
 

PRUDENCE SOFTCUP: LIBERDADE ABSOLUTA 

PARA AS MULHERES  
 

 
 

Lançado pela Prudence, coletor menstrual descartável promete ser 

a nova arma do empoderamento feminino, levando segurança, 

discrição e liberdade total à mulherada 

 

Todo mês a mesma história: nos dias do período menstrual, lá se vão o 

conforto, a liberdade, as encanações surgem e já era a piscina, a calça justa, a 

calça branca, às vezes até a academia e a bendita praia, que a gente queria 

tanto curtir no fim de semana! Mas precisa mesmo ser assim? Pensando em 

todas essas questões, a Prudence trouxe para o Brasil o coletor menstrual 

Prudence Softcup, sucesso nos EUA e Europa desde 1996, e que chega ao 

país para revolucionar o dia-a-dia das mulheres. Além de possuir um tamanho 

único, se ajustando a todo tipo e formato de corpo sem causar incômodo, o 

Prudence Softcup te deixa sequinha por até 12h, protegida contra maus 

odores, pelo fato do sangue não entrar em contato com o ar, em um artigo 

completamente imperceptível, fácil de achar nos pontos de venda, agora em 

lojas físicas, e não mais apenas na internet, e com riscos muito menores de 

infecções na área íntima. 



 

O produto não interfere nas suas atividades diárias, possibilitando, 

inclusive, manter relações sexuais durante “aquele dias” sem sujeira ou 

desconforto, por não ficar encaixado no canal vaginal como os absorventes 

internos. Isso é possível porque o Prudence Softcup fica no mesmo local onde 

se aplica o diafragma, que permite uma adaptação completa ao produto 

independente do seu tipo de corpo, 

Vale ressaltar que o Prudence Softcup é feito com o mesmo tipo de 

material hipoalergênico utilizado em produtos de cuidados para a saúde, como 

cateteres e bicos de mamadeira, tendo passado por extensos testes de 

laboratório no exterior, incluindo os 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 e 

aprovado pela comunidade médica.  

 

MAIS SEGURANÇA 

Para que você não tenha preocupações com possíveis infecções, o 

Prudence Softcup é descartável, evitando preocupações com a limpeza e a 

esterilização do item antes de sua reutilização. Você usa, descarta e ponto 

final! Além de mais praticidade para o seu dia-a-dia, a sua consciência não 

pesa em relação a sua saúde íntima. 

Além de um produto imperceptível, seguro e que vai te conferir total 

liberdade o ano todo, não apenas na escolha da roupa, mas como na utilização 

da praia, da piscina, e do seu prazer, o artigo é super fácil de achar: Basta 

entrar no site www.prudencesoftcup.com.br e verificar a farmácia mais próxima 

e mais conveniente pra você.  

 

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


 

VOCÊ CONHECE A DKT? 

 

Fundada em 1989 por Philip D. Harvey, a DKT International é uma 

organização sem fins lucrativos, especializada na implantação de programas 

de planejamento familiar e prevenção de DSTs e AIDS ao redor do mundo, 

contando com inúmeros projetos em cerca de 20 países. Só em 2014, a DKT 

atendeu a 28 milhões de casais, ajudou a prevenir 6,5 milhões de gravidezes 

indesejadas, mais de 12 mil mortes maternas e 3,6 milhões de abortos. 

Com 26 anos de atuação no país, a DKT do Brasil é detentora da marca 

Prudence, que contempla a maior linha de camisinhas, géis lubrificantes e 

estimuladores do mercado. Além disso, conta com uma variedade de itens 

destinados a saúde da mulher, como higiene íntima, tornando a empresa a 

única no Brasil totalmente especializada em planejamento familiar. Mantém 

ainda um selo próprio voltado a identificação de ações como forma de 

consolidar a sua missão ao redor do mundo. 

A unidade brasileira mantém ainda programas de marketing social, com 

o apoio a diversas ONGs (Organizações Não Governamentais). Para se ter 

uma ideia, a empresa já distribuiu cerca de um milhão e meio de preservativos, 

o equivalente a quatro voltas ao mundo. 

Mais informações em http://www.dkt.com.br, www.useprudence.com.br , 

www.prudenceintima.com.br  e www.prudencesoftcup.com.br . 
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