
Curiosidades & Dicas, Lda.
Catálogo de Gadgets, Saúde e Bem-estar



A Curiosidades & Dicas, Lda. é uma empresa com 5 anos de mercado, que conta com uma estrutura sólida e um projeto de crescimento
delineado, sendo já uma referência a nível nacional em soluções de poupança de água e energia. Comercializamos e distribuímos os nossos
produtos para todo o país, exportando também para Espanha, França, e Inglaterra, contando atualmente com mais de 70 revendedores.

Cumulativamente, a sustentabilidade da nossa empresa, aliada a um mercado em forte expansão, levaram-nos a postar na linha bem-estar e saúde e nos produtos vistos na
TV, e em vários gadgets úteis e inovadores para os consumidores. Somos uma empresa que se rege por valores de honestidade, pratica um excelente pós-venda, e ama o
que faz, que é simplesmente servir bem os clientes.

Sobre nós

Sede:
Rua Visconde da Coriscada nº 112
6200-077 Covilhã
Latitude: 40.2809212
Longitude: -7.5034091

Contactos
Telefone: 275 082 502
Telemóvel: 932 953 992
E-mail: geral@curiosidadesedicas.com

Website: www.curiosidadesedicas.com

Loja online: www.dicasdepoupanca.pt
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Curiosidades & Dicas, Lda. Chapéu de Chuva

Guarda-Chuva Invertido

www.curiosidadesedicas.com | www.dicasdepoupanca.pt | geral@curiosidadesedicas.com | 932 953 992 | 275 082 502 3

https://youtu.be/7nA22qLBmRc

Finalmente um chapéu de chuva diferente de todos os que já viu, abre
ao contrário e é mais resistente do que um guarda-chuva normal.
Devido ao novo mecanismo de fecho nunca mais se molhará, mesmo
quando entra ou sai do carro.

Um guarda-chuva que abre ao contrário tornando prático a seu uso. É
composto por um revestimento especial que repele a chuva, o guarda-
chuva mantem-se seco em todas as ocasiões.

Resistente ao vento
O guarda-chuva invertido suporta condições climáticas adversas,
tornando-o no guarda-chuva mais resistente que já teve.

Nanotecnologia
O guarda-chuva invertido é revestido com nanotecnologia, fazendo
com que a chuva seja repelida e não é absorvida pelo material,
portanto não acumula nem absorve humidade e líquidos.

Assista ao vídeo em:

https://youtu.be/7nA22qLBmRc
https://youtu.be/7nA22qLBmRc


Curiosidades & Dicas, Lda. Chapéu de Chuva

Guarda-Chuva Invertido
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€24,90

Modelos disponíveis
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Curiosidades & Dicas, Lda. Chapéu de Chuva

Guarda-Chuva Invertido
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• Guarda-chuva invertido de dupla camada com um design inovador, no qual o lado
molhado do guarda-chuva fica virado para dentro quando fechado, expondo apenas
o lado seco

• Requer pouco espaço para abrir, adequado para entrar e sair facilmente do seu
carro em dias de chuva, mantendo o interior do carro seco e limpo

• Proteção UV

• O cabo ergonómico é confortável de segurar em todas as posições



A saúde e o bem-estar dos nossos clientes começou também a ser uma preocupação para
nós. Apresentamos diversas soluções acessíveis a qualquer carteira para começar a dar ao
seu corpo o mimo e respeito que ele merece! Esta gama de produtos é já um sucesso de
vendas!

Curiosidades & Dicas, Lda.

Saúde e Bem-estar
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Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Almofada de Massagem
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Comprar a Almofada de massagem Relax Cushion ao melhor preço. A Relax
Cushion é a almofada de massagem que vibra mais versátil do mundo. A
Relax Cushion funciona a pilhas, por isso pode usá-la onde quiser.

A função de massagem da Relax Cushion tem duas definições de velocidade. Pode utilizar esta almofada de
massagem para reduzir a dor no pescoço e costas. A Relax Cushion é muito fácil de usar. Pode usá-la no seu carro,
na cama, no sofá, etc. A Relax Cushion é uma almofada japonesa completamente adaptável. Esqueça o stress
durante um tempo. A Almofada de massagem Relax Cushion está aqui para lhe trazer momentos incríveis de
relaxamento e de conforto.

Preço: €29,90

Promoção: €19,90



Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Bengala Dobrável com LED
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Preço: €29,90

Promoção: €23,74

Já se encontra disponível a revolucionária bengala dobrável com
LED e pé pivotante Canestrong! Uma bengala de metal leve e
resistente, que é ideal para pessoas idosas ou com mobilidade
reduzida.

