.

IDEAL PARA
Pés sensíveis e doridos.

COMPOSIÇÃO E CUIDADOS
lycra.
lavar com a roupa escura até 40º.

The OPTIMuM shoes are ideal for very sensitive feet: the soft and
malleable lycra smoothly embraces the foot, perfectly adapting itself and
avoiding friction and pressure over the foot’s most sensitive areas. The 
removable anatomic insole is very soft and accommodates the foot 
smoothly, while absorbing impacts and providing a lot of comfort.

HOW IT WORKS
The very soft lycra gently embrances the feet without tightening, preven-
ting friction and pressure. This way, the feet’s sensitive areas are spared 
from stress which would cause discomfort and pain. The very soft remo-
vable anatomical insole smoothly accommodates the foot providing a lot 
of comfort.

IDEAL FOR
Sensitive and sore feet.

COMPOSITION
lycra.
Wash in the washing machine at a maximum of 40º.

Optimum

SAPATO OPTIMUM EM LYCRA - AMÊNDOA.O754 (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM SHOE - AMÊNDOA.O754 (beige)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM LYCRA - AMÊNDOA.O753 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM SHOE - AMÊNDOA.O753 (black)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM LYCRA COM CORDÃO - AMORA.O654 (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM SHOE WITH LACES - AMORA.O654 (beige)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM LYCRA COM CORDÃO - AMORA.O653 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM SHOE WITH LACES - AMORA.O653 (black)
available sizes 35-42

Sapatos confortáveis.
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SABRINA OPTIMUM EM LYCRA (fantasia) - NOZ.O2004A (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM FLAT (fantasy) - NOZ.O2004A (beige)
available sizes 35-42

SABRINA OPTIMUM EM LYCRA (relevo) - CAJU.O2003A (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM FLAT (rugged) - CAJU.O2003A (black)
available sizes 35-42

SABRINA OPTIMUM EM LYCRA - AVELÃ.O2004 (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM FLAT - AVELÃ.O2004 (beige)
available sizes 35-42

SABRINA OPTIMUM EM LYCRA - AVELÃ.O2003 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

LYCRA OPTIMUM FLAT - AVELÃ.O2003 (black)
available sizes 35-42

Comfortable shoes.
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Os sapatos OPTIMuM são ideais para pés muito sensíveis: a malha 
muito suave e maleável abraça suavemente o pé, adaptando-se perfeita-
mente e evitando fricção e pressão sobre as zonas mais sensíveis dos 
pés. A palmilha anatómica extraível, muito macia, acomoda suavemente 
o pé e absorve os impactos ao caminhar proporcionando grande con-
forto.

COMO FUNCIONA
A malha muito macia abraça suavemente os pés sem apertar, evitando 
fricção e pressão. Assim, as zonas sensíveis dos pés são poupadas ao 
stress causador de incómodo e dor. A palmilha anatómica extraível, mui-
to macia, acomoda suavemente o pé proporcionando grande conforto.

IDEAL PARA
Pés sensíveis e doridos.

COMPOSIÇÃO E CUIDADOS
Malha sintética.
lavar com a roupa escura até 40º.

The OPTIMuM shoes are ideal for very sensitive feet: the soft and mal-
leable mesh gently embraces the foot, perfectly adapting itself and
avoiding friction and pressure over the foot’s most sensitive areas. The 
extractable anatomic insole is very soft and accommodates the foot 
smoothly, while absorbing impacts and providing a lot of comfort.

HOW IT WORKS
The very soft mesh gently embrances the feet, without tightening, pre-
venting friction and pressure. This way, the feet’s sensitive areas are 
spared from stress which would cause discomfort and plain. The very 
soft removable anatomical insole smoothly accommodates the foot pro-
viding a lot of comfort.

IDEAL FOR
Sensitive and sore feet.

COMPOSITION
Synthetic mesh.
Wash in the washing machine at a maximum of 40º.

