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O aliado perfeito

flexível
adaptável

100%
para os pés delicados

PRIM, S.A.

- ESPANHA

www.prim.es • export@prim.es



Fabricados num gel suave e flexível, 
adaptam-se às zonas a tratar, garantindo uma 
absorção dos impactos superior, reduzindo 
a fricção e aliviando o desconforto nos pés

A expressão máxima da 
adaptabilidade

Com aplicações 
específicas para 
cada zona do pé
Com uma gama de mais de 20 
produtos específicos, Comforgel 
oferece soluções confortáveis 
perfeitamente adaptáveis a todas 
as zonas do pé a tratar.

Apresentamos a nova linha 
Comforgel de produtos
fabricados de gel 100 % puro.
Concebidos para proporcionar a 
máxima comodidade e flexibilidade, 
protegendo os pés quando for 
necessário um cuidado especial.

Dedos Calcanhar Antepé Planta

Nova Linha Comforgel 100% GEL PURO

Gel puro
100% Confortável, ideal para pés 
secos e calcanhares gretados.

Pés delicados?
Tratamos deles por si

+ flexibilidade elevada
+ adaptabilidade máxima

100%CONFORTO
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Com uma gama de mais
de 20 produtos específicos, 
Comforgel oferece soluções 
confortáveis perfeitamente 
adaptáveis a todas as zonas 
do pé a tratar.

Dedos

Fabricada com gel e revestida de tecido elástico. A dedeira 
de gel protege os dedos dos impactos e das fricções. Ideais 
para proteções na parte distal dos dedos e nas unhas.

Dedeira com tecido elástico

CC267

PATOLOGIA: Traumatismos, unhas encravadas.

  Ref.  Tamanho 
CC267       S/L 
 

x1

Nova Linha Comforgel
100% GEL PURO 

Fabricado em tecido elástico e impregnado de gel no 
interior. Recortável. É utilizado para proteger as zonas 
lesionadas ou irritadas dos dedos dos pés. Alivia a 
pressão do calçado e protege contra fricções e roçadelas.

Tubo protetor com 
revestimento interior de gel

PRO5016/17/18
PATOLOGIA: Calos, traumatismos, unhas encravadas.

x12

Fabricado em tecido elástico e impregnado de gel no interior. 
Recortável. É utilizado para proteger as zonas lesionadas ou 
irritadas dos dedos dos pés. Alivia a pressão do calçado e 
protege contra fricções e roçadelas.

Tubo protetor com 
revestimento interior de gel

CC245 CC325 CC253

PATOLOGIA: Calos, traumatismos, unhas encravadas.

x2

Extramacio para endireitar e alinhar o polegar, 
protegendo contra as fricções e a sobreposição dos 
dedos. Alivia os incómodos do joanete.

Separador digital grosso
de carreto

CG1101

PATOLOGIA: Hallux Valgus, dedos encavalitados.

  Ref.   Tamanho 
CG1101     S/M/L 

x2

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 de fixação

CG0801

PATOLOGIA: Dedos em garra ou martelo.

  Ref.         Tamanho 
CG0801  TAMANHO ÚNICO 
 

x1

Alivia a dor dos joanetes e ajuda a manter o alinhamento da 
articulação.  Reduz a pressão na protuberância óssea.  O design 
patenteado protege o joanete da fricção causada pelo sapato.  
Ajusta-se facilmente no dedo polegar do pé direito ou esquerdo.

Joaneteiro com separador
de carreto

CG2301
PATOLOGIA: Hallux Valgus.
  Ref.        Tamanho 
CG2301  TAMANHO ÚNICO 
 

x1

Protetor de gel macio e flexível que protege os joanetes da 
pressão e da fricção do sapato.  Com anel flexível, 
proporciona suavidade e conforto aos pés delicados. Fácil de 
colocar e confortável para usar com todo o tipo de calçado.

Protetor de joanetes 
com anel adaptável

CG1801
PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.          Tamanho 
CG1801 TAMANHO ÚNICO 
 

x1

Anel digital com disco de gel que alivia o desconforto 
causado por calosidades, dedos em martelo e 
traumatismos digitais.

Anel digital revestido 
com tecido elástico

CG1201

PATOLOGIA: Traumatismos e calos.

  Ref.    Tamanho 
CG1201       S/M 
      L/XL 

x2

A dedeira de gel protege os dedos dos impactos e das 
fricções. Ideais para proteções de todo o tipo nos dedos e 
nas unhas.