Esta bengala com luz proporciona grande apoio e segurança, graças à base,
que assenta em 4 pontos de apoio antiderrapantes, que a mantêm na posição
vertical. Além disso, as 6 luzes LED iluminam o caminho enquanto anda
(funciona a pilhas: 4 x LR44, incluídas). Fácil de dobrar. Altura regulável (5
posições: aprox. 84 - 87 - 90 - 93 - 96 cm). A base e a pega são fabricadas em
plástico. A pega está envolta em espuma viscoelástica. Diâmetro do pé aprox.:
9 cm.



Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar
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Evite a dor e as posturas incorretas com o suporte magnético para as costas Dr Gem! Este corretor de
postura oferece um ótimo suporte e inclui 12 ímanes (400 g) que se encontram localizados
estrategicamente para evitar dores nas costas.

É ideal para manter uma postura correta, melhorar o fluxo sanguíneo e relaxar os músculos. Unissexo. Fabricado em neopreno respirável (45%), poliéster
(35%) e algodão (20%). Com faixas ajustáveis. O contorno da cintura tem um fecho de gancho para obter a medida pretendida: 70-92 cm (M), 95-117 cm (L)
e 102-124 cm (XL).

Preço: €24,90

Promoção: €19,90

Colete Magnético para Costas Dr Gem



Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Joelheira de Compressão BeActive
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Preço: €24,90

Promoção: €19,90

Sinta um alívio com esta joelheira de compressão. É prática de utilizar e discreta!

A Joelheira Compressão BeActive Activa T ajuda a aliviar a dor lombar e ciática. É muito fácil de utilizar e fica
discreta por baixo da roupa. Pode ser utilizada tanto na perna esquerda como na perna direita. A almofada de
pressão presente na joelheira aplica uma pressão numa zona específica que proporciona o alívio das dores de
costas. É muito confortável para utilizar até quando está no trabalho ou a praticar exercício físico!

Vendemos atualmente mais de 100 joelheiras por mês com resultados garantidos. Asseguramos o alívio de todas
as dores do corpo. O íman incluído aumenta o magnetismo do corpo, ajudando ao melhoramento da circulação
sanguínea e a aliviar as dores. Garantimos a 100% que se vai sentir outra pessoa! Não, não é nenhum milagre,
mas quase, o comportamento dos clientes perante este produto é muito excelente. Caso não verifique as
melhoras devolvemos o que investiu, mas tem de utilizar o máximo de horas possíveis, de manha á noite. Caso
tenha Pace-Maker não deve utilizar este produto.

Características
• Tamanho único (circunferência da barriga da perna: de 31,75 cm a 45,72 cm).
• Joelheira de compressão.
• Cómodo até para utilizar no trabalho ou durante o exercício físico.
• Unissexo.
• Ajuda a aliviar a dor lombar e a dor ciática.
• Reduz a dor a curto prazo.
• Funciona em ambas as pernas.
• Discreto e fácil de esconder sob a roupa.
• De fácil utilização.
• Material: neopreno.
• Lavar apenas à mão.



Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Palmilhas de Gel
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As novas palmilhas de Gel ajudam a prevenir que os seus pés fiquem
cansados e doridos. Foram especialmente desenvolvidas para as suas
necessidades.

Quer seja para aproveitar mais um dia de compras, desfrutar de um passeio em família ou de uma
rápida caminhada no quarteirão, as nossas novas palmilhas de gel suportam os seus pés, para que se
sinta confortável ao longo de todo o dia. Com estas palmilhas nos seus pés, pode exercitar-se
durante ainda mais tempo. Este produto inovador absorve o impacto e reduz a pressão sobre as
articulações.

A sua tecnologia suaviza o impacto quando os seus pés entram em contacto com o chão e oferece
suporte ao longo de todo o dia. Especialmente útil se o seu trabalho implica que fique muitas horas
de pé. Assim, o seu dia de trabalho poderá durar o tempo que precisar.

Características
• O conforto dos pés e conveniência a cada passo.
• Oferecem apoio durante todo o dia.
• Adaptam-se ao seu pé.
• Protegem os pés dos impactos.
• Diminui a sensação de fadiga.
• Com GEL ativo.
• Projetado para caber qualquer sapato, bastando recortar a palmilha para o tamanho que deseja.

Preço: €12,50

Promoção: €10



Compre os chinelos Relax Gel ao melhor preço! Vai-se
sentir a caminhar nas nuvens.

Descubra o conforto definitivo com os chinelos Relax Gel! As solas com gel
têm um efeito anti-fadiga e eliminam o impacto ao caminhar e a sobrecarga
quando está de pé. Os chinelos Relax Gel aliviam a pressão sobre os pés,
tornozelos, pernas, joelhos e a zona lombar. O gel anti-fadiga dos chinelos
Relax Gel dá ao pé o apoio e a firmeza necessários. Os chinelos Relax Gel são,
sem dúvida, a solução perfeita para os seus pés. Somos a única entidade em
Portugal a comercializar o tamanho XS!

