
1

PROTEÇÃO
SEM 

SUPORTES PARA A
PRÁTICA DESPORTIVA

COMPROMISSOS



2

           



3

           

4-5 TABELAS DE MEDIDAS
6-15 SUPORTES DESPORTIVOS

16-20 MANTENHA A ELEGÂNCIA
21-27 A ARTE DO DESPORTO EM EQUILÍBRIO
28-29 GET YOUR GRIP

ÍNDICE



4

Com três gamas de suportes para a prática desportiva, a PROFCARE 

abrange praticamente todas as necessidades, desde os atletas de elite 

aos que treinam para manter a sua condição física. A gama elástica, com 

suportes básicos, é usada para suportar lesões de baixa intensidade. A 

vasta gama de suportes de neopreno ajuda a impedir lesões conferindo a 

quantidade correta de calor e de suporte, além de aliviar as dores causa-

das por lesões antigas. Finalmente uma nova linha de suportes com efeito 

fisioterapêutico (kinesiologico) foi também desenvolvida.

O design dos suportes de neopreno da PROFCARE é simples e funcional, 

apresentando uma qualidade excecional.

O formato especialmente construído adapta-se imediatamente à anato-

mia do corpo. A série compreende produtos que podem ser usados por 

todo o corpo, incluindo o tornozelo, a barriga da perna, o joelho, a coxa, a 

virilha, o cotovelo e o ombro

A maioria dos produtos encontrados nesta gama é feita em neopreno SBR 

resistente de 4 mm, que permite uma proteção ideal e liberdade de mov-

imentos. O material é elástico em 4 direções e, consequentemente, man-

tém a sua elasticidade por muito tempo.

Os suportes foram especialmente desenvolvidos para utilização em cam-

pos de andebol e incorporam almofadas EVA amortecedoras de choques 

com um material exterior Armortec® para proteção suplementar contra 

impactos. A parte traseira perfurada aumenta a ventilação e garante que o 

suporte é confortável, mesmo após longos períodos no campo.

Os suportes de neopreno da PROFCARE são usados por um grande 

número de jogadores e clubes de andebol que jogam a nível de topo in-

ternacional.

PROTEÇÃO 
SEM 
COMPROMISSOS

ALMOFADA - EVA

NEOPRENE - SBR

PERFURADA

ANATÓMICO

TRASEIRA

AJUSTE

SUPORTES ELÁSTICOS E OUTROS             XS    S     M      L     XL  

SUPORTES DE COMPRESSÃO COM     XS    S     M      L     XL XXL  
EFEITO FISIOTERAPÊUTICO ( KINESIOLOGICO)  

1  SUPORTE ELÁSTICO DO COTOVELO	 	 	 	 20-25	 25-30	 30-35	 35-40

1	MANGA	COMPRESSÃO	6610	 	 19-22	 22-25	 25-28	 28-31	 31-34

1 SUPORTE COMPRESSÃO COTOVELO   	 22-24	 24-26	 26-28	 28-30	 30-32	 32-34

1 SUPORTE COMPRESSÃO COTOVELO   		 	 18-21	 18-21	 21-24	 21-24

6	SUPORTE	COMPRESSÃO	JOELHO	-	6252 	 30-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46

7	SUPORTE	COMPRESSÃO	COXA	6350 	 	 42-45	 45-48	 48-51	 51-54	 54-57	 57-61

7	CALÇÕES	COMPRESSÃO	6407 	 	 61-69	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115

8	SUPORTE	COMPRESSÃO	BARRIGA	PERNA	6150	 29-32	 32-35	 35-38	 38-41	 41-44	

ANDEBOL	JOVENS	6651

2 SUPORTE ELÁSTICO DO PULSO     TAMANHO ÚNICO

6 SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO	 	 	 	 30-35	 35-40	 40-45	 45-50

6 SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO   	 30-45	 35-40	 40-45	 45-50
COM ABERTURA PARA A RÓTULA

6 SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO COM ALMOFADA	 	 25-30	 30-45	 35-40	 40-45	

7	SUPORTE	ELÁSTICO	DA	COXA	 	 	 	 35-40	 40-45	 45-50	 50-55

9	SUPORTE	ELÁSTICO	DO	TORNOZELO	 	 	 	 35-38	 38-41	 41-44	 44-47

9	SUPORTE	DO	TORNOZELO	2	PEÇAS	 	 	 35-37	 37-39	 39-41	 41-43	 43-46

9	SUPORTE	DO	TORNOZELO	COM	ATACADORES	“ALLROUND”	 35-37	 37-39	 39-41	 41-43	 43-46

4 SOUTIEN DESPORTIVO	 	 	 	 	 60-80	 65-90	 70-100	 75-110

SUPORTE DO COTOVELO PARA A PRÁTICA DE TÉNIS,    TAMANHO ÚNICO
GOLFE	E	UTILIZAÇÃO	DO	RATO

 SUPORTE ROTULIANO                               TAMANHO ÚNICO

TABELA DE MEDIDAS (AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS)

A	MEDIDA	APRESENTADA	É	APENAS	INDICATIVA.	EXPERIMENTE	SEMPRE	O	PRODUTO	PARA	SE	ASSEGURAR	QUE	O	TAMANHO	É	O	CORRETO.

TABELA 1

TABELA 2

ANDEBOL	6650
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SUPORTES DE NEOPRENO        XS    S     M      L     XL   XXL XXXLKIDS SIZES

1	SUPORTE	DO	COTOVELO	6600	 	 	 	 22-24	 24-26	 26-28	 28-30	 30-32	 32-34	

1	SUPORTE	DO	COTOVELO	-	ANDEBOL	6601	 	 	 	 24-26	 26-28	 28-30	 30-32	 32-34	

1	SUPORTE	DO	COTOVELO	–	ANDEBOL			 	 	 	 20-22	 20-22	 22-24	 22-24	 	
JOVENS	6602

1	SUPORTE	DO	COTOVELO	COM	TALAS	6603	 	 	 22-24	 24-26	 26-28	 28-30	 30-32	 32-34

2	SUPORTE	DO	PULSO	6700	 	 	 	 14-16	 14-16	 16-18	 16-18	 18-20	 18-20	 	

2	SUPORTE	DO	PULSO	6701	 	 	 	 14-16	 14-16	 16-18	 16-18	 18-20	 18-20	

2	SUPORTE	DO	PULSO	6702                          TAMANHO ÚNICO    

3	SUPORTE	DO	OMBRO	6500	 	 	 	 25-27	 27-29	 29-31	 31-33	 33-35	 35-37	 37-39

4	T-SHIRT	DE	COMPRESSÃO	6900	 		 	 	 	 89-94	 96-102	 104-109	 111-119	 121-130	
MANGA CURTA (S/S)     

4	T-SHIRT	DE	COMPRESSÃO	6902		 	 																10/12	A	(71-78)	 	 89-94	 96-102	 104-109	 111-119	 121-130	
MANGA COMPRIDA (L/S)

5	CALÇÕES	DE	COMPRESSÃO	6402	 	 															8	A	(53-54)	 61-69	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115

