CATÁLOGO DE PRODUTOS
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BEM-VINDOS AO NOSSO UNIVERSO.
SINTA-SE BEM SEMPRE!
Chegamos ao mercado em 2014, cheios de ideias e muita vontade de fazer a diferença. Temos um espírito jovem, mas com experiência de quem
sonha alto. Por aqui, respiramos diariamente inovação, trabalho e amor pelas pessoas. O nosso propósito é proporcionar saúde e bem-estar
através de nossos produtos. O nosso lema é “Sinta-se bem” e esse é o nosso desejo: que todos sintam-bem com Kestal.
Qual é o nosso lugar no mundo?
Queremos transformar a vida das pessoas. Acreditamos que todos podem ter uma rotina mais leve e saudável. Somos uma empresa de produtos
ortopédicos, com fabricação em território nacional e três sedes em Santa Catarina. Investimos em pesquisa e capacitação dos colaboradores,
para que possamos evoluir junto com o mercado.

A MATÉRIA-PRIMA É A ALMA DO NEGÓCIO

DE OLHO NO FUTURO COM A LENTE DA SUSTENTABILIDADE

A nossa principal matéria-prima é o Neoprene, um material com
função terapêutica, confortável, com alta durabilidade, térmico e que
proporciona compressão. Nossos processos de produção são
transparentes, pensando em cada detalhe que possa levar o melhor
produto até o consumidor.

Somos uma empresa Cruelty Free e vegana, sem teste em animais.
Esse compromisso é validado pelo Selo Peta, importante certificação
que nos consolida como uma empresa amiga dos animais e guiada
por valores sustentáveis.

Segundo pesquisa realizada pela Union+Webster, 87% dos brasileiros preferem
adquirir produtos de empresas sustentáveis. A mesma pesquisa mostrou que o
cliente compra de empresas que mostram um compromisso com o consumidor.

ORGULHOSAMENTE BRASILEIROS
em
3 sedes
Santa Catarina

1.500m²
de sede fabril em
Garopaba – SC

Nossa equipe comercial
atua de Norte a Sul do país

1.300m²
de Centro de
Distribuição em
Palhoça – SC

+200

colaboradores
Escritório administrativo
em São José – SC

Nossos produtos estão
presentes em todos os
estados do Brasil

O nosso catálogo foi pensado para ser o resultado do nosso trabalho, pensando sempre em levar o melhor para você, nosso cliente. É um caminho
para encontrar o que você precisa para vender mais e melhor.
Agora que você já sabe mais sobre o universo Kestal, que tal conhecer os nossos produtos? Cada um é desenvolvido para trazer soluções em
saúde, além de proporcionar conforto e bem-estar para o consumidor, seja na recuperação ou no dia a dia.

DESEJAMOS UMA ÓTIMA VIAGEM PELO NOSSO MIX DE PRODUTOS!
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Nossa missão é desenvolver e
comercializar produtos e serviços
para saúde, que proporcionem às
pessoas bem-estar, segurança e
orgulho de possuir.

Ser referência no mercado de
saúde e bem-estar por nossas
soluções inovadoras e
sustentáveis.

Inovação, Sustentabilidade,
Credibilidade, Integridade,
Cuidado com as pessoas, Trabalho
em equipe e Compromisso com o
crescimento e o resultado.
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A Kestal se uniu à BOA® em uma parceria exclusiva no Brasil, para trazer
mais qualidade, estabilidade e performance na recuperação e prevenção
de lesões. Pioneira e referência no mundo, a tecnologia patenteada do
sistema de laces BOA® é utilizada pelas melhores marcas internacionais
por trazer maior segurança, praticidade e precisão: basta alguns giros
para um ajuste perfeito.
PRESSIONE
PARA ATIVAR

GIRE PARA
APERTAR

PUXE PARA SOLTAR
RAPIDAMENTE

AJUSTE PRECISO, RÁPIDO E SEM ESFORÇO
TECNOLOGIA E AJUSTE PERFEITO

RAPIDEZ E AGILIDADE

A tecnologia do Sistema BOA® Fit oferece
precisão no ajuste com apenas alguns giros.

No esporte ou no dia-a-dia, o sistema permite
movimentos mais rápidos e precisos por meio de
uma conexão perfeita entre o produto e o corpo.

QUALIDADE E DURABILIDADE

RESISTÊNCIA E SAÚDE

Projetado em materiais duráveis, de ótima
qualidade, o sistema oferece ajuste e desempenho
para trazer conforto em todas as atividades, 24
horas por dia.

Para ir mais longe, rápido e em segurança.
O Sistema BOA® Fit ajuda na circulação e traz
mais estabilidade com menos esforço.

CONFIRA OS LANÇAMENTOS DESTA PARCERIA,
QUE PROMETE MUITAS VENDAS PARA A SUA LOJA!
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MUNHEQUEIRA COM TALA
KESTAL BOA®

Mais conforto e estabilidade
para a reabilitação de entorse e
fraturas de punho e antebraço.

Previne e trata doenças ocupacionais,
como a LER e DORT, Síndrome do Túnel
do Carpo, tendinite e tenossinovite.

Possui três talas posicionadas
especialmente para garantir a imobilização
e respeitar as linhas naturais do corpo.

Produzida com materiais respiráveis, nobres e de
alto desempenho, une a qualidade da Kestal com
a tecnologia BOA® para uma melhor performance.

MUNHEQUEIRA COM TALA KESTAL BOA®
CÓD.: KSO133
SOBRE O PRODUTO:

INDICAÇÕES:

Mais conforto e estabilidade, alivie dores e ganhe firmeza no punho sem comprometer a mobilidade dos dedos.
Pioneira e referência no mundo, a tecnologia patenteada do sistema BOA® Fit é utilizada pelas melhores marcas
internacionais por trazer maior segurança, praticidade e precisão: basta alguns giros para um ajuste perfeito.

Prevenção e tratamento de LER e DORT em casos de Síndrome do Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite.
Reabilitação de entorses e fraturas de punho e antebraço. Alívio da dor e correção de posturas viciosas do punho.
Consulte um especialista.

A Munhequeira com Tala KESTAL BOA® possui ainda três talas posicionadas especialmente para garantir a
imobilização e respeitar as linhas naturais do corpo, acelerando a recuperação, reduzindo dores e incômodos,
mesmo com o uso prolongado.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO (cm)
14cm - 16cm (P) 17cm - 19cm (M) 20cm - 22cm (G)

Produzida com materiais respiráveis, nobres e de alta performance, a munhequeira é ultra resistente, garantindo
uma melhor qualidade e durabilidade.

COMPOSIÇÃO:
85% Poliéster 15% Poliamida.
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ESTABILIZADOR DE
TORNOZELO KESTAL BOA®
Auxilia na prevenção e tratamento de
entorses, lesões, luxações, tendinite e
instabilidade do tornozelo.

Confere um melhor suporte ao corpo graças à sua tala
estabilizadora em forma de “U” (contornando a base do pé)
e às suas hastes especialmente moldadas para acomodar
os maléolos e reduzir o risco de torções laterais.

Pode ser usada com calçados,
proporcionando mais conforto e
firmeza para atividades do dia a
dia e a prática de esportes.

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO KESTAL BOA®

CÓD.: KSO134

SOBRE O PRODUTO:
Tenha mais conforto e praticidade na prevenção de lesões e na recuperação de entorses e luxações, o Estabilizador de Tornozelo
KESTAL BOA® pode ser usado com calçados. Pioneira e referência no mundo, a tecnologia patenteada do sistema BOA® Fit é
utilizada pelas melhores marcas internacionais por trazer maior segurança, praticidade e precisão: basta alguns giros para um
ajuste perfeito. Alivie dores e ganhe firmeza no tornozelo em tarefas do dia a dia, ou até mesmo na prática desportiva.

INDICAÇÕES:

O Estabilizador de Tornozelo KESTAL BOA® foi desenvolvido para tratar entorses e prevenir lesões no tornozelo trazendo o
máximo resultado, com o mínimo incômodo. Ele confere um melhor suporte ao corpo graças à sua tala estabilizadora em forma
de “U” (contornando a base do pé) e às suas hastes especialmente moldadas para acomodar os maléolos ao passo que reduzem
o risco de torções laterais.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO TORNOZELO (cm)

Produzido com materiais respiráveis, nobres e de alta performance, o estabilizador é ultra resistente, garantindo uma melhor
qualidade e durabilidade.
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Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade do
tornozelo. Reabilitação de fraturas e dores crônicas. Consulte um especialista.

20cm - 22cm (P) 23cm - 25cm (M) 26cm - 28cm (G)

COMPOSIÇÃO:
85% Poliéster

15% Poliamida.

Que tal oferecer um produto único, que traz tecnologia,
bem-estar e design materializados em produtos
diferenciados, ideais para diversas atividades do dia a dia?
Sensibilidade para uma recuperação com conforto. Alta
performance para uma rotina com mais saúde. A Linha Sensi
traz produtos que realmente irão fazer a diferença para a
prevenção e tratamento de lesões. Com matéria-prima
diferenciada, acabamento impecável e design inteligente,
trabalha nos pontos certos para o alívio da dor, mas também
de forma preventiva. É alta performance em produtos
diferenciados que proporcionam bem-estar.
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Estímulo
proprioceptivo

ELASTÔMEROS
(Produzidos com
densidade especial)

(Suporte Funcional)

Design
Anatômico

Neoprene

design
inteligente

O Neoprene é nossa principal matéria-prima, um material
diferenciado e pensado para conforto e flexibilidade na medida
certa. O Neoprene é um material terapêutico, com função
térmica, alta durabilidade e compressão.

Fecho
aderente

Cada linha do desenho foi pensada de modo a respeitar as curvas
naturais do corpo em ação, explorando ao máximo as
propriedades dos materiais utilizados. É performance para uma
experiência incrível.

Tecnologia e inovação para trazer conforto no uso
da Linha Sensi. Material de alta aderência e força,
mas suave ao toque.

Com tecnologia damage-resist, o tecido especial foi
desenvolvido para ser forte e durável, resistindo ao velcro
damage-resist e às tensões do uso diário, garantindo a sua durabilidade.

