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DOC SAVE
Desde 2005 que a Doc Save trabalha cobrindo as necessidades do mercado de Acupuntura 
oferecendo preços económicos e conservando-os com o passar do tempo. Desde 2014 que 
mantemos uma presença ativa no mercado português.

PREÇOS BAIXOS E ESTÁVEIS 
Procuramos ativamente, por todo o mundo, os melhores fabricantes de produtos médicos. É por 
essa razão que podemos negociar diretamente com os fornecedores valores mais competitivos. 
Este nível de valores repercute-se nos nossos clientes, ao preservar os preços dos nossos produ-
tos baixos de forma constante. A todo o momento encontrará na Doc Save as melhores ofertas 
para todos os grupos de produtos, sem renunciar à qualidade. Deste modo distinguimo-nos dos 
nossos concorrentes. 

CONSEQUENTES COM A QUALIDADE 
Mantemos as boas relações com os nossos fabricantes. Fazemos visitas regulares, pelo que 
podemos comprovar se os standards de qualidade são cumpridos. Por essa razão acreditamos 
totalmente nos nossos produtos. 

SERVIÇO PRÓXIMO E PROFISSIONAL 
A Doc Save permanece com êxito no mercado desde a sua fundação. Muitos dos nossos clien-
tes estão connosco desde o início. Estes valorizam o nosso serviço profissional, simples e 
eficiente, com prazos de entrega assegurados. Fazemos todos os possíveis para manter os 
nossos clientes satisfeitos. Ocupamo-nos diretamente se algo não funciona como deveria. 
Oferecemos amostras de produtos que enviamos de forma rápida, gratuita e sem compromisso.
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COMO FAZER UMA ENCOMENDA?

Por telefone  308 814 999
Para que os nossos clientes possam fazer as suas encomendas comodamente, colocamos à sua 
disposição um número de telefone português.
 
Para telefonemas fora de Portugal  +49 30 3030 808 724

Por fax  +49 30 3030 808 71
Pode efetuar encomendas utilizando o nosso serviço de fax.

Através de correio electrónico  mail@docsave.pt 
Escreva-nos um e-mail e responderemos o mais breve possível. 

Através da nossa página web  www.docsave.pt
Realize as suas encomendas a qualquer momento através da página web. No caso de algum 
problema com a sua encomenda, um comercial entrará em contacto consigo. 

PRAZOS DE ENTREGA ASSEGURADOS 
Desde o nosso armazém enviamos no mesmo dia as encomendas que se fazem até às 14 h. 
O cliente recebe a sua encomenda num curto espaço de tempo. Para compras superiores a um 
valor liquido determinado, a Doc Save assume os gastos de envio.

País            Tempo de entrega            Gastos de envío                Sem gastos de envio a partir de 

Portugal      4 - 5 dias úteis                9,90 € mais IVA            130 € 

Madeira     6 dias úteis       12,60 € mais IVA            150 € 

Açores       8 dias úteis                  12,60 € mais IVA            150 € 

DEVOLUÇÕES  
Por favor, antes de devolver algum produto entre em contacto connosco. 
Através do No. tel. 308 814 999 ou por e-mail mail@docsave.pt. No caso de que algum produto 
chegue defeituoso, envios incorrectos ou incidências, deve comunicar-nos com a maior brevida-
de possível, até ao máximo de 10 dias após a recepção da encomenda.

Catálogo edição 2017.
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ACU  PUNTURA
AGULHAS    SHONISHIN    MANAKA    ELETRO- 



REVESTIMENTO A SILICONE

O revestimento com silicone é um método que se vem utilizando 
amplamente no material médico. Uma fina capa de silicone 
permite minorar a fricção e proporcionar uma punção o mais 
indolor possível. Com algumas excepções, hoje em dia na 
Europa, praticamente todas as agulhas que se utilizam para 
injecções são revestidas a silicone; assim como as agulhas de 
acupuntura de marcas de qualidade. 
A Doc Save oferece todos tipos de agulhas e tamanhos em 
ambas as modalidades, com e sem revestimento de silicone.
Todas as nossas agulhas têm os certificados CE e ISO.

ACU  PUNTURA
ACUPUNTURA      LASER       MAGNETOTERAPIA       STIPER       ACESSÓRIOS       MODELOS        PÓSTERES
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AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE COBRE EM ESPIRAL

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

13 15 20 25 30 40 50 60 75Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD50    Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

100

A partir de 10 embalagens    3,03 €      3,50 €       3,68 €
A partir de 50 embalagens    2,87 €      3,32 €     3,50 €

13 - 25 mm   30 - 50 mm   60 - 100 mm

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD50
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de cobre 
em espiral   desde 2,87 €

Ref. CD51
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de cobre 
em espiral e guia  desde 3,35 €

A partir de 10 embalagens    3,53 €      3,79 €      3,98 €
A partir de 50 embalagens    3,35 €      3,60 €      3,78 €

      15 - 25 mm   30 - 50 mm   60 - 100 mm

Preço por embalagem mais IVA

15 20 25 30 40 50 60 100Ø em mm

0,16

0,20

0,22

0,25

0,30

Cloud & Dragon
Ref.  CD51  Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de cobre em espiral e guia

Agulha de acupuntura descartável revestida a silicone. 
Muito boa relação preço-qualidade. Uma agulha por cada 
compartimento de blister. O blister com reverso de papel e 
de abertura fácil permite uma remoção cómoda e rápida da 
agulha. Esterilizada com óxido de etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

Cloud & Dragon
Ref.  CD50  Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de cobre em espiral   

Agulha de acupuntura descartável revestida a silicone. Muito 
boa relação preço-qualidade. Uma agulha por cada 
compartimento de blister. O blister com reverso de papel e 
de abertura fácil permite uma remoção cómoda e rápida da 
agulha. Esterilizada com óxido de etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

75

0,35

21

CD51    Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

MAIS VENDIDO 
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  AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE AÇO EM ESPIRAL 

NonDolens® 
Ref. ND19  Agulha de aço revestida a silicone, com 
cabo em espiral. Tipo coreano, com guia   
Agulha de aço revestida a silicone, com cabo de aço em 
espiral e cânula. Tipo coreano. Embalagem cómoda em 
blister individual. Excelente para a técnica de punção seca. 
O cabo da agulha é mais comprido que o das outras 
agulhas coreanas para facilitar a sua manipulação.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: muito bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa

Ref. ND19
Agulha de aço revestida a silicone, com cabo em 
espiral. Tipo coreano, com guia  desde 2,88 €

A partir de 10 embalagens  2,98 €
A partir de 50 embalagens  2,88 €

Preço por embalagem mais IVA

NonDolens® 
Ref. ND18  Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
aço em espiral. Tipo coreano

Agulha de acupuntura tipo coreano. Devido ao fino revesti-
mento de silicone a agulha penetra suavemente na pele. 
Uma agulha por compartimento de blister. O blister com 
reverso de papel e de abertura fácil permite uma remoção 
cómoda e rápida da agulha. Esterilizada com óxido de 
etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.

A partir de 10 embalagens  2,88 € 
A partir de 50 embalagens  2,78 €

Preço por embalagem mais IVA

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: muito bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

13 15 25 30 40 50Ø em mm

0,18

0,20

0,25

0,30

ND18   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Ref. ND18
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de aço em 
espiral. Tipo coreano  desde 2,78 € 

9

75 25 40 75Ø em mm

0,16

0,22

0,25

0,30

ND19   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

30



Cloud & Dragon
Ref. CD51V  Agulha de aço com silicone, cabo de cobre 
em espiral. 5 agulhas numa guia
 
Agulha descartável com relação preço-qualidade muito boa. 
Cinco agulhas por cânula em cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção cómoda e rápida da agulha. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 500 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para 
as 10 embalagens.

13 15 20 25 30 40 50 60Ø em mm

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

CD51V     Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Ref. CD51V
Agulha de aço com silicone, cabo de cobre 
em espiral. 5 agulhas numa guia   desde 14,35 €

  30 - 60 mm

1 embalagem 15,95 €
A partir de 10 embalagens 

Preço por embalagem mais IVA

14,35 € 14,95 €

 13 - 25 mm

15,15 €

1

Cloud & Dragon
Ref. CD41V  Agulha de aço com silicone, cabo de aço 
em espiral. 5 agulhas numa guia

Agulha descartável com relação preço-qualidade muito boa. 
Cinco agulhas por cânula em cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção cómoda e rápida da agulha. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 500 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para as 
10 embalagens.
                                            15 - 50 mm

1 embalagem                 14,95 €
A partir de 10 embalagens   13,99 €  
Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD41V
Agulha de aço com silicone, cabo de aço
em espiral. 5 agulhas numa guia   desde 13,99 €

2

15 25 30 40Ø em mm

0,20

0,25

0,30

50

10

CD41V  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE COBRE / AÇO EM ESPIRAL

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 



AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE AÇO EM ESPIRAL

Dongbang
Ref. DB19X  Agulha de aço com silicone, cabo de aço 
em espiral. 10 agulhas + cânula

Agulha standard coreana em embalagem grande. Qualida-
de comprovada da Dongbang. Identificação do fabricante: 
Soft Needle DB106. 10 agulhas e uma cânula por comparti-
mento de blister.
Uma embalagem contém 1.000 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para 
as 5 embalagens.

1 embalagem  28,80 €  
A partir de 5 embalagens   27,80 € 
Preço por embalagem mais IVA 

4 Ref. DB19X
Agulha de aço com silicone, cabo de aço em espiral. 
10 agulhas + cânula  desde 27,80 €

15 25 30 40 50Ø em mm

0,16

0,20

0,22

0,25

0,30

DB19X    Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,18

NonDolens®

Ref. ND19V  Agulha de aço com silicone, cabo de aço 
em espiral. Tipo coreano. 5 agulhas numa guia

Agulha de acupuntura tipo coreano de alta perfeição. Devido 
à fina capa de silicone, a agulha penetra suavemente na pele. 
Cânula com 5 agulhas que permite ao utilizador frequente, 
um manuseio prático. As embalagens estão codificadas por 
cores segundo o diâmetro.
Uma embalagem contém 1.000 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para as 
5 embalagens.

1 embalagem  28,80 €  
A partir de 5 embalagens  27,80 € 
Preço por embalagem mais IVA

RECOMENDADO

Ref. ND19V
Agulha de aço com silicone, cabo de aço em espiral. 
Tipo coreano. 5 agulhas numa guia   desde 27,80 €

3

11

15 25 30 40Ø em mm

0,20

0,25

0,30

50

ND19V  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

60

0,35

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: muito bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: muito bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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 AGULHAS  APLICADOR DE AGULHAS

NeoAcu®

Ref. AP20 Aplicador de agulhas para cartuchos 
NeoAcu

O aplicador de agulhas NeoAcu permite a colocação de 
agulhas somente com uma mão de forma rápida e segura. 
Serve para todo o tipo de tratamento: corpo, auriculoterapia, 
manopuntura. Cada cartucho vem com 60-70 agulhas 
descartáveis esterilizadas. Há a possibilidade de escolha 
entre uma ampla variedade de medidas de agulhas. Através 
da guia de controlo o nível de punção pode ser regulado. As 
guias de controlo são adquiridas esterilizadas e têm de ser 
trocadas em cada paciente.
Os cartuchos e as guias de controlo são adquiridos por 
separado. Inclui: aplicador de agulhas NeoAcu e manual de 
instruções em inglês. 

99,00 €  mais IVA

Ref. AP19 Cartucho de agulhas para o aplicador 
NeoAcu

Cartucho para o aplicador NeoAcu. Contém agulhas de 
acupuntura revestidas a silicone com cabo de aço em espiral. 
As agulhas vêm esterilizadas. Uma embalagem contém 5 
cartuchos. Cada cartucho vem com 70 agulhas, com 
excepção dos cartuchos com agulhas de 0,30 mm, que 
contêm 60 agulhas.
 

1 embalagem 21,00 €  mais IVA

A partir de 15 embalagens 19,95 €  mais IVA

Ref.  AP21  Guia de controlo para aplicador NeoAcu

Recarga de guias de controlo esterilizadas para o aplica-
dor de agulhas NeoAcu. Cada guia é embalada num 
blister individual. A guia deve ser colocada na ponta do 
cartucho de agulhas e ser bloqueada num dos quatro 
níveis de profundidade predefinidos. Desta maneira, a 
profundidade de punção pode ser de 1-3mm, 5-7 mm ou 
7-9 mm. 1 embalagem contem 200 guias.

1 embalagem 25,00 €   mais IVA

A partir de 20 embalagens 23,75 €  mais IVA

1 2

3

1

2

3

Ref. AP20  
Aplicador de agulhas para cartuchos NeoAcu®   99,00 €

Ref. AP19 
Cartucho de agulhas para o aplicador 
NeoAcu®   desde 19,95 €   

15 40Ø em mm

0,16

0,20

0,25

0,30

30

AP19 Cartucho de agulhas

Ref. AP21
Guia de controlo para aplicador 
NeoAcu®    desde 23,75 €
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  AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE PRATA EM ESPIRAL / RÍGIDO DE AÇO

Cloud & Dragon 
Ref. CD25  Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de prata em espiral

Agulha descartável com relação preço-qualidade muito boa. 
Uma agulha por cada compartimento de blister. O blister 
individual com reverso de papel e de abertura fácil permite 
uma remoção cómoda e rápida da agulha. Esterilizada com 
óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

Ref. CD25
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
prata em espiral  desde 3,14 €

13 25 30 40Ø em mm

0,20

0,22

0,25

0,30

CD25   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

A partir de 10 embalagens           3,30 €            3,64 €            
A partir de 50 embalagens            3,14 €          3,47 €

Preço por embalagem mais IVA        

13 - 25 mm    30 - 40 mm    

15

15 - 25 mm     30 - 40 mm    

Ref. CD48
Agulha revestida a silicone com cabo rígido de 
metal. Tipo japonês  desde 3,12 €

15 25 30 40Ø em mm

0,16

0,18

0,20

0,25

CD48  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,30

Cloud & Dragon
Ref. CD48  Agulha revestida a silicone com cabo 
rígido de metal. Tipo japonês

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade 
muito boa. O cabo rígido de metal permite uma manipu-
lação especialmente exata da agulha. Pelo tipo de cabo é 
reconhecida como „agulha japonesa“. Uma agulha por 
câmara de blister. O blister individual com reverso de 
papel e de abertura fácil permite uma remoção cómoda e 
rápida da agulha. Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 
10 embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.

A partir de 10 embalagens        3,29 €          3,65 €
A partir de 50 embalagens        3,12 €        3,47 €

Preço por embalagem mais IVA 

4 5

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE PLÁSTICO

Ref. SE9
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico ergonómico. Tipo-B   desde 9,45 €

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: excelente
Sensação de dor na aplicação: mínima
Resistência à flexão: alta resistência
Qualidade-preço: satisfatória

15 30 40 50Ø em mm

0,16

0,20

0,25

0,30

SE9  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,35

1

Seirin 
Ref. SE9  Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico ergonómico. Tipo-B

Agulha descartável de alta qualidade fabricada no Japão. 
Excelentes acabamentos. Uma agulha por compartimento 
de blister. O blister individual com reverso de papel e de 
abertura fácil permite uma remoção cómoda e rápida da 
agulha. Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para  
10 ou 50 embalagens.

A partir de 10 embalagens  10,12 €  
A partir de 50 embalagens    9,45 €  
Preço por embalagem mais IVA

SEIRIN - Qualidade Premium

A reconhecida marca japonesa SEIRIN fabrica as 

melhores agulhas do mercado. Tem uma qualidade 

incomparável graças ao excelente pulimento da agulha, 

realizado segundo os mais altos standards de qualida-

de. A inserção das agulhas SEIRIN é especialmente 

suave e indolor. Para além da ponta extremamente 

afiada, é também revestida com silicone cirúrgico. 

A agulha em si está centrada no cabo de forma óptima 

para facilitar uma aplicação agradável e segura.

Agulhas primordialmente boas para pessoas sensíveis e 

acupuntura infantil.



AGULHAS  REVESTIDAS A SILICONE & CABO DE PLÁSTICO

15

32

Seirin 
Ref. SE23  Agulhas de aço revestidas a silicone, cabo 
de plástico e guia. J-Type   

Agulha descartável de alta qualidade, com cânula. 
Excelentes acabamentos. O cabo está fixo à cânula com 
um ponto de cola e pode ser liberto com um ligeiro toque. 
Cânula com extremidades arredondadas. Uma agulha de 
acupuntura por compartimento de blister. O blister 
individual com reverso de papel e de abertura fácil permi-
te uma remoção cómoda e rápida da agulha. Esterilizada 
com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para 
as 10 embalagens.

1 embalagem 10,50 €
A partir de 50 embalagens  9,79 € 
Preço por embalagem mais IVA 

15 30 40 50Ø em mm

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,25

0,30

SE23   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Ref. SE23
Agulhas de aço revestidas a silicone, cabo 
de plástico e guia. J-Type   desde 9,79 €

Seirin  
Ref. SE23X  Agulha com silicone, cabo plástico e 
guia. 10 agulhas + 1 cânula. Type J-ProPack 10

Agulha de acupuntura descartável de alta qualidade 
fabricada no Japão. Excelentes acabamentos. 10 agulhas 
e uma cânula por blister. Recomendado a utilizadores de 
grande volume. Cânula com extremidades arredondadas. 
Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pode incluir várias 
medidas de agulhas, para alcançar o preço referido para 
as 10 embalagens.

1 embalagem 9,95 € 
A partir de 10 embalagens  9,45 € 
Preço por embalagem mais IVA

30Ø em mm

0,16

0,20

SE23X   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Ref. SE23X
Agulha com silicone, cabo plástico e guia. 10 agulhas 
+ 1 cânula. Type J-ProPack 10   desde 9,45 €

60

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: excelente
Sensação de dor na aplicação: mínima
Resistência à flexão: alta resistência
Qualidade-preço: satisfatória

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: excelente
Sensação de dor na aplicação: mínima
Resistência à flexão: alta resistência
Qualidade-preço: satisfatória
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1

A partir de 10 embalagens      3,03 €        3,50 €         3,68 €
A partir de 50 embalagens      2,87 €       3,32 €       3,50 €

13 - 25 mm    30 - 50 mm     75 mm

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD9
Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico   desde 2,87 €

13 15 20 25 30 40 50 75Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD9    Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Cloud & Dragon
Ref. CD9  Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico                            
Agulha descartável revestida a silicone. Uma agulha por 
cada compartimento de blister. O blister individual com 
reverso de papel e de abertura fácil permite uma remoção 
cómoda e rápida da agulha. Esterilizada com óxido de 
etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

Ref. CD10
Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de plástico e guia  desde  3,35 €

13 15 25 30 40 50 60 75Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD10     Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Cloud & Dragon
Ref. CD10  Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de plástico e guia                          
Agulha descartável com cânula. Muito boa relação 
preço-qualidade. Uma agulha por cada compartimento de 
blister. O blister individual com reverso de papel e de 
abertura fácil permite uma remoção cómoda e rápida da 
agulha. Esterilizada com óxido de etileno. 
1 embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.

2

A partir de 10 embalagens      3,53 €      3,79 €        3,98 €
A partir de 50 embalagens      3,35 €     3,60 €      3,78 €

13 - 25 mm   30 - 50 mm   60 - 75 mm

Preço por embalagem mais IVA

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: mínima 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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17

AGULHAS PARA ACUPUNTURA COSMÉTICA

A acupuntura cosmética, o lifting de acupuntura aplica os conhe-
cimentos da Medicina Tradicional Chinesa no campo da beleza. 
A diferença com o lifting cirúrgico, é que este não requere 
anestesia, e nenhum tempo de recuperação. A acupuntura é 
muito menos invasiva e tem um efeito tensor mais natural. Ao 
introduzir as agulhas, libertamos energía, estimulando a zona e 
libertando colagénio. Desta forma, a pele reafirma-se e as rugas 
são preenchidas. Mesmo que para conseguir um resultado sobre 
as rugas mais profundas são requeridos tratamentos em várias 
sessões, o efeito iluminador pode ser apreciado na primeira 
sessão e é amplificado durante os días seguintes ao tratamento.
Para o tratamento facial com acupuntura recomendamos agulhas 
revestidas a silicone com cabo de plástico e agulhas intradérmi-
cas com a forma de raquete de ténis. 

Ref. SE23
Agulhas de aço revestidas a silicone, cabo 
de plástico e guia   desde 9,79 €

Ref. CD10
Agulha de aço revestida a silicone, cabo 
de plástico e guia   desde  3,35 €

Ref. CD27
Agulha intradérmica com forma de 
raquete de tenis   desde 5,60 €

3

4 5

Ref. CD10  Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico e guia  

Tamanhos recomendados para a acupuntura facial
0,14 x 13 mm  • 0,14 x 30 mm  •  0,16 x 15 mm 

• 16 x 30 mm. Mais informação ver pág. 16.

Ref. SE23  Agulha de aço revestida a silicone, cabo de 
plástico e guia  „Premium SEIRIN“

Tamanhos recomendados para a acupuntura facial
0,14 x 15 mm  • 0,14 x 30 mm  •  0,16 x 15 mm 

• 16 x 30 mm. Mais informação ver pág. 15.

Ref. CD27  Agulha intradérmica com forma de raquete 
de tenis   

Tamanho utilizado para a acupuntura facial 0,16 x 5 mm. 

Mais informação ver pág. 26.

1 embalagem   5,90 €  mais IVA 
A partir de 5 embalagens  5,60 €  mais IVA 
 

3

4

5

A partir de 10 embalagens      3,53 €      3,79 €        3,98 €
A partir de 50 embalagens      3,35 €     3,60 €      3,78 €

13 - 25 mm   30 - 50 mm   60 - 75 mm

Preço por embalagem mais IVA

1 embalagem 10,50 €  mais IVA

A partir de 50 embalagens  9,79 €  mais IVA
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AGULHAS  SEM REVESTIMENTO & CABO DE COBRE EM ESPIRAL  

Cloud & Dragon
Ref. CD1  Agulha de aço sem revestimento, cabo de 
cobre em espiral       
Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. Uma agulha por cada compartimento de blíster. O 
blister individual com reverso de papel e de abertura fácil 
permite uma remoção cómoda e rápida da agulha. Esteriliza-
da com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

13 -25 mm    30 - 50 mm    60 - 75 mm

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD1
Agulha de aço sem revestimento com cabo de 
cobre em espiral   desde 2,24 €

Ref. CD2
Agulha sem revestimento com cabo de cobre em 
espiral, com guia   desde 2,40 €

15 20 25 30 40 50 60 75Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD2       Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Cloud & Dragon
Ref. CD2  Agulha sem revestimento com cabo de 
cobre em espiral com guia   

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. Uma agulha por cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção da agulha cómoda e rápida. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

13 15 20 25 30 40 50 60 75Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD1       Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

100

A partir de 10 embalagens     2,35 €     2,60 €      2,79 €
A partir de 50 embalagens     2,24 €     2,47 €    2,65 €

Preço por embalagem mais IVA

13

13 - 25 mm    30 - 50 mm    60 - 100 mm

A partir de 10 embalagens     2,52 €      2,79 €       2,97 €
A partir de 50 embalagens     2,40 €      2,65 €     2,82 €

18

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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  AGULHAS  SEM REVESTIMENTO & CABO DE COBRE EM ESPIRAL

3

Cloud & Dragon
Ref. CD1X  Agulha sem revestimento com cabo de 
cobre em espiral. 10 agulhas por blister 

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. 10 agulhas por câmara de blister. Esta forma de 
embalagem permite uma economia de tempo e é ideal para 
utilizadores de grande volume. Blister com reverso de papel e 
de abertura fácil que permite uma rápida remoção da 
agulha. Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 200 agulhas. Pedido mínimo de 5 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 5 ou 25 embalagens.

13 15 25 30Ø em mm

0,20

0,22

0,25

CD1X   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,30

40

 30 - 40 mm

A partir de 5 embalagens  5,20 €
A partir de 25 embalagens  4,48 €  4,94 €

 13 - 25 mm

 4,70 €

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD1X
Agulha sem revestimento com cabo de cobre em espiral. 10 
agulhas por blister  desde 4,48 €

4

13 15 25 30 40 50 75Ø em mm

0,14

0,20

0,22

0,25

0,30

CD2V   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

 30 - 75 mm

A partir de 2 embalagens  13,95 €
A partir de 10 embalagens  12,00 €  13,25 €

13 - 25 mm

 12,60 €

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD2V
Agulha sem revestimento com cabo de cobre em espiral. 
5 agulhas por guia   desde 12,00 €

Cloud & Dragon
Ref. CD2V  Agulha sem revestimento com cabo de 
cobre em espiral. 5 agulhas por guia 

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. 5 agulhas em cada cânula por câmara de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção da agulha cómoda e rápida. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 500 agulhas. Pedido mínimo de 2 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 2 ou 10 embalagens.

0,18

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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Cloud & Dragon
Ref. CD3  Agulha sem revestimento com cabo de prata 
em espiral                    

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. Uma agulha por cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção da agulha cómoda e rápida. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

 

Cloud & Dragon
Ref. CD4  Agulha sem revestimento com cabo de prata 
em espiral. Com guia 

Agulha de acupuntura descartável com uma relação 
preço-qualidade muito boa. Uma agulha por cada 
compartimento de blister. O blister com reverso de papel e 
de abertura fácil permite uma remoção da agulha cómoda 
e rápida. Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 
10 embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.

A partir de 10 embalagens   2,47 €     2,71 €      2,90 € 

A partir de 50 embalagens   2,34 €     2,58 €     2,76 € 

       13 - 25 mm    30 - 50 mm    75 mm

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD3  
Agulha sem revestimento com cabo de prata em 
espiral   desde 2,34 €

Ref. CD4  
Agulha sem revestimento com cabo de prata em 
espiral. Com guia   desde 2,50 €

13 15 25 30 40 50 75Ø en mm

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD3     Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

25 30 40 50 60Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD4   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

A partir de 10 embalagens    2,64 €     2,90 €          3,09 € 

A partir de 50 embalagens    2,50 €     2,75 €        2,93 € 

           25 mm    30 - 50 mm   60 - 75 mm

Preço por embalagem mais IVA

20

75

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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  AGULHAS  SEM REVESTIMENTO & CABO DE AÇO EM ESPIRAL / RÍGIDO

3 4 Ref. CD5  
Agulha sem revestimento com cabo de metal rígido. 
Tipo japonês   desde 2,98 €

13 15 25 30Ø em mm

0,20

0,22

0,25

0,30

40 50

 30 - 50 mm

A partir de 10 embalagens  3,38 €
A partir de 50 embalagens  2,98 €  3,21 €

13 - 25 mm

 3,14 €

Preço por embalagem mais IVA

NonDolens®

Ref. ND8  Agulha sem revestimento com cabo 
de aço em espiral. Tipo coreano   
Disponível pela primeira vez para os terapeutas que queiram 
trabalhar com agulhas tipo coreano sem revestimento. 
Agulhas de acupuntura descartáveis sem revestimento com 
cabo tipo coreano sem anel. Uma agulha por compartimento 
de blister. O blister com reverso de papel e de abertura fácil 
permite uma remoção da agulha cómoda e rápida. Esteriliza-
da com óxido de etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

A partir de 10 embalagens   2,48 € 
A partir de 50 embalagens   2,37 €

Preço por embalagem mais IVA 

Ref. ND8
Agulha sem revestimento com cabo de aço em espiral. 
Tipo coreano  desde 2,37 € 

15 25 30 40 50 75Ø em mm

0,18

0,20

0,25

0,30

ND8    Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,35

CD5   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

0,16

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: excelente 
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

Cloud & Dragon
Ref. CD5  Agulha sem revestimento com cabo 
de metal rígido. Tipo japonês     
Agulha descartável com uma relação preço-qualidade 
muito boa. Devido ao tipo de cabo é conhecida como 
"agulha-japonesa". O cabo rígido de metal permite uma 
manipulação especialmente exata da agulha. Uma agulha 
por compartimento de blister. O blister com reverso de 
papel e de abertura fácil permite uma remoção da agulha 
cómoda e rápida. Esterilizada com óxido de etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 
10 embalagens no total. Pode incluir várias medidas de 
agulhas para obter o preço indicado para 10 ou 50 
embalagens.



AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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AGULHAS  SEM REVESTIMENTO & CABO DE AÇO RÍGIDO / PLÁSTICO

1 Ref. CD6
Agulha sem revestimento com cabo de metal rígido 
e guia. Tipo agulha-japonesa  desde 3,25 €

15 25 30 40Ø em mm

0,16

0,18

0,20

0,25

50

0,14

 30 - 50 mm

A partir de 10 embalagens  3,68 €
A partir de 50 embalagens  3,25 €  3,50 €

15 - 25 mm

 3,42 €

Preço por embalagem mais IVA

Cloud & Dragon
Ref. CD6  Agulha sem revestimento com cabo de 
metal rígido e guia. Tipo agulha-japonesa
 
Agulha descartável com cânula e com uma relação 
preço-qualidade muito boa.  Devido ao tipo de cabo é conheci-
da como "agulha- japonesa". O cabo rígido de metal permite 
uma manipulação especialmente exata da agulha. Uma 
agulha por compartimento de blister. O blister com reverso de 
papel e de abertura fácil permite uma remoção da agulha 
cómoda e rápida. Esterilizada com óxido de etileno. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

2

A partir de 10 embalagens      2,47 €         2,71 €            
A partir de 50 embalagens      2,34 €         2,58 €         

      13 - 25 mm     30 - 50 mm   

Preço por embalagem mais IVA

Cloud & Dragon
Ref. CD12  Agulha de acupuntura sem revestimento 
com cabo de plástico 
Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. Uma agulha por cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção da agulha cómoda e rápida. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

Ref. CD12
Agulha de acupuntura sem revestimento 
com cabo de plástico   desde 2,34 €

13 15 20 25 30 40 50Ø em mm

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

CD12    Comprimento da agulha (sem cabo) em mmCD6   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm



AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 
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 AGULHAS  SEM REVESTIMENTO & CABO DE PLÁSTICO

3

 30 mm

A partir de 10 embalagens  2,90 €
A partir de 50 embalagens  2,50 €  2,75 €

13 - 25 mm

 2,64 €

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD13
Agulha sem revestimento com cabo de plástico 
e com guia   desde 2,50 €

Cloud & Dragon
Ref. CD13  Agulha sem revestimento com cabo de 
plástico e com guia 

Agulha descartável com uma relação preço-qualidade muito 
boa. Uma agulha por cada compartimento de blister. O 
blister com reverso de papel e de abertura fácil permite uma 
remoção da agulha cómoda e rápida. Esterilizada com óxido 
de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 10 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 10 ou 50 embalagens.

13 15 20 25Ø em mm

0,16

0,20

0,25

0,30

30

CD13  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

Ref. XP8  Almofada para diagnóstico do pulso em veludo 
Almofada tradicional para o diagnóstico do pulso. Em 
veludo vermelho. Comprimento: 27 cm. Largura: 15 cm. 
Altura: 8 cm.

6,50 €   mais IVA

4 Ref. XP8
Almofada para diagnóstico do pulso em veludo   6,50 €



AGULHAS  BANHADAS A OURO / PRATA

1

Cloud & Dragon
Ref. CD7  Agulha com banho a ouro com cabo em 
espiral

Agulha descartável com banho de ouro com uma relação 
preço-qualidade muito boa. Uma agulha por cada comparti-
mento de blister. O blister com reverso de papel e de abertura 
fácil permite uma remoção da agulha cómoda e rápida. 
Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 5 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 5 ou 30 embalagens.

Ref. CD7
Agulha com banho a ouro com cabo 
em espiral   desde 4,08 €

13 15 25 30Ø em mm

0,20

0,25

0,30

0,40

0,16

30 mm

A partir de 5 embalagens  4,54 €
A partir de 30 embalagens  4,08 €  4,31 €

13 - 25 mm

 4,29 €

Preço por embalagem mais IVA

 

2

 

A partir de 5 embalagens
A partir de 30 embalagens  3,76 €

 3,95 €

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD20
Agulha com banho a prata com cabo 
em espiral  desde 3,76 €

15 30Ø em mm

0,30

0,40

0,20

Cloud & Dragon
Ref. CD20  Agulha com banho a prata com cabo em 
espiral         
Agulha descartável com banho de prata com uma relação 
preço-qualidade muito boa. Uma agulha por cada comparti-
mento de blister. O blister com reverso de papel e de abertura 
fácil permite uma remoção da agulha cómoda e rápida. 
Esterilizada com óxido de etileno.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 5 
embalagens no total. Pode incluir várias medidas de agulhas 
para obter o preço indicado para 5 ou 30 embalagens.
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CD7  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm CD20  Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito boa 

AVALIAÇÃO DOC SAVE ®

Polimento da ponta da agulha: bom  
Sensação de dor na aplicação: escassa 
Resistência à flexão: média 
Qualidade-preço: muito bom 



AGULHAS  PARA MANOPUNTURA

Ref. DB14
Agulha para manupuntura de aço 
revestido a silicone    desde 4,27 €

Dongbang
Ref. DB14  Agulha para manopuntura de aço 
revestido a silicone       

Agulha de mão com o cabo de aço em espiral de tamanho 
standard 0,18 x 8 mm (diâmetro x comprimento). Indicada 
para o injetor de agulhas de mão (ver pág. 40). Devido à 
fina capa de revestimento de silicone, a agulha penetra 
suavemente na pele. Esterilizada em etanol. Identificação 
do fabricante: DB132. 10 agulhas por compartimento de 
blister, fixas numa almofada de espuma.
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 
5 embalagens. 

A partir de 5 embalagens    4,49 €  

A partir de 20 embalagens  4,27 € 
Preço por embalagem mais IVA

AVALIAÇÃO DOC SAVE®

Polimento da ponta da agulha: excelente
Sensação de dor na aplicação: mínima
Qualidade-preço: muito boa

AVALIAÇÃO DOC SAVE®

Polimento da ponta da agulha: bom
Sensação de dor na aplicação: escassa
Qualidade-preço: muito boa

Shen Long
Ref. SL14  Agulha para manopuntura de aço sem 
revestimento 

Agulha de acupuntura especialmente económica com 
cabo de aço de tamanho standard (0,18 x 7 mm) 
(diâmetro x comprimento). Indicada para o injetor de 
agulhas de mão (ver pág. 40). 10 blisters duplos com 2 x 
5 agulhas. Esterilizadas com etanol. Agulhas descartáveis. 
Uma embalagem contém 100 agulhas. Pedido mínimo de 
5 embalagens. 

A partir de 5 embalagens    2,99 €  

A partir de 20 embalagens  2,84 € 

Preço por embalagem mais IVA  

2 Ref. SL14
Agulha para manupuntura de aço 
sem revestimento   desde 2,84 €
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AGULHAS  INTRADÉRMICAS 

Ref. DB27 Agulha intradérmica com forma de raquete 
de ténis

Agulha intradérmica em aço inoxidável „Hinaishin". Modelo 
DB131. Tamanho (diâmetro x comprimento): 0,12 x 3 mm;    
0,12 x 5 mm; 0,14 x 7 mm. Uma embalagem contém 50 
agulhas. Preço por embalagem. 

A partir de 4 embalagens   3,95 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens   3,75 €  mais IVA 

Ref. CD27  Agulha intradérmica com forma de raquete 
de ténis

Agulha intradérmica de aço inoxidável „Hinaishin“. Tamanho 
(diâmetro x comprimento) 0,12 x 3 mm; 0,12 x 5 mm; 0,14 x 
7 mm; 0,16 x 5 mm. Uma agulha por compartimento de blister. 
Uma embalagem contém 200 agulhas. Preço por embalagem. 

1 embalagem   5,90 €  mais IVA 
A partir de 5 embalagens  5,60 €  mais IVA 

Ref. XP50  Fita adesiva hipoalergénica 2,5 cm

Fita adesiva microporosa bege de viscose para fixação suave 
em peles sensíveis. Adequada para a fixação de agulhas intra- 
      

dérmicas (DB27 e CD27). Comprimento: 9 m. Largura: 2,5 cm. 

1 rolo 3,80 €  mais IVA 

A partir de 12 rolos 3,61 €  mais IVA

Ref. XP53  Fita adesiva hipoalergénica  

Ver ref. XP50. Comprimento: 9 m. Largura:1,25 cm

1 rolo 1,95 € mais IVA

A partir de 12 rolos 1,85 € mais IVA

Ref. XP12  Pinça

Pinça de aço inoxidável de grande qualidade. Aptas para a 
aplicação higiénica de agulhas permanentes, agulhas intradérmi-
cas ou sementes auriculares com adesivo. Comprimento: 10,5 cm.

4,69 €  mais IVA

Ref. XP17  Pinça

Pinça de desenho especial para utilização em auriculoterapia. 
A ponta lisa permite uma força de aderência uniforme. Alça 
larga para um manuseamento seguro e ergonomicamente 
otimizado. Material: Aço inoxidável. Comprimento: 10,5 cm.

5,79 € mais IVA 

Ref. DB27
Agulha intradérmica com forma de 
raquete de ténis  desde 3,75 €

Ref. CD27
Agulha intradérmica com forma de raquete 
de ténis   desde 5,60 €

Ref. XP50
Fita adesiva hipoalergénica 2,5 cm   desde 3,61 €

3

2

3

2

1

4

4 Ref. XP53
Fita adesiva hipoalergénica 1,25 cm   desde 1,85 €

Ref. XP12
Pinça   4,69 €

5

6 Ref. XP17
Pinça  5,79 €

5

6

RECOMENDADO



ACUPUNTURA  ACUTOMO
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7

8

Ref. ND21 
 Agulha de aço com ponta especial.  29,00 €

NonDolens®

Ref. ND21 Agulha de aço com ponta especial. Apta 
para técnica de acutomo. Tipo ATO

Agulha de aço descartável para a técnica acutomo com cabo 
de aço liso sem cabeça. Blister com reverso de papel. 
Esterilizada com etanol. Uma embalagem contém 100 

agulhas.  Medidas disponiveis: • 0,40 x 25 mm; • 0,50 x 50mm 

29,00 € mais IVA

HARTMANN®

Ref. HT4  Toalhetes Soft-Zellin® 60 x 30 mm
Toalhetes impregnados com  álcool isopropanol a 70% para 

a desinfeção da zona de punção. Limpeza e desinfeção da 

pele saudável. Conteúdo: 100 unidades. 

3,14 €  mais IVA

Ref. HT3  Dispensador de rolos de compressas Pur-Zellin®
 
Dispensador para os rolos de toalhetes pré-cortados 
Pur-Zellin. Protege os rolos de toalhetes da sujidade e permite 
uma extração fácil e prática. O recipiente é adequado aos  

rolos de 500 toalhetes.  Para compressas não esterilizadas 
ver referência HT1.
Para compressas esterilizadas ver referência HT2. 

29,00 €   mais IVA

Ref. HT2  Pur-Zellin® rolos de compressas de celulose 
pré-cortadas (esterilizadas)

Toalhetes de celulose branqueados (de acordo com os requesitos 

da farmacopeia alemã) e pré-cortados a 4 x 4,5 cm, prontos a 

usar. Para limpeza da pele previamente à punção e para uso 

geral na prática terapêutica. Para um uso higiénico e prático 

recomendamos o Pur-Zellin-Box ref. HT3. 500 unidades por rolo. 

3,52 €   mais IVA 

Ref. HT1  Pur-Zellin® rolos de compressas de celulose 
pré-cortadas (não esterilizadas)

Toalhetes de celulose branqueados (de acordo com os requisitos 

da farmacopeia alemã). Pré-cortados com a medida 4 x 4,5cm. 

Prontos a usar. Aqui não esterilizados para a limpeza da pele 

previamente à punção e para uso geral na prática terapêutica. 

3,20 €   mais IVA

ACUTOMO

O Acutomo é uma das grandes inovações das últimas 
décadas do século XX. Derivada da acupuntura, 
revolucionou a intervenção sobre muitas patologias de 
difícil tratamento. Trata-se de um método terapêutico 
cirúrgico micro invasivo, realizado mediante o uso da 
agulha acutomo. Tem como objectivo a resolução de 
alterações fisiopatológicas derivadas da lesão crónica 
do tecido suave: ligamentos, músculos, tendões, esporão 
do calcâneo, paralisia facial, artrites entre outros. 

7

8

11

9

9

10

11

Ref. HT4  
Toalhetes Soft-Zellin® 
60 x 30 mm   3,14 €

Ref. HT3
Dispensador de rolos de 
compressas Pur-Zellin®   29,00 €   

Ref. HT1  
Pur-Zellin® rolos de toalhetes de celulose 
pré-cortadas (não esterilizados)  3,20 €  

NÃO 
ESTERILIZADO

10 Ref. HT2  
Pur-Zellin® rolos de compressas de 
celulose pré-cortadas (esterilizadas)  3,52 € 

ESTERILIZADO



ACUPUNTURA  TEISHINS 

Ref. ND355  Teishin grande de prata maciça  
Agulha não invasiva para técnica japonesa. Fabricado na 
Alemanha. Prata maciça 935 (Sterling), com um forte grau 
de dureza que impede que se dobre involuntariamente 
(Vickers de 140 até 155). Uma esfera e uma ponta romba. 
Medida a partir do centro: diâmetro 3 mm. Comprimento: 
7,5 cm. 

31,93 €  mais IVA

   
Ref. ND356  Teishin de prata maciça
Ver ref. ND355. Diâmetro: 3 mm. Comprimento: 5 cm.

24,37 € mais IVA

Ref. ND353  Teishin de ouro maciço

Agulha não invasiva para técnica japonesa. Fabricado na 
Alemanha. Ouro maciço 751 amarelo (18 quilates) com 
um forte grau de dureza que impede que se dobre involun-
tariamente (Vickers de 205 até 240). Uma esfera e uma 
ponta romba. Medida exata a partir do centro: diâmetro 
3 mm. Comprimento: 5 cm.

329,00 € mais IVA

Ref. ND360  Teishin de platina maciça 

Agulha não invasiva para técnica japonesa. Fabricado na 
Alemanha. Platina maciça 960 com um forte grau de 
dureza que impede que se dobre involuntariamente 
(Vickers de 195 até 215). Uma esfera e uma ponta romba. 
Medida exata a partir do centro: diâmetro 3 mm. Compri-
mento: 5 cm.

750,00 €  mais IVA

3 Ref. ND353
Teishin de ouro maciço   329,00 €

4 Ref. ND360 
Teishin de platina maciça    750,00 €

42

1 3

FABRICADO NA ALEMANHA
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Ref. ND356
Teishin de prata maciça  24,37 €

Ref. ND355  
Teishin grande de prata maciça    31,93 €

1

2

VIDEO SOBRE O PRODUTO EM 

www.docsave.pt 



Maeda®

Ref. MD20  Agulha de prata maciça   
Agulha não esterilizada de prata maciça e cabo de metal 
leve. É empregue como "agulha de contacto" ou "agulha 
Sanshin" nos contactos não invasivos como a técnica 
Touching. Atribuição do termo japonês para o diâmetro No. 
1: 0,16 mm. No. 2: 0,18 mm. Disponível em ambos os 
diâmetros em 30 e 40 mm de comprimento.Uma embalagem 
contém 50 agulhas. 

24,50 €  mais IVA  

Ref. MD21  Agulha de cobalto maciço 

Agulha não esterilizada de cobalto maciço e cabo de metal 
leve. Como na ref. MD20, atribuição do termo japonês para 
o diâmetro, No. 2: 0,18 mm. Disponível em 30 e 40 mm de 
comprimento. Uma embalagem contém 50 agulhas.

24,50 €  mais IVA

Ref. MD22  Agulha de aço maciço 

Agulha não esterilizada de aço maciço e cabo de metal leve. 

Como na ref. MD20. Diâmetro No. 2: 0,18 mm. Comprimento: 

40 mm. Uma embalagem contém 50 agulhas.

24,50 €  mais IVA

Ref. MD24  Agulha de ouro maciço   

Agulha não esterilizada de ouro maciço e cabo de metal 
leve. Como na ref. MD20. Diâmetro No. 2: 0,18 mm. 
Comprimento: 30 mm. Uma embalagem contém 1 agulha 
de ouro.

7,80 €   mais IVA

Ref. MD26  Agulha SHIGO de ouro 

0,45 x 40. Tipo SHIGO. Agulha japonesa não esterilizada, de 
ouro maciço. Para uso não invasivo. Uma embalagem contém 
1 agulha de ouro.

45,00 € mais IVA

Ref. MD25  Estojo para agulhas SHIGO

Estojo metálico para proteção e transporte de agulhas 

individuais de máximo 7 cm. Especialmente adequado para 

as agulhas SHIGO. O estojo é entregue vazio. 

34,50 € mais IVA

Ref. MD21  
Agulha de cobalto maciço    24,50 €

Ref. MD24  
Agulha de ouro maciço   7,80 €

Ref. MD20  
Agulha de prata maciça    24,50 €

ACUPUNTURA  AGULHAS DE CONTACTO NÃO INVASIVAS

6

Ref. MD22  
Agulha de aço maciço  24,50 €

5

6

7

7

29

10

8

9

5

10

8

9

Ref. MD25  
Estojo para agulhas SHIGO  34,50 €

Ref. MD26  
Agulha SHIGO de ouro 45,00 €

AGULHAS DE CONTACTO
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1 Ref. ND304
Bachibari  6,95 €

5 Ref. ND305
Sankaku  6,95 €

Ref. ND310
Yukou 9,10 €

2

6 Ref. ND309
Houki 7,60 €

Ref. ND307
Matsuba  11,55 €

7

4 Ref. ND302
Yoneyama 11,10 €

Ref. ND304  Bachibari   
Instrumento Shonishin Bachibari de aço inoxidável. 
Fabricado no Japão. Comprimento: 4 cm. 

6,95 €  mais IVA  

Ref. ND310  Yukou  
Instrumento Shonishin Yukou de aço inoxidável. Ponta com 
mola, com pressão de contacto aproximadamente de 40 g. 
Fabricado no Japão. Comprimento: 6 cm. Diâmetro 0,7 cm.

9,10 €  mais IVA 

Ref. MD54  Yukou grande  
Instrumento Shonishin Yukou de aço inoxidável com ponta 
com mola. Pressão de contacto regulável com cerca de 60 
g até 90 g. A pressão da mola pode ser reduzida ao 
desenroscar o cabo. Comprimento: 10 cm Diâmetro: 
frente 8, trás 7 mm. Peso: 20 g. 

24,00 €  mais IVA 

Ref. ND302  Yoneyama
  
Instrumento Shonishin Yoneyama de cobre. Fabricado no 
Japão. Comprimento: 3,8 cm. 

11,10 €  mais IVA 

Ref. ND305  Sankaku 

Instrumento Shonishin Sankaku de aço inoxidável. Fabricado 
no Japão. Comprimento: 5 cm. 

6,95 €  mais IVA 

Ref. ND309  Houki  
Instrumento Shonishin Houki (vassoura) de aço inoxidável. 
Fabricado no Japão. Comprimento: 7 cm.

7,60 €  mais IVA 

Ref. ND307  Matsuba 
Instrumento Shonishin Matsuba de aço inoxidável. Fabricado 
no Japão. Comprimento: 3 cm,  largura: 2 cm.

11,55 €  mais IVA  

1

5

3

6

2

ACUPUNTURA SHONISHIN

3 Ref. MD54
Yukou grande   24,00 €

7

4
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Ref. MD51
Chokishin  11,28 €

10

11 Ref. ND306
Choutou  6,95 €

Ref. ND301
Kakibari  9,15 €

8 9

1 3 Ref. MD52
Zanshin  109,00 €

Ref. ND303
Herabari  5,50 €

1 2

ACUPUNTURA SHONISHIN

Ref. MD55
Zanshin Bachi    11,34 €

Ref. ND311
Zanshin  56,00 €

1 4

12

Ref. ND301  Kakibari
                                   

Instrumento Shonishin Kakibari (Ancinho) em aço inoxidável. 
Fabricado no Japão. Comprimento: 4 cm. 

9,15 €  mais IVA 

Ref. MD55  Zanshin Bachi                                    

Zanshin com forma de Bachi de cobre. Fabricado no Japão. 

Comprimento: 5 cm.

11,34 €  mais IVA 

Ref. MD51  Chokishin

Instrumento Shonishin Chokishin de aço inoxidável.  Com as 
arestas levemente polidas. Quatro entalhes. 
Comprimento: 8 cm. Largura: 3 cm. 

11,28 €  mais IVA   

Ref. ND306  Choutou

Instrumento Shonishin Choutou de aço inoxidável. Fabricado 
no Japão. Comprimento: 5,3 cm.

6,95 €  mais IVA 

Ref. ND303  Herabari                                     
Instrumento Shonishin Herabari em aço inoxidável. Fabricado 
no Japão. Comprimento: 4 cm. 

5,50 €  mais IVA 

Ref. MD52  Zanshin de plata  
'Trompete' de prata manufacturado no Japão. Comprimento: 
10 cm. Diâmetro da abertura mais larga: 1,4 cm.

109,00 €  mais IVA 

Ref. ND311  Zanshin de cobre

'Trompete' de cobre manufacturado no Japão. Comprimento: 
10 cm. Diâmetro da abertura mais larga: 1,4 cm.

56,00 €  mais IVA 

 

10

8

9

1 1

12
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14

VIDEO SOBRE O PRODUTO EM 

www.docsave.pt 
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ACUPUNTURA SHONISHIN

Ref. ND300
Conjunto Shonishin. Tipo 1   122,00 €

Ref. MD50
Conjunto Shonishin. Tipo 2   109,00 €

Ref. MD64
Enshin de prata maciça   260,00 €

3

1

5

Ref. MD38  Caixa para instrumentos. Tipo 3 

Caixa de metal cromado com almofada para o armazena-
mento seguro contra golpes e pressões, por exemplo de 
agulhas não esterilizadas, Teishins ou de outros instrumentos 
de Shonishin. Para utensilios até 10,5 cm de comprimento. 
Comprimento: 11,8 cm; largura: 6,2 cm; altura: 1,7 cm.

34,90 €  mais IVA  

Inrishin                                       

Instrumento Shonishin Inrishin em aço inoxidável. Fabricado 

no Japão.

Ref. ND308  Tamanho S
Comprimento: 5 cm. Diâmetro da esfera: 0,6 cm.

6,84 €  mais IVA 
Ref. MD308-M  Tamanho M                                          
Comprimento: 7,5 cm. Diâmetro da esfera: 1,3 cm. 

8,38 €  mais IVA  
Ref. MD308-L  Tamanho L                                                
Comprimento: 9,5 cm. Diâmetro da esfera: 1,6 cm. 

11,40 €  mais IVA 

Maeda®

Ref. MD64  Enshin de prata maciça

Instrumento Shonishin de prata maciça com acabamentos 
perfeitos. Fabricado no Japão. Comprimento: 7,5 cm. 
Diâmetro da esfera: 1,3 cm. 

260,00 €  mais IVA  

Ref. ND300  Conjunto Shonishin. Tipo 1         
Conjunto Shonishin japonês de grande qualidade com 10 
utensílios. Conteúdo: Teishin com mola (apalpador com a 
extensão de mola ajustável), Bachibari, Choutou, rolo 
dérmico, Houki, Inri, Kakibari, Matsuba, Sankaku, Yukou. 
Todos os instrumentos são de aço inoxidável.

122,00 €  mais IVA 

Ref. MD50  Conjunto Shonishin. Tipo 2  

Conjunto Shonishin com 7 utensílios num estojo metálico. 
Conteúdo: Houki, Matsuba, Kakibari, Bachibari, Sankaku, 
Yukou, Choutou. Todos os instrumentos são de aço inoxidá-
vel, menos o Choutou que é em cobre. Comprimento: 
12 cm; largura: 7 cm; altura: 2 cm.

109,00 €  mais IVA  

1

5

4

3

2

2
4

Ref. ND308
Inrishin. Tamanho S, M, L   desde 6,84 €

Ref. MD38
Caixa para instrumentos. 
Tipo 3   34,90 €
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ACUPUNTURA  MANAKA E MEDIDOR DE CUN

Ref. DS13
Cabo bomba de iões segundo Manaka    14,38 €

Ref. DS14
Cabo bomba de iões segundo Kawai   9,73 €  

Ref. DH1
Martelo Manaka    9,75 €

6

Ref. XP18
Shumoshin com mola   38,00 €

6

7

Ref. ND89
Medidor de Cun   8,50 €

10

9

10

9

Ref. DH1  Martelo Manaka  
Martelo com cabo de madeira de cerejeira envernizada 
para o tratamento segundo Manaka. Fabricado na Alema-
nha. Um dos lados do martelo tem uma superfície de couro 
para um maior amortecimento. Comprimento do cabo: 13 
cm; diâmetro da cabeça do martelo: 3,4 cm; comprimento 
da cavilha: 11 cm, peso: 38 g.

9,75 €  mais IVA 

Ref. DS13  Cabo bomba de iões segundo Manaka

Cabo bomba de iões para o tratamento segundo Manaka. 
Duas pinças crocodilo ligadas por um cabo de cobre que 
possui centralmente um diodo. O cabo Manaka permite a 
passagem de corrente elétrica numa só direção. O conjun-
to possui dois cabos. Comprimento dos cabos: 2 metros.  

14,38 €  mais IVA   

Ref. DS14  Cabo bomba de iões segundo Kawai 

Cabo bomba de iões para o tratamento segundo Kawai. 2 
pinças de crocodilo unidas por um cabo de cobre que 
possui centralmente um diodo. Vermelho e branco estão 

ligados de um dos lados. O cabo permite a passagem de 
corrente elétrica somente numa direção. Comprimento do 
cabo: 2 metros.

9,73 €  mais IVA   

Made in Japan
Ref. XP18  Shumoshin com mola

Shumoshin com mola e 16 pontas para a estimulação não 
invasiva. Tampa com rosca. Comprimento: 7,5 cm. Diâmetro: 
1,2 cm.

38,00 €  mais IVA

NonDolens®

Ref. ND89   Medidor de Cun 

Permite a medição de um Cun e a sua correspondência em 
0,5, 1,5 e a 2 vezes. Mecanismo simples de madeira e 
latão. A precisão da dobradiça pode ser ajustada 
individualmente. Fabricado na Alemanha. Comprimento: 
17,5 cm.

8,50 €  mais IVA



1 2

1

Ref. IT303
Estimulador elétrico com 3 canais  209,00 €

2

Ref. IT306  
Estimulador programável com 6 canais  599,00 €

34

Ito 
Ref. IT306  Estimulador programável com 6 canais. 
Modelo ES-160 com medição Rydoraku  

Último modelo da série ITO para a eletroacupuntura. 6 
canais. Funciona com pilhas. A intensidade elétrica de cada 
canal pode ser controlada individualmente. Oferece 8 modos 
de estimulação diferentes. Certificado CE. 2 anos de 
garantia. Comprimento 24 cm. Largura 18 cm. Altura 4 cm. 
Peso 600 g.
Especificações técnicas: alimentação de tensão 6V DC, 
consumo de energia 160 mA , 6 canais de saída reguláveis 
individualmente, frequência de 1 a 500 Hz, forma de onda 
bifásica, 50 até 400 microsegundos duração de fase, 16 
programas de memória programáveis, funciona com 4 pilhas 
1,5V. Inclui: estimulador elétrico ES-160 com 3 indicadores 
LCD, 6 cabos para elétrodos de cores diferentes, 12 pinças 
adicionais (6 x vermelho; 6 x preto), 1 sonda para 
localização e estimulação de pontos, instruções de uso em 
inglês. Pilhas não incluidas. 

599,00 €  mais IVA    

Ito 
Ref. IT303  Estimulador elétrico com 3 canais. 
Modelo ES130

Estimulador elétrico portátil japonês. Funciona a pilhas.  
Frequência regulável de 1 a 500 Hz. Certificado CE. 2 anos 
de garantia. Comprimento: 9,6 cm. Largura: 6,3 cm. Altura: 
2,7 cm. Peso com pilhas: 160 g. Especificações técnicas: 
forma de onda bifásica, amplitude de onda 100 microse-
gundos, funciona com pilhas de 9V. Inclui: estimulador 
elétrico ES - 130, 3 cabos em amarelo, branco e verde com 
pinças crocodilo, manual de instruções em inglês. Estojo de 
proteção em pele. Pilhas não incluídas. 

209,00 €  mais IVA

Ref. IT303E1 Cabo de reposição para o estimulador 
elétrico Ito modelo ES-130.