5	CALÇAS	DE	COMPRESSÃO	HOMEM/CRIANÇA	6405	 															8	A	(54-58)	 	 76-82	 82-88	 88-94	 94-100	 100-106

5	CALÇÕES	DE	COMPRESSÃO	COM	ALMOFADAS	6421		 	 	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115	

5	CALÇÕES	DE	GUARDA-REDES	-	FUTEBOL	6420 	 	 	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115	

5	CALÇAS	DE	COMPRESSÃO	SENHORA	6406W	 	 	 	 64-71	 71-78	 78-86	 86-94	 	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	COM	ALMOFADA	GRANDE	6205	 	 	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	ANDEBOL	UNISSEXO	6202		 	 31-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46	 46-49

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	ANDEBOL	SENHORA	6202W	 	 30-32	 32-34	 34-36	 36-38	 38-40	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	ANDEBOL	JOVENS	6290	 	 	 	 25-27	 27-29	 29-31	 31-33	 33-35

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	ANDEBOL	JOVENS	6299	 	 	 	 25-27	 27-29	 29-31	 31-33	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	COM	TALAS	LATERAIS	6204	 	 	 31-35	 31-35	 35-40	 35-40	 40-46	 40-46

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	6200	 	 	 	 30-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46

6	SUPORTE	DO	JOELHO	ABERTO	NA	RÓTULA	6201	 	 	 30-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	PARA	ATLETAS	DE	SALTO	6207	 	 31-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46	 	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	-	VOLEIBOL	6206	 	 	 29-33	 33-36	 36-39	 39-42	 42-45	 45-48	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	UNISSEXO	6250	 	 	 30-33	 33-35	 35-37	 37-40	 40-43	 43-46	

6	SUPORTE	DO	JOELHO	SENHORA	6251W	 	 	 30-32	 32-34	 34-36	 36-38	 38-40	

7	SUPORTE	DA	COXA	6300	 	 	 	 45-48	 48-51	 51-54	 54-57	 57-61	 61-64

8	SUPORTE	DA	BARRIGA	DA	PERNA	6110	 	 	 	 32-35	 35-38	 38-41	 41-44	 44-47

9	SUPORTE	DO	TORNOZELO	6100	 	 	 	 35-37	 37-39	 39-41	 41-43	 43-46

5	SUPORTE	LOMBAR	6410		 	 	 	 	 64-72	 72-80	 80-90	 90-100	 100-110	

5	SUPORTE	LOMBAR	COM	TALAS	6411	 	 	 	 	 64-72	 72-80	 80-90	 90-100	 100-110	

5	CALÇÕES	TÉRMICOS	6400	 	 	 	 61-69	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115	

5	CALÇÕES	TÉRMICOS	COM	LICRA	6401		 	 	 61-69	 69-77	 77-85	 85-95	 95-105	 105-115	

5	CALÇÕES	DE	COMPRESSÃO	6402W	 	 	 	 	 64-71	 71-78	 78-86	 86-94	 	

	14/16	A	(80-86)

10	A	(55-56)

10	A	(58-62)

12	A	(57-58)		

12	A	(62-66)		

14	A	(59-60)		

14	A	(66-70)		

1

3
4

5

7

6

8

9

2

TABELA 3
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SUPORTE DO COTOVELO - 
ANDEBOL

SUPORTE DO COTOVELO – 
ANDEBOL – JOVENS

MANGA DE COMPRESSÃO

SUPORTE DE COMPRESSÃO DA 
BARRIGA DA PERNA

SUPORTE DE COMPRESSÃO DO 
JOELHO

SUPORTE DE COMPRESSÃO DA 
COXA

CALÇÃO DE COMPRESSÃO 

6650 6651

6610

6150 6252 63506407 

Cotoveleira  de compressão fabricada em 82% de poliam-
ida e 18% de elastano. A almofada EVA amortecedora de 
choques, com material exterior de Armortec® protege 
contra golpes e choques e garante uma ótima liberdade 
de movimentos. A elasticidade em 4 direções permite ob-
ter maior mobilidade e conforto. Um padrão de silicone 
“aderente”	 no	 interior	 da	 cotoveleira	 tem	um	efeito	 fisi-
oterapêutico (kinesiologico). Aumenta o fluxo sanguíneo, 
o que resulta em mais energia e numa recuperação mais 
fácil durante e após os treinos e os jogos. Cotoveleira mui-
to pratica para uso em pavilhão aquecido, uma vez que 
o suor não escorre para a mão enfraquecendo o contato 
com a bola de andebol.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56650xx111		

Cotoveleira  de compressão fabricada em 82% de poliami-
da e 18% de elastano. Muito leve e com almofada amorte-
cedora de choques, com material exterior de Armortec® 
protege contra golpes e choques e garante uma ótima 
liberdade de movimentos. A elasticidade em 4 direções 
permite obter maior mobilidade e conforto. Um padrão de 
silicone	“aderente”	no	interior	da	cotoveleira	tem	um	efeito	
fisioterapêutico (kinesiologico). Aumenta o fluxo sanguí-
neo, o que resulta em mais energia e numa recuperação 
mais fácil durante e após os treinos e os jogos. Cotove-
leira muito pratica para uso em pavilhão aquecido, uma 
vez que o suor não escorre para a mão enfraquecendo o 
contato com a bola de andebol. Pack 2 unidades.

Tamanho:	S/M,	L/XL
Artigo no:	56651xx111		

Manga de compressão especialmente desenvolvida e fab-
ricada em 82% de poliamida e 18% de elastano. Um pa-
drão	de	silicone	“aderente”	no	interior	da	manga	tem	um	
efeito fisioterapêutico (kinesiologico) na medida em que 
aumenta o fluxo sanguíneo, o que resulta em mais energia 
no braço e numa recuperação mais fácil durante e após 
os treinos e os jogos. A elasticidade em 4 direções per-
mite obter maior mobilidade e conforto. Prática para jogar 
em campos quentes, dado que o suor não escorre para as 
mãos e, assim, não perturba a

preensão da bola quando se joga andebol. Desenvolvida 
em estreita colaboração com o jogador de andebol na-
cional norueguês, Håvard Tvedten. Fornecida em conjun-
tos de duas unidades.

Tamanho: XS,	S,	M,	L,	XL

Artigo no:	56610xx111					Preto
Artigo no:	56650xx000	Branco
Artigo no:	56650xx333			Vermelho
Artigo no:	56650xx222			Azul

Perneira de compressão fabricada em 82% de poliamida 
e	 18%	de	 elastano.	Um	padrão	de	 silicone	 “aderente”	 no	
interior tem um efeito fisioterapêutico (kinesiologico) na 
medida em que aumenta o fluxo sanguíneo, o que resulta 
em mais energia na perna e numa recuperação mais fácil 
durante e após os treinos e os jogos. A elasticidade em 4 di-
reções permite obter maior mobilidade e conforto. Melhora 
o desempenho, diminui a fadiga muscular e minimiza o risco 
de câimbras. Fornecida em conjuntos de duas unidades.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56150xx111

Joelheira de compressão fabricada em 82% de poliamida 
e	 18%	de	 elastano.	Um	padrão	de	 silicone	 “aderente”	 no	
interior tem um efeito fisioterapêutico (kinesiologico). Au-
menta o fluxo sanguíneo, o que resulta em mais energia e 
numa recuperação mais fácil durante e após os treinos e 
os jogos. A elasticidade em 4 direções permite obter maior 
mobilidade e conforto. Melhora o desempenho e diminui a 
fadiga muscular.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56252xx111

