Você merece o melhor.
A Yoga é a líder de mercado, desde sua criação em
1980. Isso se deve ao constante aperfeiçoamento de
seus produtos através de pesquisas, testes, laudos
internacionais comprobatórios

como os de

alerginicidade e compatibilidade cutânea, além é
claro, dos eficientes resultados que seus usuários
podem obter no dia a dia.
Portanto, Yoga é sinônimo de Qualidade, Elegância,
Conforto, Bem Estar, Segurança e Resultados. Tudo
isso ainda com aprovação do Ministério da Saúde
(ANVISA), o que vem a comprovar e dar toda a
segurança e tranquilidade que os profissionais
médicos necessitam e exigem.

Yoga, quem usa sabe que não tem
comparação.
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3019-J-X

Modelador com pernas, aberto na
frente, acabamento dobrável, busto
pré-moldado sem recorte.

3001

3002-DB

3002/3030
c/REC-X

Modelador com
pernas, sutiã com
bojo tomara que caia
(Alça Opcional).

Modelador com
pernas, alças largas
e busto pré-moldado
com recorte.

3001-X
Modelador sem
pernas e busto
com costura.

Modelador sem
pernas e busto
pré-moldado.

3001-SS-R

Modelador sem
pernas, busto
com bojo e renda.
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3001-DB

Modelador sem pernas,
sutiã tomara que caia com
bojo (Alça opcional).

3001/3030-X

3002-X

Modelador sem
pernas, alças largas,
busto pré-moldado e sem
recorte.

Modelador com pernas
e busto pré-moldado.

3002-SS

Modelador com pernas,
sutiã com bojo.
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3002-SS-R

3019-X

Modelador com
pernas, sutiã com
bojo e renda.

Modelador com pernas,
aberto na frente e
busto pré-moldado
com recorte.

3002-DB/10

3016

Modelador com pernas,
abaixo do joelho e busto
com costura.
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3017-AB-X

Modelador com pernas até o
tornozelo, aberto na frente e
busto pré-moldado.

3018-X

Modelador com pernas, abaixo
do joelho, aberto na frente e
busto pré-moldado.

3018/3041-X

Modelador com pernas
abaixo do joelho, aberto na
frente, alças largas e busto
pré-moldado, sem recorte.

Modelador com pernas,
sutiã com bojo tomara que
caia, renda e cristais (Alça
Opcional).

3018-MC-X

Modelador com pernas
abaixo do joelho, aberto na
frente, com mangas, busto
pré-moldado, sem recorte.

3002-SB

Modelador com
pernas, sem busto.

3019/3026
AL3056-X
3019/3026
AL3030-X

Modelador com pernas, aberto na
frente, busto pré-moldado separado
só na frente e alças largas.

Modelador com pernas,
aberto na frente, busto
pré-moldado separado só na
frente e alças reguláveis.
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3019-DB-R

Modelador com pernas, aberto na frente,
sutiã tomara que caia com bojo e renda
(Alças opcionais).

3019-P-X

3019-SS/20

Modelador para prótese no
glúteo, com pernas, abertura
frontal e busto pré-moldado.

Modelador com pernas,
aberto na frente, sutiã com
bojo, renda, cristais e renda
nas pernas.

3022-DB-R

Modelador sem pernas, aberto
na frente, sutiã com bojo
tomara que caia e renda
(Alças opcionais).
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3019-SB

3019-MC-X

3019/3041-X

3019-SS

Modelador com pernas, aberto
na frente, sem busto.

Modelador com pernas,
aberto na frente, com
mangas e busto prémoldado, sem recorte.

Modelador com
pernas, aberto na
frente, alças largas,
busto pré-moldado,
sem recorte.

Modelador com pernas, aberto
na frente, sutiã com bojo.

3022-SS

Modelador sem pernas, aberto
na frente, sutiã com bojo.

3022-X

Modelador sem pernas,aberto
na frente e busto
pré-moldado.
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3028

Cinta sem pernas,
cintura alta.

3006

Cinta sem pernas e
reforço frontal.
3026

Cinta modeladora
com pernas, cintura
alta, aberta na
frente.

3006-A
3004-R
3023
Cinta sem pernas com
cós duplo.
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Cinta modeladora com
pernas e renda (Opção:
(FA) fundo aberto ou
(FF) fechado).

Cinta modeladora com
pernas e cintura alta.

3025-AB

Cinta modeladora cintura alta e
pernas abaixo do joelho, aberta
na frente.

3025

Cinta modeladora cintura alta e
pernas abaixo do joelho.

