Dê asas
às suas
pernas
Meias de
compre ssão
invisível
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A Doença Venosa Crónica (DVC) é uma doença crónica e evolutiva, que
afeta as veias das pernas que têm como função transportar o sangue até
ao coração.
Quando não é identificada e controlada a tempo podem desenvolver-se
várias complicações que afetam significativamente a qualidade de vida
das pessoas.

Em Portugal a DVC afeta

35

%

DA POPULAÇÃO
ADULTA
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MILHÕES

SÃO MULHERES COM
MAIS DE 30 ANOS.

70.000
NOVOS CASOS
DIAGNOSTICADOS
TODOS OS ANOS

Fonte: adaptado de www.alertadoencavenosa.pt
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Principais fatores de risco:
Género feminino

Alterações hormonais

Gravidez

Exposição ao calor

Idade

Predisposição familiar

Obesidade

Muito tempo na mesma
posição (sentada ou pé)

Quem deve utilizar
meias e collants de compressão?
Todas as pessoas que tenham sintomas e sinais da DVC

Todas as mulheres que queiram prevenir o envelhecimento
precoce das pernas

Sensação de pernas cansadas e pesadas
Derrames e varizes
Dor nas pernas
Comichão
Pés e tornozelos inchados
Pernas dormentes
Cãibras nocturnas
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Como funcionam
as meias de compressão?
Todos os modelos têm compressão graduada ascendente, mais forte no
tornozelo e diminuindo gradualmente à medida que sobem a perna,
facilitando o retorno do sangue ao coração, contrariando o efeito da
gravidade.

Compressão e Deniers
Os valores de compressão são expressos em milímetros de mercúrio (mmHg) referem-se ao valor de compressão da meia ou collant no tornozelo de acordo com
os regulamentos internacionais para dispositivos médicos.
Os Deniers e os valores de compressão não são comparáveis. Os Deniers medem
a densidade de determinado tecido.

Os produtos IBICI® e Segreta by
IBICI® têm a certificação da marca
Italian Legwear – um toque de
excelência.
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IBICI uma marca superior:
Acabamentos superiores
Tecnologia & Benefícios
patenteados

Durabilidade
		

Sortido completo

Calcanhar Anatómico garante a eficiência elastocompressiva
independentemente dos movimentos da perna, proporcionado uma
sensação de conforto e bem-estar permanente.

Tratamento
Antimicrobiano
proporciona conforto,
frescura e protecção
aos têxteis

Lycra = Elastano
Fibra com elevada
elasticidade, essencial
para uma ajuste perfeito
ao corpo

Não utilização
de substâncias nocivas
durante o processo
de tingimento
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Retêm a
 compressão
adequada até 40 ciclos
de lavagem (desde que
as instruções de uso
e manutenção
sejam respeitadas)

Todos o
 s produtos
IBICI® são
dispositivos
médicos classe I

Silhouette Derm
COLLANTS E MEIA ATÉ À RAIZ DA COXA, MALHA LISA
A linha Silhouette Derm é produzida com o fio inovador Meryl Derm®
com Ácido Hialurónico, que hidrata e melhora a elasticidade da pele.
Efeito modelador nas ancas, adelgaçante e anti celulite.
No modelo meia até à raiz da coxa o silicone é autoaderente
e analérgico
Perfil consumidora: Mulher 30-55 anos que além de
procurar os benefícios terapêuticos da compressão
quer expor as pernas com uma bonita meia. Gostariam
de aproveitar o uso para melhorar a aparência das
suas pernas.

COLLANT 70

21 NOISETTE

NATURE

Fio inovador MERYL DERM ®
com ácido hialurónico

COLLANT 120

NERO

36 CHAMOIS

NERO

STAY UP 120

21 NOISETTE

36 CHAMOIS

NERO

Útil na presença das primeiras manifestações da insuficiência venosa
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Transforme
as suas
pernas
Fio inovador MERYL DERM ®
com ácido hialurónico

Silhouette Derm
com te c n ol ogia
exc l u siva
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MEI AS D E CO MPR ESSÃO I N VI S Í VE L

Stay Up
MEIA ATÉ À RAIZ DA COXA, MALHA DE REDE
Silicone Autoaderente Analérgico (reduz o risco de alergias)

Gravidez

Útil para as veias capilares
dilatadas e para veias varicosas,
inclusive durante a gravidez

Perfil consumidora: Mulher 30-60 anos que
necessita de prevenir e controlar as pernas pesadas
e cansadas, com uma meia feminina e confortável.