Tamanhos
• S / M / L

Cores
• Castanho
• Castanho escuro

Medidas aproximadas
• Tamanho S: 37-38
• Tamanho M: 39-41
• Tamanho L: 42-44

Combata a fadiga dos pés com ajuda destes chinelos
viscoelásticos Relax Foam!

Estes chinelos são cómodos, suaves e quentes. As palmilhas são fabricadas
em material viscoelástico que reduz a pressão e o impacto ao caminhar. Com
um fecho de velcro e solas de borracha. Fabricadas num tecido suave e
aveludado. Os chinelos são excelentes para cuidar dos seus pés!

Tamanhos
• S / M / L

Cores
• Preto

Medidas aproximadas
• Tamanho S: 37-38
• Tamanho M: 39-41
• Tamanho L: 42-44

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Chinelos Relax Gel Chinelos Relax Foam
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Preço: €20

Promoção: €14,90
Preço: €24

Promoção: €19,90



O chuveiro ZEN permite-lhe ter um sistema de hidromassagem na sua própria casa! Ideal para quem se preocupa com os
Cuidados do corpo.

O chuveiro contem esferas cerâmicas que rompem as moléculas da água de modo semelhante ao que ocorre nas cascatas e correntes de água, libertando grandes
quantidades de iões negativos. A purificação da água tem várias vantagens para a saúde, como o relaxamento dos músculos, o favorecimento da função respiratória, ou a
diminuição da fadiga e ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar geral.

O chuveiro ZEN é um dos nossos produtos mais vendidos, e o testemunho dos clientes tem sido fantástico! Já temos este chuveiro instalado em diversas cabeleireiras que
pretendem modernizar os seu salões, e mimar ainda mais o cabelo dos seus clientes. Também temos o produto instalado em casas de banho em diversos hotéis. O
feedback dado tem sido igualmente bastante positivo, pois os benefícios são notados logo a partir da primeira lavagem.

Importamos atualmente em média 500 unidades a cada 3 meses. Adquira este chuveiro e o seu banho vai ser inesquecível!

Confira todas as vantagens do Chuveiro ZEN
• Proporciona uma massagem profunda da pele
• Ajuda a eliminar maus odores
• Tem um efeito humectante prolongado devido à penetração na pele das micromoléculas de água
• Devido à micronização da água, liberta de modo natural uma enorme quantidade de iões negativos bastante benéficos.
• Limpa, tonifica, hidrata, e desinfeta a pele e o cabelo
• Ioniza a água e elimina o cloro
• retira a caspa rapidamente, deixe de gastar dinheiro em champôs
• O seu uso continuado alivia a dermatite atópica e a psoríase
• É um produto recomendado para peles sensíveis e/ou alérgicas

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Chuveiro ZEN
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Preço: €24,90

Promoção: €19,90
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Chuveiro ZEN
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Já temos este chuveiro aplicado em bastantes cabeleireiros e centros de estética!



O Chuveiro LED muda de cor consoante a temperatura da água, proporcionando alegria e cor ao seu banho. O Chuveiro LED também é útil
para saber instantaneamente qual a temperatura da água. Não serão necessárias pilhas ou adaptadores, já que as luzes são ativadas
simplesmente com o poder da água. Sem dúvida que esta é uma das invenções para casa de banho mais interessantes e úteis.

Alterações de temperatura repentinas já não vão ser uma surpresa, pois saberá qual a temperatura da água a todo o momento através da sua cor. O Chuveiro muda de cor
dependendo da temperatura da água e não precisa de pilhas nem de adaptadores. Ideal para casas com crianças: para além de oferecer uma luz divertida no duche, o
Chuveiro ajuda-o a saber instantaneamente qual a temperatura da água, evitando água escaldante ou mudanças repentinas para água fria.

O Chuveiro Led é muito romântico quando as luzes da casa de banho estão desligadas ou fracas, pois pode ver as luzes da água de forma mais intensa, enquanto desfruta
um banho relaxante com o seu parceiro. O Chuveiro LED cria um efeito decorativo único e inovador em qualquer casa de banho.

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Chuveiro LED
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Preço: €19,90

Promoção: €14,90

Instalação
O Chuveiro LED é fácil de instalar. Só tem de remover o seu chuveiro atual e atarraxar
o inovador Chuveiro LED. Depois estará pronto a usar. É tão simples quanto isso!

Indicador de temperatura
As luzes são ativadas através da pressão da água e indicam a temperatura da água.

Características
• Muda de cor dependendo da temperatura da água
• Sistema compatível com todos os chuveiros padrão da UE
• Indica o limite de temperatura da água através de cores diferentes
• Nós fornecemos-lhe os melhores chuveiros ao melhor preço.

https://youtu.be/qA8wOJ_rCJA

https://youtu.be/qA8wOJ_rCJA
https://youtu.be/qA8wOJ_rCJA
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Cinta Power Belt
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Você irá suar tudo que precisa e tonificar o seu corpo e abdómen, para ter uma
aparência mais elegante!