Dedeira protetora

CG0901

PATOLOGIA: Traumatismos, unhas encravadas.

   Ref.    Tamanho 
CG0901       S/M 
      L/XL 

x1
Utiliza-se para a proteção de helomas e de roçadelas 
interdigitais, promovendo o alinhamento dos dedos e 
diminuindo a fricção. O anel integrado evita que o separador 
se mova, enquanto proporciona proteção no outro dedo.

Separador de dedos com anel

CG2101

PATOLOGIA: Hallux Valgus, dedos encavalitados, fricções interdigitais.

  Ref.  Tamanho 
CG2101      M/L 
 

x2

  Ref.  Tamanho 
CC245 Ø 1,5 cm 
CC325 Ø 1,5 cm 
CC253 Ø 2,5 cm 

 Ref.  Tamanho 
PRO5016 Ø 1,5 cm 
PRO5017 Ø 2,5 cm 
PRO5018 Ø 1,5 cm        

Antifricções

Antifricções

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

Antifricções

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

PRÓXIMO 
LANÇAMENTO

Pés delicados?
Tratamos deles por si



Fabricadas com duas densidades, uma especialmente 
macia para a zona de descarga. Evitam a pressão no 
calcanhar e nos metatarsos. Previnem e aliviam as 
dores dos pés frágeis, cansados e delicados.

Palmilhas extrafinas forradas com 
apoio metatarsal e calcâneo

CCF323
PATOLOGIA: Fasceíte plantar, pé plano, pé cavo, metatarsalgia.

  Ref.    Tamaho 
CCF323  S (35-37) 
 M (38-40) 
 L (41-43) 
 XL (44-46)   

Antepé

Calcanhar

Planta

Protege os joanetes no quinto dedo da pressão e da 
fricção do calçado.  Com anel flexível que se adapta ao 
quinto dedo do pé, evitando o deslizamento.

Protetor para joanete 
no quinto dedo

CG1901
PATOLOGIA: Hallux Valgus.

  Ref.        Tamanho 
CG1901  TAMANHO ÚNICO 

x1

Com almofada interna de gel. Alivia as dores de joanete 
pela pressão do calçado e elimina o risco de fricções 
incómodas.

Protetor em tecido 
elástico para joanetes

CG1601

PATOLOGIA: Hallux Valgus.
  Ref.  Tamanho 
CG1601      S/L 
 

x1

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. Colocar a tira de 
tecido entre o primeiro e o segundo dedo.

Protetor plantar
com almofada

CG1501
PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.  Tamanho 
CG1501      S/L 
 

x2

Alivia os incómodos produzidos pelas durezas 
e calosidades do quinto dedo.

CG1701

PATOLOGIA: Fricções, calos e durezas no quinto dedo.

  Ref.          Tamanho 
CG1701  TAMANHO ÚNICO 

Anel protetor para o quinto dedo

x2

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 segundo dedo

CG0701
PATOLOGIA: Metatarsalgia e calos.

x2

Evita a fricção entre os dedos e a abrasão que provoca 
irritação e calosidades. Especialmente indicado para 
dedos encavalitados ou desalinhados.

CG2102

PATOLOGIA: Hallux Valgus, calos, dedos encavalitados.

  Ref.  Tamanho 
CG2102      MIX 
 

x3
Separador de dedos 
extrafino meia-lua

Proporcionam conforto e apoio durante todo o dia.  
Ajudam a prevenir a dor na planta do pé.

Minipalmilhas extrafinas 
antideslizantes

CG0401
PATOLOGIA: Metatarsalgia.

  Ref.         Tamanho 
CG0401 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

CG0301
PATOLOGIA: Esporão calcâneo.

  Ref.  Tamanho 
CG0301     S/M 
     L/XL 

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

CG0501
PATOLOGIA: Tendinite.

  Ref.         Tamanho 
CG0501 TAMANHO ÚNICO 

Palmilhas fabricadas em gel com zonas de 
descarga anti-impacto espessas, para evitar a 
pressão no calcanhar e na zona metatársica.

Palmilhas extrafinas 
forradas especial «All Care»

CGF0370
PATOLOGIA: Pé diabético.

  Ref.  Tamanho 
CGF0370 S (35-38) 
 M (39-42) 
 L (43-46) 

 

  Ref.  Tamanho 
CG0701      S/L 
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Antifricções PRÓXIMO 
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PRÓXIMO 
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PRÓXIMO 
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PRÓXIMO 
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PRÓXIMO 
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PRÓXIMO 
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Extrafinas

Extrafinas



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
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