Optimum

SAPATO OPTIMUM EM MALHA - LIMA.O102 (azul)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE - LIMA.O102 (blue)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA - LIMA.O101 (branco)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE - LIMA.O101 (white)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O101A (branco)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE WITH LACES - KIWI.O101A (white)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O102A (azul)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE WITH LACES - KIWI.O102A (blue)
available sizes 35-42

Sapatos confortáveis.
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SAPATO OPTIMUM EM MALHA - LIMA.O105 (castanho)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE - LIMA.O105 (brown)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O105A (castanho)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE WITH LACES - KIWI.O105A (brown)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA - LIMA.O104 (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE - LIMA.O104 (beije)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O104A (bege)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE WITH LACES - KIWI.O104A (beije)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA - LIMA.O103 (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE - LIMA.O103 (black)
available sizes 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O103A (preto)
tamanhos disponíveis 35-42

MESH OPTIMUM SHOE WITH LACES - KIWI.O103A (black)
available sizes 35-42

Comfortable shoes.

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O101A (branco)
tamanhos disponíveis 35-42

SAPATO OPTIMUM EM MALHA COM CORDÃO - KIWI.O102A (azul)
tamanhos disponíveis 35-42
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LÃ NATURAL:
CONFORTO E

PÉS QUENTES

NATURAL WOOL:
COMFORT AND

WARM FEET



confortáveis

e económicas

low price,

great comfort

basic economic



SOCA BASIC ECONOMIC - MELIDES.BE610 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

BASIC ECONOMIC CLOG - MELIDES.BE610 (white)
available sizes 35-45

SOCA BASIC ECONOMIC - MELIDES.BE603 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-45

BASIC ECONOMIC CLOG - MELIDES.BE603 (dark blue)
available sizes 35-45

SOCA BASIC ECONOMIC - MIRA.BE6A10 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

BASIC ECONOMIC CLOG - MIRA.BE6A10 (white)
available sizes 35-45

SOCA BASIC ECONOMIC - MIRA.BE6A03 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35-45

BASIC ECONOMIC CLOG - MIRA.BE6A03 (dark blue)
available sizes 35-45

SANDÁLIA BASIC ECONOMIC - MOLEDO.BE511 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

BASIC ECONOMIC SANDAL - MOLEDO.BE511 (black)
available sizes 35-41

CHINELO BASIC ECONOMIC - NAZARÉ.BE311 (preto)
tamanhos disponíveis 35-41

BASIC ECONOMIC SANDAL - NAZARÉ.BE311 (black)
available sizes 35-41

basic economic

A very comfortable line of sandals for work or leisure. Its comfortable 
anatomical insole gently accommodates the foot and supports the longi-
tudinal arch and metatarsal area. Absorbs walking impacts and prevents 
tired feet and legs. Can be easily replaced by a personal orthosis.

linha de sandálias muito confortáveis para uso proissional e de lazer. 
A palmilha anatómica acomoda gentilmente o pé e apoia suavemente o 
arco longitudinal e a região metatársica. As suas propriedades “shock
absorver” propiciam um caminhar repousado. Pode facilmente ser subs-
tituída por uma palmilha personalizada.

Uso proissional ou de lazer.
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12.725.3 sapato pós-cirúrgico com tacão

A sola com inclinação de 15° desloca o peso do corpo para a parte central do pé 
e calcanhar e reduz a pressão no antepé em 57%. Protege a área do antepé, e 
subtrai toda a pressão da cabeça dos metatarsos e dedo durante a marcha. fa-
bricado em forma neutra: adapta-se aos dois pés. O fecho por tiras de velcro se-
gura o pé irmemente no sapato reduzindo o atrito e a derrapagem do calcanhar 
e permite uma fácil adaptação a pés com deformações ou com ligaduras.
Indicações: operações ao joanete e dedo em martelo. Também indicado para 
o tratamento de úlceras em diabéticos. foi desenhado especiicamente para 
recuperações pós-cirúrgicas no antepé, de feridas ou úlceras presentes sob as 
cabeças dos metatarsos ou dedos dos pés. qualquer situação que requer uma 
descarga da pressão no antepé.
unidade de venda: 1 pé
Tamanhos disponíveis: 1(34/35), 2(36/37), 3(38/40), 4(41/43), 5(44/46)