Coxa de compressão fabricada em 82% de poliamida e 18% 
de	elastano.	Um	padrão	de	silicone	“aderente”	no	 interior	
da coxa tem um efeito fisioterapêutico (kinesiologico) na 
medida em que aumenta o fluxo sanguíneo, o que resul-
ta em mais energia na coxa e numa recuperação mais fácil 
durante e após os treinos e os jogos. A elasticidade em 4 di-
reções permite obter maior mobilidade e conforto. Melhora 
o desempenho e diminui a fadiga muscular.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56350xx111

Calção de compressão fabricado em 82% de poliamida e 
18%	de	elastano.	Um	padrão	de	silicone	“aderente”	no	inte-
rior do calção tem um efeito fisioterapêutico (kinesiologico). 
Aumenta o fluxo sanguíneo, o que resulta em mais energia 
e numa recuperação mais fácil durante e após os treinos e 
os jogos. A elasticidade em 4 direções permite obter maior 
mobilidade e conforto. Melhora o desempenho e diminui a 
fadiga muscular.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56407xx111
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SUPORTE DO COTOVELO SUPORTE DO COTOVELO - 
ANDEBOL

SUPORTE DO COTOVELO -
ANDEBOL - JOVENS

SUPORTE DO COTOVELO COM 
TALAS

6600 6601 6602 6603
Cotoveleira com parte traseira em neopreno-SBR de 4 
mm, conferindo um efeito de aquecimento ideal, e parte 
dianteira	em	neopreno-SBR	de	1,5	mm,	garantindo	flexi-
bilidade na articulação. Aplica calor e suporte ao cotovelo. 
Apropriado para luxações e para minimizar o risco de fu-
turas lesões.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56600xx111

Cotoveleira em neopreno-SBR de 4 mm e 3 mm. Impede 
lesões resultantes de uma hiperextensão do cotovelo e 
minimiza o risco de lesões em geral. O suporte é facil-
mente ajustado no lugar usando as alças de ajuste. Per-
mite uma maior estabilidade do cotovelo.

Tamanhos	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56603xx111

Cotoveleira	em	neopreno-SBR	de	4	mm	e	1,5	mm	e	almo-
fada EVA amortecedora de choques com tecido exterior 
Armortec®. Protege contra golpes e quedas.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56601xx111

Cotoveleira	em	neopreno-SBR	de	4	mm	e	1,5	mm.	A	almo-
fada de proteção amortecedora de choques com tecido 
exterior Armortec® protege contra golpes e quedas.

Tamanho:	S/M,	L/XL
Artigo no:	56602xx111

SUPORTE DO PULSO SUPORTE DO PULSO SUPORTE DO PULSO SUPORTE DE OMBRO
6700 6701 6702 6500

Ombreira em neopreno-SBR de 4 mm com ajuste ideal. 
Aquece e alivia a dor em torno da articulação do ombro. 
Para ser usado em ombros com sobrecarga ou durante a 
reabilitação, nomeadamente em Subluxações da articu-
lação escapulo-úmeral e processos dolorosos de longa 
duração.

Tamanhos	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
Artigo no:	56500xx111

Punho em neopreno-SBR de 4 mm com fecho duplo 
de velcro, que assegura o suporte ideal e confere calor 
e alívio ao pulso. A colocação do fecho em velcro de 3,8 
cm mais próximo do pulso aumenta o suporte e reduz a 
flexibilidade.	A	 colocação	do	 fecho	em	velcro	de	2,5	 cm	
mais próximo do pulso aumenta a flexibilidade e reduz o 
suporte.

Tamanho:	XS/S,	M/L,	XL/XXL
Artigo no:	56700xx111

Suporte do pulso em neopreno-SBR de 4 mm com tala 
incorporada. O suporte aquece, comprime, suporta e est-
abiliza o pulso quando este é sujeito a muita pressão. Es-
colha entre esquerdo e direito.

Tamanho:	XS/S,	M/L,	XL/XXL
Artigo no:	56701xx111		-	Esquerdo
Artigo no:	56701xx333	-	Direito

Suporte	do	pulso	em	neopreno-SBR	de	1,5	mm.	Aquece	e	
suporta. Estabiliza e alivia a dor causada por tensões ligei-
ras e inflamação da mão ou do antebraço.

Tamanho: único
Artigo no:	5670202111

P
R

O
FC

A
R

E SU
P

O
R

TES D
E N

EO
P

R
EN

E



10

P
R

O
FC

A
R

E 
SU

P
O

R
TE

S 
D

E 
N

EO
P

R
EN

E 
E 

C
A

LÇ
Õ

ES
 T

ÉR
M

IC
O

S

SUPORTE LOMBAR SUPORTE LOMBAR COM TALAS CALÇÕES DE GUARDA-REDES - 
FUTEBOL

CALÇÕES TÉRMICOS COM LICRA

CALÇÕES TÉRMICOS

6410 6411 64206401

6400

Cinta em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece, estabiliza e 
alivia as dores nos músculos das costas e na zona lombar. 
Previne lesões na coluna.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no.	56410xx111

Cinta em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece, estabiliza e al-
ivia as dores nos músculos das costas e na zona lombar. O 
suporte é fornecido com talas removíveis e banda elásti-
ca para melhorar o suporte. Forte suporte na zona lombar 
mediante a banda elástica de forte tração. Lumbago, dores 
ciáticas, dores reumáticas. Previne lesões na coluna relacio-
nadas com esforços musculares.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56411xx111

Calções	 de	 guarda-redes	 em	 neopreno-SBR	 de	 1,5	 mm	
com ajuste ideal e reforços-Eva especiais nos quadris pro-
tegem contra golpes e quedas. Aquecem e suportam. Ap-
ropriados para minimizar o risco de lesões na virilha e em 
outros músculos.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56420xx111

Calções	térmicos	em	neopreno-SBR	de	1,5	mm	e	 licra.	O	
seu ajuste ideal permite aquecer e suportar a área visada. 
Os calções são muito apropriados para o uso em pavilhão.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56401xx111

Calções	 térmicos	 em	 neopreno-SBR	 de	 1,5	 mm.	 O	 seu	
ajuste ideal permite aquecer e suportar a área visada e 
são adequados para a prevenção de problemas na área da 
virilha e evitam lesões em vários músculos. Os calções são 
reversíveis com duas opções de cores.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL

Artigo no:	56400xx010	Preto/Branco
Artigo no:	56400xx131	Preto/Vermelho
Artigo no:	56400xx212	Preto/Azul
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SUPORTE DO JOELHO PARA 
ATLETAS DE SALTO

SUPORTE DO TORNOZELO

SUPORTE DO JOELHO - 
VOLEIBOL

SUPORTE DO JOELHO - 
ANDEBOL - JOVENS

SUPORTE DO JOELHO - 
ANDEBOL - JOVENS

SUPORTE DO JOELHO COM 
ALMOFADA GRANDE

SUPORTE DA COXA SUPORTE DA BARRIGA DA PERNA
6207

6100

6206

6290 6299 6205

6300 6110

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm. Alívio ideal para a 
síndrome de Schlatter e joelho de atleta de salto. Também 
aquece e suporta o joelho. A parte traseira em neopreno 
perfurado aumenta a flexibilidade e a ventilação.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no.	56207xx111