3029-L

Cinta modeladora sem pernas,
cintura alta com abertura
lateral.
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3015-B

3030-MC-X

3015-SH-X

3013-SS-R

3030
AL3015-X

3015/3030-X

Sutiã aberto na
frente com alça
do 3015, busto
pré-moldado.

Mini blusa aberta
na frente, alças
largas, busto
pré-moldado com
reforço embaixo
do busto.

Sutiã com bojo e renda.
Sutiã pós
cirúrgico com
faixa sobre
o seio e busto
pré-moldado.

3030-X

Mini blusa aberta
na frente, alças largas,
busto pré-moldado, sem
reforço.
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Sutiã reforçado,
aberto na frente,
busto com costura,
revestido em
tactel.

Mini blusa aberta
na frente com
mangas e busto
pré-moldado.

3015-NJ-X

Sutiã aberto na frente,
acabamento dobrável, alças
reguláveis, costas nadador
e busto pré-moldado.

3015-J-X

3015-X

Sutiã aberto na frente com acabamento
dobrável e busto pré-moldado.

Sutiã com abertura frontal, alças
reguláveis e busto pré-moldado.
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3013-TD-X

Sutiã com base
dupla e busto
pré-moldado

3013-MT-X

Sutiã meia taça,
abertura atrás e busto
pré-moldado.

3014-B

3013-T-X

Sutiã aberto atrás,
reforço lateral com
barbatanas e busto
pré-moldado.

3062/3 Gomos

Faixa elástica
com 3 gomos,
sem forro.
Opção: com forro (F)
3013-X

3013-B-X

Sutiã aberto atrás e
busto pré-moldado.

Sutiã com recorte nas
laterais, com elástico,
aberto atrás e busto
pré-moldado.

3013-P-X

3013-DB-R

Sutiã com forro
para prótese e busto
pré-moldado.
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Sutiã com bojo
tomara que caia
com renda (Alça
opcional).

3050

Faixa abdominal
feminina, aberta
na frente
(com 6 ou 8
barbatanas).
Opção: Tecido
duplo.

Faixa para
prótese de mama.

3013-SS

Sutiã com bojo e
abertura atrás.

3013

3062/4 Gomos

Sutiã aberto
atrás e busto
com costura.

Faixa elástica
com 4 gomos,
sem forro.
Opção: com forro (F)

3014-F

Faixa abdominal
feminina, aberta
na frente
(sem barbatanas).
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3013-CA

3013-CA-R

Sutiã para amamentação,
busto com costura e
renda.

Sutiã para amamentação,
busto com costura.

3034-A

Cinta modeladora
sem pernas para
gestante.

3032

3034-FF

Cinta modeladora
com pernas para
gestante.
Opções: fundo
aberto (FA) ou fundo
fechado (FF)

Modelador sem pernas
para gestante e busto
com costura.

3019-CA-X

3033-X

3013-CL-X

Modelador com
pernas para
gestante e busto
pré-moldado.
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3035
3065
3035 - Meia calça para
gestante, calcanhar aberto
(CA) ou fechado (CF).
Opção: fundo aberto (FA) ou
fechado (FF).

Sutiã meia taça, para amamentação e busto
pré-moldado.

3013-CA-X

Modelador com
pernas, aberto
na frente, busto
pré-moldado para
amamentação.

Sutiã para amamentação e busto
pré-moldado.

3065 - Faixa de sustentação
para gestante.
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3041-F-X

Colete feminino
sem mangas,
aberto na
frente e busto
pré-moldado,
sem recorte.
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3002-CA-X

3022-CA-X

3026

3029-L

Modelador com
pernas, busto
pré-moldado para
amamentação.

Modelador sem pernas, aberto na
frente, busto pré-moldado para
amamentação.

Cinta modeladora com
pernas, cintura alta,
aberta na frente.

Cinta modeladora sem pernas,
cintura alta, abertura lateral.

3042-F-X

Colete feminino
com mangas,
aberto na
frente e busto
pré-moldado,
sem recorte.

3047-B

3047

Espaldeira com
barbatanas.

Espaldeira.

3069-AB-F

Camiseta postural
feminina, sem busto,
com reforço nas costas,
aberta na frente ,
com 4 barbatanas e
alças com reforço de
espuma.
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3056-DB/10

3056-X
c/REC

Corpete aberto
na frente com 6
barbatanas, busto
pré-moldado, com
recorte.

3056-X
3056-SB

Corpete sem busto,
aberto na frente,
com 4 barbatanas.
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3056-MT-R

3056-SS-R

Corpete aberto na frente
com 6 barbatanas, busto
meia taça e renda.