CONFIRA A LINHA SENSI COMPLETA E LEVE O MELHOR PARA O SEU CLIENTE!

Fechamento polegar:
conforto e segurança.

tala plástica posterior:
mais eficiente na imobilização.

Passadores em
polímero de engenharia
Tira Dupla Pré-ajustada:
prática e de fácil colocação.
tala plástica palmar anatômica:
mais conforto e imobilização.
esquerda e direita

CÓD.: KSN086

MUNHEQUEIRA COM TALA

INDICAÇÕES:

77% Poliéster 23% Espuma de Poliuretano
Tala superior: 100% Polipropileno
Tala inferior: 100% Poliamida

14cm - 16cm (P) 17cm - 19cm (M) 20cm - 22cm (G)

RA
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DV

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO (cm)

DIC

SOBRE O PRODUTO:
Mais conforto e praticidade: alivie dores e ganhe firmeza no punho sem comprometer a mobilidade dos dedos. A Sensi
Wrist possui 2 talas moldadas especialmente para garantir imobilização e respeitar as linhas naturais do corpo,
acelerando a recuperação, reduzindo dores e incômodos mesmo com o uso prolongado. O desenho inteligente confere
mais autonomia e segurança, pois os dedos permanecem livres para as atividades do dia a dia. Com encaixes precisos e
rápidos, suas tiras pré-ajustadas permitem a fácil colocação e remoção.

COMPOSIÇÃO:

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de entorses
e fraturas de punho e antebraço. Alívio da dor e correção de posturas viciosas do punho. Consulte um especialista.
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Se ficar com dúvidas na hora de
apresentar o produto ao cliente, utilize as
tags anexas aos produtos, nelas você
encontrará todos os diferenciais da linha.

Elastômero com
densidade especial
Suporte
Funcional

CÓD.: KSN085

TENNIS ELBOW BILATERAL

SOBRE O PRODUTO:
A Sensi Elbow Kestal foi projetada para proporcionar a maior estabilidade e compressão na prática esportiva. Produzida
com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do fecho aderente, garantindo a melhor
qualidade do produto. Com design anatômico, o suporte em elastômero proporciona alívio da dor graças ao elemento
funcional dos pontos de pressão.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO ANTEBRAÇO (cm)
21cm - 25cm (P) 25cm - 29cm (M) 29cm - 33cm (G)

COMPOSIÇÃO:
55% Poliéster, 21% Poliamida, 20% Espuma de Poliuretano, 4% Elastano Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

INDICAÇÕES:
Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites na região do cotovelo. Auxilia no tratamento de dores agudas e
crônicas. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

Material super macio e
ultra resistente ao uso
do fecho aderente.

CÓD.: KSN080

JOELHEIRA BILATERAL

SOBRE O PRODUTO:
A Joelheira Sensi Knee Kestal foi projetada para proporcionar a maior estabilidade e segurança. Produzida
com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do fecho aderente, garantindo a melhor
qualidade do produto. Os suportes em elastômero inferior e superior guiam e estabilizam o tendão patelar durante
o movimento. Com design anatômico, os suportes proporcionam alívio da dor graças ao elemento funcional dos
pontos de pressão. Os suportes laterais dão estabilidade e firmeza aos movimentos do joelho.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO (cm)
30cm - 36cm (P) 36cm - 43cm (M) 43cm - 48cm (G)

COMPOSIÇÃO:
85% SBR 15% Poliamida Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

INDICAÇÕES:
Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia, luxações e
bursites. Indicado também para a redução de dores nos joelhos devido a exercícios físicos. Consulte um especialista.
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Design
Anatômico

Elastômero com
densidade especial

CÓD.: KSN084

SUPORTE SUB PATELAR BILATERAL

SOBRE O PRODUTO:
TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO (cm)

O Suporte Sub Patelar Sensi Patella Kestal foi projetado para proporcionar a maior estabilidade e segurança.
Produzido com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do fecho aderente, garantindo a
melhor qualidade do produto. O suporte em elastômero guia e estabiliza o tendão patelar durante o movimento.
Com design anatômico, o suporte proporciona alívio da dor graças ao elemento funcional dos pontos de pressão.

30cm - 36cm (P) 36cm - 43cm (M) 43cm - 48cm (G)

COMPOSIÇÃO:
57% Poliamida, 33% Poliéster, 10% Elastano. Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

INDICAÇÕES:
É ideal para pessoas que sobem e descem escadas em demasia. Prevenção de lesões médias como tendinite patelar,
condromalácia, inflamações, distensões e luxações. Ideal para a prática esportiva. Consulte um especialista.

Tira elástica com alça única garante
praticidade com um ajuste adequado
e alto nível de compressão.

Passadores em
polímero de engenharia

Livre de vieses nas aberturas para
reduzir o atrito com a pele. Tenha
mais conforto nas atividades, até
mesmo com calçados.

Estabilizador pré-moldado exclusivo,
para restringir a rotação do
tornozelo e evitar entorses.
esquerdo e direito

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO
CÓD.: KSO129
SOBRE O PRODUTO:
TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO TORNOZELO (cm)

Tenha mais conforto e praticidade na prevenção de lesões e na recuperação de entorses e luxações: o Sensi Ankle
pode ser usado com calçados. Seu corpo em Neoprene e a faixa elástica tornam o produto muito fácil de vestir e
ajustar. Alivie dores e ganhe firmeza no tornozelo em tarefas do dia a dia. O produto foi desenvolvido para tratar
entorses e prevenir lesões no tornozelo trazendo o máximo resultado, com o mínimo incômodo: ele ajusta-se
melhor ao corpo graças à sua tala estabilizadora em forma de “U” (contornando a base do pé) e às suas hastes
especialmente moldadas para acomodar os maléolos ao passo que reduzem o risco de torções laterais.

20cm - 22cm (P) 23cm - 25cm (M) 26cm - 28cm (G)

COMPOSIÇÃO:
85% SBR 15% Poliamida

INDICAÇÕES:
Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade do tornozelo.
Reabilitação de fraturas e dores crônicas. Consulte um especialista.
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Tala: 100% Polipropileno

Suporte
Funcional

ORTOPEDIA

MEMBROS
SUPERIORES
Os produtos certos para trazer conforto e segurança
na sua rotina, seja na recuperação ou para prevenir
lesões. Conheça os melhores ortopédicos para o
punho, mãos, braço e antebraço.

• TIPOIAS
• COTOVELEIRAS
• TENNIS ELBOW
• TALAS
• MUNHEQUEIRAS
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ORTOPEDIA

MEMBROS SUPERIORES

LANÇAMENTO

RESPIRÁVEL.

IMOBILIZAÇÃO EM
ÂNGULOS CORRETOS.

DESIGN
ERGONÔMICO.

KSO132

30º a 40º

TIPOIA FUNCIONAL PÓS-OPERATÓRIA
CÓD.: KSO131 (15° a 20°)

KSO132 (30° a 40°)

SOBRE O PRODUTO:
A Tipoia Funcional Pós-operatório KESTAL foi desenvolvida para dar estabilização ao ombro em abdução, com
segurança e conforto em casos pós cirúrgicos. É utilizada em conjunto com almofadas de espuma revestida, em
formato anatômico, para trazer suporte na angulação necessária ao tratamento.

TAMANHOS: Distância entre o cotovelo ao início dos dedos da mão (cm).

Uso bilateral. Produzida com materiais respiráveis, nobres e de alta performance, a tipoia é muito resistente ao
uso do fecho aderente, garantindo uma melhor qualidade e durabilidade.

COMPOSIÇÃO:

P/M: 35-38 G/GG: 39-41

70% Poliéster, 30% Espuma de Poliuretano

INDICAÇÕES:
Indicada para estabilização do ombro em abdução de 15° a 20° ou de 30° a 40°, nos casos pós-operatório da
cirurgia do manguito rotador. Consulte um especialista.
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ORTOPEDIA

MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN027-BG

CÓD.:
KSN027-PR

CÓD.:
KSN027-AZ

TIPOIA VELPEAU ESTOFADA
CÓD.: KSN027
SOBRE O PRODUTO:
TAMANHOS:

A Tipoia Velpeau Estofada Kestal oferece estabilidade e conforto na imobilização do membro superior (ombro,
braço e antebraço). É estofada e pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Suas alças são ajustáveis com
apenas uma das mãos.

25cm - 30cm (PP) 30cm - 35cm (P) 35cm - 40cm (M) 40cm - 45cm (G) 45cm - 50cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

70% Poliéster 30% Espuma de Poliuretano

Imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço), fratura do colo do úmero, contusões, luxações, bursites e
sequelas de AVC. Também utilizado em pós-operatório e apoio para gesso. Consulte um especialista.

CÓD.:
KSN058-AZ

TIPOIA SIMPLES

TIPOIA ORTOPÉDICA INFANTIL

CÓD.: KSN057

CÓD.: KSN058

CÓD.:
KSN058-VM

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tipoia Ortopédica Simples Kestal oferece estabilidade e conforto na recuperação de lesões do membro superior
(ombro, braço e antebraço). Pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Serve de apoio para o gesso.

A Tipoia Ortopédica Infantil Kestal oferece estabilidade e conforto na recuperação de lesões do membro superior (ombro,
braço e antebraço). Pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Serve de apoio para o gesso.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Estabilização e sustentação do membro superior (ombro, braço, antebraço e cotovelo) em casos de contusões, luxações,
fraturas e instabilidades e pós-operatório. Pode ser utilizada como apoio para o gesso. Consulte um especialista.

Estabilização e sustentação do membro superior (ombro, braço, antebraço e cotovelo) em casos de contusões, luxações,
fraturas e instabilidades e pós-operatório. Pode ser utilizada como apoio para o gesso. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Composição: 100% Poliéster.

Composição: 100% Poliéster.
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ORTOPEDIA

MEMBROS SUPERIORES

COTOVELEIRA LISA

COTOVELEIRA AJUSTÁVEL

CÓD.: KSN028

CÓD.: KSN012
SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:
A Cotoveleira Kestal protege o cotovelo de constantes choques e atritos. Proporciona compressão, aumentando
a estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores.