Pé em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece, suporta e alivia 
a dor na articulação do tornozelo. Indicado para entorses 
e tendinites.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56100xx111

Joelheira confortável e flexível em poliéster e elastano. O 
exterior da almofada é fabricado num material forte re-
sistente ao calor, e a espuma EVA Hyper amortecedora de 
choques protege contra golpes e quedas. A parte traseira 
aberta elimina deformações atrás do joelho.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no.	56206xx111

Joelheira	 em	neopreno-SBR	de	4	mm	e	 1,5	mm	com	al-
mofada amortecedora de choques em tecido Armortec® 
forte e resistente. A parte traseira perfurada aumenta a 
flexibilidade e a ventilação. Aquece e suporta. Protege 
contra golpes e quedas. Fornecida em conjuntos de duas 
unidades.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56290xx111

Joelheira	 em	neopreno-SBR	de	4	mm	e	 1,5	mm	com	al-
mofada amortecedora de choques em tecido Armortec® 
forte e resistente. A parte traseira perfurada aumenta a 
flexibilidade e a ventilação. Aquece e suporta. Protege 
contra golpes e quedas. Fornecida em conjuntos de duas 
unidades.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56299xx111

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm que aquece e supor-
ta. A almofada EVA amortecedora de choques com materi-
al exterior de Armortec® protege contra golpes e choques. 
A parte traseira é em neopreno perfurado, o que aumenta a 
flexibilidade e a ventilação.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56205xx111

Coxa em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece, suporta e au-
menta o fluxo sanguíneo. Apropriado após luxações e para 
a reabilitação da parte anterior e da parte posterior da coxa. 
Minimiza o risco de lesões futuras. Prevenção de roturas 
musculares principalmente em quadríceps e abdutores.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no.	56300xx111

Perneira com uma parte dianteira em neopreno-SBR de 
1,5	mm	e	parte	traseira	em	neopreno-SBR	de	4	mm	asse-
gura um calor considerável na barriga da perna e um bom 
suporte. Aumenta a circulação sanguínea, que ajuda a acal-
mar tensões e esforços excessivos. Indicada para patologias 
musculares e proteção na zona traseira da espinha da tíbia.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56110xx111
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SUPORTE DO JOELHO - ANDEBOL 
- UNISSEXO

SUPORTE DO JOELHO ABERTO NA RÓTULA CALÇAS DE COMPRESSÃO - UNISSEXO

SUPORTE COMPRESSÃO DO 
JOELHO - UNISSEXO

SUPORTE DO JOELHO COM 
TALAS LATERAIS

SUPORTE DO JOELHO
6202

6201 6405

6250 6204 6200

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm com formato 
anatómico para assegurar um ajuste ideal. A parte trasei-
ra em neopreno-SBR perfurado aumenta a flexibilidade e 
a ventilação. Aquece e suporta. A almofada EVA amorte-
cedora de choques com tecido exterior Armortec® forte e 
resistente, protege contra golpes e quedas.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL
Artigo no:	56202xx111

Joelheira aberta na rótula em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece, suporta o joelho 
e centraliza a rótula. A parte traseira em neopreno perfurado aumenta a flexi-
bilidade e a ventilação. Especialmente adequada para os atletas que têm que 
evitar uma pressão direta sobre a rótula. Tendões doridos em torno da rótula ou 
dor resultante de uma cartilagem danificada no joelho, muitas vezes, aliviados ao 
utilizar este tipo de joelheira.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no	56201xx111

Calças	de	compressão	fabricada	em	80%	de	poliamida	e	20%	de	elastano.	Com	
um corte anatómico aquece e suporta. A elasticidade em 4 direções permite 
obter maior mobilidade e conforto. Minimiza o risco de futuras lesões. Rede na 
parte traseira para melhor ventilação.

Tamanhos	8,	10,	12,	14,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Item no.	56405xx111

Joelheira de compressão fabricada em 82% de poliami-
da e 18% de elastano. Muito leve e com elasticidade em 
4 direções permite obter maior mobilidade e conforto. A 
almofada EVA amortecedora de choques com tecido ex-
terior Armortec® forte e resistente, protege contra golpes 
e quedas.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56250xx111

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm que aquece e supor-
ta. A abertura na rótula alivia a tensão sobre a rótula. O 
método de envolvimento assegura um ajuste individual 
continuamente adequado. Quatro tiras de velcro melhoram 
o suporte, a estabilidade e o  conforto. As talas de alumí-
nio podem ser ajustadas ligeiramente dobrando-as nas 
extremidades. Indicado para o tratamento funcional em 
distensões, instabilidades, contusões, artroses e artrites.

Tamanho:	XS/S,	M/L,	XL/XXL
Artigo no.	56204xx111

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm. Aquece e suporta o 
joelho. A parte traseira em neopreno perfurado aumenta a 
flexibilidade e a ventilação.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56200xx111
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CALÇÕES DE COMPRESSÃO COM ALMOFADAS
6421

Calções	de	compressão	em	80%	de	poliamida	e	20%	de	elastano.	Com	almo-
fadas nos quadris, nas coxas e no cóccix que protegem contra golpes e quedas 
em superfícies duras. Elasticidade em 4 direções que proporciona maior mobi-
lidade e conforto. A costura plana torna a utilização dos calções extremamente 
confortável.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56421xx111
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T-SHIRT DE COMPRESSÃO DE MANGA COMPRIDA (L/S)6902
T-shirt de compressão com 84% de poliéster e 16% de 
elastano. Elasticidade em 4 direções que proporciona maior 
mobilidade e conforto. As propriedades antimicrobianas da 
t-shirt minimizem a formação de odores. A costura plana 
torna a sua utilização extremamente confortável. Ajuste 
anatómico com encaixe para dedo.

Tamanho:	10/12,	14/16,	S,	M,	L,	XL,	XXL

Artigo no:	56902xx000	Branco
Artigo no:	56902xx111				Preto
Artigo no:	56902xx222			Azul

Artigo no:	56902xx444		Verde
Artigo no:	56902xx333			Vermelho
Artigo no:	56902xx555			Amarelo
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CALÇÕES DE COMPRESSÃO6402
Calções	de	compressão	fabricados	em	80%	de	poliamida	
e	20%	de	elastano.	Proporcionam	suporte,	estabilidade	e	
minimizam o risco de lesões. A elasticidade em 4 direções 
permite obter maior mobilidade e conforto. A costura plana 
torna a utilização dos calções extremamente confortável.

Tamanho:	8,	10,	12,	14,	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL

Artigo no:	56402xx000	Branco
Artigo no:	56402xx111				Preto

Artigo no:	56402xx222			Azul
Artigo no:	56402xx333			Vermelho
Artigo no:	56402xx444		Verde
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SUPORTE DO TORNOZELO COM 
ATACADORES - “ALLROUND”

ACTIVE ANKLE T2 SUPORTE DO TORNOZELO 
2-PEÇAS

BANDA ROTULIANA 

SUPORTE DONJOY DO JOELHO 
COM BARRAS LATERAIS

ANKLE VELOCITY DONJOY

Impede a torção do pé. Suporte particularmente bom dev-
ido aos atacadores, que asseguram uma adaptação indi-
vidual. Usado como uma medida preventiva - e para lesões 
ligeiras no tornozelo. Adapta-se a ambos os pés.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70563xx111

Proteção superior, combinando a melhor estabilidade com 
a função ideal do tornozelo.
Adapta-se a ambos os pés.