Além disso, esta cinta ira permitir corrigir a sua postura e melhorar a textura da sua pele. É conveniente e
prático, pode usar quando pratica exercício, ou quando está em casa... tem efeitos a cada segundo!
Disponível nas medidas S até ao XL.

Composição:
Tipo de malha elástica. Vara interna para fornecer suporte para a parte inferior das costas. Sistema de
fecho de contato. Feito de materiais leves, e respirável para conforto e durabilidade.

Utilização:
Ideal para uso no ginásio, e atividades físicas. Ajuda a moldar, controlar e reduzir a circunferência da
cintura e do abdómen.

Vantagens:
• Obtém uma aparência mais elegante.
• Pode usar onde quer que você precise.
• Tonifica a sua cintura e abdômen.
• Corrige a sua postura.
• Molda a sua cintura.
• Muito confortável.
• Melhora a textura da pele.
• Fácil de colocar, ajustar e remover.
• Conveniente e prático.

Preço: €49,90

Promoção: €37

Características:
• Dispõe de uma capa de pressão interna e de costura duplas
• Velcro extra forte e resistente
• Suportes internos para corrigir a postura
• Composição: 65% neopreno, 20% poliéster e 15%

elastodieno
• Medidas aprox. do tamanho S: 105 x 26 cm
• Medidas aprox. do tamanho M: 115 x 26 cm
• Medidas aprox. do tamanho L: 125 x 26 cm
• Medidas aprox. do tamanho XL: 135 x 26 cm



Esta almofada adapta-se á cervical e consegue um descanso
reparador. Ideal para quem sofre de noites mal dormidas!

É um produto antialérgico e antibacteriano cuja estrutura de célula aberta,
permite o livre fluxo de ar evitando humidades e regulação da temperatura.
Tem uma alta sensibilidade ao peso e à temperatura adaptando-se à forma
do corpo proporcionando uma agradável sensação de flutuar, reduzindo a
tensão e repartindo os pontos de pressão no corpo de uma forma
equilibrada, assegurando um ótimo suporte anatómico em qualquer postura.
Beneficiará de uma favorável circulação sanguínea, reduzirá os problemas de
cervical, nas costas e te proporcionará um descanso reparador. Temos
testemunhos de clientes que deixam inclusive de ressonar, problemas de
quem assume uma posição incorreta durante o sono.

Benefícios
• Produto natural e ecológico
• Confortável e Ergonómica
• Qualidades terapêuticas
• Auto-Ventilada
• Silenciosa
• Indeformável
• Anti alérgica
• Higiénica
• Atérmica

Disponibilizamos este colchão em qualquer medida, a preço de
fábrica, e com 5 anos de garantia!

É um produto anti-alérgico, anti-ácaros e anti-fungos, terapêutico e
ortopédico, anatómico, ergonómico, higiénico e indeformável, e respirável
dado ás suas células abertas. Vendemos estes colchoes há apenas 3 meses, e
já equipámos vários hotéis e particulares. A relação qualidade/preço,
garantia, e facilidades de pagamento tornam este produto uma excelente
compra para a sua saúde e bem-estar. Contacte-nos para ter acesso à nossa
gama completa de modelos!

70% das vendas são para a Hotelaria, mas o mercado residencial esta a
crescer imenso, descubra porque.

Ficha Técnica
• HRD 28kg m3
• Tecido Stretch(Aloe Vera)
• Faixa lateral 3D
• Altura 19cm

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Colchão Dreamroll Económico
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Almofada Viscoelástica

Preço: €45

Promoção: €19,90
A partir de

€149,88



A almofada fusão é o resultado de uma tecnologia nova e única. A almofada fusão utiliza espuma resistente de elevada densidade e gel
terapêutico para proporcionar apoio e conforto imediatos.

As almofadas tradicionais são normalmente compostas por lã, penas e poliéster, mas a almofada fusão é composta por 4 camadas: ma camada dupla de espuma de elevada
densidade que proporciona um apoio duplo, reforçada por uma terceira camada de gel terapêutico e ainda uma suave cobertura de velo na superfície. Desfrute de um
conforto e relaxamento absolutos, agora graças às propriedade benéficas desta confortável almofada de gel.

Características
• A almofada fusão proporciona um máximo de apoio e de conforto
• Almofada com gel e espuma para um apoio adicional
• Reduz o desconforto produzido por superfícies duras não almofadadas
• Mantém o seu assento fresco no verão e quente no inverno
• Perfeito para utilizar em cada, no escritório ou em quaisquer meios de transporte, etc.
• Suave cobertura de velo
• Leve, portátil e lavável
• Dimensões: 46 x 36 x 8cm

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Almofada Cushion Fusion
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Preço: €20

Promoção: €18,50
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Almofada Cervical de Massagem com Altifalante
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Preço: €14,90

Não deixe escapar a original almofada
cervical de massagem com altifalantes King!
Relaxe, enquanto ouve a sua música favorita
e recebe uma massagem do mais agradável.