A Cotoveleira Ajustável Kestal protege o cotovelo de constantes choques e atritos. Proporciona compressão,
aumentando a estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores. Possui suporte
interno em lycra que facilita o ajuste e a utilização do produto.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite e artrose. Pode ser utilizada na prática de
exercícios físicos. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite e artrose. Protege o cotovelo de constantes
choques e atritos. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

TENNIS ELBOW - AJUSTÁVEL

TENNIS ELBOW - LONGO

CÓD.: KSN013

CÓD.: KSN029

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Tennis Elbow Ajustável Kestal oferece compressão em torno do punho e/ou cotovelo, que melhora a circulação
sanguínea, aliviando a tensão sobre os músculos e tendões. Possui faixa ajustável que proporciona melhor compressão
e ajuste ao corpo.

O Tennis Elbow Longo Kestal oferece compressão em torno do cotovelo, melhorando a circulação sanguínea e aliviando a
tensão sobre os músculos e tendões. Possui faixa ajustável que oferece melhor compressão e ajuste ao corpo,
proporcionando mais firmeza à articulação.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites na região do cotovelo. Auxilia no tratamento de dores agudas e
crônicas. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites. Auxilia no tratamento de dores agudas e crônicas, aliviando a rigidez
no cotovelo. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

21cm - 24cm (PP) 24cm - 27cm (P) 27cm - 30cm (M) 30cm - 32cm (G) 32cm - 34cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

15

ORTOPEDIA

MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN032-PR

CÓD.:
KSN032-BG

TALA LONGA PARA PUNHO BILATERAL
CÓD.: KSN032

preto

bege

SOBRE O PRODUTO:
A Tala Longa para Punho Kestal pode ser utilizada em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a
necessidade e as tiras proporcionam maior firmeza e segurança articular. Desenvolvida para deixar os dedos
livres ao mesmo tempo em que oferece sustentação e estabilização do punho.

TAMANHOS:
13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

100% Algodão Forro: 100% Poliéster

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de
pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio de dor e correção de posturas viciosas. Consulte um especialista.

CÓD.:
KSN033-PR

CÓD.:
KSN033-BG

TALA CURTA PARA PUNHO BILATERAL
CÓD.: KSN033
preto

SOBRE O PRODUTO:
A Tala Curta para Punho Kestal pode ser utilizada em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a
necessidade e as tiras proporcionam maior firmeza e segurança articular. Desenvolvida para deixar os dedos
livres ao mesmo tempo em que oferece sustentação e estabilização do punho.

TAMANHOS:
13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

100% Algodão Forro: 100% Poliéster

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de
pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio de dor e correção de posturas viciosas. Consulte um especialista.
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MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSO126-PR-E
KSO126-PR-D

CÓD.:
KSO126-BG-E
KSO126-BG-D

TALA LONGA PARA PUNHO - DIREITA

TALA LONGA PARA PUNHO - ESQUERDA

CÓD.: KSO126
SOBRE O PRODUTO:

TAMANHOS:

O produto possui 2 talas que oferecem imobilização para o punho. O elástico proporciona compressão, que é
ajustável conforme a necessidade, e as tiras oferecem maior firmeza e segurança articular ao punho e ao antebraço.

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite, tenossinovite. Reabilitação de
pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Consulte um especialista.

100% Algodão Forro: 100% Poliéster
preto

CÓD.:
KSO125-PR-E
KSO125-PR-D

bege

CÓD.:
KSO125-BG-E
KSO125-BG-D

TALA CURTA PARA PUNHO - DIREITA

TALA CURTA PARA PUNHO - ESQUERDA

CÓD.: KSO125
SOBRE O PRODUTO:

TAMANHOS:

O produto possui 2 talas que oferecem imobilização para o punho. O elástico proporciona compressão, que é
ajustável conforme a necessidade, e as tiras oferecem maior firmeza e segurança articular ao punho e ao antebraço.

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite, tenossinovite. Reabilitação de
pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Consulte um especialista.

100% Algodão Forro: 100% Poliéster
preto

17
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MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSO104-BG-E
KSO104-BG-D

CÓD.:
KSO104-PR-E
KSO104-PR-D

TALA CURTA PUNHO E POLEGAR - DIREITA

TALA CURTA PUNHO E POLEGAR - ESQUERDA

CÓD.: KSO104
SOBRE O PRODUTO:
O produto possui 3 talas que oferecem imobilização para o punho e polegar. O elástico proporciona
compressão, que é ajustável conforme a necessidade, e as tiras oferecem maior firmeza e segurança
articular ao punho e ao antebraço.

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

Auxilia em tratamentos que exijam estabilização do punho e do polegar. Atua na prevenção e tratamento de
doenças inflamatórias que afetam a região do punho e polegar, síndrome de Quervain, aliviando as dores e
mantendo o posicionamento anatômico do punho e do polegar. Consulte um especialista.

100% Algodão Forro: 100% Poliéster
preto

MUNHEQUEIRA COM TALA POLEGAR
CÓD.: KSN065
SOBRE O PRODUTO:
TAMANHOS:

A Munhequeira com tala polegar Kestal proporciona proteção e estabilidade ao punho e ao polegar.
A compressão é ajustável para o maior conforto. Pode ser utilizada com ou sem a tala, em ambas as mãos.

Único | Ajustável.

INDICAÇÕES:
COMPOSIÇÃO:

Indicada para lesões e dores no punho e polegar. Prevenção e tratamento de LER e/ou DORT em casos de
tendinite, tenossinovite. Consulte um especialista.

85% SBR 15% Poliamida
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MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN031-PR

CÓD.:
KSN031-BG

MUNHEQUEIRA COM TALA E TIRAS BILATERAL
CÓD.: KSN031
preto

SOBRE O PRODUTO:
A Munhequeira com Tala e Tiras Bilateral Kestal auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e punhos.
Pode ser utilizada com e/ou sem a tala, em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a necessidade
e as tiras proporcionam maior firmeza e segurança articular.

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

bege

10cm - 13cm (PP) 13cm - 16cm (P) 16cm - 19cm (M) 19cm - 22cm (G) 22cm - 25cm (GG)

85% SBR 15% Poliamida

Tratamento de LER e DORT, tendinites, lesões, reabilitação de fraturas de punho, antebraço e afecções leves do
punho que necessitam de imobilização parcial da articulação. Sua tala é removível. Consulte um especialista.

CÓD.:
KSN011-PR

CÓD.:
KSN011-BG

MUNHEQUEIRA COM TALA DE PUNHO BILATERAL
CÓD.: KSN011
preto

SOBRE O PRODUTO:
A Munhequeira com Tala de Punho Bilateral Kestal auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e
punhos. Pode ser utilizada com ou sem a tala, em ambas as mãos. Possui suporte interno em lycra que
facilita o ajuste e a utilização do produto.

TAMANHOS:
Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

85% SBR 15% Poliamida

Tratamento de LER e DORT, tendinites e lesões, reabilitação de fraturas de punho, antebraço e afecções leves do
punho que necessitam de imobilização parcial da articulação. Sua tala é removível. Consulte um especialista.
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MEMBROS SUPERIORES

MUNHEQUEIRA NOTURNA
CÓD.: KSN063
SOBRE O PRODUTO:
A Munhequeira Noturna Kestal possibilita manter a mão em posição neutra ao dormir, aliviando as dores durante
a noite e ao acordar. Pode ser utilizada em ambas as mãos. Confeccionada em material leve, é ajustável
proporcionando melhor ajuste e conforto.

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável.

Manter a mão em posição neutra ao dormir. Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo,
tendinite, tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio da dor e correção
de posturas viciosas. Consulte um especialista.

85% SBR 15% Poliamida

MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL

MUNHEQUEIRA BUMERANGUE

CÓD.: KSN010
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN030
SOBRE O PRODUTO:

A Munhequeira Ajustável Kestal auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a estabilidade da articulação e melhora a circulação sanguínea, aliviando dores. Possui compressão ajustável que possibilita
a utilização do produto em diversas fases do tratamento (pré e pós-inchaço).

A Munhequeira Bumerangue Kestal auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a
estabilidade da articulação e melhora a circulação sanguínea, aliviando dores. Possui compressão ajustável que
possibilita a utilização do produto em diversas fases do tratamento (pré e pós-inchaço).

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT, pulso aberto e tendinites. Oferece proteção extra durante a prática de
atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT, tendinites, pulso aberto e distensões. Auxilia no alívio da dor e oferece
proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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MUNHEQUEIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL

PROTETOR DE PUNHO

CÓD.: KSN064

CÓD.: KSN009

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Munhequeira Elástica Ajustável Kestal oferece sensação de estabilidade da articulação. Essa compressão pode ser
ajustada conforme a necessidade.

O Protetor de Punho Kestal oferece compressão em torno do punho, que melhora a circulação sanguínea, aumenta a
firmeza do movimento e evita lesões.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Suporte e firmeza à região do punho, reduzindo tensão, dor e rigidez nos músculos e tendões. Ideal para prática de
esportes como tênis, escalada, frescobol, basquete, dentre outros. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT e tendinites. Auxilia no alívio da dor e oferece proteção extra durante a prática de
atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

77% Poliéster, 13% Elastano e 10% Poliamida.

85% SBR 15% Poliamida

LER E DORT
VOCÊ SABIA QUE A LER E A DORT SÃO MUITO
MAIS COMUNS DO QUE IMAGINAMOS?
CONFIRA ALGUNS FATOS SOBRE ESSAS DOENÇAS OCUPACIONAIS:
As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT)
são consideradas doenças ocupacionais, pois
geralmente surgem a partir de esforços repetitivos no
ambiente de trabalho.

Os fatores ocupacionais que contribuem para o
surgimento das LER e DORT são: movimentos repetitivos,
ritmo de trabalho intenso, móveis e equipamentos
incômodos, postura inadequada, falta de pausas durante
o tempo de trabalho, entre outros.

A LER e a DORT geralmente afetam os membros superiores
(dedos, mãos, punhos, antebraços, braços, ombro), mas
também podem atingir a região lombar e joelhos.

Os principais sintomas são: dor, sensação de peso e
cansaço, formigamento, fisgadas, alteração de
sensibilidade e fraqueza muscular.

As doenças ocupacionais, que estão relacionadas a
atividades de trabalho, são responsáveis por mais de 200
mil afastamentos por ano. A LER e a DORT estão entre os
principais motivos de afastamento do trabalho.