Corpete aberto
na frente com 6
barbatanas, bojo e
renda.

3056-DB-R

3056-SS/10

Corpete aberto
na frente, tomara
que caia com bojo,
renda, 6 barbatanas
e alças opcionais.

Corpete aberto na
frente, com bojo,
renda, cristais e
6 barbatanas.

Corpete aberto
na frente, tomara
que caia com bojo,
renda, cristais, 6
barbatanas e alças
opcionais.

3056-SS

Corpete aberto
na frente com 6
barbatanas, busto
com bojo.

Corpete aberto na frente
com 6 barbatanas,
busto pré-moldado, sem
recorte.
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3075-D

Espartilho com
12 barbatanas, com
elástico de 12cm ou 24cm
na cintura.
Estampa “Poá”.
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3075

3076-S-X

3076-A-SS

3075-B

Espartilho com 12 barbatanas,
com elástico de 12cm ou 24cm
na cintura.

Corset com 12 barbatanas, com
elástico de 12cm ou 24cm na
cintura, busto pré-moldado, sem
recorte.

Corset com 12 barbatanas, com
elástico de 12cm ou 24cm na
cintura, rendas frontais, com bojo e
renda no busto.

Espartilho com 12 barbatanas, com
elástico de 12cm ou 24cm na cintura,
com renda na circunferêcia.

3076-SS

Corset com 12
barbatanas, com
elástico de 12cm ou
24cm na cintura e
bojo.

3075-E

Espartilho em Cirrê com 12
barbatanas, com elástico de
12cm ou 24cm na cintura.

3076-B-SS

Corset com 12
barbatanas, com
elástico de 12cm
ou 24cm na cintura,
com bojo, renda na
circunferência e no
busto.

3077

Corset com tecido
duplo, 14 barbatanas,
guipuire e ajuste nas
costas com ilhós.
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3009/
3041-Y-AB
3069-AM

Camiseta
masculina
aberta na frente,
com reforço em
X nas costas.
Opção:
3069-AB-M com
4 barbatanas.

3014-M

Faixa abdominal
masculina com
colchetes.
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3069-M

3009-AB

3009

Modelador masculino
com pernas, aberto na
frente, com decote e
cava mais alta.
3026-M

Camiseta
masculina fechada,
com reforço em X
nas costas.

3009-TC
3009-S

Modelador
masculino sem
pernas, aberto na
frente.

3041-M
3009-H

3009-TC - Camiseta
masculina fechada

3041-M - Colete
masculino
aberto na frente

3009-S - Cueca
com recorte frontal
revestido em tactel.

3009-H - Cueca com
pernas e reforço frontal.

Modelador
masculino
sem pernas.
Cinta masculina,
cintura alta e
aberta na frente.

3014/25

Faixa abdominal
unissex com
elástico e 25cm
de altura.

3029-M

Cinta masculina
sem pernas,
cintura alta e
abertura lateral.

3009-TC-AB

3009-Y

Camiseta masculina
aberta na frente.

Modelador masculino
com pernas.
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3077

Corset com ilhós
nas costas e
guipuire, com 14
barbatanas.

3015-B

3014-B

Sutiã reforçado
aberto na frente,
busto com costura
e revestido em
tactel.

Faixa abdominal,
aberta na frente, com
6 ou 8 barbatanas.
Opção: Tecido duplo

3056 c/
REC-X

Corpete com 6
barbatanas e
busto pré-moldado
com recorte.

3019-SB
3122-SB

Vestido modelador sem busto com
acabamento em renda.
Opção: SS Busto com bojo;
DB Bojo tomara que caia.
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3075-B

3090-E

Corset nadador de Cirrê e
renda nas costas com 10
barbatanas.

Modelador com
pernas, sem busto
e aberto na frente.

Espartilho com 12 barbatanas,
com elástico de 12cm ou 24cm na
cintura e renda na circunferência.

3013-SS/10
3006

3013-SS/10 - Sutiã com
bojo, renda e cristais.
3006 - Cinta sem pernas
com reforço no abdômen.
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3030-X

3013-G-X

Sutiã aberto na
frente, alças largas e
busto pré-moldado
sem reforço.

Sutiã meia taça com
abertura atrás, decote
princesa e busto
pré-moldado.

3069-AM
3009-H
3069-AM -Camiseta masculina
aberta na frente, com reforço em
X nas costas.
3009-H - Cueca com pernas e
reforço frontal.