Características
• Potência: 5 W
• Frequência: 100 Hz-20 KHz
• Impedância: 8 Ohm
• Suave e almofadada
• Dispõe de cabo jack de 3,5 mm e de botão ON/OFF
• Indicado para Cds, Mp3, computadores,

telemóveis, iPhones, etc.
• O massajador funciona a pilhas (2 x 1,5 V, não

incluidas)
• Inclui uma fronha original
• Medidas aprox.: 30 x 9 x 27 cm
• Medidas da cavidade para o pescoço: 12 x 15 cm

Queen

King



Descubra o nosso novo sofá elevatório com massagem! Este sofá insere-se no grupo
de produtos ortopédicos que proporciona conforto e bem estar, tendo particular
aplicação na área da saúde e prevenção.

Este sofá pode ser utilizado com vantagens no caso de pessoas em convalescença ou para fins de tratamentos terapêuticos
e ortopédicos. Através do seu sistema elevatório facilita a saída da poltrona, principalmente de pessoas com problemas
musculares e limitação, o que permite aos idosos e clientes com dificuldades físicas levantarem-se do cadeirão quase de
pé. Ao utilizar este sistema de massagem 10 minutos por dia, aumenta ainda a sua circulação sanguínea.

Disponível nas cores preto e beje!

Curiosidades & Dicas, Lda. Saúde e Bem-estar

Sofá de massagem
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Pode pagar em 12 prestações sem juros (12 x €62,50)
Pronto de pagamento a negociar, contacte-nos!

Preço: €750



A água é um bem cada vez mais escasso, e os seus custos continuam a aumentar! A
Curiosidades e Dicas apresenta-lhe diversas soluções para poupar este bem precioso,
enquanto poupa também na sua carteira.

Curiosidades & Dicas, Lda.

Poupança de Água
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Os redutores de caudal reduzem em 50% o caudal de água das torneiras sem perda de conforto ou de pressão!

Sabia que, ao abrir uma torneira, pode desperdiçar mais de 15 litros de água por minuto? Muitas vezes, os pequenos gestos são os mais importantes! Os redutores de
caudal são peças complementares de torneiras e chuveiros que, na substituição do tradicional filtro de rede, reduzem o fluxo de água em aproximadamente 50%,
rentabilizando rapidamente o seu investimento neste produto. O princípio de funcionamento dos redutores de caudal é a emulsão, isto é, a inserção de ar na água, a qual
originará milhões de microbolhas. Desta forma, o fluxo de água será reduzido para metade sem perda de volume. A sensação será, por isso, de se estar a utilizar a mesma
quantidade de água, mantendo a pressão e o conforto. Com a poupança obtida, o seu investimento é recuperado em poucos meses!

Curiosidades & Dicas, Lda. Poupança de Água

Redutores de Caudal
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https://youtu.be/pHYVh48haEE

Este produto define-nos como portugueses, bastante visto na TV, está no mercado há muitos anos, e podemos verificar na
pratica a poupança de imediato. Ainda assim, há muitos clientes que ainda não estão a poupar na fatura da água, uma das
despesas mais importantes do nosso dia-a-dia.

Há muitos clientes que ainda não mudaram porque pensam que já têm estes redutores, mas os que têm são redutores
apenas para evitar passar partículas. Estes além dessa função, misturam o ar com a água, para que a mesma saia
controlada, evitando o respingue, e poupando em 50% no caudal!

Composição do KIT
• 3 Redutores de Caudal de torneira (6l/min)
• 1 Redutor de Caudal de chuveiro (9l/min)

Preço: €9,90

https://youtu.be/pHYVh48haEE
https://youtu.be/pHYVh48haEE


Não necessita de instalação. Basta ligar a tomada e começa logo a poupar e a melhorar a eficiência dos eletrodomésticos. Obtenha uma
redução garantida entre 10 a 15 % no consumo mensal de eletricidade. Se não verificar a poupança devolvemos o que investiu.
Comercializamos os estabilizadores para a restauração e industria com 6 Anos de Garantia!

O estabilizador de corrente monofásico (Estabilizador de Energia C&D) é um equipamento munido de “tecnologia inteligente” que monitoriza e otimiza a qualidade e
estabilização da corrente elétrica, conseguindo reduzir o consumo de energia.

Os estabilizador otimizam a voltagem, aumentando o fator de potência, reduzindo os picos de tensão, as distorções harmónicas e outras interferências fornecidas pela rede
elétrica. O condensador incorporado para cada uma das fases elétricas consegue ainda compensar reduções bruscas de tensão, melhorando o QOS da onda de tensão.

