
O aliado perfeito

eficaz
resistente
confortável

100%
para o cuidado dos seus pés



Nova gama de produtos 
podológicos de silicone 
Comforsil® que oferece uma 
solução prática de qualidade 
para os problemas que 
afetam os pés.

Cuidamos dos seus pés por si

Silicone puro 100 % 
eficaz com os 
problemas dos pés.

+ Resistentes à utilização
+ Adaptáveis

100% EFICÁCIA

Nova Linha Comforsil®
SILICONE 100% PURO 
Apresentamos a nova linha Comforsil® de produtos fabricados 
em silicone 100 % puro, hipoalergénicos e não tóxicos.

Com soluções inovadoras, práticas e de qualidade para os 
problemas associados aos pés, o silicone da Comforsil® oferece 
múltiplos benefícios para os utilizadores, aumentando o seu 
bem-estar graças à sua adaptabilidade e à segurança que 
oferece a sua resistência à utilização continuada.

RESISTÊNCIA
As propriedades do silicone 
garantem uma elevada 
durabilidade e resistência às 
fissuras durante a utilização com 
a intensidade necessária.

COMFORTO
Adaptam-se aos pés com 
suavidade, garantindo a 
recuperação e o 
amortecimento nos pontos de 
carga e nas zonas de pressão.

Com aplicações 
específicas para 
cada zona do pé
Com uma gama de mais de 50 
produtos específicos, Comforsil® 
oferece soluções eficazes para 
qualquer patologia que afete os dedos, 
a planta do pé, o calcanhar e o antepé.
Também inclui uma gama ampla de 
pensos multiúsos, de aplicação 
simples e eficaz.

Dedos Calcanhar Antepé Planta Pensos

®
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Nova Linha Comforsil® 
SILICONE 100% PURO

Cuidamos dos seus pés por si

Nova gama de produtos 
podológicos de silicone 
COMFORSIL® que oferece uma 
solução eficaz para os problemas 
que afetam os seus pés.

Dedos

Fabricado em silicone extramacio para endireitar e 
alinhar o polegar, evitando as fricções e a sobreposição 
dos dedos. Alivia os incómodos do joanete.

Separador de dedos 
grosso do tipo carreto

CC218

PATOLOGIA: Hallux Valgus, dedos encavalitados.

  Ref.  Tamanho 
CC218     S/M/L 

x2

Evita a fricção entre os dedos e a abrasão que 
provocam irritação, calos e fricções, sendo 
especialmente indicado para dedos 
encavalitados ou desalinhados.

Separador de dedos 
extrafinos do tipo meia-lua

CC206
  Ref.  Tamanho 
CC206    S/M/L 

x3

PATOLOGIA: Hallux Valgus, dedos encavalitados.

O corretor com fecho reforçado é uma pequena tala que 
se coloca debaixo dos dedos do pé e onde se adapta 
anatomicamente. Proporciona alívio às pessoas que têm 
os dedos em forma de garra ou de martelo.

Corretor com anel

CC226

PATOLOGIA: Dedos em garra ou martelo.

  Ref.  Tamanho 
CC226    S/M/L 

x2
A dedeira protege os dedos dos impactos e das 
fricções.  Ideal para proteções na parte distal dos 
dedos e nas unhas. Especialmente reforçada na 
ponta.

Dedeira protetora

CC227

PATOLOGIAS: Traumatismos e unhas encravadas.

  Ref.  Tamanho 
CC227      S/L 

x2

Proteção tubular eficaz para os dedos doridos por 
irritações, bolhas, calosidades e verrugas. Interior 
forrado de algodão. Indicada para a prevenção de 
fricções.

Ligadura tubular «Tuboprote»

CC248
  Ref.  Tamanho 
CC248      MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

PATOLOGIA: Calos, traumatismos e unhas encravadas.