Cabo duplo com pinças crocodilo. Disponível em 3 cores 
para escolha. 

6,49 € mais IVA                                     

ACUPUNTURA  ELETROACUPUNTURA

3

3 Ref. IT303E1
Cabo de reposição para o estimulador 
elétrico Ito modelo ES-130  6,49 €



5

Ref. ST304 
AGISTIM DUO   1.360,00 €

ACUPUNTURA ELETROACUPUNTURA

4 Ref. WJ306
Estimulador elétrico com 6 canais  115,00 €

4

5
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JiaJian
Ref. WJ306  Estimulador elétrico com 6 canais

Estimulador elétrico com 6 canais, 12 ligações reguláveis 
aos pares. Duração do impulso 0,175 ms. Faixa de 
frequência: 1-100 Hz. Temporizador até 60 minutos. 
Funciona a pilhas ou ligado à eletricidade. Inclui 6 cabos 
duplos para agulhas, 3 cabos duplos para elétrodos, 6 
elétrodos autocolantes, 1 cabo de alimentação.

115,00 €  mais IVA 
    
Ref. YD306 Yingdi KWD 808   

O estimulador elétrico (KW 808) tem as seguintes funções: 
deteção de pontos de acupuntura, massagem elétrica, 
eletroacupuntura com agulhas e magnetoterapia. 6 canais. 
Tipo de onda: continua, intermitente e densa dispersa. 
Seleção do tempo de tratamento. Faixa de frequência: 1 - 
100 Hz ajustável. Duração de impulso: 0,175 ms. Funciona 
a pilhas ou com adaptador AC-DC. Inclui localizador de 
pontos, 6 cabos com pinças tipo crocodilo, 2 cabos para 

elétrodos, 4 elétrodos autoadesivos, 1 diagrama de pontos, 
manual de instruções, 1 AC-DC Input 100/240V 50/60 HZ.

169,00 €  mais IVA   

Sedatelec
Ref. ST304  Agistim Duo, estimulador elétrico com 4 
canais   

Estimulador elétrico Premium para eletroacupuntura, 
auriculoterapia e terapia da dor. 4 canais, 8 ligações 
reguláveis aos pares. Amplitude de  0-12 mA. Duração do 
impulso de 0,4 ms. Faixa de frequência: 1-9.9 Hz 
(ajustáveis em etapas de 0,1 Hz), 10-99 Hz (em frequênci-
as de 1 Hz) ou frequências Nogier de A a G. 4 tipos de 
emissões. Inclui um estojo rígido, 4 cabos para agulhas, 2 
cabos para elétrodos, 4 elétrodos, caixa de teste de 
corrente de saída, cabo de alimentação, manual de 
instruções.  

1.360,00 €  mais IVA

Ref. YD306
Yingdi  169,00 €

6

6
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SVESA
Ref. SV150  Halflaser luz vermelha. Tipo 1072      
Laser manual de acupuntura para irradiação de pontos e 
superficies. De utilização simples por meio do anel sensor. 
Ideal para utilizadores que valorizam as dimensões 
pequenas, o peso baixo e a durabilidade. Emite um impulso 
de luz vermelha visível de (630 mm) com 15mW de 
potência de saída. Corpo de metal cromado. Certificado 
CE. Potência de saída: 15 mW. Frequência: 10 HZ (impulso 
de iluminação). Comprimento de onda: 630 nm. Divergên-
cia de raio: 5 graus. Rendimento: 100 horas de uso perma-
nente. Pilhas: 2 x 1,5 V (Tipo AA). Comprimento: 20 cm. 
Diâmetro: 1,6 cm. Peso incluindo as pilhas: 100 g. 

209,00 €  mais IVA 

SVESA
Ref. SV151  Halflaser luz azul. Tipo 1075

Laser de luz azul, muito prático e de fácil utilização para o 
tratamento de acupuntura e de dor localizada. Emissão de 
radiação visível (luz azul) de longitude de onda 470 mm. 
Funcionamento por impulsos com uma potência de 10 mW e 
duração de impulso de 1ms (frequência de 10 Hz). O laser é 
ativado mediante o contacto do anel sensor. De longa durabi-
lidade, uma vez que o seu anel sensor e a eletrónica não 
estão sujeitos a desgaste. Certificado CE. Estão incluídas 2 
pilhas AA 1,5 V. Segundo o fabricante não é necessário o 
uso de óculos protetores. Comprimento: 20,5 cm. Diâmetro 
1,5 cm. Peso incluindo as pilhas: 100 g. 

236,00 €  mais IVA 

  

21

2

1 Ref. SV150
Halflaser de luz vermelha 209,00 € 

Ref. SV151
Halflaser de luz azul   236,00 € 

ACUPUNTURA LASER
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ACUPUNTURA MAGNETOTERAPIA

3

4

Ref. AB180
Íman com adesivo. 800 Gauß   6,50 €

Ref. AB181
Íman banhado a ouro. 800 Gauß    9,90 €
 

Ref. AB182
Íman banhado a ouro. 
6.000 Gauß   15,95 €

Ref. AB183
Íman banhado a ouro. 
9.000 Gauß  19,95 €

3

Ref. AB186
Adesivos de substituição  10,95 €

4

5

6

7

6

7

Accu-Band
Ref. AB180  Íman com adesivo. 800 Gauß 

Íman recoberto de plástico (800 Gauß) sobre um adesivo 
bege. Fabricado no Japão. Num dos seus lados (pólo sul), o 
íman tem uma forma cónica achatada com uma ponta ao 
centro que produz um estimulo extra. Diâmetro do íman: 5 
mm. Diâmetro do adesivo: 20 mm. Uma embalagem contém 
24 ímanes com adesivo.

6,50 €  mais IVA 

Ref. AB181   Íman banhado a ouro. 800 Gauß 
Íman banhado a ouro (800 Gauß) com adesivo bege. 
Fabricado no Japão. Num dos seus lados (pólo sul), o 
íman tem uma forma cónica achatada com uma ponta ao 
centro que produz um estimulo extra. Diâmetro do íman: 5 
mm. Diâmetro do adesivo: 20 mm. Uma embalagem 
contém 24 ímanes com adesivo.

9,90 €  mais IVA 

Ref. AB182  Íman banhado a ouro. 6.000 Gauß 

Íman banhado a ouro (6.000 Gauß) com adesivo bege. 

Fabricado no Japão. Num dos seus lados (pólo sul), o íman tem 
uma forma cónica achatada com uma ponta ao centro que produz 
um estimulo extra. Diâmetro do íman: 5 mm. Diâmetro do adesivo: 
20 mm. Uma embalagem contém 12 ímanes com adesivo.

15,95 €  mais IVA 

Ref. AB183   Íman banhado a ouro. 9.000 Gauß  
Íman banhado a ouro (9.000 Gauß) com adesivo bege. 
Fabricado no Japão. Num dos seus lados (pólo sul), o íman 
tem uma forma cónica achatada com uma ponta ao centro 
que produz um estimulo extra. Diâmetro do íman: 5 mm. 
Diâmetro do adesivo: 20 mm. Uma embalagem contém 12 
ímanes com adesivo.

19,95 €  mais IVA 

Ref. AB186  Adesivos de substituição

120 adesivos de substituição originais para os ímanes 
Accu-Band. Cor bege. Diâmetro: 20 mm. 10 tiras, com 12 
adesivos cada, na embalagem original. Uma embalagem 
contém 120 adesivos.

10,95 €  mais IVA 

5



Ref. XP20  Stiper Power

Pequenas almofadas de aglomerado de silício cristalizado 
SiO2 (quartzo) com 12 mm de grossura.  São aplicadas com 
adesivo hipoalergénico, sobre os pontos dolorosos ou em 
pontos de acupuntura. Diâmetro: 12 mm. Uma embalagem 
contém 160 unidades.

1 embalagem  20,90 € mais IVA

A partir de 10 embalagens 19,85 € mais IVA

Ref. XP21  Stiper Balance

Ver ref. XP20. Diâmetro: 9 mm. Uma embalagem contém 

250 unidades. 
1 embalagem  20,90 € mais IVA

A partir de 10 embalagens 19,85 € mais IVA

Ref. XP22  Stiper Sensitive

Adequado para crianças e pessoas com peles delicadas. 
Como ref. XP20. Diâmetro: 6 mm. Uma embalagem contém 
250 unidades.

1 embalagem  20,90 € mais IVA

A partir de 10 embalagens 19,85 € mais IVA

Ref. XP23  Stiper Pellet

Especial para a auriculoterapia. Como ref. XP20. Diâmetro: 
3 mm. Uma embalagem contém 300 unidades. Inclui 400 
adesivos.

1 embalagem  20,90 € mais IVA

A partir de 10 embalagens 19,85 € mais IVA

3M Micropore™          
Ref. XP50  Fita adesiva hipoalergénica

Adesivo microporoso de cor bege, suave para a pele, ideal 
para peles sensíveis. Especialmente apto para fixar agulhas 
intradermais (DB27 e CD27) e Stiper. Comprimento: 9 m. 
Largura: 2,5 cm.

1 rolo  3,80 €  mais IVA

A partir de 12 rolos 3,61 €  mais IVA 

Ref. XP53  Fita adesiva hipoalergénica  

Ver ref. XP50.  Comprimento: 9 m. Largura: 1,25 cm.

1 rolo  1,95 € mais IVA

A partir de 12 rolos 1,85 € mais IVA38

ACUPUNTURA  STIPER

2

3

2

1 4

5 Ref. XP50
Fita adesiva hipoalergénica 2,5 cm   desde 3,61 €

3
4

Ref. XP53
Fita adesiva hipoalergénica 1,25 cm   desde 1,85 €

6

6

5

1 Ref. XP20
Stiper Power  desde 19,85 €   

Ref. XP21
Stiper Balance  desde 19,85 €   

Ref. XP22
Stiper Sensitive  desde 19,85 €   

Ref. XP23
Stiper Pellet  desde 19,85 € 
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ACUPUNTURA  MARTELO DE 7 PONTAS

NonDolens®

Ref. ND15  Martelo flor de ameixa

Martelo flor de ameixa descartável com cabeça de 7 

pontas ou estrelas. Cabeça e cabo de plástico. Sem 

nenhuma cabeça de substituição. Embalagem esteriliza-

da. Comprimento: 19 cm.

1 martelo 1,49 € mais IVA

A partir de 10 martelos 1,29 €  mais IVA

NonDolens®

Ref. ND16  Martelo de 7 pontas conjunto com 12
cabeças de substituição 

Martelo flor de ameixa de plástico, com 12 cabeças de

substituição. Embalados em blisters individuais esterili-

zados. As cabeças de substituição têm uma rosca que 

permite a sua fácil troca.

5,70 €  mais IVA

 
 

Ref. ND15  
Martelo flor de ameixa   desde 1,29 €

Ref. ND16  
Martelo de 7 pontas conjunto com 12 cabeças 
de substituição   5,70 €

7 8

7

8
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ACUPUNTURA ACESSÓRIOS

1 Ref. DS69 
Injetor de agulhas de mão com mola   6,60 €

2 Ref. DS53 
Injetor de agulhas de mão    6,90 €

4 Ref. DS390 
Tubos guia (extra-largo)  desde 2,49 €
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Ref. DS69  Injetor de agulhas de mão com mola 
Injetor de agulhas para manupuntura de aço inoxidável. 
Com mola e regulação de profundidade. Fabricado na 
Coreia do Sul. Indicado para agulhas de mão com 7 a 8 mm 
de comprimento (ref. DB14 e SL14). Comprimento: 9 cm.

6,60 €  mais IVA 

Ref. DS53  Injetor de agulhas de mão 

Injetor de agulhas para manupuntura de aço inoxidável sem 
mola. Fabricado na Coreia do Sul. Modelo com êmbolo 
magnético. Indicado para agulhas de mão com 7 a 8 mm de 
comprimento (ref. DB14 e SL14). Comprimento: 9 e 11 cm.

6,90 €  mais IVA 

Ref. ND390   Tubos guía 

Tubos guia de aço inoxidável para agulhas com cabo 
japonês e coreano em três versões. Fabricado no Japão. 
Tipo A: octogonal, paredes espessas. Tipo B: octogonal, 

paredes finas. Tipo C: circular, paredes finas. Todos os 
tipos estão disponíveis em três medidas:
Comprimento da agulha 30 mm > Tubo guia 45 mm
Comprimento da agulha 40 mm > Tubo guia 54 mm
Comprimento da agulha 50 mm > Tubo guia 63 mm

1 tubo 3,75 €  mais IVA

A partir de 10 tubos 2,95 €  mais IVA

Ref. DS390   Tubos guia (extra-largo)  

Tubos guia de aço inoxidável para agulhas com cabo de 
plástico ou de cabo chinês com anel. A agulha deve 
sobressair entre 2 a 3 mm sobre o tubo guia. Diâmetro 
interno do tubo: 2,8 mm. Disponível nas seguintes 
medidas: 46 mm, 70 mm, 80 mm, 95 mm, 105 mm.

1 tubo 2,79 €  mais IVA 
A partir de 5 tubos 2,49 €  mais IVA 

3 Ref. ND390 
Tubos guia  desde 2,95 €
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6

7
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ACUPUNTURA ACESSÓRIOS

5 Ref. DS94-S
Caixa de metal para agulhas 7,5 cm   11,95 €

6 Ref. DS94-M
Caixa de metal para agulhas não esterilizadas   14,28 €

7 Ref. DS96
Suporte de agulhas com clipe    9,90 €

8 Ref. DS98
Retificador de agulhas   9,23 €

Ref. ND70
Bandeja para agulhas   8,90 €

9
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Ref. DS94-S  Caixa de metal para agulhas 7,5 cm

Caixa de metal elíptica para armazenamento de agulhas 
não esterilizadas. Fabricado no Japão. Tampa com 
sistema de fecho por encaixe. Para proteger a ponta da 
agulha recomenda-se a utilização de um tapão de 
algodão. Comprimento: 7,5 cm. Diâmetro da oval: 2,1 
até 2,5 cm.

11,95 €  mais IVA

Ref. DS94-M  Caixa de metal para agulhas não 
esterilizadas

Como ref. DS94-S. Comprimento: 10,5 cm. Diâmetro da 

oval: 2,1 até 2,5 cm.

14,28 €  mais IVA

Ref. DS96  Suporte de agulhas com clipe

Suporte de agulhas japonês para agulhas não esterilizadas. 
Para pendurar no bolso do peito. Comprimento: 3 cm. 
Largura: 3 cm.

9,90 €  mais IVA 

Ref. DS98  Retificador de agulhas (Harinobashi)

Pinça de aço com aplique de couro macio para limpar e 

retificar agulhas reutilizáveis. Medidas da superfície recober-

ta com couro. Comprimento: 5 cm. Largura:  3,7 cm.

9,23 €  mais IVA 

Ref. ND70  Bandeja para agulhas  

Bandeja de aço inoxidável com base arredondada para uma 
extração das agulhas rápida e segura. Medidas externas: 
comprimento: 5 cm. Largura: 12 cm. 

8,90 €  mais IVA 



 ACUPUNTURA  ACESSÓRIOS

Ref. DS95-0,8
Contentor para eliminação de agulhas. 
0,8 litros  0,99 €

Ref. DS95-3,5
Contentor para eliminação de agulhas. 
3,5 litros  2,57 €

42

acuBox®

Ref. DS95-0,8  Contentor para eliminação de 
agulhas. 0,8 litros

Recipiente para descarte de agulhas e cânulas de 0,8 litros 
de capacidade. Com um dispositivo especial para tirar as 
cânulas. Com duas tampas independentes que permitem uma 
abertura individual de cada compartimento. Concepção de 
segurança: não permite uma abertura indesejada depois do 
fecho definitivo. Segurança para quedas até 1,5 metros de 
altura. Resistente a perfurações. 

Pedido mínimo 5 contentores. Preço por contentor. 
A partir de 5 contentores 0,99 €  mais IVA  

acuBox®

Ref. DS95-3,5  Contentor para eliminação de 
agulhas. 3,5 litros 

Recipiente para descarte de agulhas e cânulas de 3,5 litros 
de capacidade. Com um dispositivo especial para tirar as 
cânulas. Com duas tampas independentes que permitem uma 
abertura individual de cada compartimento. Concepção de 
segurança: não permite uma abertura indesejada depois do 
fecho definitivo. Segurança para quedas até 1,5 metros de 
altura. Resistente a perfurações.

Pedido mínimo 5 contentores. Preço por contentor.
A partir de 5 contentores 2,57 €  mais IVA  

21
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2
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 ACUPUNTURA LANCETAS

Ref. DS21
Injetor em aço inoxidável 
para lancetas   10,50 €

Ref. ND116-28G / Ref. ND116-30G
Lancetas para injetor   3,49 €

3

4

6
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Lancetas para injetor 

Lancetas descartáveis para injetor com revestimento de 
plástico. Fabricado na Coreia do Sul. Uma embalagem 
contém 100 lancetas.

Ref. ND116-28G 
Tamanho 28G. Diâmetro: 0,35 mm.

3,49 €  mais IVA 

Ref. ND116-30G 
Tamanho 30G. Diâmetro: 0,30 mm.

3,49 € mais IVA

Ref. DS16  Lancetas

Lancetas com invólucro de plástico azul claro. Medida 23G.
Uma embalagem contém 100 lancetas. Pedido mínimo 5 
embalagens. Preço por embalagem.

A partir de 5 embalagens 2,99 €  mais IVA 

A partir de 10 embalagens 2,84 €  mais IVA 

Ref. DS20  Injetor para lancetas   

Aplicador de plástico para lancetas. Apto para a referên-
cia ND116. Fabricado na Coreia do Sul. 

7,98 €  mais IVA
 

Ref. DS21  Injetor em aço inoxidável para lancetas

Aplicador em aço inoxidável para lancetas. Apto para a 
referência ND116. Fabricado na Coreia do Sul.
 

10,50 €  mais IVA

Ref. ND20  Injetor de lancetas com a profundidade da 
punção ajustável

Aplicador de lancetas,  ajustável em 8 níveis. Usa-se com as 
lancetas comuns com cabo de plástico referência ND116. 
Fabricado na Coreia do Sul.

8,39 €  mais IVA

7

7 Ref. ND20
Injetor de lancetas    8,39 € 

Ref. DS16  
Lancetas   desde 2,84 €

Ref. DS20
Injetor para lancetas   7,98 €

5
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ACUPUNTURA  MODELOS 

1 4

2

Ref. DS110
Modelo de homem  27,20 €

1

2 Ref.  DS120
DS120 Modelo de cabeça   9,90 €

3 Ref. DS118
Modelo de orelha   4,99 €

4 Ref. DS119
Modelo de orelha esquerda   12,90 €

5

5 Ref. ND80
Orelhas de silicone    19,90 €

3

Ref. DS110  Modelo de homem para acupuntura

Modelo de homem de corpo inteiro em plástico macio, 
com os pontos de acupuntura e os meridianos assinalados. 
Inclui um folheto com a definição dos pontos (em inglês e 
chinês). Base de madeira clara envernizada Altura: 51 
cm. Largura: 12 cm. Profundidade: 16 cm.

27,20 €  mais IVA

Ref. DS120  Modelo de cabeza para acupuntura

Modelo de cabeça em plástico macio, com os pontos de 
acupuntura e os meridianos assinalados. Inclui um folheto 
com a definição dos pontos (em inglês e chinês). Altura 
incluindo a base de madeira: 21 cm. Largura: 9 cm. Profundi-
dade: 11 cm.

9,90 €  mais IVA 

Ref. DS118  Modelo para acupuntura de orelha

Modelo de orelhas humanas, direita e esquerda. Tamanho 
real. Plástico suave com sinalização dos pontos auricula-
res. Altura: 8 cm. Largura: 4,5 cm.

4,99 €  mais IVA

Ref. DS119  Modelo para acupuntura de orelha esquerda

Modelo da orelha esquerda em plástico macio com 
sinalização dos pontos auriculares em inglês e chinês. 
Sobre uma base de madeira. Altura (base incluida): 
12 cm. Largura: 7 cm. Profundidade: 23 cm.

12,90 €  mais IVA

Ref. ND80  Orelhas de silicone

Modelo de orelhas em tamanho real, perfeito para o 
ensino e exercício de punção de acupuntura. Orelha 
direita e esquerda. Desenvolvido em conjunto com M. 
Noak para a acupuntura auricular (Auriculoterapia). O 
silicone permite que o comportamento da punção seja 

realista. Desenho da orelha muito detalhado.  

19,90 €  mais IVA

MAIS MODELOS NA WEB 

www.docsave.pt

RECOMENDADO
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ACUPUNTURA  PÓSTERES 

Ref. DS140-ES  Mapa auricular segundo o Dr. Nogier

Ilustração da orelha a cores segundo o Dr. Paul F. M. Nogier 
num póster laminado em grande formato em espanhol. 
Medidas 40 x 60 cm.

19,80 €  mais IVA

Ref. LT1-ES  Póster de pontos de acupuntura e meridianos                                                              
Póster a cores com a projeção do corpo humano com os pontos 
de acupuntura e meridianos, em espanhol. São mostrados os 
pontos de acupuntura e meridianos frontais e traseiros. Também 
aparecem os pontos e meridianos da mão, pés, cabeça e olhos. 
Medidas100 x 70 cm. Inclui suporte para pendurar. 

14,95 €  mais IVA

Ref. LT20-ES  Mapa de pontos e zonas de auriculoacupuntura 

Póster laminado a cores em espanhol, com as diferentes 
perspectivas da orelha com a localização topográfica dos 
pontos de auriculoterapia. Medidas 39 x 49 cm.

9,90 € mais IVA

Ref. LT21-ES  Póster de meridianos, pontos de 
acupuntura tradicionais e novos

Póster do corpo humano a partir de três posições. 
Estão assinalados os pontos de acupuntura e meridianos 

mais importantes. Surgem reflectidos tanto os pontos tradicio-
nais como os novos. Medidas 46 x 69 cm.

14,50 €  mais IVA

Ref. LT22-ES  Póster com a indicação dos pontos mais 
importantes de acupuntura
Representação a cores do corpo humano. No póster surgem 
indicados em espanhol os pontos mais importantes de 
acupuntura. Medidas 34 x 49 cm. 

9,90 € mais IVA

Ref. LT24-ES  Póster de pontos de acupuntura segundo M. Noak
Ilustração da orelha a cores segundo M. Noak num póster 
laminado em formato A5 (15 x 21 cm), em espanhol. Ideal como 
complemento do livro „ Introdução à prática da auriculoterapia. 
Sistema de Noack“ (ver ref. BU7).

6,30 € mais IVA

LT25-ES  Pósteres de auriculopuntura segundo M. 
Noack (orelha direita e esquerda)
Dois pósteres, um da orelha direita e o segundo da orelha esquerda. 
De grande qualidade, com a representação dos pontos de auriculo-
terapia segundo Noack, em espanhol. Medidas 21 x 14,8 cm.

22,90 € mais IVA 

MAIS PÓSTERES NA WEB

www.docsave.pt

Ref. LT20-ES
Mapa de pontos e zonas 
de auriculoacupuntura   9,90 €

8

9
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10

Ref. LT21-ES
Póster de meridianos, pontos de acupuntura 
tradicionais e novos   14,50 €

Ref. LT22-ES
Póster com a indicação dos pontos mais 
importantes de acupuntura   9,90 €

Ref. LT24-ES
Póster de pontos de acupuntura 
segundo M. Noak  6,30 €

LT25-ES  
Pósteres de auriculopuntura segundo M. Noack 
(orelha direita e esquerda)  22,90 €

Ref. DS140-ES
Mapa auricular segundo 
o Dr. Nogier    19,80 €

6

7 Ref. LT1-ES
Póster de pontos de acupuntura 
e meridianos   14,95 € 

8

9

10

7

6

1 1

12
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AURICULOPUNTURA

ESFERAS COM ADESIVO     AGULHAS PARA AURICULOPUNTURA
AURICULO



PUNTURA
PIONESES     AGULHAS ASP     LOCALIZADORES DE PONTOS
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AURICULOPUNTURA  ESFERAS COM ADESIVO

Ref. CD28

Sementes auriculares com adesivo   desde 3,14 € 

1

1

2

3

2 Ref. DS82
Ímanes banhados a prata   desde 3,22 €   

3 Ref. DS83
Ímanes banhados a ouro   desde 3,36 €   

MAIS VENDIDO

Cloud & Dragon
Ref. CD28  Sementes auriculares com adesivo 

Sementes Vaccariae Segetalis (nome chinês: wang bu liu xing) 
sobre adesivo hipoalergénico, de cor bege e com boa aderên-
cia. Extração cómoda a partir de um bloco de plástico. 10 
blocos de plástico com 10 adesivos, 1 semente em cada um. 
Diâmetro aproximado das sementes 1,5 mm. 1 embalagem 
contém 100 sementes. Encomenda mínima 5 embalagens. 
Preço por embalagem. 

A partir de 5 embalagens  3,31 €  mais IVA
A partir de 10 embalagens 3,14 €  mais IVA    
Shen Long
Ref. DS82  Ímanes banhados a prata 

Ímanes banhados a prata com adesivo hipoalergénico de 
excelente aderência. 800 Gauß. As esferas prateadas 
atuam como sedantes no corpo e tonificantes nos músculos 
auriculares. O diâmetro da esfera é de aproximadamente 
1,5 mm. Cómoda extração dos blocos de plástico. 10 
blocos de plástico com 10 adesivos. 1 embalagem contém 
100 ímanes. Encomenda mínima 5 embalagens. 

Preço por embalagem.

A partir de 5 embalagens  3,39 €  mais IVA 
A partir de 10 embalagens   3,22 €  mais IVA  

Ref. DS83  Ímanes banhados a ouro

Ímanes banhados a ouro com adesivo hipoalergénico de 
excelente aderência. 800 Gauß. As esferas douradas atuam 
como tonificantes no corpo e sedantes nos músculos auricula-
res. O diâmetro da esfera é de aproximadamente 1,5 mm. 
Cómoda extração dos blocos de plástico. 10 blocos de 
plástico com 10 adesivos. 1 embalagem contém 100 ímanes. 
Encomenda mínima 5 embalagens. Preço por embalagem.

A partir de 5 embalagens  3,54 €  mais IVA 
A partir de 10 embalagens  3,36 €  mais IVA 

Ref. BU7  Introdução prática à auriculoterapia. 
Sistema de Noack (em espanhol)

Um livro excelente sobre o sistema de auriculoterapia de 
Noack. Escrito por Michael Noack, referência mundial nesta 
especialidade. O livro foi traduzido ao espanhol pelo especia-
lista Alejandro Lorente. 267 páginas.

45,14 €  mais IVA   

4

Ref. BU7
Introdução prática à auriculoterapia  45,14 € 

4



AURICULOPUNTURA  ESFERAS COM ADESIVO 

5

Ref. MA86
Esferas de aço com adesivo 
transparente  12,50 €

Ref. MA84
Esferas de aço com adesivo 
bege   12,50 € Ref. MA85

Esferas banhadas a ouro com 
adesivo bege   14,50 €

Ref. MA87
Esferas banhadas a ouro com adesivo transparente  14,50 €

5

7

6

6

7

Magrain
Ref. MA84  Esferas de aço com adesivo bege

Esferas de aço sobre um adesivo hipoalergénico bege. 
Aptas para pontos auriculares e corporais. As esferas têm 
um diâmetro de 1,2 mm e os adesivos 7 mm. 15 blisters de 
papel com 20 esferas. 1 embalagem contém 300 esferas.

12,50 €  mais IVA 
Ref. MA85  Esferas banhadas a ouro com adesivo bege    
Esferas de metal banhadas a ouro com adesivo hipoaler-
génico, bege.  Aptas para pontos auriculares ou corpo-
rais. As esferas têm um diâmetro de 1,2 mm e os adesivos 
7 mm. 15 blisters de papel com 20 adesivos. 1 
embalagem contém 300 esferas.

14,50 €  mais IVA

Ref. MA86  Esferas de aço com adesivo transparente

Esferas de aço sobre um adesivo hipoalergénico, transparente. 
Ver ref. MA84.