CALÇADO PÓS-CIRÚRGICO

12.725.5 sapato pós-cirúrgico sem tacão

reduz a pressão no calcanhar em 26%. A forma quadrada da planta dá mais 
espaço, permitindo a utilização de mais material de penso. fabricado em forma 
neutra: adapta-se aos dois pés. O fecho por tiras de velcro segura o pé irme-
mente no sapato reduzindo o atrito e a derrapagem do calcanhar e permite uma 
fácil adaptação a pés ligados. 
Indicações: tratamento de fascite plantar, úlceras e pós-operatório a tecidos 
moles ou partes ósseas do calcanhar. feridas ou úlceras no calcanhar. qualquer 
situação que requer uma descarga da pressão no calcanhar.
unidade de venda: 1 pé
Tamanhos disponíveis: 1(34/35), 2(36/37), 3(38/40), 4(41/43), 5(44/46)

12.720.1 sapato pós-cirúrgico

fabricado em forma neutra: adapta-se aos dois pés. O fecho por tiras de velcro 
segura o pé irmemente no sapato reduzindo o atrito e a derrapagem do calca-
nhar e permite uma fácil adaptação a pés com deformações ou com ligaduras.
Indicações: pós-cirurgia na zona do antepé e dedos.
unidade de venda: 1 pé
Tamanhos disponíveis: 1(34/36), 2(37/38), 3(39/41), 4(42/44), 5(45/46)
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EQUIPAMENTO DE
PROTECÇÃO INDIVIDUAL.



calçado

de segurança

E.P.I.



SOFT
Soca em Tr para todos os ins. Sector alimentar, limpezas, saúde e 
jardim. Completamente fechada. Com palmilha de conforto em poliure-
tano macio. Para utilização em situações de risco mínimo.

E.P.I.

SAFE WAY COZINHA - A711 (branco)
tamanhos disponíveis 35-45

SAFE WAY COZINHA - P313 (preto)
tamanhos disponíveis 35-46

SAFE WAY COZINHA - P311 (branco)
tamanhos disponíveis 35-46

SOFT.01 (branco)
tamanhos disponíveis 35/36-45/46

SOFT.02 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35/36-45/46

SAFE WAY COZINHA
O material microporoso “texiber” permite a respiração do pé tão boa 
como a pele. Antiderrapantes, com biqueira de aço, antiestáticos e certi-
icados. Uso exclusivo em cozinha.

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL.
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HOTEL-CLOG + HOTEL-CLOG AN
Alternativa económica para soca proissional. Antiderrapantes, anti-
estáticas (versão HClOG AN), esterilizáveis, certiicadas e duráveis.

SAFE WAY PVC SEM BIQUEIRA DE AÇO - S014 (branco)
tamanhos disponíveis 36-45

SAFE WAY PVC COM BIQUEIRA DE AÇO - S504 (branco)
tamanhos disponíveis 36-45

HCLOG AN 01 (branco)
HCLOG 01 (branco)
tamanhos disponíveis 36/37-44/45

SAFE WAY PVC
Apropriadas para o exigente serviço diário. fabricadas com composto 
PVC/borracha nitrílica, resistente a ácidos diluídos e gordura animal. An-
tiderrapantes, antiestáticas e certiicadas.

Calçado de segurança.

SAFE WAY COZINHA - P313 (preto)
tamanhos disponíveis 35-46

SOFT.02 (azul escuro)
tamanhos disponíveis 35/36-45/46
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MEIAS MEDICINAIS
E TERAPÊUTICAS.



MEIASNURSINGCARE

fáceis de usar

elegantes



MEIAS NURSINGCARE - MN21 (bege)
meia ad, de compressão graduada e cós de conforto
composição: poliamida 78%, lycra 22%.

MEIAS NURSINGCARE - MN23 (bege)
meia ag, de compressão graduada e cós com silicone
composição: poliamida 78%, lycra 22%.

COLLANT NURSINGCARE - MN24 (bege)
collant de compressão graduada e cós de conforto
composição: poliamida 78%, lycra 22%.

MEIASNURSINGCARE

PESO kg
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m

 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 81 85 88
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183

i/xs

ii/s

iii/m

iv/l

v/xl

MEDICINAIS LYCRA

As meias medicinais de compressão graduada Nursingcare foram conce-
bidas para proporcionar bem-estar e elegância:
· Ideais para evitar a sensação de pernas cansadas e inchadas. Graças 
à massagem exercida pela compressão graduada, auxiliam o retorno do 
sangue ao coração, evitando a estase venosa;
· recomendadas para prevenir e tratar as varizes e a insuiciência venosa;
· recomendadas para quem trabalha sentado ou de pé por longas horas;
· A forma anatómica e o calcanhar moldado aumentam a estabilidade das 
meias, mantendo a sua posição e garantindo que a compressão é exercida 
no lugar correcto;
· Cós de conforto.