Tamanho: S, M, L
Artigo no:	70558xx111

Suporte do tornozelo em neopreno e banda elástica cru-
zada ( 2 peças). Usado para evitar entorses e instabilidade 
na articulação do tornozelo. Aquece, suporta e estabiliza a 
articulação do tornozelo. Pode ser utilizado em qualquer 
dos pés.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70564xx111

Cinta do joelho com almofada para alívio. Usado para jo-
elhos com síndrome de Schlatter / atleta de salto. Com-
pressão infrapatelar.

Tamanho: Único
Artigo no:	7035702111

Para lesões ligeiras do joelho e problemas de ligamentos. 
Barras de aço com articulações duplas que seguem a forma 
do joelho. Abertura para a rótula e cunha em forma de fer-
radura para aplicar pressão sobre o tendão da rótula. Não 
deve ser usado para lesões de ligamentos do joelho. Neste 
caso, utiliza-se uma cinta de 4 pontos.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	70359xx111

O Ankle Velocity Donjoy é o melhor suporte para tornozelos 
no mercado. Desenvolvido com uma placa moldável para o 
pé, que assegura um ajuste ideal para todas os formatos 
de pé. Perfeito para lesões no tornozelo e tratamento de 
lesões no tornozelo. Proteção excelente com controlo ex-
cecional, ajuste ideal e conforto surpreendente. Disponível 
para o pé direito e esquerdo.

Tamanho: S, M, L
Artigo no:	70361xx111			Esquerda	
Artigo no:	70361xx333	Direita

T-SHIRT DE COMPRESSÃO DE MANGA CURTA (S/S)6900
T-shirt de compressão com 84% de poliéster e 16% de 
elastano. Elasticidade em 4 direções que proporciona maior 
mobilidade e conforto. As propriedades antimicrobianas da 
t-shirt minimizem a formação de odores. A costura plana 
torna a sua utilização extremamente confortável.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL,	XXL
Artigo no:	56900xx000	Branco
Artigo no:	56900xx111	Preto
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SUPORTE ELÁSTICO DO
COTOVELO

SUPORTE ELÁSTICO DA COXA

SUPORTE ELÁSTICO DO PULSO SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO

SUPORTE ELÁSTICO DO 
TORNOZELO

SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO 
COM ALMOFADA

SUPORTE DO COTOVELO PARA 
A PRÁTICA DE TÉNIS, GOLFE E 
UTILIZAÇÃO DO RATO

SUPORTE ELÁSTICO DO JOELHO 
COM ABERTURA PARA A RÓTULA

Cotoveleira elástica, para o suporte e alívio dos músculos 
e da articulação.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70572xx111

Coxa elástica, para o suporte e alívio dos músculos e da 
articulação. Evita roturas musculares em quadríceps e ab-
dutores.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70576xx111

Punho elástico, para o suporte e alívio dos músculos e da 
articulação.

Tamanho: Único
Artigo no:	7057402111

Joelheira elástica, para o suporte e alívio dos músculos e 
da articulação.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70570xx111

Pé elástico, para o suporte e alívio dos músculos e da ar-
ticulação.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70561xx111

Joelheira elástica com almofada acolchoada. Fornecida em 
conjuntos de duas unidades

Tamanho:	XS,	S,	M,	L
Artigo no:	70571xx111

Braçadeira epicondilite/epitrocleíte. Com pontos de 
pressão duplos. Alivia a sobrecarga da curva muscular sob 
o cotovelo. Aplica uma pressão concentrada sobre a curva 
muscular e, desse modo, alivia a fixação dos tendões dos 
músculos do antebraço.

Tamanho: Único
Artigo no:	7032202111

Joelheira para o suporte e alívio dos músculos e da artic-
ulação. A abertura assegura que não é aplicada qualquer 
pressão sobre a rótula.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70569xx111
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SUPORTE COMPRESSÃO DO JOELHO - 
SENHORA

SOUTIEN DESPORTIVO II
SUPORTE DO JOELHO - 
ANDEBOL SENHORA

6251W 6202W

Joelheira de compressão fabricada em 82% de poliamida e 18% de elastano. 
Muito leve e com elasticidade em 4 direções permite obter maior mobilidade 
e conforto. A almofada EVA amortecedora de choques com tecido exterior 
Armortec® forte e resistente, protege contra golpes e quedas.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56251xx111

Soutien	desportivo	fabricado	num	material	de	2	camadas	que	elimina	a	humidade	-	90%	de	
nylon	e	10%	de	licra.	O	suporte	suplementar	é	proporcionado	por	alças	largas	para	os	ombros	
e	por	um	elástico	por	baixo	do	tórax,	sendo	as	costas	de	tipo	“racer	back”	[como	no	fato	de	
banho desportivo das nadadoras] em malha. O soutien está adaptado para todos os tipos 
de desportos.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	70581xx111

Joelheira em neopreno-SBR de 4 mm com formato anatómico para assegu-
rar um ajuste ideal. A parte traseira em neopreno-SBR perfurado aumenta 
a flexibilidade e a ventilação. Aquece e suporta. A almofada EVA amortece-
dora de choques com tecido exterior Armortec® forte e resistente, protege 
contra golpes e quedas.

Tamanho:	XS,	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56202xx999

P
R

O
FC

A
R

E 
 S

U
P

O
R

TE
S 

D
E 

N
EO

P
R

EN
E



19

CALÇÕES DE COMPRESSÃO CALÇAS DE COMPRESSÃO - SENHORA
6402W 6406W

Calções	de	compressão	fabricados	em	80%	de	poliamida	e	20%	de	elastano.	
Proporcionam suporte, estabilidade e minimizam o risco de lesões. A elasticidade 
em 4 direções permite obter maior mobilidade e conforto. A costura plana torna 
a utilização dos calções extremamente confortável.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL

Artigo no:	56203xx000	Branco
Artigo no:	56403xx111				Preto

Calças	de	compressão	fabricada	em	80%	de	poliamida	e	20%	de	elastano.	Com	um	corte	
anatómico aquece e suporta. A elasticidade em 4 direções permite obter maior mobilidade 
e conforto. Minimiza o risco de futuras lesões. Rede na parte traseira para melhor ventilação.

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	56406xx111
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PÉ ELÁSTICO

COTOVELO ELÁSTICO COTOVELO ELÁSTICO 
ALMOFADADO

JOELHO ELÁSTICO JOELHO ELÁSTICO 
ALMOFADADO

PUNHO ELÁSTICO COM BURACO  
POLEGAR

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	69560xx000

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no	69572xx000 Tamanhos	S,	M,	L,	XL

Item no.	69	573xx000

Tamanho:	S,	M,	L,	XL
Artigo no:	69570xx000 Tamanho:	S,	M,	L,	XL

Artigo no.	69571xx000

Tamanho:	XS/S,	M/L
Artigo no:	69575xx000

PUNHO ELÁSTICO
Tamanho: Único
Artigo no:	6957402000

Fabricado	 em	 100%	 algodão	 intercalado	 com	 uma	 fibra	
flexível numa única manga (seamless), não causam irritação 
na pele. Utilizar sempre que é necessária a utilização de uma 
ligadura elástica.