Produtos ortopédicos são sinônimo de prevenção.
Existem diversas opções para quem deseja prevenir
dores e o agravamento de problemas que podem gerar
LER e DORT. As Munhequeiras e Talas da Kestal são
indispensáveis para quem deseja uma vida com mais
conforto e bem-estar no trabalho.
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Os ortopédicos que foram pensados para trazer estabilidade
na rotina e conforto para o tratamento de lesões. Conheça os
produtos Kestal para a região do Tronco.

• COLETES
• FAIXAS
• CINTAS
• EDUCADOR POSTURAL
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COLETE PUTTI ELÁSTICO BAIXO

COLETE PUTTI ELÁSTICO LONGO

CÓD.: KSO115-BG

CÓD.: KSO106-BG

SOBRE O PRODUTO:
O Colete Putti Kestal foi anatomicamente desenvolvido para proporcionar estabilização e segurança à coluna
lombar durante o tratamento de patologias na coluna vertebral. Elaborado com elástico em corpo único, que
proporciona melhor ajuste, possui 4 hastes em duralumínio que serão moldadas ao corpo, além de duas hastes
flexíveis nas laterais para proporcionar maior conforto ao corpo do paciente.

TAMANHOS: Circunferência da Cintura
65cm - 86cm (P) 75cm - 96cm (M) 85cm - 106cm (G) 100cm - 116cm (GG)

COMPOSIÇÃO:
70% Poliéster 30% Elastodieno

INDICAÇÕES:
Indicado para tratamento das dores lombares e sacrais (Lombalgias e Lombociatalgias), bem como para estabilização
da coluna lombo-sacra em casos de: hérnias de disco - operáveis ou não, traumas de coluna, espondilolisteses,
fraturas osteoporóticas, artroses, lordoses, pós-operatório e outros problemas que necessitam de estabilização.
Consulte um especialista.

CINTA LOMBAR - COM HASTES

FAIXA ABDOMINAL

CÓD.: KSN014
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN060
SOBRE O PRODUTO:

A Faixa Abdominal Kestal auxilia na correção da postura, no suporte da coluna dorso-lombar e na recuperação de
pós-operatório. Também previne dores e lesões durante a prática de esportes que exigem maior esforço da
região do tórax e abdômen. Diminui o risco de lesão muscular por sobrecarga nas costas e abdômen. É ideal para
pós-operatórios de abdômen, pós-parto e hérnia umbilical. Possui faixa ajustável com fecho aderente, que
proporciona melhor compressão e facilita o ajuste ao corpo.

A Cinta Lombar com Hastes Kestal proporciona suporte à coluna lombar por meio da sustentação realizada pelas
hastes e da compressão pelos dois elásticos que se prendem ao fecho aderente, evitando dores e tensões na
região lombar. Confeccionada em Neoprene, mantém a região aquecida.

INDICAÇÕES:
Correção postural e suporte da coluna dorsolombar. Auxilia no tratamento das dores de coluna toracolombar,
contusões torácicas e fraturas de costelas e/ou vértebras. Diminui o risco de lesão muscular por sobrecarga.
Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:
Auxilia na prática esportiva de motociclismo, biciclismo, automobilismo, hipismo e afins. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

100cm de comprimento 120cm de comprimento

100cm x 20cm (P) 120cm x 25cm (M) 130cm x 30cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

23

ORTOPEDIA

TRONCO

LANÇAMENTO

CÓD.:
KSO101-5G

CÓD.:
KSO101-4G

4 gomos

2 Gomos: 15,0cm de altura (P | M)
3 Gomos: 22,5cm de altura (P | M | G)
4 Gomos: 30,0cm de altura (P | M | G | GG)
5 Gomos: 39,0cm de altura (G | GG| XG)

COMPRIMENTO:

Estabilização da coluna lombar, hérnias, artroses, afecções lombares, lombalgias e lombociatalgias. Uso
pós-operatório na região abdominal (lipoaspiração abdominal, redução de estômago) auxiliando no combate
da flacidez na região. Consulte um especialista.

100cm (P) | 120cm (M) | 140cm (G) | 160cm (GG) | 180cm (XG)

at

an

INDICAÇÕES:

s ta r

TAMANHOS:

M ais

A Faixa Elástica Abdominal em Gomos Kestal é confeccionada em elástico macio e resistente para proporcionar
conforto e segurança. Auxilia no tratamento de traumatismos musculares e na recuperação pós-cirúrgica,
contribuindo também para a correção postural. O fecho aderente permite o ajuste da compressão conforme a
necessidade, garantindo o conforto durante o uso.

amento bip
ech

ido
art

CÓD.: KSO101
SOBRE O PRODUTO:

novo
f

FAIXA ELÁSTICA ABDOMINAL EM GOMOS

ômi

aju

5 gomos

c o e fá cil d

e

COMPOSIÇÃO:
76% Poliéster, 17% Poliamida e 7% Elastodieno.

CÓD.:
KSO101-3G

CÓD.:
KSO101-2G

3 gomos

2 gomos
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EDUCADOR POSTURAL
CÓD.: KSO119

preto

SOBRE O PRODUTO:
O Educador Postural Kestal auxilia na educação da postura de maneira confortável e eficaz, reduzindo dores e
desconforto na região das costas e nos ombros. É unissex, facilmente ajustável ao seu tamanho, alivia a tensão,
o peso dos ombros e o estresse. Muito fácil e prático de usar, não requer ajuda para a colocação. Como uma
mochila, pode ser colocado e ajustado facilmente.

TAMANHOS: Circunferência do Tórax

INDICAÇÕES:

85% SBR 15% Poliamida

65cm - 79cm (P) 80cm - 94cm (M) 95cm - 105cm (G)

COMPOSIÇÃO:

Auxílio na correção postural dos ombros e parte superior do tronco. Ajuda a tratar problemas decorrentes de
uma postura incorreta como escoliose, cifose e hiperlordose. Consulte um especialista.

CINTA PROTETORA - PARA COSTAS E CINTURA
CÓD.: KSN061
SOBRE O PRODUTO:
A Cinta Protetora para Costas e Cintura Kestal proporciona maior segurança nas atividades, evitando lesões.
Ajuda a manter a curvatura lombar e dorsal no alinhamento correto, diminuindo a tensão. Proporciona firmeza
mesmo em movimentos bruscos. Possui suspensórios reguláveis que facilitam o ajuste ao corpo.

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

66cm - 76cm (P) 76cm - 86cm (M) 86cm - 96cm (G)

80% Poliéster e 20% Elastodieno.

Tratamento de hérnias de disco e "bicos de papagaio". Pessoas que transportam volumes pesados. Pessoas que
permanecem muito tempo em uma só posição. Prevenção e tratamento de lesões, luxações e torções oriundas
de posturas inadequadas e sobrecarga da musculatura das costas e do abdômen. Consulte um especialista.
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COLAR CERVICAL ESPUMA

SUPORTE DE OMBRO

CÓD.: KSO110

CÓD.: KSN015

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Colar Cervical de Espuma Kestal mantém a cervical em posição neutra, de forma eficiente, proporcionando
leve imobilização na recuperação de traumatismos. Confeccionado em material leve com reforço interno para
maior rigidez e durabilidade, possui formato anatômico e fecho aderente, que permite o melhor ajuste.

O Suporte de Ombro Kestal auxilia na proteção e recuperação de lesões na região dos ombros. Aumenta a
estabilidade da articulação, proporcionando mais firmeza e segurança ao movimento.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Tratamento e recuperação de dores oriundas de lesões no ombro como bursites, reumatismo, capsulite adesiva,
fraturas de clavículas e tendinites. Indicado também para a prática esportiva. Consulte um especialista.

É indicado para cuidados especiais em traumatismos, torcicolos, artrites, estabilização da coluna durante o
sono, artrose e outras afecções da coluna cervical. Consulte um especialista.

TAMANHOS: Circunferência do pescoço

TAMANHOS:

28cm - 35cm (P) 33cm - 41cm (M) 39cm - 48cm (G)

65cm - 75cm (PP) 75cm - 85cm (P) 85cm - 95cm (M) 95cm -105cm (G) 105cm -115cm (GG) 115cm -120cm (XG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

Tecido: 100% Algodão Espuma: 70% Poliuretano 30% Polietileno.

NÃO É NOVIDADE QUE A ATIVIDADE FÍSICA TRAZ INÚMEROS BENEFÍCIOS
PARA O CORPO E MENTE. O SEGREDO É ENCONTRAR QUE AME FAZER E SE
ENCAIXE NA ROTINA. É BEM-ESTAR PARA UMA VIDA COM MAIS SAÚDE.
Quais os benefícios da prática regular de atividade física?
Confira o que ela traz de positivo para cada parte do corpo:

CABEÇA

TRONCO

BRAÇOS

PERNAS

Melhora a saúde cardiovascular
Fortalece os ossos
Ajuda a controlar o colesterol

Diminui os níveis de ansiedade
Ajuda no humor e na produtividade
Auxilia a dormir melhor

Mantém a circulação sanguínea em dia
Ameniza a perda óssea
Previne dores nas articulações

Ajuda a prevenir LER e DORT
Promove fortalecimento muscular
Ajuda a manter a pele saudável e bonita

COSTAS

Ajuda a prevenir dores na coluna
Auxilia na postura e força da coluna
Ameniza desconforto na região lombar
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CINTA
MODELADORA
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CÓD.:
KSN062-PK

CÓD.:
KSN062-PR

CINTA MODELADORA
CÓD.: KSN062
SOBRE O PRODUTO:
A Cinta Modeladora Kestal ajuda a manter a postura correta e elegante. Confeccionada em Neoprene, mantém o
calor do corpo. Contribui para afinar a cintura e reduz medidas. É confortável e possui dois níveis de compressão,
ajustando-se melhor ao corpo.

