
                                         
 

 
SUGESTÃO DE PAUTA: PRODUTOS 

PRUDENCE E TEMPEROS PESSOAIS PARA 

APIMENTAR O DIA DOS NAMORADOS 
  

KIT FETICHE PRUDENCE – R$ 27,00 

 

Comercializado tradicionalmente nesta época, o 

KIT Fetiche Prudence é uma excelente opção para 

apimentar e divertir a relação. A embalagem conta com 

itens exclusivos da marca para os casais 

comemorarem a data de maneira divertida e prazerosa.  

  Este ano, a caixinha, que já está à venda nas 

farmácias, é composta por uma exclusiva algema de 

pelúcia, preservativos Prudence Cores e Sabores de 

Hortelã, que além do sabor característico proporciona 

uma deliciosa sensação de refrescância, três unidades 

do Prudence Wave, camisinha com textura ondulada 

que estimula as áreas mais sensíveis da mulher 

durante a relação sexual, e o gel lubrificante com aroma de morango.  

 

ENERGIE – R$ 80,00 

 

Voltado para a saúde e bem-

estar feminino, o Energie é um 

produto inovador desenvolvido para 

fortalecer a musculatura do 

assoalho pélvico, enfraquecido 

após o parto ou por ação da idade, 

auxiliando na conquista de 

orgasmos mais intensos. 



                                         
 

 

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 

 

Desenvolvido para mulheres 

exigentes e sofisticadas, o estimulador 

Zara faz sucesso 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.  

Entre essas e outras vantagens, o 

acessório é à prova d’água e extremamente silencioso. O Zara, disponível na 

boutique sensual Temperos Pessoais, vem acompanhado de uma necessaire 

de couro. 

 

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, 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.  

 

S D & P R E S S  C O N S U L T O R I A  
(11) 3759-1333; www.sdpress.com.br; @sdpress; facebook.com\sdpress 

PAULA BALDUINO paula.balduino@sdpress.com.br  

MARIANA LARSSON mariana.larsson@sdpress.com.br  

SERGIO DUARTE sergio.duarte@sdpress.com.br 

 JUNHO, 2014 

                                                       
              

http://www.sdpress.com.br/
mailto:paula.balduino@sdpress.com.br
mailto:mariana.larsson@sdpress.com.br
mailto:sergio.duarte@sdpress.com.br