Proteção tubular eficaz para os dedos doridos 
por irritações, bolhas, calosidades e verrugas. 
Interior forrado de algodão. Indicada para a 
prevenção de fricções.

Ligadura tubular «Tuboprote»

PRO0108  Ref.      Tamanho 
PRO0108        S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

PATOLOGIA: Calos, traumatismos e unhas encravadas.

Fabricado com tecido elástico e uma almofada de 
silicone no interior. Evita as dores de joanete no 
quinto dedo (pequeno) causadas pela pressão do 
calçado e elimina fricções incómodas no mesmo.

Protetor para joanete 
no quinto dedo

CC321

PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.  Tamanho 
CC321      S/L 

x1

Corretor noturno de joanetes

CC250/251/252

PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.          Tamanho 
CC250 TAMANHO ÚNICO (x2) 
CC251 DIREITO (x1) 
CC252 ESQUERDO (x1) 

Tala noturna para aliviar a dor e manter 
o dedo polegar na posição correta 
durante a noite. Exerce uma pressão 
contra o joanete que reduz o 
crescimento e evita a dor. A articulação 
não deve ser forçada de forma que a dor 
impeça o repouso durante a noite. Não 
se erguer, nem andar com a tala 
colocada. Colocação fácil.

Transpirável

Antifricções

Antifricções

TranspirávelAntifricções

Com bolsa 
de lavagem



Proporcionam conforto e apoio durante todo 
o dia.  Ajudam a prevenir a dor na planta do 
pé e são antideslizantes para maior 
segurança.

Minipalmilhas descanso extrafinas

CC257

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.         Tamanho 
CC257 TAMANHO ÚNICO 

x2 Extrafinas

Com almofada interna de silicone. Evita as dores 
de joanete pela pressão do calçado e elimina as 
fricções incómodas.

Protetor em tecido elástico 
para joanetes

CC264

PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.  Tamanho 
CC264     S/L 

x1

Jogo de recarga de cinco limas para 
polir, limar e dar brilho às unhas.

Recargas limas micromotor

CC293

x1

Adaptável ao contorno do pé. Inclui no interior uma 
almofada de silicone extramacia. Ideal para a proteção e 
o alívio da dor do antepé. Ajuda a reduzir as calosidades, 
ao mesmo tempo que relaxa a zona metatársica. 
Fabricado em tecido elástico macio. Colocar a tira de 
tecido entre o primeiro e o segundo dedo.

Protetor plantar com almofada

CC256

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CC256   XS/S/L 

x2

Protetor elástico almofadado.
Proteção tripla

CC320
PATOLOGIA: Hallux Valgus, metatarsalgia, calos.

  Ref.  Tamanho 
CC320   SP/LP 
       

Fabricado com almofada interna de silicone e tecido 
elástico. Proporciona uma “proteção tripla”: alivia a pressão 
do calçado sobre o joanete, absorve os choques, reduz as 
calosidades e alivia a dor na zona dos metatarsos, e, por 
último, protege o primeiro dedo do pé de roçadelas.

x2

Faixa elástica especialmente indicada para pós-operatório 
do Hallux Valgus. Desenhada para obter um suporte 
adequado do antepé, para uma rápida reabilitação 
pós-cirúrgica. Recomendada para pós-operatório de 
cirurgia subcutânea de Hallux Valgus. Fabricada com um 
velcro amplo, o que permite uma compressão e um ajuste 
adequado no pé.

Faixa metatársica pós-operatória 
de joanetes

CC322
PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.  Tamanho 
CC322    S/M/L 

x1

Antepé Ajuda a eliminar as calosidades da planta do pé. 
Reduz a pressão e a fricção que causa dor ao 
caminhar. Ideal para pessoas que caminham 
muito ou permanecem longos períodos em pé.

Almofada metatársica com 
anel de fixação do 3er dedo

CC220

PATOLOGIA: Metatarsalgia e calos.