Indicada para:

- Durante a reabilitação de membros torcidos e outras 
lesões.
- Enrijecimento e aquecimento.
- Lesões do tendão, ligamentos tensos.
- Artrites.
- Contusões.
- Profilaticamente quando na prática de desportos profis-
sionais e de lazer.
 
Fornecida em conjuntos de duas unidades.

SELECT
LINHA BÁSICA
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A ARTE
DO DESPORTO

EM EQUILÍBRIO
SELECT PROFCARE PRODUTOS 

PARA A SAÚDE DESPORTIVA
O corpo dos atletas precisa de cuidados e atenção. É aqui 

que a nossa longa lista de produtos diversos para a saúde 

desportiva entra em jogo. Com sacos médicos, uma geleira 

inovadora, cremes, loções e diversos tipos de fitas, propor-

cionamos uma gama variada de produtos de recuperação 

pós-treino e para a preparação do jogo que se segue. Uma 

palmilha amortecedora da Bambootecc também faz, agora, 

parte da gama.
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MINI SACO MÉDICO SACO MÉDICO JÚNIOR SACO MÉDICO SÉNIOR MALETA MÉDICA DE ALUMÍNIO

PUNHO ANTI-
-TRANSPIRAÇÃO

TOALHA DE BANHOBALDE DE ÁGUASACO TÉRMICOMALA TÉRMICA

O saco perfeito de primeiros socorros. Conteúdo: 2 com-
pressas de gelo, emplastros, tesoura, ligadura de com-
pressão e 1 rolo de fita desportiva Coach de 3,8 cm.

Artigo no:	7010900112	-	com	conteúdo
Artigo no:	7010900111	-	sem	conteúdo

Saco de primeiros socorros com compartimentos 
ajustáveis. Muito durável - compartimento ideal. Conteúdo: 
4 compressas de gelo, ligadura de compressão, creme de 
massagem com cânfora, pensos para bolhas, emplastros e 
tesoura, e dois rolos de fita desportiva Coach de 3,8 cm.

Artigo no:	7011000112	-	com	conteúdo
Artigo no:	7011000111	-	sem	conteúdo

Saco médico resistente para instrutores e treinadores. Con-
teúdo: 4 compressas de gelo, ligadura de compressão, po-
mada muscular, 2 pensos para bolhas, 1 rolo de fita Strappal 
de	2,5	cm,	3	rolos	de	fita	Strappal	de	4	cm,	tesoura,	emplas-
tros, pomada de massagem com cânfora.

Artigo no:	7011600001	-	com	conteúdo
Artigo no: 7011600000	-	sem	conteúdo

Mala profissional com moldura de alumínio como reforço 
suplementar. Espaçosa com um compartimento incrivel-
mente amplo. Especialmente adequada para médicos, fisi-
oterapeutas e massagistas desportivos para o tratamento 
de todos os tipos de lesões desportivas.

Artigo no:	7011300000

Para	 secar	 o	 suor.	 Fabricada	 com	85%	 de	 al-
godão	e	 15%	elastano.	Tamanho:	8	x	 10,5	cm.	
Fornecida em conjuntos de duas unidades.

Artigo no: 6977000111

Toalha de banho macia e confortável feita em 
100%	de	tecido	de	algodão.
Tamanho:	160	x	70	cm.

Artigo no: 8111500141

Balde portátil com pega de transporte. Com-
partimento grande e aberto para água e espon-
ja. Suporte de garrafas em cada lado.

Artigo no: 7094500111

Saco térmico para vários artigos, por exemplo, 
compressas de gelo reutilizáveis ou cubos de 
gelo, etc.

Artigo no: 7012800111	

Mala Termica apropriada para armazenar, por 
ex., compressas de gelo recicladas ou cubos de 
gelo. Volume 8 litros.

Artigo no: 7010808202
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POMADA MUSCULAR 1 POMADA MUSCULAR 2 POMADA MUSCULAR 3 POMADA DE MASSAGEM
COM CÂNFORA

BÁLSAMO MUSCULAR 
EXTRA

CREME DE MASSAGEM 
COM CÂNFORA

ÓLEO DE MASSAGEM CREME DE MASSAGEM GEL PARA MÚSCULOS

Para uso em problemas musculares pouco graves e artic-
ulações doridas. Gera um ligeiro aquecimento e um efeito 
reconfortante nos músculos e nos ligamentos na área lesio-
nada. Não pode ser utilizada durante as primeiras 48 horas 
após uma lesão grave.

Tamanho:	100ml
Artigo no:	7014500000

Para problemas musculares e articulares mais graves. Tem 
um efeito de aquecimento maior e é utilizada para lesões 
difíceis e/ou antigas. Não pode ser utilizada durante as 
primeiras 48 horas após uma lesão grave.

Tamanho:	100ml
Artigo no:	7014600000	
Tamanho: 500ml	
Artigo no: 7014605000

Usada para problemas musculares crónicos e articulações 
doridas. Tem um efeito de aquecimento muito forte e pode 
ser usada para problemas crónicos resultantes de lesões 
antigas.	Não	pode	ser	usada	durante	as	primeiras	72	horas	
após uma lesão grave.

Tamanho:	100ml
Artigo no:	7014700000

Utilizada normalmente antes do aquecimento, suaviza a 
rigidez nos músculos e da pele. Protege contra o vento e 
o clima. É inócua para a pele e tem uma consistência esp-
essa agradável. Conteúdo generoso de cânfora. Pode ser 
utilizada diversas vezes por dia contra os músculos doridos 
e duros.

Tamanho:	500ml
Artigo no:	7014000000

Usado antes do aquecimento, treino e com-
petição, quando é necessário que o calor 
permaneça durante mais tempo e haja maior 
circulação sanguínea. Tem um efeito de aquec-
imento maior do que a pomada de massagem 
com cânfora. Reduz a dor e rigidez nos múscu-
los. Muito apropriado para massajar os múscu-
los rígidos, e também após a prática desportiva.

Tamanho:	500ml
Artigo no: 7014200000

Normalmente utilizado antes do aquecimento, 
para suavizar a rigidez dos seus músculos. O 
creme de massagem é fabricado com materiais 
minerais e vegetais inócuos para a pele.

Tamanho:	250ml
Artigo no: 7014100000

Utilizado para todos os tipos de massagem e 
extremamente suave na pele. Não contém nen-
huma cor ou perfume. Pode ser utilizado em 
conjunto com as pomadas para os músculos.

Tamanho:	500ml
Artigo no: 7014405000

Utilizado para todos os tipos de massagem. 
Produzido especialmente para fisioterapeutas 
e massagistas. Fabricado com materiais mine-
rais e vegetais inócuos para a pele. Não contém 
nenhuma cor ou perfume. Pode ser utilizado em 
conjunto com as pomadas para os músculos.

Tamanho:	500ml
Artigo no: 7014300000
Tamanho:	2500ml
Artigo no: 7014325000

Reduz a rigidez e dor. Para massajar os múscu-
los demasiado esforçados e duros. A troca tér-
mica entre calor/frio aumenta a estimulação dos 
músculos.