Curiosidades & Dicas, Lda. Poupança de Energia

Estabilizadores de Energia
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Os Estabilizadores de Energia C&D produz os seguintes efeitos
benéficos ao nível da instalação elétrica:
• O fator de potência é melhorado;
• As flutuações lentas de tensão são minimizadas;
• Melhora a eficiência dos circuitos elétricos;
• Suprime os picos de corrente;
• Reduz o consumo elétrico;
• Controla e reduz as distorções harmónicas;
• Previne as ondas eletromagnéticas nocivas;
• Reduz a eletricidade estática;
• Suprime os ruídos;
• Aumenta a vida útil dos equipamentos.
• Os Estabilizadores de Energia respeitam as normas internacionais de

segurança e fiabilidade.

Preço: €74,90

Promoção: €59,90
Para mais informações entre em contacto ou visite o site em 

www.curiosidadesedicas.com/p/poupanca-de-energia-controladores-de.html

http://www.curiosidadesedicas.com/p/poupanca-de-energia-controladores-de.html


Porque os nossos clientes estão sempre a par das últimas tecnologias, dispomos dos gadgets mais
inovadores do mercado, a preços extremamente acessíveis. Com as parceiras estratégicas que temos
vamos surpreender o mundo em 2016 com os nossos gadgets inovadores e úteis para os consumidores.
Somos bastante procurados a nível nacional para encontrar artigos específicos, difíceis de encontrar, e
mesmo nesses artigos correspondemos às expectativas.

Curiosidades & Dicas, Lda.

Gadgets
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Ficha técnica

Potência 5W 8W

Luminosidade 300lm 600lm

Cor 4000K 6000K

Preço €11 €15

Curiosidades & Dicas, Lda. Iluminação Interior
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Com uma luminosidade de 300 e 600 lumens,
esta lâmpada utiliza uma bateria para
funcionar como emergência.

Esta fantástica lâmpada tem um mecanismo interno
que deteta falha de corrente exterior, e ativa a
funcionalidade de emergência, ou seja, a lâmpada
ascende automaticamente quando falta a luz. Caso
contrário, a mesma funciona como uma lâmpada
normal.

Prenda útil e super original!

Lâmpada de Emergência LED E27

Inclui um adaptador que acende
imediatamente a lâmpada.



Curiosidades & Dicas, Lda. Iluminação Interior
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Junte o útil ao agradável: Obtenha um lâmpada LED
que funciona em caso de emergência.

Esta lâmpada tem a opção de ascender também através de um toque com as
pontas dos dedos, o que a torna útil em outras situações. Pode ser utilizada
como lanterna.

Lâmpada de Emergência LED E27



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Colunas Portáteis Vibe-Tribe
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São colunas portáteis que combinam a mais recente tecnologia e design, garantindo uma
experiência auditiva única. O som propaga-se por todas as superfícies que a coluna entra em
contacto, que se tornam uma poderosa fonte acústica que transmite em 360 graus!

Há os mais variados tipos de colunas possíveis no mercado, mas a Vibe-Tribe mostra um totalmente diferente: emite
o som por vibração! O que isto significa? Quer dizer que o som é emitido a partir de vibração, que permite fazer
qualquer superfície plana uma coluna gigante. Este produto foi considerado pela PC Guia como o melhor gadget de
2014!

Características gerais
• Bluetooth 2.1
• Power: RMS 18 W
• Bateria interna: Lithium-ions 1400 mAh (4h)
• Voltagem: 5 V
• Audio IN: Jack audio 3,5" or Bluetooth 2.1
• Power IN: Internal Battery o USB 5V
• Dimensões: 6,5x6,5x7,4 cm
• Peso: 450 g

https://youtube.com/user/TROLLspeaker

Vídeos
Este é um produto que tem que ver para
acreditar! Confira vários vídeos das nossas
colunas em ação no canal do YouTube da
Vibe-Tribe.

Preço: €129,90

Promoção: €115

Pode pagar em 3 prestações sem juros (3 x €43,30)
Pronto pagamento apenas por €115

Cores disponíveis
• Ruby
• Silver
• Tango
• Tiffany
• Lemon

https://youtube.com/user/TROLLspeaker
https://youtube.com/user/TROLLspeaker


Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Colunas Portáteis Vibe-Tribe
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Demonstre o amor ao seu clube com a coluna Troll 2.0 oficial e licenciada pelo SL
Benfica. A Coluna Portátil Troll 2.0 é wireless, e pode ser ligada a um leitor de MP3,
telemóvel, tablet ou computador através da tecnologia Bluetooth.

