
E11040
Separador de dedos tipo carrete em 
gel. Protege os dedos no caso de calos 
e fricções interdigitais. Ajuda no 
alinhamento dos dedos.

E16050
Dedeira em gel. Alivia a pressão 
causada por dedos em martelo, calos 
interdigitais e outros problemas
nos dedos.
Proteção distal do dedo.

E10010
Anéis protetores em gel. Alivia
a pressão causada por dedos em 
martelo, calos interdigitais e outros 
problemas nos dedos.

E11020
Separador de dedos 1/2 lua em gel. 
Protege os dedos no caso de calos
e fricções interdigitais. Ajuda no 
alinhamento dos dedos.
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E12040
Protector joanetes em gel. Diminui
a pressão e a fricção na protuberância 
óssea, reduzindo a dor no joanete.
A malha mantém o protector no lugar.

Tamanho único.

E25030
Corretor noturno Hallux Valgus.  

E16030
Tubo recortável em gel. Alivia a pressão 
causada por dedos em martelo, calos 
interdigitais e outros problemas
nos dedos.

Comprimento: 7,5cm.
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E12020
Protector joanetes em gel. Diminui
a pressão e a fricção na protuberância 
óssea, reduzindo a dor no joanete.

Tamanho único.
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E11040
Separador de dedos tipo carrete em 
gel. Protege os dedos no caso de calos 
e fricções interdigitais. Ajuda no 
alinhamento dos dedos.

E16050
Dedeira em gel. Alivia a pressão 
causada por dedos em martelo, calos 
interdigitais e outros problemas
nos dedos.
Proteção distal do dedo.

E10010
Anéis protetores em gel. Alivia
a pressão causada por dedos em 
martelo, calos interdigitais e outros 
problemas nos dedos.

E11020
Separador de dedos 1/2 lua em gel. 
Protege os dedos no caso de calos
e fricções interdigitais. Ajuda no 
alinhamento dos dedos.
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E12040
Protector joanetes em gel. Diminui
a pressão e a fricção na protuberância 
óssea, reduzindo a dor no joanete.
A malha mantém o protector no lugar.

Tamanho único.

E25030
Corretor noturno Hallux Valgus.  

E16030
Tubo recortável em gel. Alivia a pressão 
causada por dedos em martelo, calos 
interdigitais e outros problemas
nos dedos.

Comprimento: 7,5cm.
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E12020
Protector joanetes em gel. Diminui
a pressão e a fricção na protuberância 
óssea, reduzindo a dor no joanete.

Tamanho único.

TAMANHO S LTAMANHO
PÉ

I II
35/39 40/45

PODOLOGIA



34

E13010
Corrector de dedos em garra ou martelo em gel.
Para correcção dos dedos em garra ou em martelo.

E14040
Almofada metatársica com anel, em gel. Protege
o antepé e as cabeças metatarsiais. Evita a formação 
de durezas e calosidades.
Reduz a dor e a inflamação.  

Tamanho único.

E14200
Almofada metatársica digital em gel. Protege
o primeiro espaço interdigital, o antepé e as cabeças 
metatarsiais. Evita a formação de durezas
e calosidades. Reduz a dor e a inflamação.
Para sandálias "Flip-flop". Autocolante.

Tamanho único.

E14080
Almofada metatársica em gel. Protege o antepé
e as cabeças metatarsiais. Evita a formação
de durezas e calosidades. Reduz a dor e a 
inflamação. Autocolante.

Tamanho único.
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E20010
Palmilha fina em gel, forrada. Previne metatarsalgias. 
Previne dores em toda a planta do pé devidas
a excesso de pressão ou mau apoio do pé.
Previne calosidades. Por ser fina cabe em quase 
todos os sapatos. Recortável em ambas
as extremidades.

E19010
Almofada metatársica com malha digital, em gel. 
Protege o antepé e as cabeças metatársicas. Evita
a formação de durezas e calosidades. A malha 
mantém o almofada no lugar.

E15030
Almofada metatársica com malha, em gel. Protege
o antepé e as cabeças metatársicas. Evita a formação 
de durezas e calosidades. Protege os dedos em garra 
ou em martelo. Alivia os sintomas de artrite.

E15010
Mini meia em malha com palmilha em gel. Protege
a planta do pé.
Evita a formação de durezas e calosidades. Alivia
os sintomas de artrite. 

E20110
Palmilha em gel monodensidade furada, com apoio retrocapital (azul).
 Previne metatarsalgias. Previne dores em toda a planta do pé devidas a excesso 
de pressão ou mau apoio do pé. Previne calosidades.
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E13010
Corrector de dedos em garra ou martelo em gel.
Para correcção dos dedos em garra ou em martelo.

E14040
Almofada metatársica com anel, em gel. Protege
o antepé e as cabeças metatarsiais. Evita a formação 
de durezas e calosidades.
Reduz a dor e a inflamação.  

Tamanho único.

E14200
Almofada metatársica digital em gel. Protege
o primeiro espaço interdigital, o antepé e as cabeças 
metatarsiais. Evita a formação de durezas
e calosidades. Reduz a dor e a inflamação.
Para sandálias "Flip-flop". Autocolante.

Tamanho único.

E14080
Almofada metatársica em gel. Protege o antepé
e as cabeças metatarsiais. Evita a formação
de durezas e calosidades. Reduz a dor e a 
inflamação. Autocolante.

Tamanho único.
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E20010
Palmilha fina em gel, forrada. Previne metatarsalgias. 
Previne dores em toda a planta do pé devidas
a excesso de pressão ou mau apoio do pé.
Previne calosidades. Por ser fina cabe em quase 
todos os sapatos. Recortável em ambas
as extremidades.