3015-NJ-X
3004-R
3015-NJ-X - Sutiã aberto na frente, costas
nadador, busto pré-moldado e acabamento
dobrável.
3004-R - Cinta modeladora com pernas e
renda.
Opção: Fundo aberto (FA) ou fechado (FF).
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3009Y
3009-TC
3019-X

Modelador com pernas
aberto na frente e busto
pré-moldado.

3016-X

Modelador com pernas
abaixo do joelho e busto
pré moldado.

Modelador masculino
com pernas.

Camiseta
masculina
fechada.
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3036-F

3036 C/D

Tala para tendinite.

Luva com dedos.
Opção:
-Lycra;
-Emana (proteção UV)

3039-F/L

Bracelete longo
feminino.

3039-BC

Bolero curto com
mangas para
lipoaspiração.

3123
(cintura)

3123
(ombro)

3125
3039-H-L

Guarda Dreno de Cintura
com uma bolsa.
Opção: 3126 somente bolsa

Guarda Dreno de ombro
com uma bolsa.

Guarda Dreno de perna
com uma bolsa.

3039-A/C

Bracelete curto com
velcro nas costas.
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Bracelete longo
masculino.
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3011-CA

3012-CF

Meia 7/8, calcanhar aberto
(CA) ou fechado (CF).

Meia-calça, calcanhar aberto (CA)
ou fechado (CF). Opções: fundo
aberto (FA) ou fechado (FF).

3061
3048-E

3038-ER

3038-E

Faixa mentoniana com velcro
e reforço de Espuma.

Faixa mentoniana com
velcro, não dupla.

Placa de contenção
de contorno corporal.
Opção: R (Placa Rígida)
Prótese mamária
em espuma.

3067

Placa de contenção de
contorno corporal, com ou
sem velcro.
Opção: R (Placa Rígida)

3010-CA

3010-S

3038-T

3038-D

Máscara facial toda
fechada.

Faixa mentoniana dupla
com velcro.

3070

Sabonete de Glicerina YOGA
Neutro - PH balanceado - 100% vegetal

3066

Protege as fibras do tecido, conservando-as
macias, hidratadas e levemente perfumadas.

Meia 3/4, calcanhar aberto (CA)
ou fechado (CF).

Este é um cuidado especial que você deve

Meia compressiva curta
(tipo tornozeleira).

Conjunto de placas de
contenção de contorno
corporal.
Opção: R (Placa Rígida)

ter com o produto YOGA para limpeza das
toxinas e impurezas retiradas do seu corpo
diariamente, que ficam retidas nas fibras
do tecido, assegurando assim uma melhor
funcionalidade e durabilidade do produto.

3038-C

3038-A

Por isso a necessidade de lavá-lo
diariamente logo após o uso.

Máscara facial sem
abertura de orelha.
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Queixeira (mentoneira).
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TABELA DE MEDIDAS

INFORMAÇÕES

COD.

TAMANHO

MANEQUIM
DE BUSTO

MANEQUIM
DE QUADRIL

MM
MI
PQ
MD
GR
SG
SG52
SG54
SG56
SG58
SG60

Mini-Mini
Mini
Pequeno

36
38/40
42

34
36/38
40/42

Médio
Grande

44/46
48

44/46
48

Super Grande
Super Grande 52
Super Grande 54

50
52
54

50
52
54

Super Grande 56

56
58
60

56
58
60

MM

Super Grande 58

Super Grande 60
Sob Medida

• OBS: Também sob medida, com tamanhos de largura,
altura e busto diferentes em uma mesma peça.
• Quando solicitado, podem ser feitos com costuras para
fora (principalmente indicados para queimaduras).
A YOGA oferece assistência técnica para ajustes e reformas de seus
produtos, respeitando tamanho correto e modelagem adequada
para cada caso.

Natural
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A YOGA, aliada a toda tecnologia, confecciona seus produtos
de forma quase artesanal, atendendo as suas necessidades e
seus desejos, oferecendo uma variedade de opções de modelos,
tamanhos e complementos. Portanto, ao escolher seus produtos
informe detalhadamente as “referências” de modelo, tamanho
e demais itens desejados.

A empresa se reserva ao direito de efetuar modificações nas estampas
dos produtos apresentados, sem prévio aviso.

TECIDO ESPECIAL YOGA.
Características que o diferenciam:
• Porosidade que permite respiração/transpiração da pele;
• Dupla elasticidade que confere compressão ideal e conforto;
• Capacidade de se adaptar a temperatura do corpo (não esquenta);
• Praticidade e facilidade para sua higienização.

Preto

Chocolate