12,50 €  mais IVA

Ref. MA87  Esferas banhadas a ouro com adesivo 
transparente

Esferas metálicas banhadas a ouro com adesivo hipoalergénico 
transparente. Ver ref. MA85

14,50 €  mais IVA

Ref. MA88  Esferas de titânio com adesivo transparente

Esferas de titânio sobre adesivo hipoalergénico, transparente. 
Aptas para pontos auriculares ou corporais. As esferas têm 
um diâmetro de 1,2 mm e os adesivos 7 mm. 10 blisters de 
papel com 20 adesivos. 1 embalagem contém 200 esferas. 

15,50 €  mais IVA

Ref. MA89  Esferas de titânio com adesivo bege

Esferas de titânio sobre adesivo hipoalergénico, bege.
Ver ref. MA88.

15,50 €  mais IVA
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Ref. MA88  
Esferas de titânio com adesivo transparente  15,50 €

Ref. MA89
Esferas de titânio com adesivo bege  15,50 €
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AURICULOPUNTURA  AGULHAS / PIONESES

1

Ref. SE1
New Pyonex agulha permanente com adesivo    desde 15,55 €

1 2

Ref. XP12
Pinça 4,69 €

2
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Ref. SL17
Agulha detox revestida a silicone. 
Cabo metal rígido   desde 2,90 €

INOVAÇÃO 

CABO LEVE

Ref. ND17
Agulha detox revestida a silicone. 
Cabo plástico   desde 2,90 €

Ref. SL17  Agulha detox revestida a silicone. Cabo de 
metal rígido

Agulha auricular com cabo rígido de metal leve. Medida 
standard: 0,22 x 7mm (diâmetro x largura). Descartável. 
Esterilizada com etanol. 10 blisters, cada um com 2 x 5 
agulhas. Uma embalagem contém 100 agulhas. Encomenda 
mínima de 5 embalagens. Preço por embalagem. 

A partir de 5 embalagens  3,30 €  mais IVA  
A partir de 10 embalagens  2,90 €  mais IVA 

Ref. ND17  Agulha detox revestida a silicone. Cabo 
de plástico.

Agulha auricular de 0,20 x 7mm, 0,16 x 13 mm e 0,22 x 
13  mm que possibilita uma punção menos dolorosa. O 
cabo de plástico permite um bom manuseamento e, graças 
ao seu peso ligeiro reduz o risco de cair. 10 blisters, cada 
um com 2 x 5 agulhas. Uma embalagem contém 100 
agulhas. Pedido mínimo 5 embalagens. Preço por 

embalagem.  

A partir de 5 embalagens  3,30 €  mais IVA  
A partir de 10 embalagens   2,90 €  mais IVA

Ref. SE1  New Pyonex agulha permanente com adesivo 

Agulha permanente especialmente higiénica e de fácil aplicação 
com 0,2 mm de diâmetro. As agulhas estão embaladas em blisters 
individuais. A zona pode ser estimulada pressionando com o 
dedo sobre o ponto visível sob o adesivo. 1 embalagem contém 
100 pioneses. Para alcançar o preço indicado para 10 embala-
gens, é considerado qualquer tamanho desta referência.

1 embalagem  16,77 €  mais IVA   
A partir de 10 embalagens  15,55 €  mais IVA

Ref. XP12  Pinça

Pinça de aço inoxidável de grande qualidade. Apta para uso 
profissional na aplicação higiênica de pioneses, agulhas intradérmi-
cas ou sementes auriculares com adesivo. Comprimento: 10,5 cm. 

4,69 €  mais IVA

Ref. XP17  Pinça
Pinça de desenho especial para utilização em auriculoterapia. 
A ponta lisa permite uma força de aderência uniforme. Alça 
larga para um manuseamento seguro e ergonomicamente 
otimizado. Material: Aço inoxidável. Comprimento: 10,5 cm.

5,79 €  mais IVA

3

4

4

0,3 0,6 0,9 1,2Ø em mm

0,20

0,20

0,20

0,20

1,5

0,20

SE1   Comprimento da agulha (sem cabo) em mm

5

5 Ref. XP17 
Pinça  5,79 €

RECOMENDADO



AURICULOPUNTURA  PIONESES

Ref. CD11
Pionés com adesivo de 
um lado   desde 2,34 €
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Ref. ND24
Pionés banhado a ouro com adesivo 
de ambos os lados  desde 4,99 €

BANHADO A OURO

NonDolens®

Ref. ND24  Pionés banhado a ouro com adesivo de 
ambos os lados

Agulha semipermanente de aço banhado a ouro, com adesivo 
hipoalergénico de ambos os lados. Tamanho standard 0,22 x 
1,5 mm (diâmetro x comprimento). O revestimento com o 
adesivo previne que a agulha caia. Excelente poder de 
aderência do adesivo. Esterilizada em etanol. 10 blocos de 
plástico com 10 pioneses. 1 embalagem contém 100 pioneses.

1 embalagem   5,32 €  mais IVA 
A partir de 10 embalagens  4,99 €  mais IVA   
Cloud & Dragon 
Ref. CD11   Pionés com adesivo de um lado

Agulha semipermanente tipo pionés em aço sem revestimento. 
Com adesivo hipoalergénico de cor bege e com excelente 
aderência. Tamanho standard: 0,22 x 1,5 mm. Esterilizado 
em etanol. 10 blocos de plástico com 10 pioneses. Uma 
embalagem contém 100 pioneses. Encomenda mínima 5 
embalagens. Preço por embalagem.

A partir de 5 embalagens  2,47 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens  2,34 €  mais IVA 

Cloud & Dragon
Ref. CD22  Pionés com adesivo de ambos os lados

Agulha semipermanente tipo pionés, de aço sem revestimento. 
Com adesivo hipoalergénico de ambos os lados. Tamanho 
standard: 0,22 X 1,5 mm. O revestimento com o adesivo 
previne que a agulha caia. Excelente poder de aderência do 
adesivo. Esterilizada em etanol. 10 blocos de plástico com 10 
pioneses. 1 embalagem contém 100 pioneses.

A partir de 5 embalagens  2,72 €  mais IVA 
A partir de 10 embalagens  2,58 €  mais IVA 

Orelhas em silicone, no tamanho original, perfeitas para  o 
ensino e exercício de punção em auriculoterapia. Orelha 
direita e esquerda. Desenvolvidas em conjunto com o especia-
lista em auriculoterapia M. Noack. O silicone permite uma 
sensação muito realista na prática da punção. 

19,90 o par  mais IVA
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7
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9 Ref. ND80  Modelo de orelhas

RECOMENDADO

Ref. CD22
Pionés com adesivo de ambos 
os lados   desde 2,58 €

9 Ref.  ND80
Modelo de orelhas   19,90 €   



AURICULOPUNTURA  ASP

1

2

3
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ORIGINAL
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Sedatelec
ASP® em aço
ASP Classic. Agulhas auriculares semipermanentes de aço 
inoxidável sem níquel. Com aplicador de plástico, íman e 
adesivos bege. Embalagem esterilizada. Uma agulha em 
cada compartimento de blister. 8 agulhas por blister. 

Ref. ST24
1 embalagem contém 80 agulhas e 120 adesivos de cor bege.  

1 embalagem 23,14 €  mais IVA 

A partir de 10 embalagens 21,99 €  mais IVA 

Ref. ST224
1 embalagem contém 200 agulhas e adesivos de cor bege.

1 embalagem  57,85 €  mais IVA

A partir de 4 embalagens 54,97 €  mais IVA

  

ASP® em ouro
ASP Ouro. Agulhas auriculares semipermanentes banhadas 
a ouro. Com aplicador em plástico, íman e adesivos bege. 
Embalagem esterilizada. Uma agulha em cada comparti-
mento de blister. 8 agulhas por blister. 

Ref. ST25
1 embalagem contém 80 agulhas e 120 adesivos de cor bege.

1 embalagem 28,95 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens 27,50 €  mais IVA 

Ref. ST225
1 embalagem contém 200 agulhas y 240 adhesivos de cor bege.

1 embalagem  72,37 €  mais IVA  

A partir de 4 embalagens  68,75 €  mais IVA 

Ref. ST24/ST224
ASP® em aço  desde 21,99 €

Ref. ST25/ST225
ASP® em ouro  desde 27,50 €

Ref. ST6/ST26/ST226
ASP® em titânio  desde 13,10 €

80 Agulhas 

200 Agulhas



AURICULOPUNTURA  ASP
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ASP® em titânio 

ASP Titânio. Agulhas auriculares semipermanentes de 
titânio. Com aplicador de plástico, íman e adesivos bege. 
Embalagem esterilizada. 1 agulha por compartimento de 
blister. 8 agulhas por blister. Especialmente indicado para 
prevenir alergias em pacientes sensíveis. 

ST6
1 embalagem contém 8 agulhas e 12 adesivos de cor bege.

13,10 €  mais IVA   

ST26
1 embalagem contém 80 agulhas e 120 adesivos de cor bege.

89,00 €  mais IVA

ST226
1 embalagem contém 200 agulhas e 240 adesivos de cor bege.

1 embalagem 222,00 €  mais IVA  

A partir de 4 embalagens 209,00 €  mais IVA  

Ref.  ST27  ASP® Perma titânio (standard). 8 unidades 

ASP Perma. Agulhas auriculares permanentes em titânio. O 
modo de implantação é semelhante ao das agulhas semiper-
manentes ASP. Para uma permanência continua na orelha 
durante mais de 30 dias. 1 embalagem contém 8 agulhas 
com aplicador. 

92,00 €  mais IVA    

Ref. ST28  ASP® Perma titânio (pequena). 8 agulhas

ASP Perma. Agulhas auriculares permanentes em titânio. 
Versão pequena. O modo de implantação é semelhante ao 
das agulhas semipermanentes ASP. Para uma permanência 
continua na orelha durante mais de 30 dias. 1 embalagem 
contém 8 agulhas com aplicador.

92,00 €  mais IVA    

Ref. ST23  Adesivos de reposição.   

Adesivos de reposição ASP originais, de cor bege. Diâme-
tro: 9 mm. 1 embalagem contém 600 adesivos.

11,30 €  mais IVA    

Ref. ST27
ASP® Perma titânio   92,00 €

Ref. ST23
Adesivos de reposição ASP®   11,30 €

Ref. ST28
ASP® Perma titânio (pequena)   92,00 €

6

8 Agulhas 

ORIGINAL
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AURICULOPUNTURA   LOCALIZADORES DE PONTOS

Ref. DS61
Localizador de pontos, curvo   3,50 €

Ref. DS62
Localizador de pontos, reto   3,50 €

Ref. XP13
Localizador de pontos com 
extremos arqueados   desde 3,71 €

Ref.XP14
Localizador de pontos, reto e curvo    desde 3,71 €

Ref. DS61  Localizador de pontos, curvo                        

Localizador de pontos clássico com a ponta esférica. 
Perfeito para acupuntura auricular. Cabo rugoso para 
melhor sujeição. Aço inoxidável anodizado. Comprimento: 
15 cm. Diâmetro da esfera: 1,5 mm.

3,50 €  mais IVA

Ref. DS62  Localizador de pontos, reto

Localizador de pontos clássico com a ponta esférica. 
Perfeito para a acupuntura corporal. Cabo rugoso para 
melhor sujeição. Aço inoxidável anodizado. Comprimento: 
15 cm. Diâmetro da esfera: 1,9 mm.

3,50 €  mais IVA

Ref. XP13 Localizador de pontos com extremos arqueados

Localizador de pontos com dois terminais curvos e pontas 
esféricas. Cabo pronunciado. A ponta curva permite um contacto 
com um ângulo de 90°, sem que se tenha de dobrar a mão. Ideal 
para a localização dos pontos na orelha. Aço inoxidável. 
Comprimento: 17 cm. Diâmetro da esfera de 1,5 e 1,9 mm.

1 localizador  3,91 €  mais IVA

A partir de 10 localizadores 3,71 €  mais IVA

Ref. XP14  Localizador de pontos, reto e curvo

A ponta curva permite um contacto com um ângulo de 90°, 
sem que se tenha de dobrar a mão. Ideal para a localização 
dos pontos na orelha e no corpo. Aço inoxidável. Compri-
mento: 17 cm. Diâmetro da esfera 1,5 e 1,9 mm (o lado 
arqueado apresenta o diâmetro menor).

1 localizador  3,91 €  mais IVA

A partir de 10 localizadores  3,71 €  mais IVA

Ref. DS51  Vareta de vidro 

Vareta de vidro com a ponta arqueada e arredondada. 
Produto de qualidade fabricado na Alemanha. Apta para 
retirar as ventosas da pele com suavidade, assim como 
localização de pontos, acupressão ou massagem de 
meridianos na orelha. Comprimento: 14 cm. Cabo: 0,7 cm. 

2,15 €  mais IVA
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Ref. DS51
Vareta de vidro   2,15 €

5
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Ref. XP15
Detetor de pontos retrátil (Tsumo-Shin)   12,00 €

Ref. ST60
Palpador auricular   19,95 €  

9

Ref. ND350
Detetor de pontos auricular 
elasticidade suave   14,15 €  

Ref. DS63
Detetor de pontos auricular 
elasticidade forte    7,95 €  

Palpador auricular

Palpador para reconhecimento de pontos por meio de reação 
à dor.  Com a ponta introduzida até 2/3 é produzida uma 
pressão de 130g (extremidade negra); 250g (extremidade 
azul); 400g (extremidade laranja); 650g (extremidade 
bege). Certificado CE. Comprimento com a mola 15 cm. 
Cabo: 0,8 cm. 

Ref. ST60-130 (pressão de 130 g)
Ref. ST60-250 (pressão de 250 g)
Ref. ST60-400 (pressão de 400 g)
Ref. ST60-650 (pressão de 650 g)

1 Palpador auricular 19,95 €  mais IVA

Ref. ND350  Detetor de pontos auricular suave  
            
Detetor de pontos retrátil de aço inoxidável. Fabricado no 
Japão. Através da pequena peça giratória situada no 
extremo do cabo há a possibilidade de ampliar a margem 
de acção da mola, reduzindo a força de pressão. Mola em 
extensão grande de 50 a 300 g. Mola em extensão peque-
na de 100 a 350g. Comprimento total: 12,5 cm. 
14,15 €  mais IVA

Ref. DS63  Detetor de pontos auricular forte  

Detetor de pontos retrátil de aço inoxidável. Nível de pressão 
de 200 até 400 g, dependendo da força que se exerça. 
Comprimento total: 11 cm. 

7,95 €  mais IVA

Ref. XP63  Detetor de pontos de cobre

Localizador de pontos retrátil, contém marcas para ajustar a 
capacidade de pressão de 200 até 400 g. Comprimento: 
12,8 cm.

7,95 €  mais IVA

Ref. XP15  Detetor de pontos, retrátil (Tsumo-Shin)  

Localizador e estimulador de pontos com 5 molas 
intercambiáveis de forças diferentes. Punho com esfera 
magnética de 2.000 Gauß. Material: aço inoxidável e 
metal ligeiro. Comprimento total: 13 cm. Pressão de 
contacto: 100g verde; 150g amarelo; 200g branco; 
250g lilás; 300g vermelho.

12,00 €  mais IVA
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Ref. XP63
Detetor de pontos de cobre   7,95 €
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AURICULOPUNTURA   DETETORES DE PONTOS 
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1

2

3

1 Ref. SB71
Localizador de pontos Silberbauer 
Tipo PS3   164,00 €

2 Ref. SV70
Marcador neural. Tipo 1070   119,00 €

Ref. SB71  Localizador de pontos Silberbauer. Tipo PS3

Localizador de pontos elétrico com sinalização ótica e sonora. 
Apto para acupuntura, terapia neural, auriculopuntura, zonas de 
dor, acupuntura craneana e acupuntura veterinária. Funciona a 
pilhas. Resposta confiável sem necessidade de calibragem 
permanente. Certificado CE. 3 anos de garantia. Conteúdo: 
localizador de pontos PS3 (comprimento 14 cm; diâmetro 1,5 
cm; peso 60 g); sonda com mola (dourada); sonda rígida (latão); 
anel de silenciamento ou controlo de volume;  pilha de lítio; 1 
estojo em plástico; livro de instruções.

164,00 €  mais IVA     

Ref. SV70   SVESA. Marcador neural. Tipo 1070

Localizador de pontos eficaz com sinalização ótica para a 
terapia neural e auricular. Certificado CE. 1 ano de garantia. 
Conteúdo: localizador de pontos SVESA 1070 (comprimento: 
17 cm; diâmetro 1,5 cm. Peso incluindo as pilhas: 55 g); 
sonda; estojo de plástico; 2 pilhas; instruções de uso.

119,00 €  mais IVA

Ref. EL78  ElectroAcu Pen

Aparelho para localizar e estimular pontos de acupuntura do 
corpo e da orelha. Um sofisticado sistema de som deteta os 
pontos. Muito leve, com desenho ergonómico que facilita a 
localização rápida dos pontos. Nível de intensidade adaptá-
vel. Duração da estimulação programável. 3 frequências de 
estimulação: continua, capilar e intermitente. Conteúdo: 
localizador de pontos, duas pilhas, auriculares.

3 Ref. EL78  ElectroAcu Pen
Localizador e estimulador elétrico   59,00 € 

AURICULOPUNTURA   DETETORES DE PONTOS E ESTIMULADORES

59,00 €  mais IVA
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ULTIMA GERAÇÃO

Ref. EL77  Pointer Excel II 
Aparelho de última geração, com mostrador digital, 
localizador de grande precisão, estimulador de pontos de 
acupuntura e de pontos com micro-correntes, assim como 
troca de polaridade. Intensidade de saída: 0,22 mA. 
Frequência de saída: ajustável de 1 a 16 HZ. Seletor de 
polaridade (+/-). Amplitude de onda: continua.

105,00 €  mais IVA

Ref. EL76   Pointer Plus - Localizador de pontos e estimulador

Aparelho para localização e estimulação de pontos de acupuntu-
ra e pontos gatilho, de desenho compacto e de grande precisão. 
Com dois ponteiros intercambiáveis de diferentes tamanhos para 
pontos corporais e auriculares. Frequência de estimulação fixa 
de 8 a 10hz. Intensidade de saída: 0-22 ma. Amplitude de onda 
240 µs. Tipo de onda: continua.

81,00 €  mais IVA

Ref. PD76  Detetor de pontos de acupuntura 

Localização precisa e avaliação dos pontos de acupuntura 
na orelha e no corpo. Reconhecimento automático dos pontos 
ouro e prata na orelha. Medição automática ou manual, com 
escolha da classe de frequência. Trabalha na frequência 
Nogier, Bahr e Reiniger. O localizador digital dispõe de uma 

sonda de busca, fornecida de dois sensores de alta precisão, 
permitindo uma melhor medição, especialmente na orelha. 
Para além do sinal luminoso, dispõe de um sinal sonoro gradua-
do até 8 níveis. Este sinal acústico pode ser desligado completa-
mente. Fabricado na Alemanha. Produto: Pointselect digital visual 
com display; sonda manual de busca e estimulação; elétrodo de 
mão; pilha; cabo de ligação; clip de bolso; instruções de uso.

349,00 €  mais IVA

Ref. ST76  Detetor e estimulador de pontos de acupuntura 

O Premio 20 DT é um aparelho de alta precisão na 
localização e estimulação elétrica para auriculoterapia e 
acupuntura. Dispõe da tecnologia mais avançada, permitin-
do localizar e tratar os pontos reativos com precisão e 
eficácia. Autónomo e portátil, não necessita nenhum cabo 
nem acessório, com leitura direta no ouvido. Ajuste automáti-
co da estimulação, a intensidade da corrente varia automáti-
camente em função da condutividade cutânea de cada 
paciente. Tabulação de frequência de 1 a 100Hz na estimu-
lação. Alternada para harmonização. Descendente entre 
100 e 1Hz em dispersão. Ajuste do limiar do sinal acústico. 
Calibragem automática da intensidade de estimulação. 
Nenhuma dor ou, sensação de ardor para o paciente.

550,00 €  mais IVA
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Ref. EL77
Localizador de pontos e estimulador elétrico
Pointer Excel II   105,00 € 
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Ref.  EL76 
Localizador de pontos e estimulador
Pointer Plus 81,00 € 

AURICULOPUNTURA   LOCALIZADORES DE PONTOS E ESTIMULADORES

7 Ref. ST76
Localizador de pontos e estimulador Premio 20 DT
550,00 €

Ref. PD76
Detetor e estimulador de pontos de 
acupuntura   349,00 €

6
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MOXA EM CHARUTO

Wushe
Ref. WU31  Charuto de moxa standard. Tipo 1

Charuto chinês de artemisia pura. Qualidade standard. Comprimen-
to: 21 cm. Diâmetro: 1,8 cm. 1 embalagem contém 10 charutos. 

1 embalagem 4,10 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 3,90 €  mais IVA

Wushe
Ref. WU32  Charuto de moxa Tai Yi

Charuto chinês de Artemisia vulgaris. O Tai Yi contém plantas 
medicinais adicionais conforme receita chinesa. Comprimento: 
21 cm. Diâmetro: 1,8 cm. 1 embalagem contém 10 charutos. 
Encomenda mínima de 2 embalagens. Preço por embalagem. 

A partir de 2 embalagens 4,42 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 4,20 €  mais IVA

Wushe
Ref. WU33  Charutos de moxa Nien Ying   
Charuto chinês de Artemisia vulgaris. O Nien Ying contém 

plantas medicinais adicionais conforme receita chinesa. 
Comprimento: 21 cm. Diâmetro: 1,8 cm. 1 embalagem 
contém 10 charutos. Encomenda mínima de 2 embala-
gens. Preço por embalagem.

A partir de 2 embalagens 4,42 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 4,20 €  mais IVA

Ref. DS40  Apagador de moxa 

Apagador de moxa de latão cromado. Altura: 3,5 cm. 
Diâmetro interno: 1,8 cm. Peso: 66 g.

3,43 €  mais IVA

Ref. ND29  Charuto XXL de moxa chinesa

Charuto de diâmetro extra grande de moxa chinesa, 100% 
Artemisa Argy. Qualidade standard muito boa. Diâmetro: 

3,8 cm. Comprimento: 20 cm. 1 embalagem 3 charutos. 

1 embalagem 8,85 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens 7,90 €  mais IVA

1
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Ref. WU31
Charuto de moxa standard. Tipo 1   desde 3,90 €

Ref. WU32
Charuto de Moxa Tai Yi   desde 4,20 €

Ref. WU33
Charutos de moxa Nien Ying   desde 4,20 €

Ref. DS40
Apagador de Moxa   3,43 €

VIDEO DO PRODUTO EM

 www.docsave.pt 

Ref. ND29 
Charuto XL de moxa 
chinesa desde 7,90 € 

5



MOXA EM CHARUTO

Ref. CH31  Charuto de moxa standard. Tipo 2 

Charuto chinês de 100 % Artemisia Argyi. Qualidade standard. 
Como no tipo 1, no entanto o revestimento de papel pode ser 
retirado antes do uso. Isto reduz a queima de papel. Comprimento: 
21 cm. Diâmetro: 1,6 cm. 1 embalagem contém 10 charutos.

1 embalagem 4,10 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 3,90 €  mais IVA

Ref. ND31  Charuto de moxa de alta qualidade

Charuto chinês de 100 % Artemisia Argyi. Em contraste com o 
charuto standard, este destaca-se pela sua maior pureza, 
aroma suave e por uma cor especialmente clara. Comprimento: 
21 cm. Diâmetro: 1,9 cm. 1 embalagem contém 10 charutos. 

1 embalagem 10,25 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 9,74 €  mais IVA

Ref. DS37  Apagador de moxa grande  
Apagador de moxa de latão cromado. Altura: 4,2 cm. Diâ-
metro interno: 2,4 cm. Peso: 180 gr. O apagador de moxa 
está indicado para todos os charutos de moxa de tamanho 

standard, excluindo os charutos de moxa japoneses (KR31).

6,09 €  mais IVA

Kobayashi-rouho
Ref. KR31  Charuto de moxa japonesa da mais alta 
qualidade

Charuto com um agradável aroma suave e de combustão constan-
te. 100 % Artemisia princeps Pampanini. Alto grau de pureza. Uma 
tampa de metal leve possibilita apagar rapidamente e de forma 
limpa. O charuto japonês é mais grosso do que a variante chinesa. 
Adequado para o cachimbo japonês. Certificado CE. Comprimen-
to: 19 cm. Diâmetro: 2,3 cm. 1 embalagem contém 8 charutos. 

39,88 €  mais IVA

Ref. CH30  Cigarros de moxa chinesa

Cigarros de 100% artemísia chinesa com alto grau de pureza 
(Super Pure Grade). Estes cigarros têm um aroma mais fino e um 
calor de combustão mais baixo do que os charutos chineses. 
Tempo de queima aproximadamente 30 min. Comprimento: 12 
cm. Diâmetro: 0,9 cm. 1 embalagem contém 20 cigarros. 

1 embalagem 4,50 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens 3,95 €  mais IVA
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Ref. DS40
Apagador de Moxa   3,43 €

Ref. ND31
Charuto de moxa de alta qualidade   desde 9,74 €

Ref. KR31
Charuto de moxa japonesa da mais alta qualidade   39,88 €

Ref. CH31
Charuto de moxa standard. Tipo 2   desde 3,90 €

Ref. DS37
Apagador de moxa grande  6,09 €
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Ref. CH30
Cigarros de moxa chinesa   desde 3,95 €

10

10
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MOXA SEM FUMO
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Ref. HO40  Vara de moxa de fumo escasso (maciça). Tipo 1

Vara maciça de Artimisia carbonizada e depois comprimida 
para formar carvão de moxa. Assim se consegue uma emissão 
de fumo muito escassa. Comprimida em forma de charuto. As 
varas são hermeticamente embaladas para evitar exposição à 
humidade durante o armazenamento. Comprimento: 11,5 cm. 
Diâmetro: 1,4 cm. 1 embalagem contém 5 varas. Pedido 
mínimo de 5 embalagens. Preço por embalagem.

A partir de 5 embalagens 3,55 €  mais IVA

A partir de 20 embalagens 3,37 €  mais IVA

Ref. LG40  Vara de moxa de fumo escasso (maciça). Tipo 2

A nossa recomendação: vara de moxa carbonizada com muito 
pouco odor e com um padrão de queima constante, cinza 
compacta e de fácil acendimento. Baixa abrasão nos dedos. 
Comprimento: 12 cm. Diâmetro: 1,5 cm. 1 embalagem contém 
8 varas. Pedido mínimo de 5 embalagens. Preço por 
embalagem.

A partir de 5 embalagens 3,70 €  mais IVA

A partir de 20 embalagens 3,49 €  mais IVA

Ref. LV35  Vara de moxa de fumo escasso, interior oco 

Vara oca de Artimisia carbonizada e depois comprimida. 
Emissão de fumo muito escassa. Comprimida em forma de 
charuto. O centro oco permite um acendimento mais fácil. 
Comprimento: 11,5 cm. Diâmetro: 1,45 cm. 1 embalagem 
contém 5 varas. Pedido mínimo de 5 embalagens. Preço 
por embalagem.

A partir de 5 embalagens  3,55 €  mais IVA

A partir de 20 embalagens  3,37 €  mais IVA

Ref. ND200 Isqueiro a gás para a moxa de fumo escasso

Isqueiro a gás de grande qualidade, indicado para acender 
a moxa de fumo escasso. Seguro e de fácil utilização. Pode 
ser cheio com as recargas de gás que se vendem normalmen-
te. É entregue vazio. Medidas: 8 x 2,5 x 11,7 cm. Volume de 
recarga: 10 g.
7,90 €  mais IVA
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Ref. LG40
Vara de moxa de fumo escasso (maciça). Tipo 2  desde  3,49 €

Ref. LV35
Vara de moxa de fumo escasso, interior oco   desde 3,37 €

1

2

Ref. HO40
Vara de moxa de fumo escasso (maciça). Tipo 1   desde 3,37 €

RECOMENDADO

3

4

Ref. ND200 
Isqueiro a gás para a moxa de fumo escasso  7,90 €

4

ESPECIAL PARA MOXA DE FUMO ESCASSO



MOXA ELETRÓNICA
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Ref. ST73
Dispositivo de infravermelhos "Prémio 10 Moxa" 
com focagem de pontos   755,00 €

MOXA ELETRÓNICA

5

Sedatelec®, França
Ref. ST73  Dispositivo de infravermelhos "Prémio 10 Moxa" com focagem de pontos                 

Este dispositivo cria eletronicamente o comprimento de onda eletromagnética típica da moxabustão. 
O resultado é uma moxabustão sem fumo e sem cheiro. Na moxabustão tradicional são emitidas 
ondas infravermelhas não visíveis, cujo calor penetra nos tecidos. Este dispositivo reproduz o mesmo 
efeito mas eletronicamente. A duração do tratamento pode regular-se com o botão presente no cabo. 
Uma abordagem que facilita a concentração dos raios para o tratamento de pontos exatos com um 
efeito mais profundo. Fonte de alimentação integrada.