Principais características
• Coluna portátil
• 10W power
• Bluetooth 2.1
• Power: RMS 10 W
• Bateria interna: Ioni Litio, 800 mAh - 4h
• Voltagem: 5 V
• Audio IN: Jack audio 3,5" or Bluetooth 2.1
• Power IN: Internal Battery o USB 5V
• Dimensões: 5,4x5,4x5,4 cm
• Peso: 370 g

Preço: €69,99

Temos apenas 40 unidades!
Oferta de um cachecol!

https://youtu.be/BxuiU1WE9oI

https://youtu.be/BxuiU1WE9oI
https://youtu.be/BxuiU1WE9oI


Ficha técnica

Potência do motor 250W

Capacidade de carga 100 kg

Bateria 36V,10Ah

Vida útil da Bateria 200/300 ciclos

Tempo de carga 4-6 horas

Carregador de Bateria AC 220V / DC 36V

Velocidade máxima legal 25 km/h

Velocidade máxima 30 km/h

Capacidade máx.de subida inclinação 6º

Tamanho da roda 26”

Cores Cinzento (alumínio)

Sistema de travões
Tambor (Roda dianteira e 

traseira)

Consumo 100 km 0,9 kW

Custo aproximado P/100km 0,25 €

Tamanho
comprimento 1,60m, largura 

0,33m, altura 0,75m

Autonomia 45 km

Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

www.curiosidadesedicas.com | www.dicasdepoupanca.pt | geral@curiosidadesedicas.com | 932 953 992 | 275 082 502 30

Preço: €990

Bicicleta Elétrica

Pode pagar em 12 prestações sem juros (12 x €82,50)
Pronto de pagamento a negociar, contacte-nos!



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Bateria Portátil

www.curiosidadesedicas.com | www.dicasdepoupanca.pt | geral@curiosidadesedicas.com | 932 953 992 | 275 082 502 31

Características
• Capacidade (mAh): 2.600
• Dimensões (cm): 9,0x3,1x2,1
• Peso(g): 70

Características
• Capacidade (mAh): 5.200
• Dimensões (cm): 9,5×4,5×2,0
• Peso (g): 150

Características
• Capacidade (mAh): 13.000
• Dimensões (cm): 13,8×5,8×2,1
• Peso (g): 325

Nunca mais fique sem bateria no telemóvel nas horas de maior aperto!

Com os Powerbanks tens carga de bolso na hora para todos os teus equipamentos móveis. São leves e
compactos para nunca mais deixares morrer a tua bateria e poderes recarregar, estejas onde estiveres.

Vantagens de bateria externa
• Muito útil quando você está em uma viagem sem eletricidade.
• Baterias externas têm, geralmente, de alta potência e alta capacidade é muito grande, o que faz com

que o processo de carregamento muito mais rápido.
• Baterias externas com micro USB ou mini-portas USB pode fornecer energia várias marcas diferentes

gadgets.

Características gerais
• Compatibilidade: Smartphone, tablet e computadores portáteis com USB e Micro USB
• Conexão: USB e Micro USB
• Input: DC 5V-1A (max)
• Output: DC 5V-2.1ª
• Materiais: Lithium | Ion, aço e PVC Indicador de carga com luz led

Preço: €12,50

Promoção: €9,90

Preço: €22

Promoção: €18,00

Preço: €31,50

Promoção: €30,00https://youtu.be/aEW7CkKzM2A

https://youtu.be/aEW7CkKzM2A
https://youtu.be/aEW7CkKzM2A


Ficha técnica

Potência 4 W

Alimentação 220-240V AC

Vida Útil 30.000 Horas

Dimensões 706x554x12 mm

Material Alumínio

Marco Preto

Cor da luz RGB

Peso 4.2 Kg

Certificados CE & RoHS

Garantia 2 Anos

Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Lousa LED RGB
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Lousa LED RGB de alta resolução e ultra-fina, é especial tanto para bares, restaurantes ou
entretenimento, dando um toque original e divertido, e apelando aos clientes de uma forma
profissional e divertida. A lousa tem umas medidas de 597x445mm e inclui um conjunto
completo de marcadores em cores diferentes, pode ser colocado num tripé (vendido
separadamente) ou pendurado na parede, tanto vertical quanto horizontalmente. Dispõe
de um botão na parte traseira que quando é pressionado muda a cor: Branco - Vermelho -
Laranja - Amarelo - Verde - Azul - roxo - rosa - Flash 1 multicolor - multicolor flash 2. Para
desligar a luz do painel basta pressionar o botão por três segundos. As canetas trazem um
sistema de segurança para evitar a secagem, a primeira vez que você usa deve empurrar
para baixo a ponta sobre uma superfície dura para introduzir mais para dentro, assim
carrega a tinta especial.

Preço: €145



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Coleira de cão LED
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Coleira para cão em vermelho. Disponível em tamanho L,
que corresponde entre 40cm e 48cm. Têm 6 LEDs e 3 modos
(fixo, flash rápido, e flash lento).

Ficha técnica:
• Quantidade de LEDs: 6 unidades
• Dimensões: 2 x 40/48 cm (Talla L)
• Material: Nylon
• Certificados: CE & RoHS

Preço: €8,50



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Coleira tipo Arnês de cão LED
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Coleira tipo arnês para cão cor vermelho tamanho M (40-
48cm). Têm 3 modos (fixo, flash rápido, e flash lento).

