
 

PREZADO XXX (PERSONALIZADO DE ACORDO COM LISTA ENCAMINHADA),  

A DKT do Brasil, empresa detentora da marca de preservativos Prudence, 

apresenta seu mais novo lançamento: a edição comemorativa PRUDENCE VINTAGE. 

Antenada com as tendências de moda e decoração que enaltecem os anos 

50/60/70, a marca desenvolveu essa edição, com layout retrô, para celebrar os 21 

anos da primeira venda da Prudence no país. O novo produto chega ao mercado em 

embalagem mais sustentável, feita de papelão, substituindo as tradicionais 

embalagens de plástico por tempo limitado.  

O PRUDENCE VINTAGE engloba toda a linha Cores & Sabores, única no país 

com cor, aroma e sabor de verdade (a concorrência só oferece preservativos 

aromatizados). O produto com sabor é ideal para a prática do sexo oral, uma vez 

que substitui o gosto de látex, considerado desagradável por grande parte da 

população.   

Estudos científicos indicam que a falta de prevenção no sexo oral causa mais 

câncer de garganta do que o consumo de tabaco. De acordo com pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, divulgada em julho, 72% dos casos de câncer 

de cabeça e pescoço estão associados ao vírus HPV, transmitido principalmente em 

relações sexuais sem proteção.  

SOBRE A DKT 

Fundada em 1984 por Philip D. Harvey, a DKT International é uma entidade 

especializada na implantação de programas de planejamento familiar e prevenção de 

DSTs e AIDS ao redor do mundo. Mantém 19 programas de marketing social em 18 

países - África do Sul, Brasil, China, Egito, Etiópia, Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia, 

Marrocos, México, Moçambique, República Democrática do Congo, Sudão, Tailândia, 

Turquia, Gana e Vietnã.  

A DKT do Brasil, instalada no país em 1990, é detentora da marca Prudence, que 

contempla a maior linha de camisinhas, géis lubrificantes e estimuladores do mercado. 

Seguindo as diretrizes da matriz, a filial brasileira apoia diversas ONGs (Organizações 

Não Governamentais) realizando trabalhos de conscientização sobre a importância do 

uso do preservativo em todas as relações sexuais. 
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