  Ref.         Tamanho 
CC220 TAMANHO ÚNICO 

x2

Proporciona conforto e descanso. Apoia a polpa dos 
dedos ao mesmo tempo que exerce uma 
micromassagem na cabeça dos metatarsos. Fabricado 
em tecido elástico.

Protetor de antepé com almofada

CC225

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CC225      S/L 

x2

Para o cuidado e a beleza pessoal das 
unhas das mãos e dos pés. Com bolsa de 
proteção. Inclui um jogo de cinco limas 
para polir, limar e dar brilho às unhas. 
Funciona com duas pilhas (não incluídas). 
Não usar pilhas recarregáveis.

Estojo de manicura portátil
para cuidar das unhas

CC284

x1 + ESTOJO

Regulável

Com bolsa 
de lavagem

Com bolsa 
de lavagem

Com bolsa 
de lavagem

Antifricções

  Ref.  
CC284       

  Ref.  
CC293       



Ideal para a proteção na parte dianteira do pé (zona 
metatársica, dedos e peito do pé), graças à sua camada 
superior e inferior de silicone. Ajuda a reduzir as durezas 
e calosidades, protegendo os dedos de fricções e 
pressões. Especialmente indicado para proteger os 
dedos com desvios ósseos ou deformações. De tecido 
elástico para uma perfeita adaptação anatómica.

Protetor de antepé anatómico 
com almofada

CC372
PATOLOGIA: Metatarsalgia e calos.

  Ref.  Tamanho 
CC372    S/M/L 

x2

Faixa elástica para pé aberto

CC254

PATOLOGIA: Pé aberto.

  Ref.  Tamanho 
CC254    M/L 
 

Serve para colocar em posição radial reta os ossos da 
parte central do pé que se tenham separado e o 
metatarso em posição de varo.

x1

Esta faixa apoia a zona plantar e a cabeça dos 
metatarsos. Absorve os choques e reduz as 
calosidades. Fabricada em tecido elástico com 
almofada interna de silicone.

Faixa elástica com almofada

CC229

PATOLOGIA: Pé aberto, metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CC229    S/M/L 
 

x1

x2
Proporciona apoio durante todo o dia. Evita a 
formação de calosidades na zona do antepé. 
Indicada para pessoas que caminham muito 
ou permanecem em pé durante um período 
prolongado.

Meias palmilhas anatómicas

CC204

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.         Tamanho 
CC204 TAMANHO ÚNICO 

Evitam o movimento do pé no interior do 
calçado. Concebidas especialmente com 
uma ZONA ANTIDESLIZANTE para utilizar 
em sapatos abertos e de tacão. 
Proporciona apoio durante todo o dia.

Minipalmilhas descanso extrafinas 
forradas

CCF401

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.        Tamanho 
CCF401 TAMANHO ÚNICO 

 

x2

Calcanhar

x4
Cola-se na parte interna do sapato para 
evitar a fricção do calcanhar e o seu 
deslize. Concebido para aliviar e proteger 
o calcanhar de contrafortes 
incomodativos, evitando fricções e 
rasgões nas meias.

Protetor de calcanhar autoadesivo

CC213

PATOLOGIA: Fricções.

  Ref.         Tamanho 
CC213 TAMANHO ÚNICO 
 

x2
Adere à parte interna do sapato. Concebido 
para proteger o calcanhar de contrafortes 
incómodos ou que danificam as meias. Ajudam 
a evitar a formação de fricções.  A sua forma 
anatómica, bem como os pontos de fricção 
elaborados com silicone de densidade 
diferente, proporcionam uma maior proteção.

Protetor de calcanhar anatómico

CC268
PATOLOGIA: Fricções.

  Ref.         Tamanho 
CC268 TAMANHO ÚNICO 
 

O orifício móvel serve para tornar a descarga sobre 
o calcanhar ainda mais eficaz. Especialmente 
indicada em esporões que originam situações de 
dor intensa ou aguda. Graças à sua elevada 
viscosidade, amortece os pontos de carga e retira a 
pressão da parte dolorida.

