PARA QUE SERVE O GEL LUBRIFICANTE?
A DKT do Brasil, detentora da marca de preservativos Prudence,
adverte: o uso do gel lubrificante pode tornar a relação sexual ainda
mais prazerosa
Apesar do sexo ser um ato normal, saudável e aparentemente sem muitos
segredos, há quem acredite que o nosso corpo esteja completamente preparado em
100% das vezes para entrar em ação. Mas não é bem assim. No caso da
lubrificação feminina, a falta de preparo da região vaginal nem sempre tem base em
em fatores físicos, mas também psicológicos.
Quando a mulher se encontra na menopausa, faz uso contínuo de
anticoncepcionais, medicamentos antialérgicos, ou há presença de corrimento
vaginal, a produção de lubrificantes naturais é prejudicada, assim como em períodos
de estresse, ansiedade e até a falta de preliminares pelo tempo necessário. Em
qualquer um desses casos, a solução mais rápida e geralmente recomendada pelos
especialistas é a utilização de géis lubrificantes.
“O gel é um grande facilitador nas relações sexuais, principalmente quando a
lubrificação natural não é suficiente. Ele torna a penetração muito mais tranquila,
menos incômoda e isso pode aumentar muito o prazer durante a transa”, diz Jairo
Bouer, médico psiquiatra, comunicador na área de sexualidade e comportamento e
responsável pelo Blog do Jairo, um canal de dúvidas através do site da Prudence,
em www.useprudence.com.br/jairo.

LINHA PRUDENCE
Como tudo relacionado a esse universo pode sempre ficar muito mais
interessante e divertido, atualmente já estão disponíveis no mercado diversas
opções para tornar o sexo mais excitante e prazeroso.
Pensando em intensificar o momento a dois, a Prudence oferece alguns tipos
de lubrificantes visando atender a todos os gostos e necessidades, como o
Prudence Gel Neutro, o Gel Morango e Morango Fire, além do Hortelã.

Cada qual com sua característica, os produtos procuram explorar e estimular
a intimidade do casal.
Para um momento de conforto, o Prudence Gel Neutro, formulado à base de
água, não gorduroso, transparente e incolor, é ideal para proporcionar lubrificação
intensa para uma relação mais sexy e muito mais gostosa.
O Gel Morango, com aroma da fruta, e a versão Morango Fire, que promove a
sensação de calor nas partes íntimas, intensificam o prazer a partir da fricção dos
corpos. Se o desejo for de refrescância, aposte na versão Hortelã. Há ainda o pack
Mix, que disponibiliza todas as versões citadas anteriormente. Os itens podem ser
encontrados em embalagens de 60g e 5g.
Que tal experimentar?

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 20 programas de marketing social em
18 países - Brasil, China, Egito, Etiópia, Filipinas, Ghana, Índia, Indonésia, México,
Mianmar, Moçambique, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo,
Tailândia, Tanzânia, Turquia e Vietnã, sendo que Índia e China possuem dois
projetos.
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, além da unidade de negócio voltada pra saúde da mulher. 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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