755,00 €  mais IVA 
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MOXA  JAPONESA

O MÉTODO DE PRODUÇÃO DE KOBAYASHI-ROUHO

MOXA JAPONESA

O termo moxa provém da palavra japonesa „Mogusa“ que designa 
o produto derivado das folhas secas e tratadas da planta Artemisia. 
Também chamada „lã de moxa“. Tanto os componentes, como as 
propriedades físicas da moxa são de grande valor para a termotera-
pia. No Japão é obtida uma moxa de extrema qualidade a partir da 
variedade asiática conhecida como Artemisia princeps Pampanini. 
A pequena empresa familiar Kobayashi-rouho (traduzido: A loja 
antiga de Kobayashi) trabalha desde há 230 anos com esta planta 
produzindo uma moxa excecional.

A colheita das folhas da planta Artemisia princeps 
Pampanini é efetuada de Maio até Junho antes da sua 
floração. Durante todo o verão as folhas são cuidado-
samente secas à sombra. Até à próxima etapa do 
processamento, as folhas são mantidas numa câmara 
escura. Os próximos passos distinguem o sistema 
japonês de produção de moxa:

01 SECAGEM. No inverno, prepara-se a quantidade de 
folhas necessárias para o próximo dia de trabalho, 
colocando-as numa câmara de secagem, aquecida a 
carvão de madeira, durante aproximadamente 24 horas.

02 CORTE. As folhas de moxa são separadas e cortadas. 
O processo é semelhante ao da produção do linho.

03 MOAGEM GROSSA. As folhas são trituradas num 
almofariz de pedra, e o resultado peneirado. A classe 
mais baixa da moxa indireta surge deste procedimento.

04 MOAGEM FINA. Noutro almofariz de pedra, o 
processo de moagem é continuado com pistilos mais 
finos e a diferentes velocidades. O resultado é de novo 
peneirado.

05 CLASSIFICAÇÃO. Num crivo rotativo a moxa é 
separada por classes. Este processo será repetido 
várias vezes.

06 CRIVO FINO. Através de uma peneira „Toumi“ - 
ferramenta utilizada antigamente na agricultura 
japonesa - são eliminadas todas as impurezas. A 
velocidade de rotação, o refinamento e o tempo de 
execução determinam a qualidade peneirada. A moxa 
de classe mais elevada, que equivale a 2 ou 3% de 
todo o produto base, surge desta forma.

Os passos referidos nos pontos 4 ao 6 são repetidos 
conforme o grau de pureza desejado.
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MOXA  JAPONESA

QUAL A MOXA MAIS ADEQUADA PARA CADA TÉCNICA?

De modo a facilitar a classificação da moxa solta de Kobayashi-rouho, identificamos cada produto segundo uma escala 
de qualidade que vai de 2 a 5 estrelas. As estrelas refletem o grau de pureza e o refinamento; o que se denomina com 2 
estrelas corresponde à máxima qualidade disponível comercialmente na Europa e 5 estrelas que caracteriza a melhor 
qualidade existente.

Fio
   
Meio grão de arroz

Meio grão de arroz ou inteiro

Grão de arroz

B  MOXA PARA AGULHAS

Técnica: Moxabustão com agulhas

Técnica: Moxa com dispositivos

A  MOXA DIRETA

Técnica: Grão de arroz

C  MOXA INDIRETA

Técnica: Moxabustão com cones 
sobre base

Página 72 Página 76Página 66

Técnica: Moxabustão com cones 
sem base

CRITÉRIOS DE QUALIDADE

Plantas de artemisia no Japão. Pouco antes da colheita. 

65

1.  Um aroma fino e suave.

2. Boa maleabilidade e aderência, que é influenciada pelo comprimento da fibra e a sua flexibilidade. Este critério é 
particularmente importante para a moxa direta e com agulha.

3. De combustão breve, com baixa intensidade de calor (moderado).

4. Alto nível adesivo das cinzas.

5. Um longo período de armazenamento. Durante este tempo, perdem-se os óleos voláteis e o aroma torna-se mais suave.



MOXA DIRETA

QUALIDADE SUPERIOR

Pureza 3 estrelasPureza 2 estrelas Pureza 4 estrelas Pureza 5 estrelas

Ref. KR200
Moxa direta, 5 estrelas de pureza   desde 15,46 €

1

Para uma rápida classificação da moxa direta, cada 
produto é catalogado numa escala de qualidade que 
vai de 2 a 5 estrelas. 2 estrelas corresponde ao que os 
outros fornecedores na Europa catalogam como 
qualidade máxima. 5 estrelas corresponde ao maior 
grau de refinamento e pureza. Mais informação na 
página 65. 

Kobayashi-rouho
Ref. KR200  Moxa direta, 5 estrelas de pureza 
„Tenkyuyo Miyabi“

Moxa direta da máxima qualidade. Utilizada na técnica do 
bago de arroz ou do fio. Aroma suave e agradável. 100 % 
japonesa. Certificado para a CE. 

Embalagem de 10 g 15,46 €  mais IVA 

Embalagem de 100 g 123,53 €  mais IVA 

Kobayashi-rouho
Ref. KR201  Moxa direta, 4 estrelas de pureza 
„Tenkyuyo Miyabi“

Moxa direta da máxima qualidade. Utilizada na técnica do 
bago de arroz ou do fio. Aroma suave e agradável. 100 % 
japonesa. Certificado para a CE.

Embalagem de 10 g 13,03 €  mais IVA 

Embalagem de 100 g 104,20 €  mais IVA 
1

2
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10 g
100 g

100% MOXA JAPONESA 



MOXA DIRETA

3 Ref. KR202
Moxa direta, 3 estrelas  desde 11,34 €

Ref. KR201
Moxa direta, 4 estrelas   desde 13,03 €

2

Ref. KR203
Moxa direta, 2 estrelas  desde 10,50 €

4

Kobayashi-rouho
Ref. KR202  Moxa direta, 3 estrelas de pureza 
„Tenkyuyo Gokuzyo“

Moxa direta para a técnica do bago de arroz (bago de arroz 
inteiro ou metade). 100 % japonesa. Aroma suave e agradá-
vel. Certificado para a CE.

Embalagem de 10 g 11,34 €  mais IVA 

Embalagem de 100 g 90,76 €  mais IVA 

Kobayashi-rouho
Ref. KR203  Moxa direta, 2 estrelas de pureza 
„Tenkyuyo Syuhou“  
A variante de moxa direta mais reconhecida no Japão. 
Modelagem da moxa até ao tamanho do bago de arroz. Aroma 
suave e agradável. 100 % japonesa. Certificado para a CE.

Embalagem de 10 g 10,50 €  mais IVA 

Embalagem de 100 g  83,19 €  mais IVA 

Ref. BU2  „El Calor que Cura“. Livro em espanhol.
Escrito pelo grande especialista em moxabustão japonesa 
Felip Caudet, o livro apresenta algumas das técnicas de 
moxabustão japonesa. De uma forma específica enfatiza a 
forma mais refinada e eficaz de aplicar o calor terapêutico, o 
okyu. 194 páginas com capa maleável. 

17,31 €  mais IVA

Ref. BU8 „Moxibustión al final de la cuerda“. Livro em 
espanhol.
Felip Caudet e Hideo Shinma (filho de Isaburo Fukaya) 
reuniram-se para escrever este livro no qual nos apresentam 
as técnicas milenares de  jôsetsu-ho (busca de pontos para a 
moxabustão mediante a corda dobrada). O livro inclui a 
corda especial para exercer esta técnica. 234 páginas.

24,00 €  mais IVA

Ref. KR205  Moxa para principiantes

Moxa direta perfeita para terapeutas que se iniciam na 
técnica do grão de arroz. Aroma agradável e suave. 100 % 
moxa japonesa. Certificado CE. 

5 g  6,75 €  mais IVA
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Ref. KR205
Moxa para principiantes   6,75 €

5
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Ref. BU2  
„El Calor que Cura“   17,31 €

Sedatelec®, França
Ref. ST73  Dispositivo de infravermelhos "Prémio 10 Moxa" com focagem de pontos                 

Este dispositivo cria eletronicamente o comprimento de onda eletromagnética típica da moxabustão. 
O resultado é uma moxabustão sem fumo e sem cheiro. Na moxabustão tradicional são emitidas 
ondas infravermelhas não visíveis, cujo calor penetra nos tecidos. Este dispositivo reproduz o mesmo 
efeito mas eletronicamente. A duração do tratamento pode regular-se com o botão presente no cabo. 
Uma abordagem que facilita a concentração dos raios para o tratamento de pontos exatos com um 
efeito mais profundo. Fonte de alimentação integrada.

755,00 €  mais IVA 

7

6 Ref. BU8 
„Moxibustión al final de la cuerda“  24,00 €

7

VIDEO DO PRODUTO 

www.docsave.pt 



MOXA DIRETA

Ref. ND232
Vara de incenso de alta qualidade   9,16 €

1

3

1

2

3

4

Fabricado no Japão
Ref. ND232  Vara de incenso de alta qualidade

Varas de incenso japonesas com propriedades perfeitas para 
a moxabustão direta (Okyu). Ao ser queimadas as varas 
formam uma ponta. Fumo extremamente escasso e produção 
mínima de cinzas. Comprimento: 13 cm. Diâmetro: 3,8 mm. 
1 embalagem contém 42 varas. 

9,16 €  mais IVA 

Kobayashi-rouho
Ref. KR232  Vara de incenso clássica 

Varas de incenso japonesas clássicas. Indicadas para 
acender a moxa direta. Comprimento: 14 cm. Diâmetro: 4 
mm. 1 embalagem contém 60 varas. 5 embalagens (uma 
caixa) contêm 300 varas.
 

1 embalagem  9,05 €  mais IVA

Caixa com 5 embalagens 29,00 € mais IVA 

Ref. DS233 Vara de incenso do Japão (castanha)

Varas de incenso japonesas num molho. Alta qualidade. 
Indicadas para acender a moxa direta. Comprimento: 13,5 
cm. Diâmetro: 3,5 mm. 1 embalagem contém 24 varas. 15 
embalagens (uma caixa) contêm 360 varas.

Embalagem com 24 varas  1,95 €  mais IVA 

Caixa com 15 embalagens 23,40 €   mais IVA

Ref. DS234  Varas de incenso do Japão (finas)    

Varas de incenso japonesas com aroma suave. Alta qualida-
de. Indicada para acender a moxa direta. Comprimento: 
13 cm. Diâmetro: 2,5 mm. 1 embalagem contém 35 varas. 
10 embalagens  (uma caixa) contêm 350 varas.

Embalagem com  2,10 €  mais IVA 

Caixa com 10 embalagens  19,90 €  mais IVA 

4

2 Ref. KR232
Vara de incenso clássica   9,05 €

Ref. DS233
Vara de incenso do Japão 
(castanha)   1,95 € Ref. DS234

Vara de incenso do Japão 
(fina)   desde 1,68 €
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MOXA DIRETA
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Ref. KR1
Mizutani Bambo  10,25 €

Ref. KR3 
Tubo de bambu de Fukaya 
para moxabustão  10,25 €

Ref. DS1
Tubo de vidro Fukaya   3,45 €

Ref. DS93
Caixa para utensílios de moxa direta   39,90 €

Ref. KR2
Creme moxa Shiunko  desde 6,30 €

Ref. DS100
Marcador de pontos negro  desde 2,29 €

Ref. DS99 / DS101
Marcador de pontos vermelho / negro   2,80 €

Ref. KR2  Creme moxa Shiunko

Creme de moxa japonesa de alta qualidade. Ingredientes: 
óleo de sésamo, cera de abelhas, essência de moxa, Angelica 
Acutiloba, óleo de rícino, sem aroma artificial e conservantes.

5 g 6,30 € mais IVA    28 g 21,50 € mais IVA

Ref. DS1  Tubo de vidro Fukaya

Cilindro de vidro para apagar moxa em grão de arroz. Fabrica-
do na Alemanha. Comprimento: 3,5 cm. Diâmetro: 1,2 cm.

3,45 €  mais IVA

Ref. KR1  Mizutani Bambo

Tubo de bambo para apagar a moxa. Recomendado para o 
uso na técnica de moxa Junji Mizutani. Pode usar-se de ambos 
os lados. 2 câmaras de ar com diferentes volumes para um 
uso variável. Comprimento: 11 cm. Diâmetro: 1,6 cm.

10,25 €  mais IVA

Ref. KR3  Tubo de bambu de Fukaya para a moxa-
bustão direta

Tubo de bambu japonês clássico de Isaburo Fukaya para 
apagar moxa na técnica de grão de arroz (Okyo). Compri-
mento: 12 cm. Diâmetro: 1,6 cm.

10,25 €  mais IVA

Ref.  DS93  Caixa para utensílios de moxa direta

Solução profissional do Japão, para armazenar e proteger a 
moxa direta, varas de incenso e cremes (por exemplo, Shiunko). 
Caixa de latão cromado. 3 compartimentos separados. Na tampa 
está incorporada uma "tábua de lavar" em miniatura para enrolar 
com as gemas dos dedos a moxa em grão de arroz. Comprimen-
to: 15 cm. Largura: 5 cm. Altura: 2 cm. A caixa é entregue vazia.

39,90 €  mais IVA

Ref. DS100  Marcador de pontos negro 

Marcador a água. Fabricado na Alemanha. Para marcar pontos por 
períodos mais longos. Aplicar sobre a pele limpa de cremes e seca. 
Uma vez aberto dura 12 meses. Largura do traço 0,5 a 3 mm.

1 marcador 2,49 €  mais IVA
A partir de 6 marcadores 2,29 €  mais IVA

Ref. DS99 / Ref. DS101  Marcador de pontos 

Marcador para assinalar pontos sobre a pele. Fabricado no 
Japão. Bico suave de pigmento de alta qualidade com boa 
opacidade. Solúvel com água. Com tampa de proteção. 
Ref. DS99: vermelho. DS101: negro 

2,80 €  mais IVA
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Ref. SA235
Discos protetores para 
moxa adesiva  desde 18,50 €

70

Ref. PK2  Set de principiante para moxabustão direta 

Conjunto para iniciação, composto de 5 g de moxa direta, 42 
varas de incenso de qualidade Premium, molde em cortiça para  
formar os grãos de arroz e 4,5 g de pasta de moxa. O cremo serve 
para facilitar a aplicação da moxa na técnica do grão de arroz 
(Okyo) e como protetor contra queimaduras. Fabricado no Japão.

24,25 €  mais IVA

Maeda®

Ref. MD314  Placas para modelagem de moxa  

Ajuda prática para moldar a moxa em grão de arroz. Com as 
placas de cortiça pode obter um resultado perfeitamente uniforme. 
Aplicação: coloque uma pequena porção de moxa direta entre as 
placas. Friccione as placas entre 10 a 20 vezes exercendo uma 
leve pressão. Desta forma produz-se um cordão de moxa do qual se 
podem cortar os grãos de arroz. A superfície da cortiça pela sua 
textura e flexibilidade é especialmente indicada para este fim. 

4,45 €  mais IVA

Ref. KR207 Anel Okyo
Anel com parte superior em forma de concha. Serve como suporte 

para colocar algodão húmido utilizado para humedecer os pontos. 
O diâmetro do anel pode ser expandido a partir de 16 a 20 mm.
Fabricado no Japão.

11,85 €  mais IVA

Ref. KR235  Bases para atenuar o calor „Okita Shokai“  

Finissímos discos japonese de metal, também chamados „Skin 
Shields“. Servem para reduzir o calor da combustão, especial-
mente na moxabustão direta. Também aptos para os chapeuzi-
nhos adesivos. Diâmetro: 11 mm. 10 folhas com 20 bases cada 
uma. 1 embalagem contém 200 bases.

11,24 € mais IVA

Ref. SA235  Discos protetores para moxa adesiva
Discos adesivos unilaterais „escudo Tsubo“ de papel japonês 
„Washi“ de 11 mm de diâmetro. Para marcar os pontos, atenuar o 
calor e proteger os tipos de pele mais sensíveis. Os chapeuzinhos de 
moxa adesivas podem aplicar-se em cima destes discos. Conteúdo: 
500 discos numa embalagem, 50 folhas com 10 discos cada uma.

1 embalagem 20,00 € mais IVA
A partir de 5 embalagens 18,50 € mais IVA

Ref. MD314
Soporte para Moxa direta   4,45 €

2

Ref. PK2
Set de principiante para 
moxabustão direta   24,25 €

ECONÓMICO

1

54 Ref. KR235
Bases para atenuar o calor  11,24 €

2

3

1
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MOXA DIRETA

3 Ref. KR207
Anel Okyu   11,85 €

5
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Ref. KR226
Chapeuzinhos com adesivo de calor intenso 
„Mini Shinibuki“   desde 7,31 €

Ref. KR225
Chapeuzinhos com adesivo de calor suave 
„Shinkyu Soft“  desde 11,95 €

Kobayashi-rouho
Ref. KR225  Chapeuzinhos com adesivo de calor suave, 
„Shinkyu Soft“

Chapeuzinhos adesivos do Japão de calor temperado com um 
aroma suave para o método IBUKI. Fase de calor: entre 4 a 5 
minutos. Modelo patenteado para uma combustão constante e um 
desenvolvimento do calor ótimo: a base de papel tem um furo e umas 
pequenas estrias na parte inferior que permitem a circulação do ar. 
O cilindro queima-se até ao final de uma forma segura. Moxa de alta 
pureza 100% japonesa. De grande aderência. Certificado CE. 

Embalagem pequena 144 unidades 11,95 €  mais IVA

Embalagem grande 1.080 unidades 76,00 €  mais IVA

Kobayashi-rouho
Ref. KR226  Chapeuzinhos com adesivo de calor 
intenso, „Mini Shinibuki“

Como ref. KR225. Fase de calor: entre 3 a 4 minutos. O calor 
é mais intenso porque a base de papel é mais fina e o 
furo na base é maior. Elaborado com 100% moxa japonesa. 
Alto grau de pureza. Com uma boa aderência. Certificado CE.

Embalagem pequena 80 unidades 7,31 € mais IVA

Embalagem grande 1.000 unidades 77,00 € mais IVA

Ref. SA227  Moxa adesiva de calor suave, sem fumo

Moxa de fumo escasso e de calor suave numa base de 
adesivo. Produtos da mais alta qualidade do Japão. 
1 embalagem contém 200 unidades.

43,20 €  mais IVA

Ref. SA228  Moxa adesiva de calor médio,  sem fumo
Como ref. SA227. Calor médio. 
1 embalagem contém 220 unidades.

49,60 €  mais IVA

Ref. ND35  Cones adesivos de moxa sem fumo

Moxa adesiva sem fumo. Os cones são ocos, o que permite 
usá-los em combinação com agulhas de acupuntura. Produto 
de qualidade procedente da Coreia. Comprimento total: 2,6 
cm. Comprimento do cone: 1,9cm. Diâmetro exterior do cone: 
6 mm. 1 embalagem contém 200 cones adesivos. 

13,50 €  mais IVA

Ref. ND35
Cones adesivos de moxa 
sem fumo  13,50 €

SEM FUMO

Ref. SA227 
Moxa adesiva de calor suave, 
sem fumo   43,20 €

MOXA ADESIVA

6

7

8

6

7

8

Ref. SA228 
Moxa adesiva de calor médio, 
sem fumo   49,60 €

9

9
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QUALIDADE SUPERIOR

VIDEO DO PRODUTO EM

www.docsave.pt 



MOXA PARA AGULHA QUENTE

Kobayashi-rouho
Ref. KR213  Moxa solta para agulha e cones, 3 
estrelas „Kyutoushin UME“

Variante popular no Japão para um calor suave com um 
aroma muito moderado e agradável. Também utilizada, por 
exemplo, para moxabustão com agulhas e em cones de 
moxa direta Chinetsukyu. Comparável à moxa conhecido 
como Wakakusa. Fibras curtas, no entanto leve e macia ao 
toque. A moxa é fácil de acender e atinge rapidamente o 
nível de temperatura efetiva. Matéria-prima japonesa e 
chinesa. Certificada CE.

Embalagem de 300 g  41,18 €  mais IVA 
Embalagem de 1.000 g 123,53 €  mais IVA 

Ref. KR211  Moxa 4 estrelas „Kyutoushin TAKE“

Moxa para agulha com um aroma suave muito agradável e 
com boas propriedades de aderência. Leve e suave ao toque. 
A moxa é fácil de acender e atinge rapidamente o nível de 
temperatura efetiva. Matéria-prima japonesa e chinesa.
Certificado CE. 

Embalagem de 300 g 68,91 €  mais IVA 
Embalagem de 1.000 g 206,71 €  mais IVA 

Ref. KR210  Moxa 5 estrelas „Kyutoushin MATSU“

Moxa para agulha da melhor qualidade. Também adequada 
para a moxabustão direta. Um aroma suave muito agradável 
e com muito boa aderência. Leve e suave ao toque. Tempera-
tura baixa. 100% moxa japonesa. Certificado CE.

Embalagem de 300 g 101,00 €  mais IVA 
Embalagem de 1.000 g 315,00 €  mais IVA  

1

2

3

Ref. KR213
Moxa solta 3 estrelas 
300 g  41,18 €

Ref. KR211
Moxa solta 4 estrelas 
300 g  68,91 € Ref. KR210

Moxa solta 5 estrelas 
300 g  101,00 €

1 2

3
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MAIS VENDIDO

Pureza 3 estrelas Pureza 4 estrelas Pureza 5 estrelas

VIDEO DO PRODUTO EM

www.docsave.pt 

Com o aumento da procura da moxa do Japão tem vindo a 
diminuir a matéria-prima disponível. A fim de atender a 
crescente procura tornou-se habitual a utilização de uma 
mistura de alta qualidade com matérias primas chinesas. É 
principalmente a experiência do nosso fabricante japonês 
que assegura a qualidade excecional dos nossos produtos. 



MOXA PARA AGULHA QUENTE

Kobayashi-rouho
Ref. KR46-S  Moxa cortada para agulha quente. Tamanho S

Moxa japonesa para agulha quente com um aroma muito suave 
e com uma boa queima. A duração da combustão incluindo a 
fase quente é de aproximadamente 5 minutos. Não é necessário 
perfurar os cilindros, porque ao contrário da variante chinesa, 
esta moxa não está fortemente compactada. 100 % moxa japone-
sa. Certificada para a CE. Comprimento: 1,1 cm. Diâmetro: 1,2 
cm. Conteúdo: 350 pedaços de moxa. 5 varinhas de bambu. 

28,11 €  mais IVA 

Ref. KR46-M  Moxa cortada para agulha quente. Tamanho M 
Como a referência KR46-S. A duração da combustão incluindo a 
fase quente é de aproximadamente 6,5 minutos. Comprimento: 
1,6 cm. Diâmetro: 1,2 cm. Conteúdo: 300 pedaços de moxa. 5 
varinhas de bambu.

28,11 €  mais IVA 

Ref. KR46-L  Moxa cortada para agulha quente. Tamanho L                                     
Como a referência KR46-S. A duração da combustão 

incluindo a fase quente é de aproximadamente 7,5 minutos. 
Comprimento 2,1 cm. Diâmetro: 1,2 cm Conteúdo: 250 
pedaços de moxa. 5 varinhas de bambu.

28,11 €  mais IVA  

Ref. CH46  Moxa chinesa para agulha quente 

Rolos de moxa chinesa cortados em tamanho standard. 
Perfurados numa vara em series de 10 unidades. Combustão: 10 
min. Aroma mais marcante. Comprimento. 1,6 cm. Diâmetro: 
1,2 cm. 1 embalagem contém 200 moxas. Pedido mínimo 2 
embalagens. Preço por caixa.

A partir de 2 embalagens  6,83 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens  6,49 €  mais IVA

Ref. ND46  Moxa pré-cortada

Moxa pré-cortada de muito boa qualidade para agulha. Moxa 
prensada e compactada, enrolada em papel fino. Solta um 
aroma suave e menos forte que a moxa standard chinesa. 200 
unidades com 11 x 15 mm unidas por uma varinha de madeira.

A partir de 2 embalagens  8,32 €  mais IVA 
A partir de 5 embalagens  7,90 €  mais IVA 

Ref. KR46-S
Moxa cortada para para agulha quente. 
Tamanho S  28,11 €

4

Ref. KR46-M
Moxa cortada para agulha quente. 
Tamanho M  28,11 €

5
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4
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6 Ref. KR46-L
Moxa cortada para agulha quente. 
Tamanho L   28,11 €

Ref. ND46
Moxa precortada   
desde 7,90 €

7 Ref. CH46
Moxa chinesa para agulha quente  
desde 6,49 €

RECOMENDADO



MOXA SEM FUMO PARA AGULHA QUENTE
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4

Ref. ND42  Moxa sem fumo para agulha com suporte 
incluído

Moxa sem fumo para agulha com suporte de moxa incluído, 
pronto a utilizar. Adequado para todos os tipos de cabos 
metálicos. Muito pratico, fácil e rápido de usar. Relação 
preço, qualidade muito boa. A moxa e o suporte podem ser 
adquiridos separadamente. Ver referência ND41 e ND36.
1 embalagem contém 80 unidades. 

22,90 €  mais IVA

Ref. ND41-50  Míni cestas

Míni cestas para a moxa sem fumo para agulhas. Compatível 
com todas as agulhas de cabo metálico. Adequado para a 
Ref. ND36. 1 embalagem contém 50 cestas. 

8,00 €  mais IVA

Ref. ND36 Cones de moxa sem fumo para agulha

Cones de moxa sem fumo para agulha, de excelente relação 
qualidade, preço. Adequado para a referência NonDolens 
ND41. Recomenda-se o isqueiro de gás NonDolens para 
acender. 1 embalagem contém 200 cones.

17,50 €  mais IVA

Ref. ND200 Isqueiro a gás para a moxa sem fumo

Isqueiro a gás de grande qualidade indicado para acender a 
moxa sem fumo. Seguro e de fácil utilização. Pode ser cheio 
com as recargas de gás que se vendem normalmente. É 
entregue vazio. Medidas: 8 X 2,5 X 11,7 cm. Volume de 
recarga: 10 g.

7,90 €  mais IVA

Ref. ND200 
Isqueiro a gás para a moxa sem fumo  7,90 €

3

2

1
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Ref. ND41-50
Míni cestas  8,00 €

Ref. ND42
Moxa sem fumo para agulha com suporte 
incluído   22,00 €

Ref. ND36
Cones de moxa sem fumo 
para agulha  17,50 €

Apto a todos os 

cabos metálicos



MOXA SEM FUMO PARA AGULHA QUENTE

Ref. KY36
Cilindros de moxa de grande qualidade  desde 90,00 € 

5

7

Ref. KY41
Suporte para cilindros de moxa  16,25 € 

6

Ref. KY46
Cones de moxa de grande qualidade  desde 89,50 € 

Ref. NN67
Pá para moxa   2,95 € 

5

7
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QUALIDADE SUPERIOR

Kamaya Ondan
Ref. KY36  Cilindros de moxa de grande qualidade

Cilindros de moxa sem fumo para agulha quente, abertos de 
ambos os lados. São necessários cestos metálicos adicionais 
Ref. KY41. As características são as mesmas que a ref. KY46. 
1 embalagem contém 480 unidades, embaladas a vácuo. 

1 embalagem 105,00 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 90,00 €  mais IVA

Ref. KY41  Suporte para cilindros de moxa  
Cestos de metal reutilizáveis para cilindros de moxa sem 
fumo (KY36). 1 embalagem contém 10 unidades.

16,25 €  mais IVA

Ref. NN67  Removedor de moxa 
Pá para moxa com abertura ao meio, especialmente para 
recolher moxa sem fumo e cones finos de moxa. Medidas 
interiores: largura 2 cm, comprimento: 7,5 cm. Altura: 1,7 cm.