Calcanheira para esporão 
com orifício móvel

CC215

PATOLOGIA: Esporão calcâneo.

  Ref.  Tamanho 
CC215    S/M/L 

x2

Fabricada em silicone com duas densidades 
diferentes. Possui um ponto circular de menor 
densidade na parte central. Recomendada para 
o tratamento do esporão do calcâneo e a 
bursite de calcanhar.

Calcanheira com protetor 
para esporão calcâneo

CC212

PATOLOGIA: Esporão calcâneo.

  Ref.  Tamanho 
CC212    S/M/L 

x2

Antifricções

Antifricções

Antifricções Com bolsa 
de lavagem



Fabricada em silicone de duas 
densidades, é especialmente indicada 
para amortecer os impactos do 
calcanhar em pés enfraquecidos, 
cansados e delicados.

Calcanheira «Duo»

CC314

PATOLOGIA: Tendinite, pé diabético.

  Ref.  Tamanho 
CC314    S/M/L 

x2

Indicada para o tratamento do esporão do 
calcâneo e da bursite do calcanhar. Absorve 
os impactos e os choques contra o solo ao 
caminhar, proporcionando alívio ao evitar a 
pressão na zona do calcanhar.

Calcanheira para esporão lateral

CC282

PATOLOGIA: Esporão calcâneo.

  Ref.  Tamanho 
CC282    S/M/L 

x2

Reduz as cargas suportadas pelo tornozelo, 
articulação da anca e coluna vertebral. 
Absorve os impactos e os choques contra o 
solo ao caminhar, proporcionando alívio ao 
evitar a pressão na zona do calcanhar.

Calcanheira com suporte

CC281

PATOLOGIA: Tendinite.

  Ref.  Tamanho 
CC281    S/M/L 

x2

Indicada para aliviar as dores de esporão 
do calcâneo, fasceíte plantar, dores de 
joelho e de costas. Reduz as cargas 
suportadas pelo tornozelo, articulação 
da anca e coluna vertebral.

Calcanheira amortecedora

CC211

PATOLOGIA: Tendinite.

  Ref.  Tamanho 
CC211    S/M/L 

x2

A sua utilização reduz as cargas suportadas 
pelo tornozelo, pela articulação da anca e 
pela coluna vertebral. Especialmente indicada 
para aliviar dores de esporão do calcâneo, 
fasceíte plantar e tendinite.

Calcanheira forrada para repouso

CCF214

PATOLOGIA: Tendinite.

  Ref.  Tamanho 
CCF214    S/M/L 

x2

Reduz as cargas e os impactos suportados pelo 
tornozelo, pela articulação da anca e pela coluna 
vertebral. Indicada especialmente para aliviar as 
dores de esporão do calcâneo, fasceíte plantar, 
dores de joelho e de costas.

Calcanheira para descanso

CC214

PATOLOGIA: Tendinite.

  Ref.  Tamanho 
CC214    S/M/L 

x2

Três espessuras: 3 mm, 5 mm e 8 mm. 
Reduz as cargas suportadas pelo 
tornozelo, articulação da anca e coluna 
vertebral. Individualmente é usada para 
nivelar o comprimento das pernas. 
Utilizar as palmilhas em ambos os pés.

Palmilha elevadora de silicone

CC247

PATOLOGIA: Dismetria.
  Ref.  Tamanho 
CC247 S (3 mm.) 
 M (5 mm.) 
 L (8 mm.) 

x2

Planta

x2
Meia palmilha com arcada metatársica

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CC201     S/L 
 

Proporciona conforto e apoio durante todo o 
dia. Evita durezas, dor e ardor na planta do 
pé. A arcada macia ajuda a alinhar as 
cabeças metatársicas, posicionando 
corretamente os dedos.