Ficha técnica:
• Dimensões: 40-48cm (Talla M)
• Material: Nylon
• Certificados: CE & RoHS

Preço: €10



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Bracelete LED
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Perfeita para situações como a noite, ou em condições de pouca luz
em prática de corrida, ciclismo, caminhadas, etc.

A bracelete LED é ideal como luz indicadora. Esta bracelete é projetada especialmente para ser
notada no escuro, tem três posições (luz fixa, luz intermitente, e piscando rápido), que estão
ligados por um botão. Pode ser ajustado conforme desejado, graças à sua cinta elástica ajustável.

Preço: €9



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Vela Multicolor LED

www.curiosidadesedicas.com | www.dicasdepoupanca.pt | geral@curiosidadesedicas.com | 932 953 992 | 275 082 502 36

Vela LED multicolor RGB com 3 x Bateria AG13 incluída e certificada CE & RoHS

Preço: €4,90



Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Iluminação para Sanita com Sensor de Movimentos
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Preço: €14,90

Características:
• Sistema de detecção automática:
• Emite 8 cores
• Fácil de instalar
• Alimentação com 3 Pilhas AAA (não incluidas)
• Adequado para todas as casas de banho: casa,

hotel, restaurante, etc.



O fantástico brinquedo de peluche com projector LED Glow
Pillow vai trazer pequenos céus às paredes de sua casa. A
prenda ideal para os mais novos!

Este brinquedo fofo e adorável com uma carapaça de plástico vai fascinar os
seus filhos. Pode escolher melodias diferentes e projecções LED de cores
diferentes. Este brinquedo é fantástico para brincar e para o quarto de
dormir. Desliga automaticamente ao fim de uma hora.

Características
• Medidas aprox.: 35 x 12 x 26 cm
• Funciona a pilhas (3 pilhas AA) ou com o carregador USB incluído (DC 5 V)

Modelos
• Tartaruga
• Joaninha

Evite ficar cego com os encadeamentos enquanto conduz,
graças à pala de proteção solar Proteye X para automóvel. Este
produto melhora a sua visibilidade na estrada, e a sua
segurança!

Um produto fácil de usar que lhe ajuda a evitar os encadeamentos durante o
dia e a noite, sem diminuir o seu campo de visão. Rápido e fácil de colocar
com os seus clipes. Esta pala de proteção solar é constituída por 2 peças
ligadas entre si: a pala Dark Amber (tom acinzentado), para usar durante o
dia, e a pala Glowing Amber (tom amarelado), para usar à noite. Use-a
também em dias de chuva, de neve e de mau tempo.

Características
• Fabricado em PVC
• Dimensões aproximadas: 30 x 13 cm e 1 mm de espessura

Curiosidades & Dicas, Lda. Gadgets

Pala de proteção solar para automóvel

€10

Peluche com projetor LED e melodias

€20
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Chinelos de Criança

www.curiosidadesedicas.com | www.dicasdepoupanca.pt | geral@curiosidadesedicas.com | 932 953 992 | 275 082 502 39

Preço: €14,90

Chinelos para criança que ganham vida ao caminar, mechem as orelhas, boca, ou
olhos! Super divertidas, bonitas, suaves, e confortáveis!

Disponíveis em 3 tamanhos: S – número 31-33 | M – número 34-36 | L – número 37-39

Modelos: Joaninha, Porco, Tigre, Sapo, Unicórnio



Acessório que cria ciclo via virtual para

aumentar a segurança dos ciclistas

Lâmpada só necessita de um copo de água

com sal para garantir oito horas de luz

Cientistas querem usar proteína para substituir

postes por árvores que brilham

Camisola solar que permite

recarregar os seus gadgets

“Nixie - Pulseira Drone”

com câmara à prova de chuva

Lâmpada que usa a força da gravidade pra dar

luz a quem vive sem eletricidade

Curiosidades & Dicas, Lda.
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Novidades para 2017…

…a seu tempo vamos surpreender o mundo com estes produtos!



Projetor para parede

com touchscreen

Candeeiro com forma de

nuvem e som de trovoada

Guarda-chuva invisível

“Air-Umbrella”

Almofada que o informa 

de más posturas

Carrinho gravidade-zero

anda nas paredes e no teto

“Zoomer” o cão

interactivo

GYENNO, o copo inteligente que o

lembra de beber água

Curiosidades & Dicas, Lda.
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Novidades para 2017…

…a seu tempo vamos surpreender o mundo com estes produtos!



Curiosidades & Dicas, Lda.

Contactos
Telefone: 275 082 502

Telemóvel: 932 953 992
E-mail: geral@curiosidadesedicas.com

Sede
Rua Visconde da Coriscada nº 112

6200-077 Covilhã

GPS
Latitude: 40.2809212

Longitude: -7.5034091

Website
www.curiosidadesedicas.com

Loja online
www.dicasdepoupanca.pt