2,95 €  mais IVA

Ref. DS67  Colher para moxa   
Suporte para moxa em forma de colher de aço inoxidável. 
Acabamentos perfeitos com bordes arredondados. Com a  colher 
podem ser eliminadas  as cinzas do cabo da agulha de forma 
segura. Apto para moxa de agulha quente normal e sem fumo. 
Diâmetro da circunferência da colher: 4,5 cm. Cabo: 10 cm. 

5,22 €  mais IVA

Kamaya Ondan
Ref. KY46  Cones de moxa de grande qualidade

Moxa sem fumo de qualidade premium para fixar sobre a 
agulha. Fechada por cima. Não é necessário nenhum recurso 
extra. Segura e confortável: cinza com muita força, acende em 
poucos segundos e não emite praticamente fumo. Adequada 
para todos os cabos de metal. O carvão de moxa é obtido 
através da combustão da moxa normal baixo uma oxigenação 
mínima. A empresa japonesa Kamaya tem uma vasta experiên-
cia sendo líder em padrões de qualidade. Conteúdo: 1 
embalagem contém 450 unidades, embaladas a vácuo.

1 embalagem 93,30 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens  89,50 €  mais IVA
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Ref. DS67
Colher para moxa  5,22 €



MOXA INDIRETA 

Moxa indireta 2 estrelas   28,57 €1

Moxa indireta
3 estrelas   25,00 €

2
Moxa indireta
4 estrelas   35,90 €

3 Moxa indireta
5 estrelas   49,00 €

4

1

2

3

4
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Pureza 3 estrelasPureza 2 estrelas Pureza 4 estrelas Pureza 5 estrelas

Kobayashi-rouho
Ref. KR223   Moxa indireta 2 estrelas, „Onkyu C“  
Moxa adequada para caixas de moxa e fornos. Não se 
adapta à formação de cones. Contém restos de pó e folhas 
de artimisia, por essa razão é mais seca. Matéria-prima 
japonesa e chinesa. Certificado CE.

1 embalagem de 1.000 g 28,57 € mais IVA   

Kobayashi-rouho
Ref. KR216   Moxa indireta 3 estrelas, „Onkyu BAI“

(Anteriormente KR220) Moxa adequada para a elaboração 

de cones. Toque suave. Matéria-prima japonesa e chinesa. 

Certificado CE.

1 embalagem de 300 g 25,00 €  mais IVA  

Kobayashi-rouho
Ref. KR215   Moxa indireta 4 estrelas, „Onkyu CHIKU“
Moxa de muito boa qualidade para a elaboração de cones. 

Toque e aroma suave. Matéria-prima japonesa e chinesa. 

Certificado CE

1 embalagem de 300 g 35,90 €  mais IVA  

Kobayashi-rouho
Ref. KR214  Moxa indireta 5 estrelas, „Onkyu SHOU“

Variante de moxa indireta com a máxima moldabilidade. 

Muito suave e de aroma particularmente leve. 100% moxa 

japonesa. Certificado CE

1 embalagem de 300 g 49,00 €  mais IVA  

VIDEO DO PRODUTO EM

www.docsave.pt 

Com o aumento da procura da moxa do Japão tem 
vindo a diminuir a matéria-prima disponível. A fim de 
atender a crescente procura tornou-se habitual  a 
utilização de uma mistura de alta qualidade com 
matérias primas chinesas. É principalmente a 
experiência do nosso fabricante japonês que assegu-
ra a qualidade excecional dos nossos produtos. 



MOXA CONES DE MOXA E ACESSÓRIOS
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7Ref. ND45  Cones sem fumo de pinho e cipreste    

Cones sem fumo e sem cheiro de pinho e cipreste, substitutos 
da moxa tradicional. Tempo de combustão extraordinaria-
mente longa (40 minutos). A longitude da onda de infraver-
melhos é comparável à da moxa (8-12 µm). Recobertos de 
argila. Embalagem resistente. 2,2 cm de diâmetro por 2,1 cm 
de altura. 1 embalagem: 50 cones.

19,55 €  mais IVA  

Ref. DS35  Forno da moxa de argila 

Forno de argila composto por duas peças com grade integra-
da (diâmetro: 3,2 cm). Está incluída uma forma que auxilia 
na formação de cones de moxa solta. Também é adequado 
para os cones de moxa sem fumo, (por exemplo DB44).

9,45 €  mais IVA 

Ref. DB44  Cones de moxa sem fumo

Cones de moxa sem fumo. A solução de moxa perfeita para 
o forno de moxa coreano (DS35). Diâmetro inferior: 2,5 cm, 
altura: 2 cm.

19,55 €  mais IVA 

Ref. XP39   Forno para moxa de cobre

Forno de paredes duplas de cobre de alta qualidade. 
Adequado para a moxa solta indireta. Pega curta: 6 cm, 
diâmetro: 5,5 cm, altura: 5 cm. 
  

5,29 €  mais IVA 

Ref. DS39  Forno para moxa de latão 

Forno de moxa clássico de latão com cabo de 12 cm 
(isolado). Tem inserida uma rede fina adequada à queima de 
moxa solta ou pedaços de charutos com o tamanho apropria-
do. Largura: 5,5 cm. Profundidade: 3,8 cm. Altura: 3 cm. 

5,29 €  mais IVA 

6
7

Ref. DS35
Forno da moxa de argila   9,45 € 

Ref. DB44
Cones de moxa sem fumo   19,55 € 

Ref. DS39
Forno para moxa de latão   5,29 €

5

Ref. XP39
Forno para moxa de cobre   5,29 €

9
8

Ref. ND45
Cones sem fumo de pinho e cipreste   19,55 € 
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Ref. NN96  Caixa de bambu para moxa solta

Caixa de bambu, para guardar a moxa solta em ótimas 
condições: ambiente seco, protegido da luz solar, de cheiros e 
de produtos químicos.  Dobradiças embutidas. Fecho magnético 
na tampa. Medidas: 18 x 18 x 13,5 cm. Volume: 3 litros.

7,50 € mais IVA 

Ref. ND222  Moxa indireta da China

100 % Artemisia Argyi de qualidade standard para utilizar com 
caixas e fornos de moxa. Embalagem grande económica. 
Conteúdo: 1 kg.

14,60 € mais IVA 

Ref. DS46-M  Caixa para moxa. 4 orifícios

Caixa para moxa de quatro orifícios, com fixadores de metal 
para suster os bastões de moxa pendentes. Prática clássica 
chinesa. Com rede de proteção e borde anatómico. Uma 
faixa elástica previne o deslize lateral sobre o paciente. 
Largura: 13,5 cm. Profundidade: 13 cm. Altura: 9,5 cm. 

7,50 €  mais IVA 

Ref. DS46-XS  Caixa para moxa. 1 orifício

Como ref. DS46-M com 1 orifício. Largura: 8 cm. Profundidade: 
9,5 cm. Altura: 9,5 cm.  

6,50 €  mais IVA 

Ref. DS44  Pequena caixa de moxa com tampa articulada

Pequena caixa de moxa em bambu com tampa articulada. Uma 
grade interna fina com 1,5 cm mantém a distância com o corpo 
do paciente. Uma faixa elástica previne o deslize lateral sobre 
o paciente. Largura: 8 cm. Profundidade: 8 cm. Altura: 5,8 cm.

6,90 €  mais IVA 

Ref. DS47-S Caixa de moxa com duas câmaras de 
combustão

Caixa de moxa em madeira com cabo, grelha com cilindros de 
metal ligeiro para manter a moxa. Apto para a moxa solta ou 
para os bastões de moxa cortados. A tampa é inserida lateralmen-
te. Com faixa elástica para prevenir o deslize sobre o paciente. 
Diâmetro interior da câmara de combustão: 3,5 cm. Largura: 8 
cm. Profundidade: 8 cm. Altura: 5,8 cm.

9,50 €  mais IVA
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MOXA CAIXAS PARA MOXA

Ref. DS46-M
Caixa para moxa. 4 orifícios  7,50 €

Ref. DS46-XS
Caixa para moxa. 1 orifício    6,50 €

Ref. DS44
Pequena caixa de moxa com tampa articulada  6,90 €

3 4

4

1
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Ref. NN96
Caixa de bambu para moxa solta   14,90 € Ref. ND222

Moxa indirecta china   14,60 € 

ECONÓMICO

6

6

5

5

Ref. DS47-S
Caixa de moxa com 2 câmaras 
de combustão  9,50 €

Tambén disponível

com 4 e 8 câmaras



MOXA CAIXA PARA MOXA 

Ref. KR45
Caixa japonesa de cedro para moxa   70,59 € 

Ref. KR218
Filtro de carvão ativado   3,37 € 

Ref. KR219
Discos de moxa para utilizar em caixa   desde 3,51 € 

9
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Kobayashi-rouho
Ref. KR45  Caixa japonesa de moxa 

A caixa de moxa japonesa perfeita para um efeito de calor 
ótimo. O isolamento de gesso nos lados internos da caixa 
permitem a retenção do calor. O resultado é uma curva ideal 
de calor. Um filtro de carvão ativado diminui o cheiro. O filtro 
é reutilizável e pode ser lavado com água. A rede em forma 
de U pode ser invertida, para variar a distancia da pele, 
regulando a intensidade de calor. Altura: 11 cm. Largura: 14 
cm. Profundidade: 14 cm.  O conjunto é composto por: 1 
caixa de moxa 2 filtros de carvão ativado (incluindo o de 
reposição), 1 escova para a rede, 8 discos de moxa japone-
sa Onkyu-Moxa. A caixa de moxa é utilizada na reconhecida 
Universidade de Meiji para a Medicina Integrativa em Kyoto. 

70,59 €  mais IVA 

 

Kobayashi-rouho
Ref. KR218  Filtro de carvão ativado   
Filtro de substituição para a caixa de moxa japonesa. Troca 
de filtro sem esforço através de dois parafusos de orelhas.

3,37 €  mais IVA 

Kobayashi-rouho
Ref. KR219  Discos para a caixa de moxa

A solução já preparada em porções ideais para a caixa de 
moxa (KR45): discos de moxa japonesa Onkyu (moxa 
indireta). Um aroma fino e suave. Muito boa qualidade e uma 
combustão constantes, com uma fase de queima de 15 
minutos. Certificado CE. Diâmetro: 4 cm. Altura: 1 cm. 1 
embalagem contém 8 discos. 

1 embalagem 3,90 €  mais IVA 

A partir de 12 embalagens 3,51 €  mais IVA 

QUALIDADE SUPERIOR

7

8

9
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VIDEO DO PRODUTO EM 

www.docsave.pt

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

ISOLAMENTO DE GESSO 



MOXA  ACESSÓRIOS

Ref. DB33
Varas moxa Gu Gwan   11,20 €

1

Ref. DS25
Suporte para moxa Gu Gwan   2,90 €

2

Ref. DS26
Suporte para moxa Gu Gwan   4,50 €

3

1

2

3

4

80

Dongbang
Ref. DB33  Varas moxa Gu Gwan 

Varas moxa Gu Gwan para o suporte de moxa DS25 ou 
DS26. Também pode ser utilizado para a agulha quente com 
o suporte para moxa descartável (NN41). 1 embalagem 
contém 200 unidades.

11,20 €  mais IVA
 
Ref. DS25  Aplicador para moxa oca 
Aplicador de um buraco para moxa oca. Apto para os cones de 
moxa de diâmetro até 7 mm (recomendamos os produtos referên-
cia DB33 e DB36).

2,90 €  mais IVA

Ref. DS26  Aplicador para moxa oca

Aplicador de 5 buracos para moxa oca. Apto para a moxa oca 
de diâmetro até 7 mm (recomendamos os produtos referecia B33 
e DB36).

4,50 €  mais IVA

Dongbang
Ref. DB36  Moxa para agulha, aberta de ambos os lados  

Moxa para agulha sem fumo com efeito de calor aproxi-
madamente entre 12 a 14 minutos. Cada unidade é atraves-
sada por um furo na vertical de 3 mm. Denominação do 
fabricante: Gu Gwan Moxa tipo DB208A. Adequado somen-
te para suportes de moxa apropriados (NN41). Diâmetro: 
6,5 mm. Comprimento: 25 mm. Uma embalagem contém 
200 unidades. 

1 embalagem 12,49 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens 11,49 €  mais IVA

Dongbang
Ref. NN41  Suporte para moxa para agulha sem fumo
Suporte para moxa descartável para os cones de moxa 
perfurada da Dongbang (DB36 e DB33). O suporte deve ser 
descartado após o uso em conjunto com a agulha. Uma 
embalagem contém 100 unidades. 

6,25 €  mais IVA

 

Ref. DB36
Moxa para agulha, aberta de ambos os lados   desde 11,49 €

4

5 Ref. NN41
Suporte para moxa para agulha sem fumo   6,25 €

5



MOXA  ACESSÓRIOS

7

8

Ref. KR231
Cilindros de moxa 
para o cachimbo japonês   27,95 € 

Ref. KR230
Conjunto de cachimbo de moxa japonesa   32,33 € 

6

7

Acender a superficie 
da moxa completamente

Reintroduzir o cilindro pelo 
menos 1 cm no cachimbo

Regular o calor de acordo 
com a posição do cilindro

Começar o tratamento

6

81

Kobayashi-rouho
Ref. KR230  Cachimbo de moxa do Japão 

Cachimbo de moxa de grande qualidade em cedro japonês. 
Com o cachimbo consegue-se uma maior precisão na 
distância desde a superfície de queima e o corpo. Em contras-
te com os charutos de moxa revestidos a papel, a moxa dos 
cilindros pode ser empurrada para fora do seu revestimento. 
Desta forma a posição do cilindro na cabeça do cachimbo 
será mantida estável. A distância entre a moxa e o corpo 
permanece constante sem a necessidade de ser permanente-
mente ajustada. Manuseio simples com cilindros de moxa 
japonesa especiais (KR231), também pode ser usado com o 
charuto de moxa japonês. O conjunto contém 1 cabeça de 
cachimbo, 1 cabo composto por duas partes (comprimento 
total: 35 cm), 5 cilindros de moxa, 1 um coça-costas para 
anexar ao cabo.

32,33 €  mais IVA 

 

Kobayashi-rouho
Ref. KR231  Cilindros de moxa para o cachimbo 
japonês  

Cilindros de recarga para o cachimbo japonês (Ref. KR230). 
Elaborados de 100 % Artemisia japonesa. Certificado CE. 
Altura: 8 cm. Diâmetro: 2,3 cm. 1 embalagem contém 8 
cilindros. 

27,95 €  mais IVA 

Ref. NN230  Cachimbo de moxa de baquelite

Cachimbo de moxa de baquelite para suporte de varas de 
moxa. Com um anel de borracha e uma rede na cabeça do 
cachimbo. Adequado para varas e moxa até 1,9 cm de 
diâmetro. Comprimento do cabo: 22 cm. 

12,30 €  mais IVA 

 

VIDEO DO PRODUTO EM 

www.docsave.pt

Ref. NN230
Cachimbo de moxa de baquelite   12,30 € 

8



MOXA AQUECEDOR LEÃO

1

1 Ref. DS79
Aquecedor Leão manual   11,09 €

3 Ref. ND82
Aquecedor Leão Deluxe, semiautomático   35,20 €

2

3

2

82

Ref. DS79  Aquecedor Leão manual

Aquecedor Leão de aço inoxidável para usar com varas de 
moxa. Modo de uso: 1. Retirar a parte interna e introduzir 
as varas de moxa pela frente. A vara fica fixa por duas 
peças de metal arqueadas para dentro. 2. Acender a 
moxa e introduzir novamente a peça interna. Começar o 
tratamento. 3. Movimentar a vara de moxa pouco a pouco 
para permitir a combustão na posição adequada. Para 
isso, empurrar a vara até aos fixadores da peça interna 
com ajuda dos dedos. Ideal para as varas de 0,7 cm de 
diâmetro e 10 cm de comprimento (recomendamos DB79).

11,09 €  mais IVA

Dongbang
Ref. DB79  Varinha de moxa para o aquecedor Leão  
Varinha de moxa coreana para utilizar com o aplicador Leão 
(ND82 e DS79). Comprimento 10 cm. Diâmetro: 0,7 cm. 

Uma embalagem contém 80 varinhas de moxa.

7,48 €  mais IVA

Ref. ND82  Aquecedor Leão Deluxe

Versão Premium do aquecedor Leão, fabricado em latão 
com acabamentos de alta qualidade. Fabricado na Coreia 
do Sul.  De utilização especialmente simples. A varinha de 
moxa é ajustada na cabeça do aquecedor com a ajuda de 
uma roda giratória e é fechada com a tampa de latão. 
Utilizado com as varinhas de moxa de 0,7 cm de diâmetro 
e 10 cm comprimento (recomendamos DB79). Comprimen-
to total: 17,5 cm. Diâmetro: 1,6 cm. Peso: 103 g. Conteú-
do: 1 aquecedor Leão com sistema giratória na cabeça, 2 
cabeças de latão, 10 varinhas de moxa. 

35,20 €  mais IVA

Ref. DB79
Varinhas para o aquecedor Leão    7,48 €



Ref. DS81 Aquecedor Tigre, manual

Aquecedor Tigre de aço inoxidável para varinhas de moxa. 
Modo de uso como indicado na referência DS79. Utilizar as 
varinhas entre 0,45 e 0,5 cm de diâmetro e pelo menos 8 cm 
de comprimento (recomendamos ND32 e ND33).

7,48 €  mais IVA   
Ref. DS80  Aquecedor Tigre semiautomático

Aquecedor Tigre de aço inoxidável e semiautomático. Para 
varinhas de moxa. A terminação da cabeça é rotativa. Modo de 
uso: 1. Acender a vara de moxa e com o lado aceso introduzir 
na parte traseira do aquecedor Tigre. Abas de metal na extremi-
dade superior impedem que as varas se deslizem. 2. De forma 
similar ao botão de uma caneta pressione suavemente o lado 
traseiro do aquecedor para permitir que a vara se deslize até 
que esta se encontre no centro da cabeça. 3. Ir pressionando de 
cada vez que seja oportuno, para manter a posição da brasa na 
cabeça. Para eliminar a cinzas basta, deslizar a vara para fora 
ou bater o aquecedor suavemente. Utilizar as varinhas de 0,45 
cm de diâmetro (recomendamos ND32 e ND33). 

12,70 €  mais IVA 

Ref. ND32 Varinhas de moxa sem fumo

Varinhas de moxa chinesa sem fumo para ser utilizadas com o 
aquecedor Tigre (DS80 e DS81). Duração da combustão: 40 
minutos. Alta consistência da cinza. Comprimento: 12 cm. 
Diâmetro: 0,42 cm. Uma embalagem contém 60 varinhas.

6,70 €  mais IVA   

Ref. ND33 Varinhas de moxa sem fumo 

Varinhas de moxa chinesa sem fumo para ser utilizadas com 
o aquecedor Tigre (DS80 e DS81). Duração da combustão: 
40 minutos. Alta consistência da cinza. Comprimento: 12 cm. 
Diâmetro: 0,42 cm. Uma embalagem contém 60 varinhas.

1 embalagem 8,79 €  mais IVA 

A partir de 5 embalagens  7,99 €  mais IVA  

MOXA AQUECEDOR TIGRE   

Ref. DS81
Aquecedor manual Tigre  7,48 €

4

7

Ref. DS80
Aquecedor Tigre semiautomático    12,70 €

5

6

5

64

7 Ref. ND33
Varinhas de moxa sem fumo   desde 7,99 €

83

SEM FUMO

Ref. ND32
Varinhas de moxa para 
o aquecedor Tigre   6,70 €
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V E N T O S A S

DE VIDRO      COM BOMBA



VEN   TOSAS
DE SILICONE       COM PERA       ACESSÓRIOS
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VENTOSAS DE VIDRO 

Ref. DS42  Ventosas de vidro borossilicato (vidro 
soprado)    
Ventosas de alta qualidade em cinco tamanhos. Espessura 
do vidro 2 mm. Fabricadas na Alemanha em vidro borossi-
licato 3.3 de acordo com ISO 3585. A espessura do 
rebordo é de 4 mm. As dimensões sobre o diâmetro corres-
pondem à abertura da ventosa. Certificado CE. 

Características especiais do vidro borossilicato:

• maior resistência a alterações de temperatura

• leveza

• resistência à corrosão

• neutralidade sobre a ação de químicos agressivos 

• resistência aos ácidos e a soluções alcalinas

• alta transmissão de raios UV

Diâmetro da abertura. XS: 2,5 cm; S: 3 cm; M: 4,5 cm; L: 
5,5 cm; XL: 6 cm. Pedido mínimo 5 ventosas. Para 
alcançar a quantidade de 5 ou 10 ventosas, podem ser 
escolhidos vários tamanhos. Preço por ventosa.

Ref. DS42
Ventosas de vidro   desde 3,35 € 

1

1

Tamanho XS

Tamanho S

Tamanho M

Tamanho L

Tamanho XL

VIDRO SOPRADO

                               XS          S          M          L           XL  
A partir de 5 ventosas   3,52 €    3,59 €   4,78 €    5,48 €    7,30 €

A partir de 10 ventosas  3,35 €   3,42 €   4,55 €   5,22 €   6,95 €
  
mais IVA
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2 Ref. DS 43  Ventosa para tratamento pelo calor                                     

Ventosa de vidro económica com o rebordo da abertura reforçado. Paredes de 4 mm de espessura. Permite colocar a ventosa 
com a abertura para cima pela forma achatada da cabeça. 5 tamanhos. Diâmetro da abertura XS: 3 cm; S: 3,5 cm; M: 4,8 
cm; L: 5,5 cm; XL: 6,5 cm. As dimensões sobre o diâmetro correspondem à abertura da ventosa.
Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcançar a quantidade de 5 ou 10 ventosas, podem ser escolhidos vários tamanhos. Preço 
por ventosa.

A partir de 5 ventosas     XS para XL  2,83 €  mais IVA

A partir de 10 ventosas   XS para XL  2,69 €  mais IVA

2 Ref. DS43
Ventosa para tratamento pelo calor  desde 2,69 € 

VENTOSAS DE VIDRO 

Tamanho XLTamanho XS Tamanho MTamanho S Tamanho L



VENTOSAS COM BOMBA

1

3

4
2
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NonDolens®

Ref. ND38-Max1  Ventosa de plástico com válvula Max1

Ventosa de policarbonato tamanho máximo de 8 cm de diâme-
tro. Fabricado na Coreia do Sul. Compatível com a bomba 
manual e com o cabo de extensão. Com Certificado CE.  

1 ventosa 3,29 €  mais IVA

A partir de 10 ventosas 3,13 €  mais IVA

NonDolens®

Ref. ND38-Max2  Ventosa de plástico con válvula Max2

Ventosa de policarbonato tamanho máximo de 7 cm de diâme-
tro. Fabricado na Coreia do Sul. Compatível com a bomba 
manual e com o cabo de extensão. Com Certi�cado CE.

1 ventosa 2,99 €  mais IVA

A partir de 10 ventosas 2,85 €  mais IVA 

NonDolens® 
ND38-Oval  Ventosas com forma oval

Ventosas com forma oval de policarbonato com válvula 

em duas medidas.

Ref. ND38-Oval M  Medida M - 4 y 6 cm

Ref. ND38-Oval L  Medida L - 5 y 7 cm

Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcançar a quantidade de 5 
ou 20 ventosas, podem ser escolhidos vários tamanhos. 
Preço por ventosa.

A partir de 5 ventosas, XS - XL 1,95  €  mais IVA

A partir de 20 ventosas, XS - XL 1,79 €  mais IVA

NonDolens® 
Ref. ND38  Ventosa com válvula 
Ventosa de policarbonato com válvula em 5 tamanhos. Com 
Certificado CE. Fabricado para a Doc Save® na Coreia do 
Sul. Diâmetro na abertura XS: 2,6 cm; S: 3,3 cm; M: 3,9 
cm; L: 4,5 cm; XL: 5 cm. Pedido mínimo 5 ventosas. Para 
alcançar a quantidade de 5 ou 20 ventosas, podem ser 
escolhidos vários tamanhos. Preço por ventosa.

A partir de 5 ventosas, XS - XL 1,95  €  mais IVA

A partir de 20 ventosas, XS - XL 1,79 €  mais IVA

Ref. ND38-Max1
Ventosa com válvula. Diâmetro 8 cm   desde 3,13 €

1
Ref. ND38-Max2
Ventosa com válvula. Diâmetro  7 cm   desde 2,85 €

2

Ref. ND38-oval
Ventosas com forma oval   desde 1,79 €

3

Ref. ND38
Ventosa com válvula   desde 1,79 €

4

Tamanho M

Tamanho L



Ref. ND78
Bomba manual    8,95 €

Ref. ND77
Cabo de extensão    4,05 €

Ref. ND40
Mala com 19 ventosas e bomba    37,80 €

5

5

89

VENTOSAS COM BOMBA DE ASPIRAÇÃO

76

7

6

QUALIDADE COREANA

NonDolens® 
Ref. ND40  Mala com 19 ventosas e bomba                                                             

Conjunto de 19 ventosas incluindo bomba manual e cabo 
de extensão, de grande durabilidade. As ventosas são de 
policarbonato resistente, com válvula. Certificado CE. 
Fabricado na Coreia do Sul. Embalado numa cómoda 
mala. Todas as peças do conjunto estão disponíveis 
separadamente e podem ser substituídas. O policarbonato 
(PC) tem propriedades particularmente boas para esta 
aplicação devido à alta resistência ao impacto, alta 
resistência ao calor e grande transparência. Para além 
disso o PC é resistente a muitos óleos e gorduras assim 
como ao etanol e aos ácidos diluídos. 
Conteúdo: 
•  13 ventosas medida XL Ø 5cm
•  1 ventosa medida L Ø 4,5 cm 
•  2 ventosas medida M Ø 3,9 cm
•  2 ventosas medida S 3,3 cm
•  1 ventosa medida XS Ø 2,6 cm 
• 10 adaptadores de acupressão 

• 1 bomba de aspiração manual 
• 1 cabo de extensão 
Os dados relativos ao diâmetro referem-se à abertura das 
ventosas. 

37,80 €  mais IVA

Ref. ND78  Bomba de aspiração manual para vento-
sas com válvula   

Modelo de bomba manual potente e de longa durabilidade 
para ventosas com válvula. Com forma ergonómica. A 
manga de ligação permite encaixar e desencaixar as 
ventosas facilmente. Fabricado na Coreia do Sul.

8,95 €  mais IVA

Ref. ND77  Cabo de extensão para a bomba de ventosas  

Cabo com encaixe para a bomba e ventosas com válvula. 
Fabricado na Coreia do Sul. Comprimento: 50 cm.

4,05 €  mais IVA



Ref. PK10
Conjunto de 10 ventosas de silicone  19,90 €

2x
2x

4x

2x

CONJUNTO

4Ref. HT5 
Toalhetes desinfetantes  desde  9,91 €

3

VENTOSAS DE SILICONE

1 2

3

4
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Tamanho L

Ref. NN49  Ventosas de silicone
Ventosas flexíveis de silicone transparente, inofensivo e 
agradável ao tato. O vácuo é produzida ao pressionar e 
soltar as paredes da ventosa.

Ref. NN49-L  Tamanho L  
Diâmetro interior: 4,6 cm. Exterior: 7 cm. Altura: 8 cm

1 ventosa 3,72 €  mais IVA

A partir de 20 ventosas 3,49 €  mais IVA

Ref. NN49-M  Tamanho M  
Diâmetro interior: 3,5 cm. Exterior: 5,5 cm. Altura: 5,5 cm

1 ventosa 2,25 €  mais IVA

A partir de 20 ventosas 2,10 €  mais IVA

Ref. NN49-S  Tamanho S 
Diâmetro interior: 2 cm. Exterior: 3,8 cm. Altura: 8 cm

1 ventosa 1,63 €   mais IVA

A partir de 20 ventosas 1,52 €   mais IVA

Ref. NN49-XS  Tamanho XS
Diâmetro interior: 0,7 cm. Exterior: 1,5 cm. Altura: 5 cm

1 ventosa 1,53 €  mais IVA

A partir de 20 ventosas 1,42 €  mais IVA

Ref. NN48   Ventosa de silicone
Ventosa de silicone, Tipo 2 transparente.