INDICAÇÕES:
Para homens e mulheres. Pode ser usada durante o dia, principalmente ao fazer exercícios, pois proporciona
suporte à coluna, dando mais firmeza aos movimentos. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
M|G

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

preto

pink
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AFINA E MODELA
A CINTURA

NÃO LIMITA SEUS
MOVIMENTOS

REDUZ ATÉ 3 MEDIDAS
DO SEU MANEQUIM

DÁ MAIOR SUPORTE A SEUS
TREINOS E ATIVIDADES FÍSICAS

MELHORA SUA POSTURA

EFEITO TÉRMICO: AQUECE A
REGIÃO ABDOMINAL E LOMBAR

ORTOPEDIA

TRONCO

LANÇAMENTO

CINTA MODELADORA
CÓD.: KSN048
SOBRE O PRODUTO:
A Cinta Modeladora Elastik fit Kestal ajuda a manter a postura correta e elegante. Discreta e muito respirável,
ela é perfeita para o dia a dia ou mesmo a prática esportiva pois é confeccionada em elástico forte e macio,
excelente para a modelagem do corpo e redução imediata de medidas sem reter calor, sem incômodos. Seu
fechamento ajustável garante maior praticidade. Produzida com materiais respiráveis, nobres e de alta
performance, a cinta é muito resistente, garantindo uma melhor qualidade e durabilidade.

INDICAÇÕES:
Para homens e mulheres. Pode ser usada no dia a dia, ou ao fazer exercícios físicos, pois proporciona suporte à
barriga, flancos e região lombar, modelando e dando mais firmeza aos movimentos.

TAMANHOS:
P|M|G

COMPOSIÇÃO:

75% Poliamida, 25% Elastodieno
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MODELAGEM
DIFERENCIADA;

TOQUE MACIO.

MÁXIMO
CONFORTO;

SUPORTE LOMBAR
PARA EXERCÍCIOS LEVES

ORTOPEDIA

MEMBROS INFERIORES

MEMBROS
INFERIORES
Produtos pensados para a prevenção e tratamento
de lesões, que trazem estabilidade para o seu dia a
dia. Conheça os ortopédicos Kestal para os membros
inferiores, como pé, tornozelo, coxa e joelho.

• COXAIS
• JOELHEIRAS
• TORNOZELEIRAS
• BOTA IMOBILIZADORA
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ORTOPEDIA
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o opcional

CÓD.:
KSO118-BG
CÓD.:
KSO118-PR

IMOBILIZADOR DE JOELHO
CÓD.: KSO118
SOBRE O PRODUTO:
O Imobilizador de Joelho Kestal é feito com tecido atoalhado e fechos que possibilitam o melhor ajuste ao
conforto do paciente. Resistente, possui 2 hastes posteriores e 2 laterais em duralumínio rígido para
proporcionar a imobilização adequada e anatômica da região. Os imobilizadores de joelho são ótimos aliados no
tratamento de diversos problemas.

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Este produto é indicado para imobilização do joelho em casos de afecções traumáticas do joelho (fraturas,
entorses, lesões), instabilidade de Artroses e Artrites Reumatoides, substituição do aparelho gessado e uso
pós-operatório. Consulte um especialista.

70% Poliéster 30% Espuma de Poliuretano

Maior variedade de tamanhos =
mais conforto e segurança.

TAMANHOS:
Circunferência 14cm acima do Joelho
P - 35-40cm
M - 40-45cm
G - 45-50cm
GG - 50-55cm
XG - 55-60cm

Circunferência 12cm abaixo do Joelho
P - 25-30cm
M - 30-35cm
G - 35-40cm
GG - 40-45cm
XG - 45-50cm
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preto

bege

ORTOPEDIA

MEMBROS INFERIORES

COXAL

COXAL ELÁSTICO

CÓD.: KSN040

CÓD.: KSN046

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Coxal Kestal proporciona suporte e compressão na coxa, aumentando a sensação de estabilidade e firmeza.
Confeccionado em Neoprene, mantém a região aquecida.

O Coxal Elástico Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática de esportiva. Consulte um especialista.

Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática de esportiva. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

44cm - 50cm (P) 50cm - 54cm (M) 54cm - 58cm (G)

40cm - 44cm (PP) 44cm - 50cm (P) 50cm - 54cm (M) 54cm - 58cm (G) 58cm - 62cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

85% SBR 15% Poliamida

COXAL AJUSTÁVEL

SUPORTE PANTURRILHA

CÓD.: KSN001

CÓD.: KSN007

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Coxal Ajustável Kestal proporciona suporte e compressão na coxa, aumentando a sensação de estabilidade e
firmeza. Confeccionado em Neoprene, mantém a região aquecida.

O Suporte Panturrilha Kestal oferece suporte e compressão na região da panturrilha, reduzindo o incômodo de perna
inchada e evitando edemas. É ideal para a prática esportiva.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática esportiva. Consulte um especialista.

Prevenção de lesões, recuperação de distensões e estiramentos. Aumenta a sensação de segurança no movimento.

TAMANHOS:

32cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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MEMBROS INFERIORES

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

JOELHEIRA ARTICULADA
CÓD.: KSN081
SOBRE O PRODUTO:

TAMANHOS:

A Joelheira Articulada Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho e impedem a
sua hiperextensão. Pode ser utilizada para conter a flexão do joelho através da inversão das dobradiças. Com
fechamento duplo em fecho aderente, proporciona maior firmeza e melhor ajuste.

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:
85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.

INDICAÇÕES:
Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites
reumatoides, lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no
processo de reabilitação do paciente.

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

JOELHEIRA ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS
CÓD.: KSN038
SOBRE O PRODUTO:
A Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que
estabilizam o joelho, impedem a sua hiperextensão e evitam a laterização dos movimentos. A compressão é
reforçada pelas duas faixas (inferior e superior) que se prendem no fecho aderente e pelas duas cintas cruzadas,
proporcionando mais firmeza e segurança.

TAMANHOS:
33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.

Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites
reumatoides, lesões ligamentares. Auxilia no processo de recuperação e reabilitação pós-artroscopia do joelho,
cirurgias de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Posterior (LCP) e apos cirurgias de menisco, bem
como após a retirada de imobilização.
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ORTOPEDIA

MEMBROS INFERIORES

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

JOELHEIRA ARTICULADA AJUSTÁVEL

JOELHEIRA ARTICULADA AJUSTÁVEL PLUS

CÓD.: KSN004

CÓD.: KSN068

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Articulada Ajustável Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho
e impedem a sua hiperextensão. Pode ser utilizada para conter a flexão do joelho através da inversão das
dobradiças. Com fechamento duplo em fecho aderente, proporciona maior firmeza e melhor ajuste.

A Joelheira Articulada Ajustável Plus Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho,
impedem a sua hiperextensão e evitam a laterização dos movimentos. A compressão é reforçada pelas duas faixas
(inferior e superior) que se prendem no fecho aderente proporcionando mais firmeza e segurança.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões,
contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides,
lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no processo de
reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

Pessoas com sobrepeso e obesidade. Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como:
condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rótula,
instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após
a retirada de imobilização, auxilia no processo de reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.

JOELHEIRA REFORÇADA AJUSTÁVEL PLUS

JOELHEIRA AJUSTÁVEL COM REFORÇO PATELAR

CÓD.: KSN067

CÓD.: KSN003
SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:
A Joelheira Reforçada Ajustável Plus Kestal possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a patela
centralizada e protegida. Possui fechamento em fecho aderente para maior ajuste e conforto. A compressão é reforçada
pelas duas faixas (inferior e superior) que se prendem no fecho aderente proporcionando mais firmeza e segurança.

A Joelheira Ajustável com Reforço Patelar Kestal possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a patela
centralizada e protegida. Possui fechamento em fecho aderente (3 ajustes) para maior compressão e conforto.

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões leves na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

Pessoas com sobrepeso e obesidade. Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como:
condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rótula,
instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após
a retirada de imobilização, auxilia no processo de reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

Único | Ajustável

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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ORTOPEDIA

MEMBROS INFERIORES

HASTES
METÁLICAS

HASTES
METÁLICAS

JOELHEIRA AJUSTÁVEL COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEL

JOELHEIRA COM HASTES - 4 AJUSTES

CÓD.: KSN005
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN066

A Joelheira Ajustável com Hastes de Aço flexível Kestal auxilia na proteção e recuperação de lesões no joelho. As
quatro molas de aço oferecem maior reforço e compressão, aumentando a segurança e firmeza dos
movimentos. Com fechamento duplo em fecho aderente, permite melhor ajuste ao corpo.

A Joelheira com Hastes 4 Ajustes possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a patela centralizada e
protegida. Possui fechamento em fecho aderente para maior compressão e conforto. As molas de aço proporcionam
maior segurança durante os movimentos e os 4 ajustes superiores reforçam a compressão e firmeza da articulação.

SOBRE O PRODUTO:

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões,
contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides,
lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no processo de
reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

Prevenção e recuperação de lesões na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável.

85% SBR 15% Poliamida

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN002-PR

CÓD.:
KSN002-BG

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO E REFORÇO PATELAR

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO REFORÇADO - CURTA

CÓD.: KSN002

CÓD.: KSN037

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira com Orifício e Reforço Patelar Kestal possui corte anatômico que confere maior suporte e compressão.
O orifício reforçado mantém a patela centralizada e protegida.

A Joelheira com Orifício Reforçado Curta Kestal possui corte anatômico que confere maior suporte e compressão.
O orifício reforçado mantém a patela centralizada e protegida, reduzindo o risco de lesões.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M)
41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:
85% SBR 15% Poliamida

COMPOSIÇÃO:

preto

85% SBR 15% Poliamida

bege
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MEMBROS INFERIORES

CÓD.:
KSN035-PR

CÓD.:
KSN035-BG

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO

JOELHEIRA LONGA

CÓD.: KSN036

CÓD.: KSN035

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira com Orifício Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho e mantém a
patela centralizada, aumentando a estabilidade da articulação.

A Joelheira Longa Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho, aumentando a
estabilidade da articulação e a firmeza nos movimentos. Confeccionada em Neoprene, mantém a região aquecida,
reduzindo as dores.

INDICAÇÕES:

preto

bege

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

JOELHEIRA CURTA

JOELHEIRA ELÁSTICA

CÓD.: KSN034

CÓD.: KSN044

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Curta Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho, aumentando a
estabilidade da articulação e a firmeza nos movimentos. Confeccionada em Neoprene, mantém a região aquecida,
reduzindo as dores.