MEDICINAIS 140 DEN 18-21 mmHg

140 DEN 18-21 mmHg
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MEDICINAIS 140 DEN 18-21 mmHg

MEIAS NURSINGCARE - MN22 (preto)
meia ad, de compressão graduada, em algodão.
composição: algodão 59%, poliamida 31%, elestano 10%.

MEDICINAIS ALGODÃO

 tamanho 1 2 3 4 5

 medida de sapato 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44

Meias para pé diabético ou sensível Diabetic Technique da Nursingcare. 
· Em algodão. Não apertam a perna devido ao seu cós sem elástico.
· A costura nos dedos é plana para evitar fricções.
· Com planta acolchoada de cor clara. O acolchoado dá mais conforto 
e protecção contra impactos; a cor clara funciona como um sistema de 
alerta, pois permite detectar sangue duma ferida que devido à neuropa-
tia, o diabético pode não sentir.

MEIA DE ALGODÃO SEM COMPRESSÃO PARA PÉ DIABÉTICO E PÉ ARTRÍTICO.

COMPOSIÇÃO: ALGODÃO 82%, POLIAMIDA 15%, ELASTANO 3%.

MEIAS PÉ DIABÉTICO NURSINGCARE - MN51 (preto com cinza)
tamanhos disponíveis i(35-38) ii(39-42) iii(43-46)

PÉ DIABÉTICO E PÉ ARTRÍTICO

140 DEN 18-21 mmHg
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MEIAS NURSINGCARE - MN41 (bege)
meia terapêutica ad, de compressão graduada
com biqueira aberta e punho antiencolhimento
composição: poliamida 73%, lycra 27%.

MEIAS NURSINGCARE - MN42 (bege)
meia terapêutica ag, de compressão graduada
com biqueira aberta e cós com silicone
composição: poliamida 73%, lycra 27%.

COLLANT NURSINGCARE - MN43 (bege)
collant terapêutico de compressão graduada
com biqueira aberta e slip de alta elasticidade
composição: poliamida 73%, lycra 27%.

Meias terapêuticas com compressão graduada classe II.
· As meias terapêuticas de compressão graduada Nursingcare classe II 
têm uma função terapêutica ao nível da circulação venosa dos membros 
inferiores. Graças ao seu tecido elástico e a um sistema de compressão 
graduada, promovem a correcta circulação do sangue.
· São eicazes em várias situações, como por exemplo na redução de ede-
mas (inchaço), e ainda no tratamento de complicações da insuiciência 
venosa crónica, alterações tróicas cutâneas e úlceras venosas.
· O uso de meias de compressão classe II deve ser sempre indicado por 
um médico.

TERAPÊUTICAS - Classe II 340 DEN 23-32 mmHg

Classe II 340 DEN 23-32 mmHg

MEIASNURSINGCARE
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cG

cF

cD

cC

cB

aG

aF

aD

aC

aB

  

 
tamanhos

 S M L XL XXL

  1 2 3 4 5

 cG 48-56 52-60 56-64 60-68 64-72

 cF 39-44 43-48 47-52 51-56 55-60

 cD 26-31 30-35 34-39 38-43 42-47

 cC 29-34 32-37 35-40 38-43 42-47

 cB 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29

  

 
tamanhos

 S M L XL XXL

  1 2 3 4 5

 aG 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76

 aF 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64

 aD 38-39 39-40 39-40 40-41 40-41

 aC 30-31 31-32 31-32 32-33 32-33

 aB 11 11 12 12 12

circunferência da perna em cm

altura da perna em cm

Meia inovadora, inspirada nas ligaduras funcionais. As suas diferentes 
zonas, com diversas forças e entrançados, actuam coordenadamente, 
impedindo o desvio anómalo do Hallux em direcção aos outros dedos. 
respeita as linhas de força da musculatura e o funcionamento das ar-
ticulações do pé. Massaja o pé, favorecendo o retorno linfático. Protege 
a área dorida devido à bursite, tornando menos dolorosa a utilização do 
calçado.

