
                                         
 

 
SUGESTÃO DE PAUTA: DIA DO ORGASMO 

 

Para fazer jus ao Dia do Orgasmo, celebrado no dia 31 de julho, a 

Prudence e a loja virtual Temperos Pessoais prepararam sugestões de 

produtos que vão contribuir muito para um momento inesquecível de intimidade 

e prazer, não só para essa próxima quinta-feira, mas também para os demais 

dias do ano. 

Confira! 

 

PRESERVATIVO PRUDENCE CAIPIRINHA – R$ 3,50  

 

 Um sucesso nas vendas desde o seu 

lançamento, o preservativo Prudence Caipirinha é o 

único método contraceptivo com duas cores e com 

aroma e sabor do drink mais famoso do Brasil. Este 

produto é indicado tanto para penetração quanto para 

o sexo oral, fazendo com que o momento de 

intimidade seja ainda mais gostoso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

PRESERVATIVO PRUDENCE FIRE – R$ 4,50 

 

  

Quando se fala em sexo, automaticamente, as 

pessoas pensam em momentos quentes e sensações 

diversas. Pensando nisso, o preservativo Prudence 

Fire foi desenvolvido para garantir prazer tanto para o 

homem quanto para a mulher, além de apimentar a 

relação com um efeito que esquenta a pele quando 

em atrito.  

 

 

 

 

 

PRUDENCE GEL LUBRIFICANTE DE MORANGO – R$ 16,00 

 

Formulado à base de água, não gorduroso, 

transparente  e incolor, o Prudence Gel 

proporciona lubrificação intensa para uma relação 

mais sexy e gostosa, contribuindo para que o casal 

chegue ao orgasmo com mais facilidade e conforto. 

Esta versão do produto contém um suave aroma 

de morango. Porém, é possível encontrar as 

versões Hortelã, Neutro e Fire, que esquenta 

quando entra em contato com a pele, causando 

arrepios e deliciosas sensações.  Prazer para 

todos os gostos. 

 

 

 



                                         
 

 

 

PRUDENCE ANEL VIBRATÓRIO – R$ 24,90 

 

  

Capaz de deixar qualquer mulher excitada, 

por emitir pequenas ondas, o Prudence Anel 

Vibratório também ajuda a prolongar a ereção 

masculina.   

O anel é feito de silicone macio para facilitar 

o encaixe no pênis e a sua bateria dura 45 minutos, 

proporcionando prazer em dobro.  

 

 

 

 

ESTIMULADOR DIVA KISS – R$ 45,76 

 

 

Esse vibrador à prova d’ água está entre os 

mais confortáveis por ser revestido em silicone e 

possuir multivelocidades ao vibrar em apenas um 

toque. Seu formato permite que o clitóris seja 

estimulado, garantindo sensações prazerosas com 

um toque delicado.  

 

 

 

 

 



                                         
 

 

ENERGIE – R$ 80,00 

 

Esse incrível produto tem a 

função de auxiliar a usuária tanto 

para conquistar orgasmos mais 

intensos, como também fortalecer a 

musculatura do assoalho pélvico, 

enfraquecido após o parto ou por 

ação da idade. 

Vendido na boutique sensual Temperos Pessoais, o item, que conta 

com design discreto, também pode ser usado para o relaxamento de qualquer 

parte do corpo.  

 

 

ESTIMULADOR ZARA – R$ 389,00 

 

Chique, sofisticado e silencioso, o 

estimulador Zara faz sucesso entre as 

mulheres por proporcionar um toque 

aveludado, além de ser ótimo para 

potencializar o orgasmo. Este incrível 

produto possui cinco velocidades, bateria 

recarregável e uma base para estimular 

o clitóris. 

Além de todas essas 

características, o produto também é a prova d’ água e está disponível na 

boutique sensual Temperos Pessoais. O produto está entre os mais luxuosos 

vibradores do mercado e vem acompanhado de uma nécessaire em couro. 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

 

SOBRE A TEMPEROS PESSOAIS E A PRUDENCE 

A boutique erótica online Temperos Pessoais e a marca de preservativos 

Prudence pertencem à DKT do Brasil. A primeira é uma loja de produtos 

voltados ao bem estar sexual, que conta sempre com novidades e artigos de 

grande qualidade, como géis, vibradores, estimuladores, anéis vibratórios, 

próteses, preservativos e demais acessórios. A plataforma conta com uma 

interface bastante intuitiva, facilitando a busca por produtos, além de diversas 

formas de pagamento, parcelamento e total discrição na entrega.  

A marca de preservativos Prudence, presente no Brasil há mais de 20 

anos, conta com a maior linha de camisinhas, géis lubrificantes e estimuladores 

do mercado. Foi pioneira ao lançar a linha de camisinhas com cor, aroma e 

sabor, entre elas a Prudence Caipirinha, única bicolor do mercado. Posicionada 

como uma das maiores marca de preservativos no país, a Prudence marca 

também é conhecida pelo investimento constante em produtos benchmark para 

o segmento. 

 

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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