PRUDENCE LANÇA LENÇO UMEDECIDO PARA
HIGIENE FEMININA

Para garantir bem-estar à mulher moderna a qualquer hora do dia,
chega, em novembro, ao mercado o mais novo produto da DKT do Brasil
voltado para a higiene íntima feminina. O Prudence Íntima Lenços Umedecidos
é o lançamento da empresa desenvolvido para tornar mais práticos os
cuidados pessoais. O preço sugerido é de R$ 6,50 a R$8,00, dependendo da
região.
Os lenços umedecidos da Prudence são hipoalergênicos, não contém
álcool e nem perfume. Possui ácido lático, substância naturalmente presente
na região íntima, que mantém o ph balanceado respeitando o equilíbrio
fisiológico. Outro componente de destaque em sua fórmula é a camomila,
responsável por hidratar delicadamente a região.
Para assegurar a confiabilidade do lançamento, o item foi testado
ginecológica e dermatologicamente. “Conferir segurança e conforto às
consumidoras Prudence são algumas das grandes preocupações da marca.
Com esse lançamento, a empresa soma mais um produto ao catálogo
feminino, que já conta com os preservativos femininos”, Denise Santos, gerente
de marketing da DKT do Brasil.

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 22 programas de
marketing social em 20 países - Brasil, China, Egito, Etiópia, Filipinas, Ghana,
Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão,
República Democrática do Congo, Sudão, 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. 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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