MEIAS ALLUCE VALGO SOLUTION

MINIMAX 01 (branco)
MINIMAX 03 (preto)
tamanhos disponíveis:
i(34-36) ii(37-39) iii(40-42)

CURTO 01 (branco)
CURTO 03 (preto)
tamanhos disponíveis:
i(34-36) ii(37-39) iii(40-42) iv(43-45)

MEDIO 01 (branco)
MEDIO 03 (preto)
tamanhos disponíveis:
i(34-36) ii(37-39) iii(40-42) iv(43-45)

LONGO 01 (branco)
LONGO 03 (preto)
tamanhos disponíveis:
i(34-36) ii(37-39) iii(40-42) iv(43-45)

TERAPÊUTICAS - Classe II 340 DEN 23-32 mmHg
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PALMILHASNURSINGCARE

anatómicas

e confortáveis



ECOFRESH

Palmilha em ibra de coco forrada com pele de vaca amiga do ambiente. 
A porosidade da palha de coco assegura o arejamento dos pés manten-
do-os secos.
 
Tamanhos disponíveis: 35-45

ODORSTOP

Palmilha em látex com carbono activo que anula os odores mais persis-
tentes. O látex amortece os impactos para um caminhar mais confor-
tável.

Tamanhos disponíveis: 35-45

SUMMER SOFT

Palmilha antichoque de dupla camada de látex. Amortece os impactos 
para um caminhar mais confortável.

Tamanhos disponíveis: 35-45

SANITIZED

Palmilha em látex com tratamento antibacteriano. Elimina bactérias e 
fungos, para maior higiene. Amortece os impactos para um caminhar 
mais confortável.

Tamanhos disponíveis: 35-45

SUNNY

Palmilha de Inverno em lã natural com uma camada isolante de alumínio. 
Mantém os pés quentes durante todo o dia.

Tamanhos disponíveis: 35-45

COZZY

Palmilha de Inverno em lã natural sobre camada de látex macio.
Mantém os pés quentes durante todo o dia.

Tamanhos disponíveis: 35-45

WARM

Palmilha de Inverno em polyester sobre uma camada de látex com car-
bono activo antiodores. Mantém os pés quentes todo o dia. Muito con-
fortável.

Tamanhos disponíveis: 35-45

ODOUR-FREE

Palmilha em pele de ovelha curtida a vegetal. Com feltro de carbono 
activo antiodores.
 

Tamanhos disponíveis: 35-45
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PALMILHASNURSINGCARE

LEATHER COMFORT

Palmilha em couro curtido a vegetal, o produto mais nobre para o con-
tacto com o pé. Com almofada em látex macio absorvente de impactos 
do caminhar.
 

Tamanhos disponíveis: 35-45

DAILY COMFORT

Palmilha anatómica em látex com ligeiro apoio do arco plantar e retrocapital.
função: distribuir as cargas exercidas sobre o pé e amortecer o impacto 
sobre o solo. Prevenir e minorar dores provocadas por metatarsalgia. 
Aumentar o conforto do pé no dia-a-dia.
Indicações: ideal para conforto, pé geriático, calosidades, metatarsalgias, 
fascite plantar. Também se pode utilizar como palmilha desportiva.
Composição: base de látex forrada com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos.
 

Tamanhos disponíveis:
Senhora 35-41
Homem 39/40-45/46

RELAX

Palmilha anatómica com apoio do arco plantar e retrocapital.
função: prevenir ou aliviar possíveis deformidades do arco longitudinal 
e transverso. Aumentar o conforto do pé no dia-a-dia.
Indicações: pé cavo, pé plano lexível e/ou metatarsalgias.
Composição: elemento em látex forrado com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos e feltro de carvão antiodor.
 

Tamanhos disponíveis: 35-45

SUPPORT

Palmilha anatómica com apoio do arco plantar e retrocapital.
função: distribuir de maneira uniforme as cargas exercidas sobre o pé 
e amortecer o impacto sobre o solo. Prevenir ou estabilizar possíveis 
deformidades dos arcos transverso e longitudinal interno.
Indicações: pé plano (chato), pé cavo, metatarsalgias, fascite plantar.
Composição: base anatómica de nylon semi-rígido e feltro de carvão anti-
odor forrado com pele de vaca curtida sem produtos químicos nocivos.
 

