
 
 

10 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE 

O PRUDENCE SOFTCUP, O REVOLUCIONÁRIO 

COLETOR MENSTRUAL DA PRUDENCE 
A Prudence trouxe para o Brasil o coletor menstrual Softcup, sucesso nos EUA 

e Europa desde 1996, e que chega agora ao país para revolucionar o mercado dos 

famosos ‘copinhos’. Confira abaixo uma lista com dez coisas que você precisa saber 

sobre essa novidade, que vai revolucionar sua rotina. 

 

1) Prudence Softcup tem tamanho único 

Esqueça aquela chatice de ter que descobrir qual é exatamente o tamanho do 

seu colo do útero, checar a compatibilidade com sua idade, se já teve ou não 

filhos... O Prudence Softcup tem tamanho único, servindo corretamente em 

qualquer anatomia, sem riscos de vazamento e desconforto. Como é possível?  

Enquanto os copinhos tradicionais ocupam o canal vaginal, inclusive muitas 

vezes com a ‘pontinha’ para fora, o Prudence Softcup fica atrás do osso púbico, 

cobrindo o colo uterino, bem no fundo do saco vaginal, acima do canal, local 

que permite uma adaptação completa ao produto independente do seu tipo de 

corpo. Para ficar mais claro, é o mesmo local onde se coloca o diafragma e a 

camisinha feminina – não por acaso, o Prudence Softcup tem exatamente o 

mesmo diâmetro desses dois conhecidos produtos. 

2) Prudence Softcup permite que você faça sexo menstruada - sem 

bagunça 

É isso mesmo! Por ficar acima do canal vaginal e por possuir uma estrutura 

muito mais maleável do que a dos outros coletores (completamente diferente!), 

o novo e revolucionário copinho não apresenta nenhum impedimento para a 

penetração, que pode ocorrer livremente, sem o inconveniente do sangue. 

Enquanto você se diverte com o seu parceiro, o sangue fica lá, protegido pelo 

copinho... E o melhor: esse coletor é imperceptível, tanto para você quanto para 

seu companheiro. Aproveite! 

 



 
 

3) Você pode fazer o que bem entender enquanto usa Prudence 

Softcup 

Vamos combinar, se você pode fazer sexo com ele, é claro que atividades 

físicas, piscina, praia e etc. estão liberadas! O coletor fica encaixado no seu 

corpo, te dando total liberdade de movimentos. Não é à toa que o produto é o 

queridinho das atletas lá fora... 

4) Prudence Softcup é descartável 

Essa é uma vantagem para quem não gosta da ideia de ter que limpar e 

esterilizar o coletor menstrual. O Prudence Softcup é descartável, ou seja, após 

o uso você deve dispensá-lo, simples assim.  

5) Prudence Softcup é o coletor mais seguro para a saúde feminina 

Exatamente por ser descartável, Prudence Softcup garante maior proteção 

para a sua saúde, já que não existe o risco de contrair alguma infecção em 

decorrência de uma possível má esterilização do coletor – principal fator de 

receio dos ginecologistas quanto ao uso desses produtos. 

6) Prudence Softcup não deixa nenhum odor menstrual 

Quando ficamos menstruadas, aquele cheiro desagradável que às vezes 

sentimos vem do sangue que, em contato com o ar, começa a ser contaminado 

por uma série de organismos. Enquanto a menstruação está lá, dentro de nós, 

retida pelo coletor, não possui odor nenhum – está em ambiente estéril, livre 

de contaminação. Ou seja, diga adeus a esse inconveniente! Inclusive, na hora 

de retirar o coletor o sangue sai assim, sem cheiro nenhum, limpinho.  

7) Você pode usar Prudence Softcup por até 12 horas seguidas 

Esqueça o inconveniente de ter que trocar o seu absorvente na rua, no 

escritório, na casa do gato... Com Prudence Softcup você fica protegida por até 

12 horas, ou seja, dá para se programar para estar em algum lugar tranquilo 

na hora de fazer a troca. Tipo, durante o banho! #ficaadica 

  



 
 

8) Prudence Softcup é imperceptível, mesmo 

Sabe aquela história de ‘você nem vai lembrar que está menstruada’? Então, 

com Prudence Softcup essa frase é 100% verdadeira! Não é como com os 

absorventes ou os coletores tradicionais, com os quais você ‘praticamente’ não 

sente nada. Com Prudence Softcup você não sente nada, mesmo! Seja por 

ficar no fundo do saco vaginal (uma região com pouca sensibilidade), seja por 

permitir que você faça absolutamente tudo que tem vontade enquanto está 

usando – inclusive sexo! – o que acontece é que você simplesmente esquece 

que está usando! Lindo, não? 

9) Prudence Softcup é fácil de achar 

A Prudence, marca de preservativos que está há 25 anos no Brasil, é a 

responsável pela importação e distribuição do produto. Ou seja, o Prudence 

Softcup chega com a força e a representatividade de uma marca sólida e que 

é vice-líder do seu segmento no país, com alcance em todas as principais redes 

de farmácia do Brasil. Nada de ter que comprar através da amiga da amiga.... 

É só entrar no site www.prudencesoftcup.com.br, verificar a farmácia mais 

próxima da sua casa e correr para o abraço! 

10) Prudence Softcup já foi amplamente testado e aprovado 

Comercializado internacionalmente desde 1996, o Prudence Softcup é feito 

com material inerte hipoalergênico, o mesmo utilizado em produtos de cuidados 

para a saúde, como cateteres e bicos de mamadeira, e já passou lá fora por 

extensos testes de laboratório, microbiológicos, toxicológicos e de 

biocompatibilidade, assim como testes clínicos em humanos. Todos os exames 

mostram: Prudence Softcup é seguro, sem riscos para a saúde feminina, razão 

do seu sucesso no exterior. E agora no Brasil!  

http://www.prudencesoftcup.com.br/

