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CAROS CLIENTES E AMIGOS

A Nursingshoes, Lda., apresenta o seu novo catálogo.
Nele encontrarão, artigos de linhas já antes apresentadas
e que bem conhecem, tais como as socas I'm a Nurse,
que têm vindo com o tempo a afirmar-se como um dos nossos 
produtos com mais sucesso, bem como o calçado WOCK,
as socas já conhecidas e apreciadas.

Apresentamos as linhas Basic Pro e Basic Comfort, lançadas 
no último Verão. Apesar de serem um artigo novo, foram 
entretanto sujeitas a alguns melhoramentos. Na linha
Basic Pro melhoramos as peles utilizadas no seu fabrico
e na linha Basic Confort foram melhorados detalhes
de acabamento de forma a tornar a soca mais sofisticada.

A linha Everlite continua a estabelecer-se ganhando
a confiança dos nossos clientes.

Algumas gamas foram modificadas, como o caso da gama 
alimentar, com a entrada de novos artigos e a saída de outros. 
Os artigos descontinuados podem ser encontrados na última 
página deste catálogo com descontos até final de stock. 

A Sanyleg é neste momento uma das marca de meias
de descanso e de compressão com melhor relação 

qualidade/preço. Por isso aumentamos a gama de meias
de descanso Sanyleg, com novas cores na linha de meias
de algodão e ainda com a compressão 70 den em todos
os modelos. Introduzimos também meias de compressão
Classe II. 

Em relação às palmilhas anatómicas em pele, mantemos
os modelos anteriores e apresentamos novos modelos.
Os modelos são conhecidos, a diferença é que são fabricados 
pela Nursingshoes, com a mesma qualidade a preços
mais competitivos. 

A nossa gama de silicone e gel expandiu com a marca Ecosil. 
São produtos sofisticados produzidos pelos melhores 
fabricantes mundiais.

Por último o Alluce Valgo Solution, trata-se de meias
que funcionam como os correctores de Hallux Valgus mas
que podem ser usadas com toda a normalidade durante o dia, 
como qualquer outra meia.

Resta-nos agradecer a atenção que sempre nos dispensaram 
e prometer que tudo faremos para vos oferecer um serviço
e produtos sempre melhores.
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CALÇADO CONFORTO
Basic Comfort

CALÇADO PROFISSIONAL
Basic Pro
Flex Plus (Senhora)
I´m a Nurse
WOCK
WOCK Everlite
Flex Plus (Homem)
Arianna + Marco
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Nova Aqua
Safe Way Cozinha
Safe Way PVC 
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Sanyleg
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Gel e Silicone ECOSIL

ARTIGOS EM FIM DE CICLO
Com desconto de 15%

25
25
26

27

27
28
29
30

32

38



04

CALÇADO CONFORTO
Basic Comfort

CALÇADO PROFISSIONAL
Basic Pro
Flex Plus (Senhora)
I´m a Nurse
WOCK
WOCK Everlite
Flex Plus (Homem)
Arianna + Marco
H-Clog
Nova Aqua
Safe Way Cozinha
Safe Way PVC 

MEIAS
Sanyleg
Class II
Alluce Valgo Solution

05

ÍNDICE

06

08
09
10
12
14
15
16
17
17
18
18

20
23
24

CALCANHEIRAS EM PELE
Calcanheiras ortopédicas de compensação
Calcanheiras ortopédicas de conforto
Calcanheiras ortopédicas anatómicas

ALMOFADAS
Almofadas ortopédicas metatársicas e de arco longitudinal

PALMILHAS
Palmilhas ortopédicas anatómicas em pele
Palmilhas planas
Palmilhas Inverno
Palmilhas Verão

PODOLOGIA
Gel e Silicone ECOSIL

ARTIGOS EM FIM DE CICLO
Com desconto de 15%

25
25
26

27

27
28
29
30

32

38



Uma linha de sandálias muito confortáveis para uso profissional e de lazer.
A sua palmilha anatómica acomoda gentilmente o pé e apoia suavemente
o arco longitudinal e a região metatársica.
As suas propriedades “shock absorber” propiciam um caminhar
mais repousado.
A generosa utilização de velcros permite uma perfeita adaptação a todos
os tipos de pé.

Disponíveis do tamanho 35 ao 41.
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BASIC COMFORT
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