STAY UP 140
21 NOISETTE

36 CHAMOIS

NERO
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Young
COLLANT, MALHA DE REDE, TAMBÉM DISPONÍVEL EM OPACO
A linha Young é produzida com o fio microfibra para maior conforto
e suavidade, com efeito modelador nas nádegas.

Perfil consumidora: Mulher 35-70 anos que
procura prevenir e controlar as pernas pesadas e
cansadas sem prescindir de utilizar collants bonitos
e confortáveis.

COLLANT 70

21 NOISETTE

36 CHAMOIS

COLLANT 140

NERO

21 NOISETTE

36 CHAMOIS

NERO

COLLANT 70 OPACA

NERO

Útil para prevenir e tratar as pernas pesadas e inchadas
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Super Calibrato
COLLANT, MALHA DE REDE
Collant no formato Queen Size
Collant mais largo nas ancas, nas coxas e no abdómen para uma maior
adaptação ao corpo.

Útil para as veias capilares
dilatadas e para veias varicosas

Perfil consumidora: Mulher com maior perímetro
nas ancas e nas coxas e que necessita de prevenir
e controlar as pernas pesadas e cansadas. Collant
muito confortável por ser adaptado a esta
fisionomia.

COLLANT 140
21 NOISETTE

36 CHAMOIS

NERO
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Meias AD
MEIAS ATÉ AO JOELHO, MALHA DE REDE
Cós mais largo para maior conforto

Gravidez

Útil para pernas inchadas e para
tratar as primeiras manifestações
da insuficiência venosa, inclusive
durante a gravidez

MEIAS 140
21 NOISETTE

36 CHAMOIS

Perfil consumidora: Mulher 35-70 anos que
necessita de prevenir e controlar as pernas pesadas
e cansadas duma forma confortável.

NERO
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Punta Aperta
MEIAS ATÉ AO JOELHO E MEIA ATÉ À RAIZ DA COXA,
COM BIQUEIRA ABERTA, MALHA DE REDE
Banda de Silicone Autoaderente Analérgico
Perfil consumidora: Mulher 30-60 anos que
necessita de prevenir e controlar as pernas pesadas
e cansadas e usa calçado aberto à frente ou
sandálias.

MEIAS AD PUNTA APERTA

21 NOISETTE

STAY UP PUNTA APERTA

36 CHAMOIS

21 NOISETTE

36 CHAMOIS

NERO

Útil para as veias capilares dilatadas e para veias varicosas,
inclusive durante a gravidez
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Maman
COLLANT DE COMPRESSÃO GRÁVIDA, MALHA DE REDE
Collant de gravidez com sustentação anatómica da barriga,
especialmente concebido para grávidas

Gravidez

Útil para as veias capilares
dilatadas e para veias varicosas,
inclusive durante a gravidez

COLLANT 140
21 NOISETTE

36 CHAMOIS

Perfil
consumidora:
Mulher
grávida
que
necessita dum suporte confortável da barriga e
simultaneamente diminuir a sensação de pernas
pesadas e cansadas.

NERO
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Plus
MEIAS E COLLANT DE COMPRESSÃO, MALHA DE REDE
Gama aconselhada para problemas de maior gravidade devido à forte
compressão

Perfil consumidora: Mulher com problemas mais
graves da doença venosa crónica

MEIA 280 PLUS

COLLANT 280 PLUS

CARAMEL

CARAMEL

Útil para as veias capilares dilatadas e para veias varicosas,
inclusive durante a gravidez
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GAMAS E VARIEDADES
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COMO ESCOLHER O TAMANHO CORRETO?
M e i as até
ao Jo e lho
( A D)

Co llants
e Stay Up

S up e r
Cal i b rato

ALTURA
(CM)

TAMANHO
SAPATO

PESO
(KG)

ALTURA
(CM)