A Joelheira Elástica Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de lesões musculares durante a prática esportiva. Prevenção de lesões por esforço
repetitivo.

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações, e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

35cm - 38cm (P) 38cm - 41cm (M) 41cm - 44cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

85% SBR 15% Poliamida
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JOELHEIRA SUB PATELAR

SUPORTE SUB PATELAR

CÓD.: KSN039

CÓD.: KSN006

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Sub Patelar Kestal proporciona compressão em torno do joelho, aumentando a firmeza e a sensação de
estabilidade da articulação. Proporciona alívio da tensão patelar através de um suporte em tubo de borracha.

O Suporte Sub Patelar Kestal proporciona maior estabilidade e compressão na região do tendão subpatelar. Atua na
prevenção de lesões e de luxação da patela. É ideal para pessoas que sobem e descem escadas em demasia.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites.

Prevenção de lesões médias como tendinite patelar, condromalácia, inflamações, distensões e luxações. Ideal
para a prática esportiva.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

QUE TAL LEVAR UMA VIDA MAIS LEVE PARA
SENTIR-SE BEM SEMPRE? CONFIRA 6 DICAS
PARA TRAZER BEM-ESTAR PARA A SUA ROTINA:

1
2
3

4
5
6

Ao final do dia anote 3 coisas pelas quais
você é grato, escreva o porquê e quais
sentimentos elas trouxeram para o seu dia;
Nos dias de folga, desacelere de verdade.
Aproveite ao ar livre, faça uma atividade
física e esteja com quem você ama;
O que você não precisaria ser pago
para fazer? Crie e mantenha hobbies
que te façam feliz;
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Pesquisas já apontaram que a alimentação
está ligada diretamente aos níveis de
produtividade. Coma bem!
Aproveite as manhãs para uma atividade
que você goste. A inspiração pode seguir
com você para o resto do dia;
Já realiza alguma atividade física? Comece
hoje mesmo e sinta a diferença na sua
saúde mental e física.

ORTOPEDIA

MEMBROS
MEMBROSINFERIORES
INFERIORES

A INOVADORA
BOTA IMOBILIZADORA
Segurança, liberdade e eficácia na recuperação
A recuperação de pacientes pode ser leve e eficaz com o
produto certo. A Exofoot Kestal é a Bota Imobilizadora
criada com tecnologia de alta performance, certificada
pela ANVISA e elaborada com precisão para a
recuperação de lesões na região do tornozelo e do pé.
Com a Exofoot, a biomecânica é levada a sério. Ela
proporciona ao paciente menos sobrecarga no quadril,
joelhos e no pé não lesionado. A altura da Exofoot é
similar à de um tênis esportivo, propiciando uma
recuperação mais rápida.

DIC

bota
CURTA
KS0123

RA
A PA O P

DV

bota
Longa
KS0124

Exponha a Bota montada em um local onde
seu potencial cliente consiga enxergar de
fora da loja. Assim, você comunicará que
possui este produto diferenciado.
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MÁXIMA IMOBILIZAÇÃO

Base e corpo desenhados estruturalmente para
suportarem grandes cargas sem deformações ou quebras.
Feitos em poliamida, um polímero de engenharia,
garantem uma imobilização mais segura e estável.

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO

Tecnologia que permite a estabilidade e segurança da
lesão, leveza e preservação do caminhar.

RADIOLÚCIDA

Livre de metais, os exames de imagem poderão ser
realizados sem qualquer interferência. Garantia de mais
conforto e bem-estar em todos os momentos.

SOLADO ESPECIAL

Solado rígido e antiderrapante feito com borracha aderente
e macia, que oferece mais segurança ao caminhar.
Desenvolvido com a mesma altura de um tênis esportivo.

PALMILHA EM VISCOELÁSTICO

Confortável e extremamente macia. A palmilha molda-se
no contorno do pé e retorna à posição original após o uso.

DESIGN BONITO, MODERNO E ANATÔMICO

Disponível em diversas cores e nas versões curta e longa.
Mais beleza e conforto, com linhas e ângulos que facilitam
o calçar e o uso prolongado.

FORRO RESISTENTE, RESPIRÁVEL E LAVÁVEL
Em poliuretano e poliéster, facilita a troca de
calor e higienização.

HASTES LATERAIS

Com abertura e curvatura ideal, previne incômodos
e machucados na região do joelho.

EXOFOOT

QUE TAL PROLONGAR O USO DA EXOFOOT?

Cód.: KSO124 (Longa) e KSO123 (Curta)

O Forro Acolchoado Refil para a Exofoot permite que o paciente
utilize a Bota Imobilizadora pelo tempo que necessitar. Resistente,
macio, respirável e lavável, o refil facilita a troca para que o paciente
consiga utilizar a Exofoot enquanto durar o seu tratamento médico.

SOBRE O PRODUTO:
A ExoFoot Kestal é uma Bota Imobilizadora indicada para o tratamento de lesões que ocorrem na região do
tornozelo e do pé. O solado antiderrapante foi projetado para um caminhar sem risco, em situações normais. Sua
forma levemente arredondada no solado faz com que a marcha seja suave e confortável. Possui fecho aderente
que permite a regulagem da pressão a ser exercida, o que propicia o ajuste mais preciso e confortável.

INDICAÇÕES:
Indicada para o tratamento de lesões que ocorrem na região do tornozelo e do pé. Recuperação de lesões
musculares e articulares em casos como luxações, entorses, contusões e tendinites. Uso pós-operatório. Pode
ser usado em substituição ao aparelho gessado.

TAMANHOS:

Referência numérica:
P - (34-37)
M - (38-41)

Cores Disponíveis

CÓD.:
KSA002-CZ

G - (42-45)

COMPOSIÇÃO:

Base: 100% Poliamida
Forro: 70% Espuma de Poliuretano, 30% Poliéster

Preto/Amarelo

Preto/Cinza

Cinza/Cinza

CÓD.:
KSA002-PR
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MEMBROS INFERIORES

CÓD.:
KSN008-BG

CÓD.:
KSN008-PR

TORNOZELEIRA LONGA

TORNOZELEIRA CURTA

CÓD.: KSN008
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN041
preto

bege

SOBRE O PRODUTO:

A Tornozeleira Longa Kestal oferece compressão que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza dos
movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. É Ideal para a prática de esportes como wakeboard,
kitesurf, surf, futebol de areia e afins.

A Tornozeleira Curta Kestal oferece compressão que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza dos
movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. É Ideal para a prática de esportes como wakeboard, kitesurf,
surf, futebol de areia e afins.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares medias, artrites, artroses, dores articulares e edema. O seu uso durante a prática esportiva reduz o
risco de lesões ligamentares e musculares.

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares
medias, artrites, artroses, dores articulares e edema. O seu uso durante a prática esportiva reduz o risco de
lesões ligamentares e musculares.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

85% SBR 15% Poliamida

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

LANÇAMENTO

HASTES
METÁLICAS

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

CÓD.: KSN043

CÓD.: KSO130

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Estabilizador de Tornozelo Kestal atua na prevenção de lesões e promove a recuperação de entorses e luxações no
tornozelo. Possui talas laterais (uma de cada lado) que restringem a laterização dos movimentos , reduzindo o risco
de torções. Possui faixas elásticas que promovem a compressão, aumentando a estabilização e segurança da
articulação.

O Estabilizador de Tornozelo com Hastes Kestal atua na prevenção de lesões e promove a recuperação de entorses e
luxações no tornozelo. Possui 4 hastes metálicas flexíveis (duas de cada lado) que restringem a laterização dos
movimentos, reduzindo o risco de torções. Possui faixas elásticas que promovem a compressão, aumentando a
estabilização e segurança da articulação.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade ligamentares médias
e graves, rupturas ligamentares, artrites, artroses, dores articulares e edema. Reabilitação de fraturas e dores crônicas.

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade ligamentares médias
e graves, rupturas ligamentares, artrites, artroses, dores articulares e edema. Reabilitação de fraturas e dores crônicas.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

85% SBR 15% Poliamida
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COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

ORTOPEDIA

MEMBROS INFERIORES

TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL

TORNOZELEIRA ELÁSTICA

CÓD.: KSN042

CÓD.: KSN045

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tornozeleira Ajustável Kestal oferece compressão ajustável que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza
dos movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. Por ser ajustável pode ser utilizada em diversas fases do
tratamento (pré e pós-inchaço).

A Tornozeleira Elástica Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de lesões musculares durante a prática esportiva. Prevenção de lesões por esforço
repetitivo.

INDICAÇÕES:

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares
leves, edemas e dores crônicas.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G)

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSO102-NT-15
CÓD.:
KSO102-NT-10

FAIXA ELÁSTICA

ATADURA ELÁSTICA

CÓD.: KSN069

CÓD.: KSO102

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Faixa Elástica Kestal oferece compressão e estabilização ao joelho, dando mais segurança e qualidade aos
exercícios praticados. Também pode ser utilizada no tornozelo e no cotovelo.

As Ataduras Elásticas Kestal oferecem média compressão, acompanham presilhas que facilitam a fixação.
Podem ser lavadas com água morna, sabão neutro e secagem a sombra.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Indicadas para o enfaixamento de membros e músculos luxados, além do pós-tratamento de varizes, úlceras
e edemas. Além do tratamento, pode ser usada na prevenção de lesões comuns à prática esportiva e/ou
esforço repetitivo. Consulte um especialista.

Proteção e prevenção de lesões na região do joelho durante a prática esportiva. Prevenção de estresse muscular
pós atividade intensa.

TAMANHOS:
Único | Ajustável 180cm de comprimento

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

10cm - 130cm

15cm - 130cm

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

77% Poliéster, 13% Elastano e 10% Poliamida.
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MEMBROS INFERIORES

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

PROTETOR PARA CALCANHAR E TORNOZELO

ALMOFADA PARA ABDUÇÃO DE PERNA E QUADRIL

CÓD.: KSO117

CÓD.: KSO116

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

Protetor Para Calcanhar e Tornozelo KESTAL é confeccionado em material macio e resistente, com ondulação interna
característica, para proporcionar conforto e segurança na correta acomodação do tornozelo e calcanhar. Auxilia no
tratamento pós-operatório em pacientes que necessitem de apoio na região, mantendo uma boa respiração da pele
e circulação sanguínea, auxiliando também na prevenção de escaras.