Tamanho:	250ml
Artigo no: 7014800000
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COMPRESSA FRIO-QUENTE COMPRESSA DE GELO II SPRAY FRIO SUPORTE DE COMPRESSÃO

FITA STRAPPAL FITA LEUKO P FITA PROSTRAP FITA COACH FITA LEUKO K

O saco pode ser utilizado para arrefecimento e aquecimen-
to. O gel proporciona um efeito ótimo e de longa duração. 
Ideal	para	o	tratamento	de	RICE	[Rest+Ice].	Pode	ser	utiliza-
do repetidas vezes.

Artigo no:	7012100000

Saco descartável. Efeito de arrefecimento fantástico. Ideal 
para lesões em campos desportivos, no trabalho e em casa.

Artigo no: 7012000002

Permite obter um arrefecimento e alívio superficial, mas 
não pode substituir a compressa de gelo. Nota: Utilize com 
cuidado, na medida em que pode queimar a pele.

Artigo no:	7012220000

Suporte genérico para a Compressa Quente-Frio e Com-
pressa de Gelo. As surpreendentes capacidades de isola-
mento do neopreno permitem obter um arrefecimento 
mais eficaz.

Tamanho: Único
Artigo no:	7012900000

Com adesivo inócuo para a pele e extrema-
mente forte que minimiza o risco de reações 
alérgicas. Estável, mesmo em situações ex-
tremas. Inelástica e fácil de rasgar. Utilizada a 
nível superior em ligadura funcional.

Tamanho:	2,5cm
Artigo no: 7013101000
Tamanho:	4,0cm
Artigo no: 7013201000
Tamanho:	5,0cm
Artigo no: 7013301000

Fita inelástica forte com efeito adesivo suple-
mentar. A fita é resistente à água. O adesivo 
poroso permite que a pele respire. É utilizada 
para a técnica McConnell de aplicação de fita 
ou quando é necessária uma fita forte suple-
mentar.

Tamanho: 3,8cm
Artigo no: 7013202000

Fita desportiva inelástica para ligadura funcion-
al com forte aderência. Proporciona um suporte 
e estabilidade ideais. O adesivo poroso permite 
que a pele respire. Fácil de rasgar, lateralmente 
e longitudinalmente.

Tamanho:	4,0cm
Artigo no: 7010240000

Fita padrão inelástica para ligadura funcional 
com bom efeito adesivo.

Tamanho: 3,8cm
Artigo no: 7010100000

A fita LEUKO K com Técnica de Alívio da Dor é 
uma fita elástica que é aplicada diretamente so-
bre a pele na área dolorosa. Sinais de distração 
proporcionam o alívio da dor. Eficaz logo após 
a aplicação.

Tamanho:	2,5cm
Artigo no: 7011725xxx
Tamanho:	5,0cm
Artigo no: 7011750xxx
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BANDA PROFCARE K

BANDA PROFCARE K, PRÉ-CORTADA

Banda confortável e respirável que permite o movimento sem impedimentos. Cura e impede as lesões desportivas e melhora a 
circulação sanguínea. A fita suporta os músculos e alivia a tensão muscular. Proporciona uma compressão constante. Permanece 
durante	3	-	5	dias.	Tamanho:	5	cm	x	5	m.

Profcare K para o tornozelo - corte à 
medida - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010410777

Profcare K para o cotovelo - corte à 
medida - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010460777

Profcare K para o joelho - corte à me-
dida - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010420777

Profcare K para as costas - corte à 
medida - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010440999

Profcare K para o ombro - corte à 
medida - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010450999

Profcare K para a coxa - corte à medi-
da - 2 unidades por embalagem.

Tamanho: Único
Artigo no:	7010430999

Banda Profcare K cortada à medida - 2 unidades por embalagem. Fita confortável e respirável que permite o movimento sem impedimentos. Cura e impede as lesões desportivas e melhora a circulação sanguínea. A fita suporta os músculos e alivia a tensão muscular. 
Proporciona	uma	compressão	constante.	Permanece	durante	3	-	5	dias.

Tamanho:	5,0cm
Artigo no:	7010350111	Preta
Artigo no:	7010350777	Azul

Artigo no:	7010350999	Rosa
Artigo no:	7010350000	Beje P
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EMPLASTRO PROFCARE 
PARA BOLHAS

EMPLASTROS

TENSOSPRAY

TESOURA

COBERTURA DE 
COMPRESSÃO 
ENVOLVENTE

LIGADURA ELÁSTICA

LIGADURA INFERIOR

LIGADURA ADESIVA 
ARTICARE

PENSOS PARA BOLHAS

TENSOPLUS TENSOPLAST

O emplastro ultrafino parece uma segun-
da camada de pele. Protege o local afetado e 
proporciona uma ótima oportunidade para a 
cicatrização. Tamanho: Inclui 2 x pequenos e 4 
x médios.

Artigo no: 7018500000	

Emplastro padrão para cortar à medida.

Tamanho:	8,0cm
Artigo no: 7015400000

Permite obter um efeito adesivo mais forte en-
tre a fita e a pele.

Tamanho:	300ml
Artigo no: 7015900000

Tesoura para corte de fitas e ligaduras.

Artigo no: 7015000000

Película transparente para manter a Compressa 
Quente-Frio e a Compressa de Gelo no lugar. 

Tamanho:	10,0cm
Artigo no: 7012700000

Ligadura de suporte com boa elastici-
dade. Pode ser lavada e reutilizada.

Tamanho:	8,0cm
Artigo no: 7018800000	
Tamanho:	12,0cm
Artigo no: 7018900000

Posicionada entre a fita e a pele para um efeito 
protetor. Impede a irritação em áreas expostas, 
tais como os tornozelos, os joelhos e os pulsos. 
Especialmente apropriada para os desportos 
onde as fitas são amplamente utilizadas.

Tamanho:	7,0cm
Artigo no: 7013707999

Ligadura adesiva elástica. Não adere à 
pele, apenas a si própria.

Tamanho:	6,0cm
Artigo no: 7013606000
Tamanho:	8,0cm
Artigo no: 7013608000
Tamanho:	10,0cm
Artigo no: 7013610000

Proteção autoadesiva e alívio de pressão para 
as bolhas e feridas. Tamanho e forma podem ser 
cortados conforme a utilização.

Tamanho:	25	x	15	cm
Artigo no: 7015200000

Ligadura autoadesiva elástica de alta 
qualidade. Não adere à pele, apenas 
a si própria. Fácil de aplicar e fácil de 
rasgar transversalmente. Permite obter 
uma compressão de suporte correta e 
permanece no lugar. Pode ser utilizada 
repetidamente.

Tamanho:	8,0cm
Artigo no: 7015308000

Elasticidade extraordinária e proprie-
dades adesivas. Permite que a pele 
respire durante uma utilização a longo 
prazo. Nenhuma borda constritiva, não 
se enruga, não marca a pele. Ligadura 
com bom suporte para lesões nas fi-
bras, joelho e tornozelo.