CC201

Palmilhas 3/4 indicadas para sapatos de 
salto alto. A fixação elevada evita que se 
movam no sapato. É possível cortar a ponta. 
A lavagem recupera toda a aderência. 
Aliviam a dor na zona metatársica e 
amortecem os impactos do calcanhar.

Palmilhas extrafinas forradas

CCF313

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CCF313 S (35-36) 
 M (37-38) 
 L (39-40) 
 XL (41-42) 

x2 Extrafinas



Fabricadas em duas densidades, absorvem os
impactos e os choques contra o solo ao
caminhar. Proporcionam alívio e conforto ao
evitar a pressão na zona do calcanhar e dos 
metatarsos. Especialmente indicada para pés 
cansados, enfraquecidos e delicados.

Palmilhas com descarga anti-impacto

CC209

PATOLOGIA: Fasceíte plantar, pé chato, pé cavo, metatarsalgia.

x2

  Ref.  Tamanho 
CC209 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46)   

Proporcionam alívio, evitando a pressão e o 
impacto do calcanhar e dos metatarsos.
Amortecem os pontos de carga durante a marcha 
e em posição estática. Absorvem as forças do 
impacto do pé ao caminhar e com a utilização 
regular aliviam as dores em pés, pernas e ancas.

Palmilhas de descanso «Pisa Confortável»

CC208

PATOLOGIA: Metatarsalgia e pé diabético.

x2

  Ref.  Tamanho 
CC208 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46)   

Ideais para a absorção total de impactos 
do pé ao caminhar e uma melhor 
distribuição das pressões.

Palmilhas forradas extrafinas 
recortáveis utilização diária

CCF400

PATOLOGIA: Metatarsalgia, pé diabético.

x2

  Ref.         Tamanho 
CCF400 TAMANHO ÚNICO 

Proporcionam alívio, evitando a pressão e os 
impactos do calcanhar e dos metatarsos. 
Alívio rápido em ligamentos e músculos, 
especialmente em condições de carga ou 
esforços prolongados.

Palmilhas para pés fragilizados
e cansados

CC203

PATOLOGIA: Pé varo/valgo, chato e cavo. 

x2

  Ref.  Tamanho 
CC203 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46)   

Absorvem o impacto do pé ao caminhar e 
proporcionam uma melhor distribuição das 
pressões. Proporcionam alívio e bem-estar,
evitando o cansaço ao permanecer de pé durante 
muito tempo ou devido a marcha prolongada.

Palmilhas de grossura 
especial forradas recortáveis

CCF306

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.        Tamanho 
CCF306 TAMANHO ÚNICO 

x2

Fabricadas em duas camadas de silicone de 
densidade diferente. Uma primeira camada de 
silicone extramacia e uma segunda camada 
de maior densidade e zonas de descarga 
anti-impacto. Amortecem os pontos de carga 
e as zonas de pressão, conseguindo uma 
distribuição uniforme dos mesmos.

Palmilhas Diabetic «Total care»

CC301

PATOLOGIA: Pé diabético.

x2

  Ref.  Tamanho 
CC301 S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46) 

Palmilha com três camadas: Primeira camada
com tecido de poliéster 100 % vermelho, segunda 
camada de carvão total, com elevado teor de carvão 
(12,5 %) que absorve o suor e neutraliza o mau odor, 
e terceira camada de espuma sintética cinzenta. 
Tamanho único e recortável do n.º 35 ao n.º 45.

Palmilhas carvão total «Odor Control»

CC297

x2

  Ref.        Tamanho 
CC297 TAMANHO ÚNICO 

Arco interno desmontável. Com duas 
densidades. Absorvem os impactos e os 
choques contra o solo ao caminhar. Com 
proteção extra na zona do calcanhar.

Palmilhas forradas com ponte desmontável

CSF0201

PATOLOGIA: Metatarsalgia.