A Almofada para Abdução de Perna e Quadril KESTAL é confeccionada em espuma, macia e resistente. Para estabilizar
quadril e membros inferiores e auxiliar na prevenção de escaras, trazendo mais segurança e conforto no tratamento de
pessoas que necessitem manter a região na posição de abdução por longos períodos. O fecho aderente permite o ajuste
da compressão conforme a necessidade, garantindo maior conforto durante o uso. Produzida com materiais
respiráveis, nobres e de alta performance, garantindo uma melhor qualidade e durabilidade.

INDICAÇÕES:
Indicado para uso em pessoas acamadas ou submetidas a procedimentos cirúrgicos que necessitem permanecer com
os membros inferiores em repouso por longos períodos. Destina-se a auxiliar na prevenção das lesões de pele causadas
por pressão constante (úlcera de pressão ou de decúbito, escara). Consulte um especialista.

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável.

100% Espuma de Poliuretano

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:
Indicado para uso pós-operatório de artroplastia de quadril, ou de outras patologias
que necessitem que os membros inferiores permaneçam na posição de abdução.
Destina-se a auxiliar na prevenção das lesões de pele causadas por pressão
constante (úlcera de pressão ou de decúbito, escara).Consulte um especialista.

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:
90% Espuma de Poliuretano,
10% Poliamida.

LANÇAMENTO
PRODUTOS ORTOPÉDICOS COMO ALIADOS
PARA A PREVENÇÃO DE DORES E LESÕES
Você sabia que os produtos ortopédicos além de aliviar dores e auxiliar na
recuperação de lesões, são aliados da prevenção? Por isso, invista em
produtos ortopédicos que podem ser aliados na prevenção e tratamento de
lesões e dores. Com Kestal o seu cliente vive com mais saúde e bem-estar

69%

POSICIONADOR DE PÉ EM ESPUMA
CÓD.: KSO109
SOBRE O PRODUTO:

dos brasileiros acima de
18 anos sentem dores na
articulação do joelho.

Segundo a OMS, 80% da
população mundial já teve
ou terá dores na coluna.

A incidência de LER e
DORT aumentou 189%
em 9 anos.

Mais de 50% das lesões na hora da
corrida acontecem nos joelhos.
Nas mulheres, chega a 75% dos casos.

Material macio e resistente, com ondulação interna característica, para proporcionar conforto e segurança na
correta acomodação do tornozelo e calcanhar. Auxilia no tratamento pós-operatório em pacientes que necessitem de
apoio na região. Mantém uma boa respiração da pele e circulação sanguínea.

INDICAÇÕES:
Indicado para uso em pessoas acamadas ou submetidas a procedimentos cirúrgicos que necessitem permanecer com
os membros inferiores em repouso por longos períodos. Destina-se a auxiliar na prevenção das lesões de pele causadas
por pressão constante (úlcera de pressão ou de decúbito, escara).

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável.

100% Espuma de Poliuretano
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LINHA

LINHA

A Linha Neosoft é mais suave que os demais
ortopédicos, ideal para quem deseja se prevenir
ou tratar lesões de forma leve. Com menos
costuras, porém igualmente resistente e eficaz
para ganhar estabilidade e conforto sem limitação
de movimento e performance. A Linha Neosoft é
mais prática de vestir e mais confortável de usar.

: Neoprene.
: macia e suave.

APOSTE EM INOVAÇÃO COM
LEVEZA PARA LEVAR O
MELHOR PARA O SEU CLIENTE!
43

ORTOPEDIA

LINHA

COTOVELEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

CÓD.: KSN074
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN071

A Cotoveleira Ajustável NeoSoft protege de constantes choques e atritos. Proporciona compressão, aumentando a
estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores. Possui suporte interno em lycra
que facilita o ajuste e a utilização do produto.

A Munhequeira Ajustável NeoSoft auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a estabilidade
da articulação e melhora a circulação sanguínea prevenindo e tratando edemas (inchaços) e aliviando as dores na
articulação.

SOBRE O PRODUTO:

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite reumatoide e artroses e diminuição de
edemas consequentes dessas lesões. Protege o cotovelo de constantes choques e atritos, oferecendo proteção
extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT, tendinites e entorses. Auxilia no alívio da dor e oferece proteção extra
durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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LINHA

TALA POLEGAR AJUSTÁVEL NEOSOFT

MUNHEQUEIRA COM TALA AJUSTÁVEL NEOSOFT

CÓD.: KSN072

CÓD.: KSN075

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tala Polegar Ajustável Bilateral NeoSoft proporciona proteção e estabilidade ao punho e ao polegar. A
compressão é regulável para maior conforto. De fácil colocação, pode ser utilizada em ambas as mãos.

A Munhequeira com Tala Ajustável NeoSoft auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e punhos.
Pode ser utilizada com ou sem tala, em ambas as mãos. Possui suporte interno em malha que facilita o
ajuste e a utilização do produto.

INDICAÇÕES:
Indicada para lesão e dores no punho e polegar. Prevenção e tratamento de LER e DORT em casos de tendinite e
tenossinovite. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Tratamento de LER e Dort, tendinites e lesões de punho. Auxilia na reabilitação de fraturas de punho e antebraço
e nas afecções leves do punho. Consulte um especialista.

Único | Ajustável

Único | Ajustável

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

JOELHEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

CÓD.: KSN076

CÓD.: KSN073

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Ajustável Neosoft possui corte anatômico e orifício para melhor posicioná-la sobre o joelho. Conta
com 2 fechos aderentes para maior compressão e conforto. Seu suporte interno em malha facilita o ajuste e a
utilização do produto.

A Tornozeleira Ajustável NeoSoft oferece compressão ajustável que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza
dos movimentos, reduzindo os riscos de entorses, lesões e edemas (inchaços) na articulação. Possui compressão
regulável que possibilita a utilização do produto em diversas fases do tratamento.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões leves na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de entorses, lesões, luxações, tendinites, bursites e artrite reumatoide, bem como o
tratamento e recuperação de edemas relacionados a estes problemas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável

Único | Ajustável

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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LINHA

Já pensou em levar bem-estar para o seu cliente através
de produtos lindos e super funcionais? A Linha Fisio foi
pensada para quem precisa prevenir e tratar lesões e ter
um dia a dia mais confortável e leve. A linha é composta
pelos seguintes produtos: Bolsa para água quente, Bolsa
Térmica Gel, Suportes para Bolsas e Bola de Pilates.
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LINHA

LANÇAMENTO
BOLA DE PILATES
A Bola de Pilates é um acessório completo para
realizar diversos tipos de exercícios, como
alongamento e fortalecimento abdominal. Pode
ser adquirida por profissionais da saúde
como fisioterapeutas e educadores
físicos, mas também pelo público
em geral, conforme orientação
de um profissional da saúde.

Bola P - 55cm

Acompanha:
Bomba de inflar

Confeccionada em plástico rígido.
Com dupla ação, infla 2x mais rápido.

Bola G - 75cm
Bola M - 65cm

BOLA DE PILATES
A Bola de Pilates Kestal é ideal para exercícios que exijam força, equilíbrio e coordenação motora. Forte, ela é
confeccionada em PVC flexível, antiderrapante, antiestouro, suportando até 300kg. Acompanha uma bomba
dupla ação (infla tanto ao puxar quanto ao empurrar).

TAMANHOS:

RA
A PA O P

DV

SOBRE O PRODUTO:

DIC

CÓD.: KSF014

Bola P (55cm): Cor Amarela.
Bola M (65cm): Cor Cinza.
Bola G (75cm): Cor Preta.

INDICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Indicada para yoga, pilates, fisioterapia e exercícios em geral, promove o fortalecimento dos glúteos, pernas e
abdômen, possibilitando a prática de exercícios com diferentes graus de intensidade. Consulte um especialista.

PVC.
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Além de auxiliar na saúde, as Bolas de Pilates podem ser
utilizadas para decorar a sua loja, vitrine ou até mesmo
oferecer como banco ao seu cliente. Nossas Bolas
possuem cores diferenciadas e ao ficarem expostas
podem atrair estúdios de pilates e fisioterapia.

LINHA

LANÇAMENTOS

BOLSA M - 400g

BOLSA P - 200g

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE

BOLSA TÉRMICA EM GEL

CÓD.: KSF001

CÓD.: KSF002
SOBRE O PRODUTO:

INDICAÇÕES:

DISPLAY

A Bolsa Térmica Gel Kestal foi desenvolvida para atuar de forma prática e eficaz no alívio de cólicas, febre, hematomas,
edemas, torcicolos, além de amenizar dores e inflamações. É 2 em 1, pois pode ser utilizada com terapia quente e fria.
É perfeita para ser utilizada com o Suporte para Bolsa Térmica Gel Curto, Longo ou Lombar Kestal.

A aplicação de calor (termoterapia) funciona como um eficiente analgésico após 48h da ocorrência de traumas
ou lesões. Auxilia também em: cólicas (menstruais, abdominais, infantis); dores crônicas e agudas; dores na
coluna (lombalgias, cervicalgias); doenças reumáticas; estresse muscular; lesões musculares - fase crônica
(entorses, contusões, distensões, contraturas, torcicolos); processos inflamatórios (exceto na fase aguda); no
aquecimento corporal, proporcionando mais conforto e relaxamento. Utilizar toalha para proteção da pele durante o uso.

INDICAÇÕES:
Alívio de cólicas, febres, hematomas, pequenas hemorragias, edemas, câimbras, torcicolos e outras contraturas,
entorses, contusões, queimaduras, picadas de insetos, inflamações, além de ajudar no tratamento de dores crônicas ou
agudas como dor de dente, de cabeça, lombalgias, cervicalgias, dores reumáticas entre outras. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

Capacidade para até 2000ml;
Peso líquido aproximado: 300g;

COMPOSIÇÃO:
Borracha.

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

Bolsa M (400g): displays com 12 unidades
Bolsa P (200g): displays com 20 unidades

Fórmula em gel à base de celulose vegetal, agente anticongelante e
conservantes. Embalagem em filme de nylon revestido em polipropileno.