Tamanhos disponíveis: 35-45

SUPPORT ¾

Palmilha ¾ anatómica com apoio do arco plantar e retrocapital.
função: distribuir de maneira uniforme as cargas exercidas sobre o pé 
e amortecer o impacto sobre o solo. Prevenir ou estabilizar possíveis 
deformidades dos arcos transverso e longitudinal interno.
Indicações: pé plano (chato), pé cavo, metatarsalgias, fascite plantar.
Composição: base anatómica de nylon semi-rígido forrado com pele de 
vaca curtida sem produtos químicos nocivos.
 

Tamanhos disponíveis: 35-45

FERNANDO

Palmilha ¾ com apoio retrocapital.
função: prevenir e aliviar as dores no antepé. Manter o pé em posição 
anatómica, aliviando a dor causada pelos metatarsos abatidos.
Indicações: metatarsalgias.
Composição: calcanheira em látex forrada com pele de ovelha curtida 
sem produtos químicos nocivos.
 
Tamanhos: 35-45

ELENA

Palmilha ¾ com apoio retrocapital.
função: manter o pé em posição anatómica, aliviando a dor causada 
pelos metatarsos abatidos.
Indicações: metatarsalgias.
Composição: elemento em látex forrado com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos.
Mais estreita para uso em sandálias.

Tamanhos: 35/36-41/42

ISABEL

Palmilha ¾ em pele com apoio retrocapital.
função: prevenir e aliviar as dores no antepé. Manter o pé em posição 
anatómica, aliviando a dor causada pelos metatarsos abatidos.
Indicações: metatarsalgias.
Composição: palmilha em látex forrada com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos.

Tamanhos: 35-40
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CLARA

Almofada metatársica com apoio retrocapital.
função: estabilizar o arco transverso anterior. Alívio de pressões na zona 
das cabeças dos metatarsos.
Indicações: metatarsalgias.
Composição: almofada em látex forrada com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43)

DROP

Almofada retrocapital.
função: manter o pé em posição anatómica, aliviando a dor causada 
pelos metatarsos abatidos.
Indicações: metatarsalgias. 
Composição: almofada retrocapital em látex em forma de gota, forrada 
com pele de ovelha curtida sem produtos químicos nocivos.
 

Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

HEART

Almofada retrocapital. 
função: manter o pé em posição anatómica, aliviando a dor causada 
pelos metatarsos abatidos.
Indicações: metatarsalgias.
Composição: almofada retrocapital em látex, em forma de rim, forrada 
em pele de ovelha curtida sem produtos químicos nocivos.
 

Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

HC-100
 
Calcanheira para alívio de pressões no calcanhar.
função: aliviar as dores causadas pelas pressões no calcanhar. 
Indicação: talalgias.
Composição: calcanheira em látex forrada com pele de ovelha curtida 
sem produtos químicos nocivos.
 
ATENçãO: é recomendável a utilização em calçado fechado para evitar 
torções do tornozelo.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

SP-100
 
Calcanheira com parte central removível, para alívio do esporão do
calcâneo.
função: alívio da dor causada pelo esporão do calcâneo. 
Indicação: esporão do calcâneo.
Composição: calcanheira em látex forrada com pele de ovelha curtida 
sem produtos químicos nocivos.
 
ATENçãO: é recomendável a utilização em calçado fechado para evitar 
torções do tornozelo.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

LLD
 
Calcanheira de compensação.
função: compensar o encurtamento de um membro inferior. Alívio de 
tendinites.
Indicações: dismetria e tendinites.
Composição: calcanheira rija forrada com pele de ovelha curtida sem 
produtos químicos nocivos.
 
ATENçãO: é recomendável a utilização em calçado fechado para evitar 
torções do tornozelo.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

Alturas: 5mm, 10mm, 15mm, 20mm.

ARCHFRIEND S
 
Apoio do arco longitudinal interno côncavo (suave).
função: suportar o arco longitudinal interno.
Indicações: pés valgos, pés cavos.
Composição: arco terapêutico em látex forrado com pele de ovelha 
curtida sem produtos químicos nocivos.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)

ARCHFRIEND H
 
Apoio do arco longitudinal interno convexo semi-ríjido.
função: suportar o arco longitudinal interno.
Indicações: pés valgos, pés cavos.
Composição: arco terapêutico em borracha branca, forrado com pele
de ovelha curtida sem produtos químicos nocivos.
 
Tamanhos disponíveis: I (35-37), II (38-40), III (41-43), IV (44-46)
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