Tamanho:	5,0cm
Artigo no: 7013500000
Tamanho:	7,5cm
Artigo no: 7013501000
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SUPORTE DO ARCO DO PÉ CUNHA DE CALCANHAR 
COM ZONA CENTRAL 
FLEXÍVEL

APOIO DE CALCANHAR 
COM ZONA CENTRAL 
FLEXÍVEL

BASE DE CALCANHAR COM 
ALMOFADA SUBSTITUÍVEL

PALMILHA BAMBOOTECC 

Alivia e suporta o arco do pé. Produzido em 
poliuretano.

Tamanho:	S	(35-38),	M	(39-42),	L	(43-47)
Artigo no: 70176xx000	

Talonete silicone, alivia e amortece pequenas 
dores no calcanhar / tendão de Aquiles. A 
Cunha	de	Calcanhar	 com	Zona	Central	 Flexív-
el permite amortecer os choques na área mais 
vulnerável. Mantém o formato. Lavável manual-
mente.	100%	gel	de	silicone.

Tamanho:	S	(35-38),	M	(39-42),	L	(43-47)
Artigo no: 70172xx000

Talonete silicone para melhor conforto ao cor-
rer, ao andar e quando está de pé. O Apoio de 
Calcanhar	com	Zona	Central	Flexível	maximiza	a	
absorção de choques. Formato ideal para evitar 
a sua deslocação. Mantém o formato. Lavável 
manualmente.	Gel	de	silicone	de	100%.

Tamanho:	(35-38),	M	(39-42),	L	(43-47)
Artigo no: 70171xx000

Talonete silicone, alivia a dor causada por prob-
lemas de calcificação do calcanhar. A almofada 
substituível é removida em tais casos. Absorção 
eficaz de choques. Mantém o formato. Lavável 
manualmente.	Produzido	a	partir	de	100%	gel	
de silicone.

Tamanho:	S	(35-38),	M	(39-42),	L	(43-47)
Artigo no: 70173xx000

Palmilha leve, amortecedora, confortável e 
anatómica. Alivia as dores nos calcanhares, nos 
joelhos e nas costas. Superfície BambooTecc 
antibacteriana e patenteada com fundo venti-
lado, que afasta a humidade e a transpiração do 
pé. O seu design fino permite a utilização em 
quase	todos	os	tipos	de	sapato.	Zona	do	cal-
canhar com formato que melhora o conforto.

Tamanho:	XS	(35-37),	S	(38-39),	M	(40-41),	
L	(42-43),	XL	(44-46)
Artigo no: 70178xx000

PALMILHA DESPORTIVA BOLA-STICK

BOLAS MEDICINAIS

PLACA DE EQUILÍBRIO II BOLA-PUNKTUR
Palmilha unissexo para sapatos desportivos 
e	de	 lazer.	Produzido	em	 100%	poliéster	para	
manter os pés quentes. A palmilha tem uma al-
mofada de gel na parte de trás, que garante um 
apoio suplementar para o calcanhar.

Tamanho:	28-47
Artigo no: 70177xx111	

Bola de massagem para o fortalecimento dos 
músculos, redução da tensão e mialgia, bem 
como para a minimização dos depósitos de 
gordura e celulite.

Artigo no: 2455700666

Bolas pesadas para treino com peso e reabili-
tação. Durável e fácil de manter. Disponível em 
cinco versões de peso diferentes.

Tamanho: 1 kg
Artigo no: 2602001111
Tamanho: 2 kg
Artigo no: 2602002111
Tamanho: 3 kg
Artigo no: 2602003111
Tamanho: 4 kg
Artigo no: 2602004111
Tamanho:	5	kg
Artigo no: 2602005111

Placa de equilíbrio dois em um. Uma ferramen-
ta de exercício simples, mas extremamente 
eficiente. Para a reabilitação após lesões nos 
tornozelos e nos joelhos, ou para exercício 
preventivo. Duas bolas permutáveis: Grande e 
lenta para treinar o equilíbrio e a coordenação. 
Pequena e rápida para aumentar o nível de di-
ficuldade.

Tamanho: 1 BOLA GRANDE E 1 PEQUENA
Artigo no: 7016800000
Tamanho: 1 BOLA GRANDE
Artigo no: 7016900000

Bola de massagem pequena para amaciar 
os músculos doridos, iniciar a circulação san-
guínea e diminuir a mialgia. Pode ser usada em 
qualquer lugar e é fácil de trazer num saco. For-
necida numa embalagem com 2 unidades.

Artigo no: 2453700666
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PROFCARE RESINA

GEL LIMPEZA BOLAS REMOVEDOR RESINA LÍQUIDO SPRAY RESINA SPRAY REMOVER RESINA ROUPA

SELECT RESINA REMOVEDOR DE RESINA
Resina com poder adesivo forte especialmente concebida para a utilização 
em bolas de Andebol SELECT. A resina é cremosa e macia, e tem um aca-
bamento muito suave e duradouro entre a mão e a bola. Fornece excelente 
aderência e uma sensação de a bola deslizar suavemente da mão. É muito 
mais fácil de usar e remover do que outros tipos de resinas e polui significati-
vamente menos. A Profcare resina é antialérgica. Usada por muitos clubes de 
topo e Seleções Nacionais. Recomendada e aprovada pela IHF.

Tamanho:	100ml
Artigo no: 7021000000
Tamanho:	200ml
Artigo no: 7026000000	
Tamanho:	300ml
Artigo no: 7031000000	

Novo e inovador gel para limpeza de todos os tipos de 
bolas de Andebol, remove eficazmente a resina das bolas. 
Limpa e não danifica as bolas. Uma bola limpa não deixa 
marcas no chão, o que é uma grande ajuda para manter o 
piso limpo. Modo de utilização: Espalhar o gel por toda a 
bola, deixar atuar durante duas a cinco horas (dependendo 
da quantidade de resina que a bola têm), lavar a bola com 
água tépida e a resina desaparece.

Tamanho:	100ml
Artigo no: 7690400000
Tamanho:	500ml
Artigo no: 7690500000		

Remove eficazmente a resina tradicional.

Tamanho:	100ml
Artigo no: 7690000000

Resina tradicional para bolas Andebol, em spray.

Tamanho:	100ml
Artigo no: 7610000000	

Especialmente desenvolvido para a remoção de manchas 
de resina em roupas. Muito efetivo. Apenas remove resina 
da roupa, nem a cor das roupas, nem a impressão. Também 
pode ser usada nas bolas de Andebol.

Tamanho:	1000ml
Artigo no: 7690300000		

Resina com poder adesivo forte especialmente concebida para a utilização 
em bolas de Andebol da SELECT. A resina adere mais rapidamente do que 
a Profcare resina, e é adequada para bolas mais difíceis. Usada ao mais alto 
nível. Aprovada pela IHF.

Tamanho:	100ml
Artigo no: 7620000000
Tamanho:	500ml
Artigo no: 7630000000

Remove eficazmente todos os tipos de resina. Suave para as mãos, cremosa 
e consistente.

Tamanho:	500ml
Artigo no: 7690275410
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REPRESENTANTE:  UIN SPORTS, LDA

Estrada	de	Alfragide,	Lote	107
Edifícios Mirante
Bloco A3 R/C 
2614-504	Alfragide

Telefone:	(+351)	215	968	873
Telemóvel:	(+351)	910	248	051
E-mail: uin.sports@gmail.com