E19010
Almofada metatársica com malha digital, em gel. 
Protege o antepé e as cabeças metatársicas. Evita
a formação de durezas e calosidades. A malha 
mantém o almofada no lugar.

E15030
Almofada metatársica com malha, em gel. Protege
o antepé e as cabeças metatársicas. Evita a formação 
de durezas e calosidades. Protege os dedos em garra 
ou em martelo. Alivia os sintomas de artrite.

E15010
Mini meia em malha com palmilha em gel. Protege
a planta do pé.
Evita a formação de durezas e calosidades. Alivia
os sintomas de artrite. 

E20110
Palmilha em gel monodensidade furada, com apoio retrocapital (azul).
 Previne metatarsalgias. Previne dores em toda a planta do pé devidas a excesso 
de pressão ou mau apoio do pé. Previne calosidades.

TAMANHO
PÉ

TAMANHO S M
PÉ 35/36 37/48

L XL
39/40 31/42

TAMANHO I IIIII
PÉ 35/38 43/4639/42

TAMANHO I IIIII
PÉ 35/36 39/4037/38

IV V VI
41/42 43/44 45/46

L
38/40

S
35/37

TAMANHO
PÉ

L
38/40

S
35/37



37

E22120
Pensos para calos Tipicallos - Protege o calo de 
pressões e fricções. 
Impede que o calo se torne mais profundo. Com ácido 
salicílico de acção esfoliante. Embalagem com
seis unidades.

Tamanho único.

E21050
Calcanheira com rebordo em silicone de dupla 
densidade. Para descanso e amortecimento. Previne 
lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites
e esporão calcaneo (central).

E21010
Calcanheira plana em silicone com dupla densidade. 
Para descanso e amortecimento. Previne lesões
do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites esporão 
calcaneo (central).

E21060
Calcanheira com rebordo em silicone de dupla 
densidade. Para descanso e amortecimento. Previne 
lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites
e esporão calcaneo (lateral).

E36410
Expositor Tipicallos com 14 embalagens.

Tamanho único.
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E20200
Palmilha em gel com dupla densidade e ligeiro apoio 
retrocapital.
Densidade mais suave no calcanhar e na zona 
metatársica. Previne metatarsalgias, dores em toda
a planta do pé devidas a excesso de pressão ou mau 
apóio do pé. Previne calosidades.

E20050
Palmilha descanso em silicone com dupla densidade. 
Densidade mais suave no calcanhar e no arco 
longitudinal. Previne metatarsalgias, dores em toda
a planta do pé devidas a excesso de pressão ou mau 
apóio do pé.
Previne calosidades. Por ser fina cabe em quase 
todos os sapatos.

E20080
Palmilha em silicone com dupla densidade. Furada. 
Densidade mais suave no calcanhar e na zona 
metatarsica. Com apoio dos arcos longitudinal e arco 
transverso. Previne metatarsalgias e dores devidas
a excesso de pressão. Previne calosidades

E20060
Palmilha 3/4 em silicone com apoio retrocapital. 
Densidade mais suave no apóio do arco transverso. 
Previne metatarsalgias e dores devidas a excesso
de pressão. Previne calosidades. Fina. Recortável em 
ambas as extremidades.

E21070
Calcanheira dupla densidade em gel. Para descanso
e amortecimento.
Previne lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites 
e esporão calcaneo.
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E22120
Pensos para calos Tipicallos - Protege o calo de 
pressões e fricções. 
Impede que o calo se torne mais profundo. Com ácido 
salicílico de acção esfoliante. Embalagem com
seis unidades.

Tamanho único.

E21050
Calcanheira com rebordo em silicone de dupla 
densidade. Para descanso e amortecimento. Previne 
lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites
e esporão calcaneo (central).

E21010
Calcanheira plana em silicone com dupla densidade. 
Para descanso e amortecimento. Previne lesões
do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites esporão 
calcaneo (central).

E21060
Calcanheira com rebordo em silicone de dupla 
densidade. Para descanso e amortecimento. Previne 
lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites
e esporão calcaneo (lateral).

E36410
Expositor Tipicallos com 14 embalagens.

Tamanho único.
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E20200
Palmilha em gel com dupla densidade e ligeiro apoio 
retrocapital.
Densidade mais suave no calcanhar e na zona 
metatársica. Previne metatarsalgias, dores em toda
a planta do pé devidas a excesso de pressão ou mau 
apóio do pé. Previne calosidades.

E20050
Palmilha descanso em silicone com dupla densidade. 
Densidade mais suave no calcanhar e no arco 
longitudinal. Previne metatarsalgias, dores em toda
a planta do pé devidas a excesso de pressão ou mau 
apóio do pé.
Previne calosidades. Por ser fina cabe em quase 
todos os sapatos.

E20080
Palmilha em silicone com dupla densidade. Furada. 
Densidade mais suave no calcanhar e na zona 
metatarsica. Com apoio dos arcos longitudinal e arco 
transverso. Previne metatarsalgias e dores devidas
a excesso de pressão. Previne calosidades

E20060
Palmilha 3/4 em silicone com apoio retrocapital. 
Densidade mais suave no apóio do arco transverso. 
Previne metatarsalgias e dores devidas a excesso
de pressão. Previne calosidades. Fina. Recortável em 
ambas as extremidades.

E21070
Calcanheira dupla densidade em gel. Para descanso
e amortecimento.
Previne lesões do calcaneo. Alivia talalgias, tendinites 
e esporão calcaneo.
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