Ref. ND48-S  Diâmetro de 3,5 cm.   2,49 €  mais IVA 

Ref. ND48-M  Diâmetro de 4,5 cm.   2,99 €  mais IVA 

Ref. ND48-L  Diâmetro de 5,5 cm.   3,59 €  mais IVA 

Ref. ND48-XL  Diâmetro de 7 cm.   4,29 €  mais IVA

Ref. ND48-SET  Conjunto de 4 ventosas.  12,99 €  mais IVA

Ref. HT5  Toalhetes desinfetantes  
Toalhetes desinfetantes suaves para ventosas de plástico e 
silicone, assim como para as peras das ventosas. Adequado 
para superfícies sensíveis  como por exemplo o Makrolon®, 
Plexiglas® y polysulfone. Livres de Aldeído, cor e perfume.
1 Embalagem contém 80 toalhetes.

1 embalagem   9,91 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens   8,95 €   mais IVA

Ref PK10  Conjunto com 10 ventosas  
 2 x tamanho XS, 2 x tamanho S, 4 x tamanho M, 2 x tamanho L 

1 conjunto 19,90 € mais IVA

Ref. NN49
Ventosa de silicone   desde 1,42 €   

1

2 Ref. ND48
Ventosa de silicone, Modelo 2 desde 2,49€   

Tamanho XS

Tamanho S
Tamanho M



5

7

Tamanho M

7

6

CONJUNTO DE 10

Ref. TV44
Ventosa de vidro soprado  desde 5,50 €

5

6

VENTOSAS COM PERA 
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Ref.  TV44  Ventosa de vidro soprado com pera

Ventosa com um peso particularmente leve, de fácil 
utilização. Paredes de SCHOTT AR-Glas® com 1 mm de 
espessura. 5 tamanhos diferentes. Apto para massagem. 
Elevada força de sucção da pera. Contornos, na abertura do 
vidro, suaves. Material da pera: PVC-suave, fisiologicamente 
inofensivo, livre de cádmio, dureza 52° A. O diâmetro 
refere-se à abertura do vidro. Peso aproximado incluindo a 
pera XS = 51 g, S = 52 g, M = 53 g, L = 59 g, XL = 69 g. 
Para alcançar a quantidade de 5 ou 10 ventosas, podem ser 
escolhidos vários tamanhos.
                                       XS - S     M - XL  

1 ventosa                           6,50 €     7,50 €  mais IVA

A partir de 10 ventosas   5,50 €    6,50 €  mais IVA 

Ref. PK9  Conjunto de 10 ventosas de vidro soprado 
com pera, tamanho M 

Ver referencia TV44. Tamanho  M. 

64,00 €  mais IVA 

Ref. ND44-Mini1  Mini-ventosa com pera 

Ventosa extra pequena de vidro borossilicato (vidro soprado). 
Perfeita para tratamentos faciais. Diâmetro: 1 cm.

1 ventosa 7,10 € mais IVA
A partir de 5 ventosas 6,50 € mais IVA

Ref. ND44-Mini2  Mini-ventosa com pera 

Ver ref. ND44-Mini1. Diâmetro: 2 cm.

1 ventosa 8,20 € mais IVA
A partir de 5 ventosas 7,50 € mais IVA

Ref. ND47  Ventosa de plástico

Ventosa de plástico inquebrável com pera de sucção. A 
medida da pera está adaptada ao volume da ventosa. Diâme- 
tro: XXS - 2 cm; XS - 2,5cm; S - 3,5 cm; M - 4 cm; L- 5cm; XL - 
6cm. Pedido mínimo 5 ventosas. Para alcançar o preço para 5 
ou 10 ventosas, podem ser escolhidos vários tamanhos.   

                                   XX - S M - XL
A partir de 5 ventosas  4,20 €          4,50 €  mais IVA 
A partir de 10 ventosas 3,99 €  4,26 €  mais IVA 

Tamanho XL, L, M, S, XS de pé, e M deitada

Ref. ND44-Mini1
Mini-ventosa com pera  desde 6,50 €

8 Ref. ND44-Mini2
Mini-ventosa com pera desde 7,50 €

8

9

Ref. PK9
Conjunto de 10 ventosas de vidro soprado   64,00 €    

Ref. ND47 
Ventosa de plástico  desde 3,99 €

9



VENTOSAS  ACESSÓRIOS

1

3

2

1

2

3

4

Ref. XP1
Pinça   7,55 € 

Ref. XP2
Tampões de algodão   desde 1,59 € 

Ref. DS51
Vareta de vidro   2,15 € 

4 Ref. DS72
Contentor   14,95 € 
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NonDolens®

Ref. XP1  Pinça para tampões de algodão

Pinça de aço inoxidável para agarrar os tampões. Os tampões 
podem, com o auxilio da pinça, ser embebidos em álcool e 
acesos para aquecer as ventosas. Comprimento: 15 cm. 

7,55 €  mais IVA

Ref. XP2  Tampões de algodão (não esterilizado) 

Tampões de algodão como recurso auxiliar para o 
tratamento com ventosas quentes. Os tampões de 
algodão são agarrados com uma pinça, embebidos em 
álcool, acesos e brevemente introduzidos nas ventosas 
de vidro. Conteúdo 200 unidades de tampões de 
algodão não esterilizado. Peso unitário: 0,5 g. Peso 
total: 100 g.
 

1 embalagem  1,99 €  mais IVA

A partir de 5 embalagens1,59 €  mais IVA

Ref. DS51  Vareta de vidro

Vareta de vidro com a ponta arqueada e arredondada. 
Para várias aplicações como busca pontos, acupressão ou 
massagem de meridianos na orelha. Também está apta 
para retirar com suavidade as ventosas da pele. Altura: 
14 cm, diâmetro: 7 mm. 

2,15 €  mais IVA

NonDolens®

Ref. DS72  Contentor para tampões de algodão
De aço inoxidável com 2,6 litros de volume. Altura: 15 cm; 
diâmetro: 15 cm.

14,95 €  mais IVA

O MARTELO DE SETE PONTAS PODE 

SER ENCONTRADO NA PÁGINA 27

AS LANCETAS NA PÁGINA 42 
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VENTOSAS  ACESSÓRIOS

6

7

5

8

9

Ref. DS70
Bandeja para agulhas e instrumentos
Tamanho S, M, L   desde  6,21 €

Ref. XP9
Lamparina a álcool   15,25 €

Ref. XP11
Pavio   0,98 €

6

5

Ref. XP9   Lamparina a álcool   
Lamparina a álcool para aquecimento de ventosas de vidro. 
Produto de qualidade fabricado na Alemanha. Pavio com o 
borde de latão e cortiça. A tampa de vidro temperado protege 
eficazmente contra a evaporação. Capacidade: 100 ml. 

15,25 €  mais IVA

Ref. XP11  Pavio para lamparinas a álcool 

Pavio múltiplo para as lamparinas a álcool. Fabricado na 
Alemanha. Comprimento: 12 cm.

0,98 €  mais IVA

Ref. DS70-S  Bandeja. Tamanho S 

Bandeja para depositar agulhas e instrumentos. Aço inoxidá-
vel. Cantos arredondados. Medidas: 21,5 X 10,5 X 2 cm.

6,21 €  mais IVA

Ref. DS70-M   Bandeja. Tamanho M  

Bandeja para depositar agulhas e instrumentos. Aço inoxidá-
vel. Cantos arredondados. Medidas: 24 X 18 X  3 cm. 

12,89 €  mais IVA

Ref. DS70-L  Bandeja. Tamanho L  

Bandeja para depositar agulhas e instrumentos. Aço inoxidá-
vel. Cantos arredondados. Medidas: 26 X 20 X  3 cm. 

16,29 €  mais IVA

Ref. VP31  Pera para ventosas, tamanho XXS até S

Peras de alta qualidade para ventosas de vidro e plástico.
Excelente para as medidas XXS, XS e S. Adequadas para as 
referências TV44 e ND47. Material: PVC suave, fisologica-
mente inocuo, livre de cádmio, dureza Shore 52° A. 

2,25 € mais IVA 

Ref. VP32  Peras para ventosas, tamanho M até L

Peras de alta qualidade para ventosas de vidro e plástico.
Excelente para as medidas M, L e XL. Adequadas para as 
referências TV44 e ND47. Material: PVC suave, fisologica-
mente inocuo, livre de cádmio, dureza Shore 52° A.

2,49 € mais IVA 
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Ref. VP31
Pera para ventosas, tamanho XXS até S
2,25 €

Ref. VP32
Peras para ventosas, tamanho M até L
2,49 €
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TÉCNICAS MANUAIS

TÉCNICAS MANU      AIS        
GUA SHA    ROLOS DERMATOLÓGICOS    PONTEIRO PARA MASSAGEM 



TÉCNICAS MANU      AIS        
 EMPLASTROS 



Ref. ND160 
Bastão de massagem. Tipo 1 
(tamanho S)   4,95 €

Ref. ND171
Bastão de massagem. Tipo 1 
(tamanho M)   8,10 €

Ref. ND161
Bastão de massagem. Tipo 2   8,15 € Ref. ND162

Bastão de massagem. Tipo 3   4,95 €

Ref. ND170
Pé de Pato   3,30 €

Ref. ND172
Corno (oco)    8,10 €

TÉCNICAS MANUAIS GUA SHA

Todos os Gua Sha da Doc Save são manufaturados 
na India, a partir de haste de búfalo de água 
(Budalus Bulalis). Uma vez que este é um produto 
natural, feito à mão, as dimensões podem variar um 
pouco de peça para peça.

96

NonDolens®

Ref. ND160  Bastão de massagem. Tipo 1 (tamanho S)

Bastão curto com o cabo oval que se afunila ao meio e que 
termina em forma de espátula aplanada. Feito especialmente 
para a pratica de Gua Sha. Comprimento: 8 cm, diâmetro no 
cabo: 1 cm.  

4,95 €  mais IVA   

Ref. ND171 Bastão de massagem. Tipo 1 (tamanho M)  
Ver ref. ND160. Comprimento: 13 cm, diâmetro no cabo: 
1,7 cm. 

8,10 €  mais IVA   

Ref. ND161  Bastão de massagem. Tipo 2
Cabo oval que se afunila ao meio e que termina em forma de 

êmbolo grosso com um corte diagonal aplanado. Comprimento: 
13 cm, diâmetro no cabo: 1,5 cm, diâmetro do êmbolo: 2,5 cm.

8,15 €  mais IVA     

Ref. ND162  Bastão de massagem. Tipo 3

Bastão ligeiramente cónico com os extremos arredonda-
dos. Comprimento: 11 cm; diâmetro no lado mais largo: 
1,6 cm; diâmetro no lado mais estreito: 1 cm.

4,95 €  mais IVA   

Ref. ND170  Pé de Pato   
Instrumento Gua Sha com a forma de pé de pato. Extremidades 
arredondadas. Comprimento total: 8,5 cm, largura: 5,5 cm. 

3,30 €  mais IVA   

Ref. ND172  Corno (oco) 

Instrumento Gua Sha com a forma de corno. Comprimento 
total: 14 cm. Uma abertura unilateral de cerca de 3 cm de 
diâmetro. 

8,10 €  mais IVA  
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11 Ref. ND169
Pente   5,80 €

Ref. ND167
Peixe com entalhes   4,79 €

TÉCNICAS MANUAIS GUA SHA

Ref. ND180
Set Gua Sha   19,90 €

97

NonDolens®

Ref. ND180  Conjunto de Gua Sha 

Conjunto de 5 peças de qualidade. Todos as peças são 
finamente polidas e carecem de pontas afiadas. Conteúdo 3 
retângulos (aprox. 3,8 x 6,5 cm, 4,5 x 8 cm, 5,5 x 10 cm), 1 
peixe, 1 corno. Uma vez que este é um produto natural, 
manufacturado, as dimensões podem variar um pouco de 
peça para peça.

19,90 €  mais IVA  

NonDolens®
Ref. ND166  Corno maciço 

Instrumento Gua Sha com forma de corno, de haste  maciça 
de búfalo de água. Comprimento: 16 cm. Diâmetro máximo: 
3,5 cm. 

6,70 €  mais IVA  

NonDolens®

Ref. ND167  Peixe com entalhes 

Instrumento de Gua Sha com forma de peixe. Extremidades 
arredondadas. Comprimento: 14cm. Largura: 4 cm. 

4,79 €  mais IVA  

NonDolens®
Ref. ND168  Peixe

Instrumento de massagem Gua Sha com forma de peixe. 
Extremos arredondados para maior proteção das mãos.
Comprimento: 14 cm. Largura: 4,5 cm.

4,59 €  mais IVA  

NonDolens®

Ref. ND169  Pente  

Instrumento Gua Sha em forma de pente com 6 dentes. 
Extremos arredondados para maior proteção das mãos. 
Comprimento: 10,5 cm. Largura: 8 cm. 

5,80 €  mais IVA  
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Ref. ND168
Peixe  4,59 € 

Ref. ND166
Corno maciço  6,70 €  

PREÇO DO CONJUNTO
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TÉCNICAS MANUAIS       

Ref. ND174
Retângulo arqueado, tamanho S   3,90 €

98
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NonDolens®

Ref. ND174  Retângulo arqueado, tamanho S

Retângulo arqueado. Arredondado nas extremidades para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 6,8 cm. Largura: 4 cm. 

3,90 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND173  Retângulo arqueado, tamanho M

Retângulo arqueado. Arredondado nas extremidades para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 7,5 cm. Largura: 4,5 cm. 

4,25 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND175  Retângulo arqueado, tamanho L

Retângulo arqueado. Arredondado nas extremidades para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 10,5 cm. Largura: 5,5 cm. 

4,75 € mais IVA

Ref. ND164  Retângulo plano, tamanho S

Retângulo arredondado com arcos suaves para dentro no 
lado mais comprido. Extremos arredondados para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 6,5 cm. Largura: 3,8 cm. 

3,20 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND163  Retângulo plano Gua, tamanho M

Retângulo arredondado com arcos suaves para dentro no 
lado mais comprido. Extremos arredondados para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 8 cm. Largura: 4,5 cm.  

3,70 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND165  Retângulo plano, tamanho L

Retângulo arredondado com arcos suaves para dentro no 
lado mais comprido. Extremos arredondados para maior 
proteção das mãos. Comprimento: 10 cm. Largura: 5,5 cm.

4,10 € mais IVA
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Ref. ND173
Retângulo arqueado, tamanho M   4,25 €

Ref. ND175
Retângulo arqueado, tamanho L   4,75 €

Ref. ND164
Retângulo plano, tamanho S   3,20 €

Ref. ND163
Retângulo plano Gua, tamanho M   3,70 € Ref. ND165

Retângulo plano, tamanho L   4,10 €



TÉCNICAS MANUAIS GUA SHA
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NonDolens®

Ref. ND158  Peixe 

Gua Sha de jade verde em forma de peixe. Com as extremi-
dades arredondadas. Comprimento: 11 cm. Largura: 4 cm.

5,70 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND156  Raspador em forma de S 

Instrumento Gua Sha em forma de S de jade verde. Com as 
extremidades arredondadas. Uma vez que este é um produto 
natural, manufacturado, as dimensões podem variar um pouco 
de peça para peça. Comprimento: 11 cm. Largura: 4,5 cm.

5,20 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND157  Pé de pato 
 
Gua Sha de jade verde em forma de pé de pato. Com as extremi-
dades arredondadas. Comprimento: 10 cm. Largura: 5,5 cm.

5,70 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND154  Retângulo, tamanho S

Gua Sha de jade verde em forma de retângulo. Com as extremi-
dades arredondadas. Comprimento: 5 cm. Largura: 4,5 cm.

4,90 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND153  Retângulo, tamanho M

Gua Sha de jade verde em forma de retângulo. Com as extremi-
dades arredondadas. Comprimento: 8 cm. Largura: 5 cm.

5,20 € mais IVA

NonDolens®

Ref. ND155  Retângulo, tamanho L

Gua Sha de jade verde em forma de retângulo. Com as extremi-
dades arredondadas. Comprimento: 10 cm. Largura: 6 cm.

5,70 € mais IVA

1 1
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Ref. ND158
Peixe  5,70 € 
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Ref. ND156
Raspador em forma de S  5,20 € 

Ref. ND157
Pé de pato  5,70 € 

Ref. ND154
Retângulo, tamanho S  4,90 € 

Ref. ND153
Retângulo, tamanho M  5,20 € 

Ref. ND153
Retângulo, tamanho L  5,70 € 



TÉCNICAS MANUAIS ROLOS DERMATOLÓGICOS

4 Ref. DS58-S
 Rolo para dedos (prateado)   2,49 €
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Ref. DS64
Localizador de pontos e estimulador 
para manopuntura. Tipo 1   7,90 €

1

2
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3 Ref. DS58-G
Rolo para dedos (dourado)   2,49 €

Ref. ND151  Rolo de jade verde com cabo

O jade possui efeitos benéficos para a saúde, pela compo-
sição dos seus micro-elementos, diminui o processo de 
envelhecimento e fortalece as defesas. A sua frescura encerra 
os poros.O rolo promove a circulação sanguínea, reduzindo 
o inchaço e as rugas. Largura do rolo: 5,2 cm. Comprimento 
do cabo 8 cm. Comprimento total: 11 cm. Por ser um produto 
manufacturado, as dimensões podem variar de peça para 
peça. Tons e padrões do jade também podem variar.  

8,90 €  mais IVA

Ref. ND152  Rolo de jade (bilateral) 
Ver ref. ND151. Largura dos rolos: 3,2 cm e 5,2 cm. Compri-
mento do cabo: 9 cm. Comprimento total: 16 cm.

11,90 €  mais IVA

Ref. DS58-G  Rolo para dedos (dourado) 

Anel elástico para massajar os dedos. Com um bom acaba-
mento que permite uma massagem intensa. Diâmetro interior: 
7 mm, alongamento máximo cerca de 25 mm.  

2,49 €  mais IVA  

Ref. DS58-S  Rolo para dedos (prateado) 
Ver ref. DS58-G. Cor: prateado. 

2,49 €  mais IVA  

Ref. DS64  Localizador de pontos e estimulador para 
manopuntura. Tipo 1 

Sonda clássica para manopuntura e massagem. Com uma 
ponta cônica e outra esférica. O cabo é rotativo. Material: aço 
inoxidável. Comprimento: 9 cm. Diâmetro na ponta: 8 mm. 

7,90 €  mais IVA  

Dongbang
Ref. NN64  Localizador de pontos e estimulador 
para manopuntura. Tipo 2 

Instrumento de pressão para manopuntura com uma ponta 
cónica e outra rômbica. Material: aço inoxidável. O cabo 
de 2 cm de comprimento, rotativo. Comprimento: 9,5 cm. 
Diâmetro na ponta: 8 mm.

7,90 €  mais IVA  
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1
2 Ref. ND152  

Rolo de jade (bilateral)   11,90 €Ref. ND151  
Rolo de jade verde com cabo   8,90 €

6 Ref. NN64
Localizador de pontos e estimulador 
para manopuntura. Tipo 2    7,90 €
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TÉCNICAS MANUAIS ROLOS DERMATOLÓGICOS

Ref. ND56
Rolo dermatológico pequeno   7,95 €

8

8

Ref. DS55
Rolo dermatológico + impulsionador elástico  8,45 €

10

9

10

9 Ref. MD70
Rolo dermatológico Premium   55,00 €

Ref. MD57
Rolo dermatológico grande   55,00 €

RECOMENDADO

1 1

1 1

101

Ref. DS54  Rolo dermatológico sem cabo 

Rolo dermatológico de aluminio com 600 pontas em forma 
de pirâmide. 2,5 cm de diâmetro e 10 cm de largura.

4,95 €  mais IVA  

Ref. ND56  Rolo dermatológico pequeno

Rolo dermatológico de aço inoxidável com o rolete dourado. 
Modelo standard com acabamentos de alta qualidade. 96 
pontas em forma de pirâmide num rolete de 2,4 cm de 
largura. Comprimento do cabo 4,5 cm. 

7,95 €  mais IVA 

Maeda®

Ref. MD70  Rolo dermatológico Premium

Rolo dermatológico japonês de aço inoxidável maciço, 
dourado. Acabamentos de alta precisão. Rolo de deslizamento 
suave. Forma das pontas: pirâmides sobre uma base em forma 
de losango que se prolongam terminando numa ponta plana. 
Rolo: diâmetro 3,8 cm, largura 2,7 cm. Cabo: comprimento 

9,5 cm. Peso total: 275 g. 

55,00 €  mais IVA  

Ref. DS55  Rolo dermatológico + impulsionador elástico

Rolo com 96 pontas, que contém no cabo um impulsionador 
elástico. O rolo e o impulsionador são dourados. As pontas 
são como pequenas pirâmides colocadas sobre o rolo de 2,4 
cm de largura. Em aço inoxidável. Acabamentos de alta 
qualidade. Comprimento do cabo e do impulsionador:  5 cm. 
Comprimento total: 12 cm. 

8,45 €  mais IVA  

Maeda®

Ref. MD57   Rolo dermatológico grande 

Rolo dermatológico japonês de tamanho grande de perfeita 
elaboração. Pontas em forma de diamante sobre um rolo de 
aço inoxidável de 4,5 cm de largura. Material: rolo aço 
inoxidável; cabo metal leve. Largura do rolo: 4,5 cm, compri-
mento do cabo: 9 cm.

55,00 €  mais IVA  

Ref. DS54
Rolo dermatológico sem cabo   4,95 €

7



NonDolens®

Ponteiro para massagem de acupontos em aço 
anodizado

Ref. ND120-S  Tamanho S  
13,90 €  mais IVA  
Ref. ND120-M  Tamanho M  
14,50 €  mais IVA 

NonDolens®

Ponteiro para massagem de acupontos em alumínio 
polido

Ref.  ND121-S  Tamanho S                                                
14,90 €  mais IVA   
Ref. ND121-M  Tamanho M 
15,50 €  mais IVA 

NonDolens®

Ponteiro para massagem de acupontos em latão 
cromado
Ref. ND122-S  Tamanho S
16,90 €  mais IVA   
Ref. ND122-M  Tamanho M                                              
17,50 €  mais IVA     
NonDolens®

Ponteiro para massagem de acupontos em latão 
polido
Ref.  ND123-S  Tamanho S                                                
16,60 €  mais IVA  
Ref. ND123-M  Tamanho M 

17,10 €  mais IVA   

TÉCNICAS MANUAIS  PONTEIRO PARA MASSAGEM DE ACUPONTOS DE PENZEL (APM)

Ref. ND121 S/M
Ponteiro para massagem de acupontos  
em alumínio polido   desde 14,90 € 

2

Ref. ND120 S/M
Ponteiro para massagem de acupontos 
em aço anodizado   desde 13,90 € 

1

4

1

2

3

3 Ref. ND122 S/M
Ponteiro para massagem de acupontos  
em latão cromado   desde 16,90 € 

4 Ref. ND123 S/M
Ponteiro para massagem de acupontos  
em latão polido   desde 16,60 € 

Os ponteiros para massagem de acupontos são de 
grande qualidade e têm as seguintes dimensões:
Diâmetro do cabo: 7 mm
Diâmetro da esfera ou ovoide pequena: 3 x 4 mm
Diâmetro da esfera ou ovoide grande: 6 x 7 mm
Comprimento da medida S: 13 cm
Comprimento da medida M: 15 cm
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TÉCNICAS MANUAIS EMPLASTRO QUENTE

Ref. TA91
Moxa con adhesivo Sennenkyu TAIYO 24   
desde 19,60 €

Ref. TS91
Emplastro quente de câmara dupla 
para MTC   desde 4,95 €

Ref. HC90
Emplastro quente de uma 
câmara para MTC   desde 15,50 €
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Thermacura®

Ref. TS91 Emplastro quente de câmara dupla para MTC

Emplastro de auto aquecimento com duas câmaras de 
calor, contém ervas medicinais (Raiz de Angélica, Levísti-
co, Cártamo) e minerais. Auto-aquecimento ao abrir a 
embalagem herméticamente fechada. Duração de calor 
até 8 horas. Aplicação: Limpar a zona do corpo e se 
necessário barbear para aumentar a adesão. Extrair o 
emplastro da embalagem fechada. Amassar ligeiramente 
a câmara de calor. Colocar o emplastro no local desejado 
e retirar após 8 horas. Embalagem com 3 emplastros de 
câmara dupla embalados individualmente. Comprimento / 
largura 6 x 7 cm cada. Pedido mínimo 2 embalagens.

A partir de 2 embalagens  5,25 €  mais IVA  
A partir de 10 embalagens  4,95 €  mais IVA  

HerbaChaud
Ref. HC90  Emplastro quente de uma câmara para MTC

Emplastro de câmara única com mistura de ervas medicinais 
e minerais. Auto-aquecimento por oxidação de ferro após a 
abertura da embalagem herméticamente fechada. Duração 
do calor até 12 horas. Aplicar como ref. TS91.
Comprimento / largura do emplastro 6 x 7,5 cm. Uma 
embalagem contém 6 emplastros embalados individualmente. 
Pedido mínimo 2 unidades.

A partir de 2 embalagens 17,90 €  mais IVA  

A partir de 10 embalagens 15,50 €  mais IVA   

Senefa
Ref. TA91  Moxa con adhesivo Sennenkyu TAIYO 24 
Adesivos de auto aquecimento em forma de cilindro (Ø 2 
cm) para aplicação localizada. Autocolante. Duração de 
calor de 3 horas a 40°C. Uma embalagem contém 24 
adesivos de moxa em blister individuais.

1 embalagem 20,70 €  mais IVA  
A partir de 5 embalagens 19,60 €  mais IVA  
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LÂMPADAS TDP 

LÂMPADAS TDP 
Antecedentes:  TPD é um acrónimo da palavra chinesa "Tending Diancibo Pu", traduzindo: 

espetro electromagnético especial. A lâmpada TDP é um aparelho de medicina, que foi 

inventado por um grupo de cientistas e médicos no Instituto de Pesquisa de silicato de 

Chongqing em 1980. Está comprovada a sua extrema eficácia no tratamento de numerosas 

doenças. Semelhante ao que ocorre com o tratamento de acupuntura, o fluxo de energia 

nos meridianos é influenciado de forma positiva. Os pacientes sentem um calor muito agra-

dável e calmante.

Aprovação:  A lâmpada TDP tem o Certificado CE outorgado pela TÜV SÜD e portanto, está 

aprovada como dispositivo médico, tanto na Alemanha como no Espaço Económico Europeu 

(EEE), de acordo com a Diretiva 93/42/CEE (Produtos Sanitários). Também a FDA, a autori-

dade máxima médica dos EUA, autorizou a sua comercialização. 

Funcionamento: O espetro infravermelho de 2 a 25 micrómetros é especialmente bem absor-

vido pelo corpo humano. Um disco de cerâmica com mais de 30 minerais produz a 280 

graus exatamente essa flutuação de ondas eletromagnéticas. O revestimento do disco está 

composto de: silício (Si), cálcio (Ca), crómio (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobre (Cu), 

zinco (Zn), cobalto (Co), estanho (Sn), boro (B), enxofre (S), selénio (Se), cádmio (Cd), titânio 

(Ti), zircónio (Zr), tungsténio (W), iodo (I ), arsénio (As), sódio (Na), bário (Ba), alumínio (Al), 

molibdénio (Mo), antimónio (Sb), cério (Ce), bismuto (Bi), flúor (F), irídio (Ir), níquel (Ni), 

magnésio (Mg), chumbo (Pb), carvão (C). 

Garantia: A Doc Save® dá 2 anos de garantia. 
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Chongqing Xinfeng
Ref. CX110   TDP-Lâmpada com uma cabeça 
Lâmpada infravermelha mineral com uma cabeça grande (Ø 
16,6 cm). Os discos de irradiação produzem um espetro 
ideal para a terapia com ondas longas. A altura pode ser 
ajustável e tem uma grande amplitude de rotação. Um painel 
digital mostra a duração do tratamento e o tempo total de 
funcionamento. Os discos de cerâmica com minerais são 
trocados ao fim de 1.000 horas de utilização (referência 
CX103). A lâmpada mantém-se estável sobre uma base 
maciça com cinco pés. Possui rodas adequadas para 
parquete e alcatifa. 

199,00 €  mais IVA 

Chongqing Xinfeng
Ref. CX103  Disco de minerais grande

Disco de minerais composto por mais de 30 minerais para as 
lâmpadas TDP de cabeça grande (Ø 16,6 cm). Vida útil efe- 
tiva: 1.000 horas. Peça de reposição para as lâmpadas TDP 
de 1 cabeça (referência CX110) ou de cabeça dupla 
(referência CX111).
 