Você sabia que a Bolsa Térmica Gel Kestal atua com termoterapia e
crioterapia para o alívio da dor?
A termoterapia é a aplicação de calor e a crioterapia é a aplicação de
frio. Mas quais as diferenças e vantagens das terapias? Saiba tudo:

TERMOTERAPIA

CRIOTERAPIA

• A palavra-chave para a Termoterapia é relaxamento. A
Termoterapia alivia dores musculares, cólicas, diminuir a
rigidez das articulações;

• A principal função da Crioterapia é diminuir o inchaço e o
processo inflamatório;
• Ela controla dor a da inflamação e previne que o processo
inflamatório chegue de forma exagerada;

• O calor aumenta o volume sanguíneo, a oxigenação, a nutrição e
alivia os espasmos musculares;
• A aplicação de calor a uma área aumenta o fluxo sanguíneo,
trazendo para o organismo mais proteínas e oxigênio;

• A aplicação de frio trata inflamações e dores no corpo,
diminuindo sintomas como inchaço e vermelhidão, já que
promove a vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo local;

• O calor aumenta os glóbulos brancos, estimulando a resposta
do sistema imunológico;

• A Crioterapia diminui lesões ortopédicas, como no tornozelo,
joelho ou coluna;

• A terapia diminui a dor por todo o corpo e sensibilidade:
principalmente a fibromialgia e doenças reumáticas;

• Inflamação dos músculos e das articulações.
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LINHA
LONGO
CÓD.: KSN024

CURTO
LOMBAR

CÓD.: KSN023

CÓD.: KSN025

SUPORTES PARA BOLSA TÉRMICA GEL
TAMANHOS:

Os Suportes para Bolsa Térmica Gel Kestal facilitam a aplicação de terapias baseadas em frio e calor,
permitindo a movimentação durante o uso. Confeccionados em Neoprene, que mantém a temperatura da bolsa
por mais tempo

RA
A PA O P

DV

SOBRE O PRODUTO:

DIC

CÓD.: KSN023, KSN024 e KSN025

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

85% SBR 15% Poliamida

Terapia quente: dor crônica e lesões musculares. O calor aumenta a circulação sanguínea, aliviando dores e tensões.
Terapia frio: entorses, contusões e hematomas.

SUPORTE PARA BOLSA DE GELO
CÓD.: KSN026
SOBRE O PRODUTO:

TAMANHOS:

O Suporte para Bolsa de Gelo Kestal permite a livre movimentação enquanto a terapia é aplicada. Possui formato
anatômico que possibilita o uso em diferentes regiões como ombro, tórax, abdômen, joelho e pé. Confeccionado em
Neoprene, mantém a temperatura da bolsa por mais tempo.

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:

85% SBR 15% Poliamida

Aplicação de terapia a frio para o tratamento de edemas, inchaços, dores de cabeça, febre e hemorragias.
Redução de hematomas. Atua como analgésico até 48 horas após o trauma. Consulte um especialista.
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Combine os suportes com as Bolsas
Térmicas Gel e ofereça a solução
completa ao cliente. Exponha estes
produtos próximos na sua prateleira.

ACESSÓRIOS

NO SEU
JOGO

ACESSÓRIOS
Você sabia que somente no
estado de São Paulo são mais de
700 quadras de Beach Tennis?
Estima-se que em 2023 serão
mais de 100 torneios no Brasil.
O Beach Tennis é um esporte
democrático, que promove a
interação e a saúde. Que tal
oferecer um produto “do
momento” e cheio de benefícios
para o seu cliente?

• MEIA E SAPATILHA
• LUVAS
• MÁSCARA PARA DORMIR
• FAIXA MANDIBULAR
• POCHETE ANATÔMICA
• PORTA CELULAR
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MEIA PARA BEACH TENNIS

SAPATILHA NEOPRENE

CÓD.: KSN022

CÓD.: KSN052

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

Desenvolvida para a prática de esportes de areia, exercícios de solo, corridas e caminhadas em superfícies planas. Com
design moderno e anatômico, oferece proteção térmica contra a areia quente ou o frio excessivo. Possui puxador
refletivo para uma maior segurança em ambientes externos, gola mais alta e suave para um melhor conforto. Lavável,
com solado antiderrapante e tecido ultra resistente.

A Sapatilha Neoprene Kestal foi desenvolvida para a prática de atividades aquáticas como natação, hidroginástica,
hidroterapia, mergulho e afins. Contém solado antiderrapante que aumenta a estabilidade e o atrito, evitando
deslizamentos.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Ideal para a prática de exercícios. Por ser antiderrapante, também pode ser usada no banho.

Ideal para esportes de areia, exercícios de solo, corridas e caminhadas em superfícies planas. Por ser antiderrapante,
também pode ser usada no banho.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

nº 32 - 34 nº 35 - 37 nº 38 - 40 nº 41 - 43 nº 44 - 46

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN016-PR

P: nº 34 - 36 M: nº 37 - 39 G: nº 40 - 42

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN016-PK

CÓD.:
KSN018-PR

CÓD.:
KSN018-PK

LUVA PROTETORA

PROTETOR MINI PALMA

CÓD.: KSN016
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN018

A Luva protetora Kestal possui palmar emborrachado que proporciona conforto e segurança na prática de
atividades esportivas.

Possui palmar emborrachado que proporcionam conforto e segurança na prática de atividades esportivas.

SOBRE O PRODUTO:
INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Prevenção de calosidades e bolhas nas mãos em atividades físicas como musculação, ciclismo, RPM, spinning.
São indicadas também para usuários de cadeiras de rodas e muletas.

Prevenção de calosidades e bolhas nas mãos em atividades físicas como musculação, ciclismo, RPM, spinning. São
indicadas também para usuários de cadeiras de rodas e muletas.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Preta: P | M | G

Preta: P | M | G

Pink: P | M

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

Pink: P | M

85% SBR 15% Poliamida
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MÁSCARA PARA DORMIR

FAIXA MANDIBULAR ANTI RONCO

CÓD.: KSN055
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN056
SOBRE O PRODUTO:

A Máscara para Dormir Kestal proporciona descanso e relaxamento livre de claridade. Não deixa marcas de uso
no rosto. Possui faixa elástica que ajusta a máscara de maneira confortável.

Impede a abertura da boca ao dormir, aliviando os sintomas do ronco.

INDICAÇÕES:

A cinta proporciona leve pressão mantendo a mandíbula no lugar e a boca fechada reduzindo as chances de
bloqueio aéreo e desta forma o ronco.

INDICAÇÕES:

Protege os olhos contra a claridade, proporcionando repouso agradável e maior relaxamanto.

TAMANHOS:

TAMANHOS:
Único | Ajustável.

M: 60cm de comprimento
G: 70cm de comprimento

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

POCHETE ANATÔMICA

PORTA CELULAR PLUS

CÓD.: KSN047

CÓD.: KSN019

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Pochete Anatômica Kestal é versátil e fácil de usar. Possui faixa regulável, que facilita o ajuste ao corpo. É ideal para
guardar objetos (celular, dinheiro, ipod) durante a prática de exercícios físicos.

Frente de plástico para uso do touch screen, permitindo a interação e visibilidade durante o treino. Compatível com os
celulares iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, Samsung J3, Motorola Moto G.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

Guardar e transportar seus pertences (celular, chaves, dinheiro) durante a prática de exercícios físicos como caminhada
e corrida. Excelente para utilização em viagens (seus pertences e documentos muito mais seguros).

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

85% SBR 15% Poliamida

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida
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CLIENTE KESTAL

CLIENTE KESTAL
SUPORTE PARA ALAVANCAR
AS SUAS VENDAS
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CLIENTE KESTAL

ENCANTE SEU CLIENTE ANTES DE CHEGAR À SUA LOJA:
O percurso de compra se inicia antes da chegada do consumidor
ao ponto de venda, por isso divulgue os produtos em todos os
canais de comunicação disponíveis.
Solicite ao seu Representante Kestal acesso aos arquivos
disponíveis, como imagens, cards para redes sociais e vídeos.

PERSONALIZE SEU PONTO DE VENDA:
Deixe a sua loja ainda mais bonita com uma arte personalizada.
Solicite ao seu Representante Kestal layouts de testeiras e fachadas
personalizadas com a logo da sua loja.
Confira algumas possibilidades:
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CLIENTE KESTAL

CONVERTA MAIS VENDAS COM TÉCNICAS DE VISUAL MERCHANDISING:
ORGANIZAÇÃO:

CATEGORIAS:

DESTAQUES:

EQUIPE TREINADA:

reúna os produtos similares seguindo a ordem do corpo membros superiores (ombro, cotovelo, punho e mão)
tronco e membros inferiores (coxa, joelho, tornozelo e pé);

inicie a disposição da esquerda para a direita e de
cima para baixo. Embalagens menores em cima e
maiores abaixo, sempre que for possível.

produtos de valor agregado mais alto e lançamentos
devem ficar na altura dos olhos e ao alcance das
mãos – na zona quente;

treine a sua equipe para ser proativa e
oferecer soluções para quem chega ao PDV.

PLANOGRAMA KESTAL:

Acesse o QRCode e
baixe o Guia de Visual
Merchandising Kestal:

para auxiliar na montagem do seu PDV
disponibilizamos um Guia onde você terá
informações completas e exemplos de montagem.

Uma jornada de conexão, aprendizado e muitas trocas
A Uni Kestal é o projeto de treinamentos sobre os nossos
produtos para você aprender mais e vender ainda melhor.
Mensalmente realizamos encontros para compartilhar
conhecimento, trocar experiências e auxiliar nossos clientes.

CONTEÚDO SOBRE VENDAS, NOVIDADES, LANÇAMENTOS E MUITO MAIS!
Para auxiliar nossos clientes a venderem mais, enviamos
conteúdo diário sobre nossas novidades, lançamentos,
dicas de vendas, convites da Uni Kestal e tudo que
oferecemos como suporte às suas vendas.
Acesse o QR Code e
receba nossas novidades
no seu Whats App:

Siga nossas redes sociais e fique
por dentro de tudo: @kestalbrasil
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