TAMANHO
SAPATO

PESO
(KG)

ALTURA
(CM)
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IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO
DA MEIA E COLLANT
Os produtos Segreta By IBICI têm identificado o respectivo tamanho
na meia e collant. Esta identificação é feita através de um pequeno
fio, existente na cintura, na biqueira ou junto à banda de silicone
dependendo do tipo de modelo.
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MEIAS DE COMPRESSÃO MASCULINAS
IBICI disponibiliza uma linha de meias
masculinas, uma coleção estudada para
homens que querem estar na moda
sem abdicar do seu bem-estar. Uma linha
de meias de compressão graduadas,
inovadoras em termos de conceito,
de fios e técnicas aplicadas, capazes
de oferecer uma agradável sensação de
bem-estar, energia e leveza.
Desenvolvidas para aqueles que ficam
em pé ou sentados por longas horas em
áreas restritas enquanto viajam ou apenas
trabalham diariamente numa secretária.

Meias de compressão relaxantes, em
algodão ou poliamida, com efeito bacteriostático, antimicrobiano e termorregulador.
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Skywalk
MEIAS ATÉ AO JOELHO

PRETO

CINZENTO

Meia de compressão, com efeito bacteriostático
e antimicrobiano – 140 (16/20 mmHg)
Meia de apoio relaxante em algodão, com fios LYCRA®
e Q-Skin® com efeito bacteriostático na meia. Com
calcanhar anatómico e banda de conforto macio.

AZUL

Útil para prevenir e tratar as pernas pesadas e inchadas

Skywalk Light
MEIAS ATÉ AO JOELHO

PRETO

AZUL

Meia de compressão, com efeito bacteriostático
e antimicrobiano – 70 (11/14 mmHg)
Meia energética com Supplex, um fio semelhante ao
algodão, suporte para os pés com Resistex, um fio
de prata com efeito antimicrobiano na meia. Com
calcanhar anatómico e cós alto para maior conforto.

Ação Anti-Fadiga

Perfil consumidor: Homens 30-60 anos que precisam duma meia de compressão para usar diariamente, que lhes proporcione
conforto e bem-estar ao logo do dia. Podem ser utilizadas em trabalho ou lazer (p.ex.. caminhadas) 7 dias por semana.
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Repomen
MEIAS ATÉ AO JOELHO
Meias de compressão com cós
muito suave e confortável –

PRETO

140 (16/20 mmHg)

CINZENTO

AZUL

Perfil consumidor: Homens 40-70 anos que precisam duma meia
de compressão clássica para usar diariamente, que lhes proporcione
conforto e bem-estar ao logo do dia.

COMO ESCOLHER O TAMANHO CORRETO?
As meias Skywalk Light, Skywalk e Repomen são a melhor resposta
para o conforto e elegância diários e estão disponíveis em 3 cores (Preto,
Azul e Cinzento) e 5 tamanhos:
Tamanho		

XS		S		M		L		XL

Nº Calçado		37/38		39/40		41/42		43/44		45/46
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Dê asas
às pernas

e ao seu negócio
VAMOS
EXPLORAR ESTA

oportunidade

ELEVADO POTENCIAL
MAIS DE 3 MILHÕES
DE PORTUGU ESES
2 MILHÕES DE MU LHERES
COM MAIS DE 30 ANOS
RECRUTAMENTO
DE NOVAS CONSUMIDORAS
FACILITADOR
DE CROSS- SELLING
COM CATEGORIAS
RELEVANTES

A MELHOR
PARCERIA

de negócio
PRODUTOS INOVADORES
E DIFERENCIADORES
RENTABILIDADE
EL EVADA
INCENTIVOS DE SELL OUT
À EQUIPA
VISIBILIDADE
NO PONTO DE VENDA
INVESTIMENTO
NAS REDES SOCIAIS

MERCADO COM
ELEVADO PODER
DE CRESCIMENTO

As meias e collants IBICI são dispositivos médicos classe i. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização antes de usar. Em caso
de dúvida consulte o seu farmacêutico. Distribuído em Portugal por CPCH, lda tel.: 214 449 630 – www.cpch.pt. (ref: SEG CATG / IBICI Agosto 2020)