Pensos

Alivia as dores de Hallux Valgus, distribuindo as pressões e 
diminuindo as fricções que originam dor. A aderência do 
silicone garante uma correta fixação na zona a tratar sem 
qualquer adesivo. Aprox. 1,5 mm de espessura. Lavável e 
reutilizável durante aproximadamente 25 lavagens

Penso autoaderente para joanetes 
«Aqua»

CC330
  Ref.     Tamanho 
CC330 9,5X9,5 cm 

PATOLOGIA: Hallux Valgus

x2

CONDITIONS: Hiper-hidrose

Antifricções

x2

  Ref.  Tamanho 
CSF0201 S (36-39) 
 M (40-43) 
 L (44-48) 
    



Alivia a dor devido à pressão exercida sobre a 
tíbia pela fricção do calçado.  Fabricado em 
silicone “Aqua”, distribui a pressões e dissipa 
as fricções.  Ocupa pouco espaço devido à 
sua pouca espessura.  Lavável e reutilizável 
durante aproximadamente 25 lavagens.

CC332

PATOLOGIA: Fricções.

  Ref.     Tamanho 
CC332 9,5X9,5 cm 

x1
Protetor tibial «Aqua»

Desenhada para proteger as zonas mais sensíveis 
do pé e simultaneamente ajudar a aliviar a dor de 
calos, fricções e durezas. O próprio gel de silicone 
é autoaderente, sem qualquer adesivo. Lavável e 
reutilizável durante aproximadamente 25 lavagens.

Película autoaderente «Aqua»

CC329

PATOLOGIA: Fricções.

  Ref.    Tamanho 
CC329 9,5X9,5 cm 

x1

Alivia os incómodos causados por calos, com o 
silicone Aqua, garantindo a ausência de fricções na 
pele. A sua aderência garante uma fixação correta na 
zona a tratar sem nenhum adesivo. Lavável e 
reutilizável durante aproximadamente 25 lavagens.

Penso protetor autoaderente 
para calos «Aqua»

CC327

PATOLOGIA: Calos.

  Ref.         Tamanho 
CC327 TAMANHO ÚNICO 

x4

Película de feltro de lã recortável com adesivo 
hipoalérgico para proteger de fricções e irritações 
incómodas. Com uma espessura reduzida e toque 
agradável, é recomendada inclusivamente para 
proteger as zonas interdigitais.

Película protetora de feltro para fricções

CC249

PATOLOGIA: Fricções e bolhas.

  Ref.  Tamanho 
CC249  22x7 cm 

x1

Anula a fricção e elimina as irritações. Ajuda a evitar 
as fricções e a formação de bolhas. Fornecida em 
embalagens com quatro películas de 5 cm x 3 cm.

Lâmina protetora autoadesiva

CC224

PATOLOGIA: Fricções e bolhas.

  Ref.  Tamanho 
CC224   5x3 cm 

x4

Ajuda a proteger de fricções e irritações incómodas.
A aderência do silicone garante uma correta fixação 
na zona a tratar sem qualquer adesivo. Não ocupa 
espaço no interior do calçado. Lavável e reutilizável 
durante aproximadamente 25 lavagens.

Penso autoaderente retangular 
para fricções «Aqua»

CC326
  Ref.  Tamanho 
CC326  3x5 cm 

PATOLOGIA: Fricções.

x2

Antifricções

Antifricções

Antifricções

Antifricções

Antifricções

Cuidamos dos seus pés por si

Nova Linha Comforsil®
SILICONE 100% PURO



100% INTEGRADOS
100% APELATIVOSMateriais de ponto de 

venda para o lançamento 
da gama nova

PLV

CS/CG EXP G EXPORT

EXPOSITOR DE CHÃO MISTO
COMFORSIL/COMFORGEL

EXPOSITOR DE MESA MISTO
COMFORSIL/COMFORGEL

CS/CG EXP P EXPORT

®