35,00 €  mais IVA 

1

1 Ref.CX110
Lâmpada - TDP com uma cabeça   199,00 €

2

Ref. CX103
Disco de minerais grande   35,00 €

2



LÂMPADAS TDP   

Ref. CX111
Lâmpada TDP com cabeça dupla e painel digital   259,00 €

1

Chongqing Xinfeng
Ref. CX111  Lâmpada TDP com cabeça dupla e painel 
digital

Lâmpada infravermelha mineral com duas cabeças grandes 
(Ø 16,6 cm). Cada cabeça pode ser articulada e controlada 
separadamente. Os discos de irradiação produzem um 
espetro ideal para a terapia com ondas longas. Um painel 
digital mostra a duração do tratamento e o tempo total de 
funcionamento. Os discos de cerâmica com minerais são 
trocados ao fim de 1.000 horas de utilização (referência 
CX103). A lâmpada mantém-se estável sobre uma base 
maciça com cinco pés. Possui rodas adequadas para 
parquete e alcatifa.

259,00 €  mais IVA 

Chongqing Xinfeng
Ref. CX103  Disco de minerais grande

Disco de minerais composto por mais de 30 minerais para as 
lâmpadas TDP de cabeça grande (Ø 16,6 cm). Vida útil 
efetiva: 1.000 horas. Peça de reposição para as lâmpadas 
TDP de 1 cabeça (referência CX110) ou de cabeça dupla 
(referência CX111).

35,00 €  mais IVA 

1 2

2 Ref. CX103
Disco de minerais grande   35,00 €
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Chongqing Xinfeng
Ref. CX112  TDP-Lâmpada de mesa  
Lâmpada infravermelha mineral - também chamada 
"Lâmpada-chinesa" ou "Lâmpada-TDP" - com uma cabeça de 
tamanho standard (Ø 12,4 cm). Articulada para a frente e 
para trás. Os discos de irradiação produzem um espetro 
ideal para a terapia com ondas longas. Um painel digital 
mostra a duração do tratamento e o tempo total de funciona-
mento. Os discos de cerâmica com minerais são trocados ao 
fim de 1.000 horas de utilização (referência CX103). 
A lâmpada mantém-se estável sobre uma base maciça.

109,00 €  mais IVA

Ref. CX104  Disco de minerais pequeno

Disco de minerais composto por mais de 30 minerais para 
a lâmpada TDP de cabeça pequena (Ø 12,4 cm). Vida útil 
efetiva: 1.000 horas. Peça de reposição para a lâmpada 
TDP de mesa (referência CX112).

28,50 €  mais IVA

UVEX, Alemanha
Ref. DS105  DS105 Óculos de proteção 
Óculos confortáveis para proteção dos olhos contra a luz 
infravermelha. A proteção é efetiva contra a gama completa 
de luz infravermelha (desde 780 nm até 1 mm). O uso de 
óculos de proteção durante a utilização das lâmpadas TDP 
não é exigido por lei. A luz produzida pelas lâmpadas TDP 
é das mais fracas e por essa razão tem um nível de perigo 
muito baixo. No entanto em casos de uso intensivo, 
recomendamos o emprego destes óculos com o fim de 
garantir a sua segurança. Comodidade no uso graças a 
uma haste flexível que não exerce pressão e que pode ser 
ajustada em quatro tamanhos. Estão aptos para serem 
usados sobre os óculos normais. Material: Policarbonato.

14,45 €  mais IVA

5

4

Ref. DS105
Óculos de proteção  14,45 €

4 Ref. CX104
Disco de minerais pequeno   28,50 €

Ref. CX112
TDP-Lâmpada de mesa   109,00 €

5

3
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FISIOTERAPIA  BANDA NEUROMUSCULAR
 

A banda neuromuscular Nondolens é fabricada unicamente com 
materiais de grande qualidade e baixo um estrito controlo de qualidade. 

•  Tape Kinesiológico de grande elasticidade   • Excelente aderência •  Boa compatibilida-
de com a pele  •  Algodão com revestimento acrílico ondulado  •  Transpirável graças à 
circulação do ar pela estrutura permeável do tecido.  •  A permeabilidade da banda permi-
te tomar duche, nadar e praticar desporto.•  Uma muito boa relação qualidade - preço.

BANDA NEUROMUSCULAR

Centro de treino Olímpico de Brandenburgo

Avaliada por vários centros de desporto de 
alto rendimento e utilizada por equipes
profissionais de futebol, andebol, basquete-
bol, voleibol, entre outras modalidades.



FISIOTERAPIA   BANDA NEUROMUSCULAR

1 2
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Ref. ND106 / ND136
Banda Neuromuscular, Typ Pro desde 5,20 €

2

Banda Neuromuscular

Tape Kinesiológico de grande elasticidade. Excelente aderência 
e boa compatibilidade com a pele. Transpirável e resistente à 
água. Algodão com revestimento a acrílico ondulado. A 
propriedade adesiva do revestimento acrílico é ativada pelo 
calor do corpo. A banda pode permanecer no corpo durante 
vários dias. Não contém princípios ativos e está livre de látex.

Ref.  ND100  
Tamanho: 5 cm x 5 m
Cores:  • rosa  • azul  • verde  • amarelo • bege  • preto

1 embalagem 4,99 € mais IVA

A partir de 24 embalagens 4,75 € mais IVA

Ref.  ND130  
Tamanho: 5 cm x 35 m
Cores:  • rosa  • azul  • bege  • preto

1 embalagem 26,95 € mais IVA

A partir de 5 embalagens 25,60 € mais IVA

Banda Neuromuscular, Typ Pro

Tape Kinesiológico de alta elasticidade com uma estrutura de 
grande solidez para alto desempenho. Pensada para lesões nas 
articulações. De tecido rayon, muito resistente aos movimentos de 
alongamento e contração. Excelente aderência e compatibilidade 
com a pele. Transpirável e resistente à água. Com viscose e um 
revestimento de acrílico ondulado que é ativado pelo calor do 
corpo. Transpirável graças à circulação do ar pela estrutura permeá-
vel do tecido. A banda é resistente à água permitindo tomar duche, 
nadar e praticar desporto. Pode ser usada sem problemas durante 
vários dias. Não contém princípios ativos e está livre de látex.

Ref.  ND106  
Tamanho: 5 cm x 5 m
Cores:  • rosa  • azul  • verde  • bege  • cor-de-laranja  • preto 

1 embalagem 5,50 € mais IVA

A partir de 24 embalagens 5,20 € mais IVA

Ref.  ND136  
Tamanho: 5 cm x 35 m
Cores: • rosa  • azul  • verde  • bege  • preto

1 embalagem 31,00 € mais IVA

A partir de 5 embalagens 29,00 € mais IVA

 

1 Ref. ND100 / ND130
Banda Neuromuscular  desde 4,75 €

GRANDE RESISTÊNCIA
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NonDolens®

Cross Tape em três tamanhos

Grelha de fitas adesivas concebida para o tratamento preciso 
de áreas problemáticas. Excelente e forte capacidade 
adesiva, suave e flexível.

Ref. ND101  Tamanho S - Medidas 27 x 21 mm. 1 embala-
gem: 180 Cross Tape, 9 por folha. 
Ref. ND102  Tamanho M - Medidas 36 x 29 mm. 1 
embalagem: 120 Cross Tape, 6 por folha. 
Ref. ND103  Tamanho L - Medidas 52 x 44 mm. 1 embala-
gem: 40 Cross Tape, 2 por folha.

1 embalagem 9,95 €  mais IVA

A partir de 10 embalagens 9,45 €  mais IVA

Ref. XP51  Spray aderente Mueller®  
Spray para a melhoria da aderência das fitas adesivas. 
Pulverizar sobre a pele antes de aplicar as fitas adesivas. 
Incolor e de secagem rápida. Utilizado principalmente em 
correções (descolar e recolocar). Conteúdo: 283 g.

11,68 €  mais IVA

Ref. XP52  Spray dissolvente Mueller®

O spray remove suavemente e completamente os resíduos de 
cola das bandas sobre a pele. O spray contém um óleo que 
nutre a pele e que diminui o efeito de irritação que possa 
surgir. Com cheiro a laranja. Pulverizar o spray sobre o Tape, 
deixar atuar e depois remover. Conteúdo: 283 g.

12,56 €  mais IVA

Ref. ND115  Tesoura Premium

Tesoura de alta qualidade fabricada na Alemanha. Com 
serrilha unilateral para incisão controlada. Permite um 
corte limpo e perfeito, impossibilita desvios laterais.
Também é excelente para arredondar os cantos. Cabo de 
plástico ergonómico e ambidestro com incrustações em 
borracha macia. De aço inoxidável. Comprimento: 20 cm.

13,40 €  mais IVA

Ref. ND101/102/103
Cross Tape tamanhos S, M, L   desde 9,45 € 

Ref. XP51
Spray aderente   11,68 € 

Ref. XP52
Spray dissolvente   12,56 €   

Ref. ND115
Tesoura Premium   13,40 €
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1
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Tamanho S

Tamanho M

Tamanho L
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Ref. ND60  Rolo de automassagem

Rolo especialmente desenhado para a automassagem locali-
zada de braços, pernas, pés, costas, pescoço e outras partes 
do corpo. Pode utilizar-se sobre a mesa, no chão ou contra a 
parede. É uma ferramenta ideal para a recuperação desporti-
va e automassagem para libertar o tecido miofascial. Serve 
para a prevenção da dor muscular e facilitar a recuperação, 
melhorando deste modo o rendimento desportivo. Apto tanto 
para desportistas ocasionais, como profissionais. Peritos em 
medicina desportiva, fisioterapia e preparadores físicos 
recomendam o seu uso. Produto de alta qualidade, livre de 
químicos, hipoalergénico e sem cheiro, fácil de limpar. 
Comprimento: 52 cm. Diâmetro: 15 cm. Peso: 291 gr.

1 rolo 17,50 € mais IVA

A partir de 10 rolos 16,70 € mais IVA

Ref. ND68  Fita de compressão Flossband 
 
Fita de compressão fabricada em látex natural, resistente e  
que respeita a pele. A fita é utilizada para envolver circular-
mente zonas musculares, articulações e tecidos durante um 

espaço de tempo determinado. Uma vez retirada a fita a 
pressão desaparece e o sangue volta a fluir rapidamente. 
Desta forma consegue-se um aumento da mobilidade e a 
dissolução de aderências de tecidos. A Flossband é utilizada 
por atletas com o intuito de:
• melhoria da amplitude de movimentos; 
• melhoria de atividade muscular em e ao redor das articulações;  
• melhoria da circulação sanguínea e com isso recuperação 
mais rápida de microlesões musculares; 
• proteção e prevenção de lesões e inflamações em 
articulações e grupos musculares.

Disponível em duas cores: 
Verde - Resistência média. Espessura 1,30 mm. Largura: 5 
cm. Comprimento: 2,1 m.
Vermelho - Resistência baixa. Espessura: 1,25 mm. Largura: 5 
cm. Comprimento: 2,1 m

1 embalagem 9,90 € mais IVA

A partir de 10 embalagens 8,90 € mais IVA

5

6

Ref. ND60  
Rolo de automassagem  desde 16,70 €

6 Ref. ND68  
Fita de compressão Flossband  desde 8,90 €

50 cm DE COMPRIMENTO
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Ref. ND61 Banda elástica de exercício. Comprimento 2,5 m

As bandas de terapia e ginástica NonDolens são fabricadas 
em látex natural. Podem ser utilizadas numa grande varieda-
de de exercícios de resistência, aumentando a eficácia dos 
mesmos. Ao ser de látex, a sua resistência ao esticar é 
praticamente linear (opondo a mesma resistência durante 
todo o processo de alongamento). Medidas 12,7 cm x 2,5 m.
Disponíveis em 5 níveis de resistência codificados por cores.

Nível 1: amarelo muito baixa  0,15 mm
Nível 2: vermelho baixa  0,20 mm
Nível 3: verde média  0,25 mm
Nível 4: azul forte  0,30 mm
Nível 5: preto muito forte  0,40 mm

Aplicação típica:
Nível 1 ao 2: terapia
Nível 2 ao 4: treino
Nível 5: desporto de competição

A partir de 5 embalagens 5,95 € mais IVA

A partir de 50 embalagens 4,74 € mais IVA

Ref. ND63 Banda elástica de exercício. Comprimento 45,5 m

Banda flexibel fácil de cortar na medida desejada. Ver ref. 
ND61. Medidas 12,5 cm Largura. 45,5 m comprimento.
Disponíveis em 5 níveis de resistência codificados por cores.

Nível 1: amarelo muito baixa  0,15 mm
Nível 2: vermelho baixa  0,20 mm
Nível 3: verde média  0,25 mm
Nível 4: azul forte 0,30 mm
Nível 5: preto muito forte  0,40 mm

Aplicação típica:
Nível 1 ao 2: terapia
Nível 2 ao 4: treino
Nível 5: desporto de competição

Com o aumento da espessura aumenta também a resistência. 
A quantidade de material utilizado condiciona o preço.

Amarelo - 50,00 € mais IVA
Vermelho - 60,00 € mais IVA
Verde - 70,00 € mais IVA
Azul - 80,00 € mais IVA
Preto - 90,00 € mais IVA

Ref. ND63 
Banda elástica de exercício. Comprimento 45,5 m  desde 50,00 € 

Ref. ND61 
Banda elástica de exercício. Comprimento 2,5 m  desde 4,74 € 

1 2

QUALIDADE GARANTIDA
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Ref. ND64  Pegas de exercício para as bandas elásticas 

Conjunto de pegas especialmente desenhadas para trabalhar 
com as bandas de exercício NonDolens. Permitem realizar os 
exercícios com as bandas de forma simples. Uma embalagem 
contém duas pegas. Medidas: 12 cm x 3 cm

6,90 € mais IVA

Ref. ND65  Âncora de porta para fixar as bandas elástica

Utensílio flexível e seguro para fixar as bandas de exercício a 
portas. Permite realizar vários exercícios que de contrário só 
seriam possíveis com a ajuda de outra pessoa.

4,50 € mais IVA

Ref. ND66  Correia têxtil para as bandas elásticas 

Laço duplo para proteger a banda de exercício. Pode ser 
utilizado como asa, laço para o pé, ou para prender a banda 
a um espaldar.

2,90 € mais IVA

Ref. ND69  Barra flexível de exercício. Barra Twist 

A Twist é uma barra de exercícios flexível, portátil e leve, 

existente em 4 níveis de resistência progressivos, com uma 
superfície estriada para uma melhor aderência no uso. É 
utilizada para melhorar a força de preensão e estabilização 
das extremidades superiores dobrando-a, retorcendo-a, ou 
efetuando movimentos de oscilação. Ideal para o fortaleci-
mento dos músculos da mão, pulso e ombro, a reeducação 
neuromuscular, massagens terapêuticas, as artes marciais, e 
o fortalecimento de preensão desportiva. Também foi 
demonstrado através de estudos a sua eficácia no tratamento 
da epicondilite ou cotovelo de tenista.
Comprimento 31 cm, diâmetro 4,5 cm.

Disponíveis em 4 níveis de resistência codificados por cores.
Nível 1: amarelo muito baixa 
Nível 2: vermelho baixa 
Nível 3: verde média 
Nível 4: azul forte 

Dependendo do código da cor o material tem uma flexibilida-
de distinta condicionando a resistência. Aplicação típica:
Nível 1 ao 2: terapia
Nível 2 ao 4: treino

10,90 € mais IVA

3 Ref. ND64  
Pegas de exercício para as bandas elásticas  6,90 € 

3

5

4

6

4 Ref. ND65
Âncora de porta para fixar as bandas elástica  4,50 € 

5 Ref. ND66
Correia têxtil para as bandas elásticas  2,90 €  

6 Ref. ND69  
Barra flexível de exercício. Twist Barra  10,90 € 
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Ref. SE23  
Agulha PREMIUM de aço revestida 
a silicone   desde 9,79 € 

FISIOTERAPIA  PUNÇÃO SECA

3

Ref. HT305  
Luvas descartáveis Peha-soft® 
(sem latex)  Desde 9,45 € 

4

4

Ref. ND19  
Agulha de acupuntura revestida a silicone. 
Tipo coreano.  desde 2,88 €

1

Ref. CD10 
Agulha de aço revestida 
a silicone   desde 3,35 €

2

Ref. ND19  Agulha de acupuntura revestida a silicone. 
Tipo coreano.

Agulha de acupuntura revestida a silicone tipo coreano de 
alta perfeição com cânula. Embalada em cómodos blister 
individuais. Uma embalagem contém 100 agulhas.

A partir de 10 embalagens 2,98 € 

A partir de 50 embalagens 2,88 € 

Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD10 Agulha de aço revestida a silicone

Agulha de aço revestida a silicone com cabo de plástico e 
cânula. Uma embalagem contém 100 agulhas.

                                                   13-25 mm    30-50 mm

A partir de 10 embalagens     3,53 €      3,79 €      

A partir de 50 embalagens     3,35 €     3,60 €

Preço por embalagem mais IVA 

     

Ref. SE23  Agulha PREMIUM de aço revestida a silicone 

Agulha PREMIUM de aço revestida a silicone com cabo de 
plástico J-Type e cânula. Uma embalagem contém 100 
agulhas.

1 embalagem 10,50 €
A partir de 10 embalagens  9,79 € 
Preço por embalagem mais IVA 

Ref. HT305 Luvas descartáveis Peha-soft® (sem latex) 
Luvas descartáveis, de borracha nitrilica, sem pó. Especial-
mente sensíveis ao toque, com micro-textura na ponta dos 
dedos que proporciona uma aderência ideal. Altamente 
elásticas e resistentes a rasgões. Medidas: S = 6 a 7; M = 7 
a 8; L = 8 a 9. A embalagem contém 200 luvas. 

1 embalagem  9,95 €
A partir de 10 embalagens  9,45 €

31

2

PUNÇÃO SECA
A punção seca é uma técnica muito efetiva no tratamento da 
dor miofascial, especificamente no tratamento dos chama-
dos pontos gatilho miofasciais.

É introduzida uma agulha de acupuntura dentro do tecido 
muscular produzindo um efeito mecânico na placa motora 
do músculo e obtendo como resposta uma contração involun-
tária do mesmo.

Podem ser empregues várias agulhas de acupuntura, no entanto 
a Doc Save recomenda três tipos de agulhas. Uma agulha com 
o cabo de aço em espiral sem cabeça e dois tipos de agulha 
com o cabo de plástico. Estas agulhas estão especialmente 
indicadas para o tratamento dos pontos gatilho. São agulhas 
que carecem de cabeça e com o cabo mais rígido, o que 
melhora a sujeição das mesmas. Para além destas característi-
cas estas agulhas têm um revestimento de silicone o que permite 
que a punção seja mais agradável.

As medidas mais utilizadas para esta técnica entre os nossos 
clientes são de 0,25 x 25 mm, 0,30 x 30 mm, 0,25 x 40 
mm, 0,30 x 40 mm e 0,30 x 50 mm. Para outras medidas 
ver as páginas 9, 15 e 16.



Ref. ND8
Agulha de aço sem revestimento com cabo de 
aço em espiral, tipo coreano  desde 2,37 €
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6 Ref. CD5 
Agulha de aço sem revestimento, com cabo 
de metal rígido  desde 2,98 €

FISIOTERAPIA  EPI / EPTE

Ref. HT305  
Luvas descartáveis Peha-soft® 
(sem latex)  Desde 9,45 € 

5

EPI (ELETRÓLISE PERCUTÂNEA INTRATECIDULAR)
EPTE (ELETRÓLISE PERCUTÂNEA TERAPÊUTICA)

A  eletrólise percutânia, tanto a intratecidular (EPI ® ), 
como a terapêutica (EPTE ®) são técnicas de fisiotera-
pia minimamente invasivas que consistem na 
aplicação eco-guiada de uma combinação de corren-
tes galvânicas e micro-correntes através de agulhas 
de acupuntura, no tecido lesionado, produzindo um 
processo inflamatório de carácter local o que permite 
a fagocitose e a reparação do tecido suave afetado 
(tendão, ligamento, músculo, etc.)

NonDolens®
Ref. ND8 Agulha de aço sem revestimento com cabo de 
aço em espiral, tipo coreano

Excelente agulha para EPI/ EPTE, com grande condutividade 
para facilitar o trânsito da corrente galvânica. O cabo em 
espiral dá uma maior estabilidade à agulha. Ao utilizar-se em 
técnicas onde a agulha é manipulada e existe o risco de rutura 
da agulha, recomendamos agulhas de tipo coreano porque a 
agulha e o cabo são um único fio. Recomendamos um diâmet-
ro de 0,30 mm. Graças ao seu bom afiado estas agulhas 
penetram no tecido cutâneo com menos dor. Uma embalagem 
contém 100 agulhas. Medidas recomendadas: 0,30 x 30 mm 
- 0,30 x 40 mm - 0,30 x 50 mm - 0,35 x 75 mm

A partir de 10 embalagens  2,48 € 

A partir de 50 embalagens  2,37 €
Preço por embalagem mais IVA

Ref. CD5 Agulha de aço sem revestimento com cabo de 
metal rígido
Agulha para EPI/ EPTE, de aço de primeira qualidade com cabo 

de metal rígido com uma muito boa relação qualidade-preço.
Este tipo de cabo permite uma manipulação especialmente 
exacta da agulha. Uma agulha por câmara de blíster. Esteriliza-
da com óxido de etileno. Para esta técnica são recomendadas 
agulhas de 0,30 de diâmetro.

A partir de 10 embalagens    3,38 € 

A partir de 50 embalagens    3,21 €  
Preço de embalagem mais IVA

HARTMANN®
Ref. HT4 Toalhetes Soft-Zellin 60 x 30 mm 
Toalhetes impregnados de álcool isopropanol a 70% para a 
desinfeção da zona de punção. Limpeza e desinfeção da 
pele saudável.  Medida 60 x 30 mm, dobrada a 30 x 30 mm. 
Embalado individualmente numa embalagem selada. 

3,14 €  mais IVA

Outros produtos de desinfecção para as técnicas EPI e EPTE na 
pág. 27.

6

5

7 Ref. HT4  
Toalhetes Soft-Zellin 60 x 30 mm
3,14 € 

7

 30 - 50 mm
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QUALIDADE PREMIUM

FISIOTERAPIA  CREMES E ÓLEOS

Ref. FX3
Óleo de Amêndoas Doces  desde 13,14 €

3

Ref. FX1
Creme de Aloe Vera   desde 14,13 € 

1

3

1

2

Doc Save®

Ref. FX1  Creme de Aloe Vera

Creme para massagens enriquecido com Aloe Vera. Apto para 
todo o tipo de pele, hidrata e suaviza após a sessão de 
massagem. O creme de Aloe Vera é muito rentável já que com 
pouca quantidade dá para cobrir uma ampla zona corporal, 
permitindo sessões de massagem de longa duração. Elaborado 
com componentes de máxima qualidade é ideal para o cuidado 
da pele, tanto do paciente como do terapeuta que o aplica. 
Ingredientes principais: óleo medicinal de alta qualide e extrato 
natural de Aloe Vera ou Aloe Barbadensis Miller.

1 embalagem (1.000 + 50 ml)  15,70 €  mais IVA

A partir de 6 embalagens 14,13 € mais IVA

Ref. FX2  Creme de Arnica Montana

Creme de massagem de alta qualidade com extratos de 
Arnica Montana, Castanha da Índia, Calêndula e Aloe Vera. 
Anti-inflamatório por excelência. A Arnica Montana estimula 
o metabolismo, apoia a construção muscular, estimula a 
circulação sanguínea e reduz a inflamação. A 

Castanha da Índia e a Calêndula são anti-inflamatórios e 
descongestionantes. O Aloe Vera hidrata. O creme de massa-
gem é muito rentável: com uma pequena dose pode cobrir 
uma zona ampla do corpo e ao mesmo tempo permite uma 
sessão de massagem de longa duração. 

1 embalagem (1.000 + 50 ml)  19,50 € mais IVA 

A partir de 6 embalagens 17,55 € mais IVA 

Ref. FX3  Óleo de Amêndoas Doces  

Óleo puro de excelente qualidade obtido a partir da primeira 
prensagem a frio. Excelente para tratamentos de massagens, 
mesmo para massagens de longa duração. Ideal para 
tratamentos anti-age por ser regenerador cutâneo pelo seu alto 
teor em vitamina E, com propriedades antioxidantes e 
hidratantes. Não contém perfumes, pelo que é apropriado 
para utilizar em combinação com óleos essenciais para 
tratamentos alternativos. Origem vegetal. Ingredientes: 100% 
óleo de amêndoa doce retirado na primeira prensagem a frio.

1 embalagem (1.000 ml)  14,60 € mais IVA 

A partir de 6 embalagens 13,14 € mais IVA

CREMES E ÓLEOS  

A Doc Save utiliza produtos da mais alta gama. A nossa 
qualidade está justificada pela baixa proporção de diluentes 
utilizados e pelo cuidado na seleção dos seus princípios ativos. 
Ao ser um produto menos diluído, é necessária uma quantida-
de mais pequena para o mesmo trabalho, conseguindo-se uma 
grande rentabilidade.
A grande qualidade dos princípios ativos, não só aumenta a 
efetividade dos tratamentos, mas também consegue que o 
efeito prevaleça por mais tempo. Todos os cremes e óleos da 
Doc Save estão pensados também para o cuidado da pele 
do terapeuta. Contêm um aroma agradável e ligeiro, 
inclusivamente após o uso continuado.

Ref. FX2
Creme de Arnica Montana desde 17,55 €

2
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Ref. FX4  Óleo de massagem
Este óleo é composto de uma mistura equilibrada de óleos de 
origem vegetal de máxima qualidade, como o óleo de 
amêndoas doces, e vitamina E. Ao incorporar este tipo de 
óleo nas massagens adicionamos o cuidado da pele, 
dotando-a de nutrientes como a vitamina E, essencial para a 
regeneração cutânea. Na sua composição não contém 
perfumes, pelo que é apropriado para a utilização em 
combinação com óleos essenciais para a realização de 
tratamentos alternativos.

1 embalagem (1.000 ml)  13,30 € mais IVA

A partir de 6 embalagens 11,97 € mais IVA 

Ref. FX5  Creme Criogênico extra frio

Creme vasoconstritor com um efeito extra frio. Possui uma 
elevada concentração de princípios ativos, o que o torna num 
creme realmente efetivo para tratamentos de frio. Contém aloe 
vera, mentol e álcool. Excelente relação qualidade preço já que 
com uma pequena quantidade se obtêm resultados ótimos. Ideal 
como recuperador muscular. O seu efeito frio dá alivio e descon-

gestiona as zonas do corpo sobrecarregadas pelo esforço físico.

1 embalagem (1.000 + 50 ml)  34,40 € mais IVA

A partir de 6 embalagens 30,96 € mais IVA 

Ref. FX6  Creme Oliva e Amêndoas doces

Excelente creme para massagens de longa duração enriqueci-
do com extratos naturais de plantas com propriedades regene-
rativas como Azeite extra virgem, óleo de Amêndoa Doce 
obtido na primeira prensagem a frio, Calêndula e Aloe Vera. 
O resultado é um creme de alta qualidade, regenerante, 
altamente emoliente e hidratante. Rico em vitamina E,  excelen-
te antioxidante natural. Este creme especial está livre de parafi-
nas, parabenos e isotiazolonas. Para melhor conservação do 
produto, fechar o recipiente após cada utilização e manter 
resguardado da luz solar.

1 embalagem (1.000 + 50 ml)  21,10 € mais IVA 

A partir de 6 embalagens 18,99 € mais IVA 

Ref. FX9  Dispensador   

Dispensador para frascos de 1 litro. Facilita a extração do 
óleo ou creme do recipiente. Fácil de usar com uma só mão.

0,95 €  mais IVA  

FISIOTERAPIA  CREMES E ÓLEOS
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5 Ref. FX5
Creme Criogênico extra frio   desde 30,96 €

 10 % DE DESCONTO 

A PARTIR DE 6 EMBALAGENS

Ref. FX4
Óleo de massagem  desde 11,97 €

4

Ref. FX9
Dispensador   0,95 € 

7

4

6 Ref. FX6  
Crema Oliva  desde 18,99 €
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