PRUDENCE LANÇA KIT DO MODELO ULTRA
SENSÍVEL COM PORTA-CAMISINHA
Produto é oferecido em edição limitada, com 10 diferentes modelos
de latinhas

A Prudence, marca da DKT do Brasil, lança mais uma novidade no
mercado nacional: o kit composto por preservativo Prudence Ultra Sensível e
uma exclusiva lata porta-camisinha.
Oferecidas em 10 diferentes modelos de decoração, que agradam tanto
homens quanto mulheres, as latinhas são uma edição limitada. Os kits estão à
venda em lojas do segmento farma e alimentar, a um preço médio para o
consumidor de R$ 5,50.
“A ação tem o objetivo de agregar valor à marca Prudence, conhecida
por constantemente trazer novidades em seus produtos, além de incentivar as
pessoas a levarem sempre um pequeno estoque de preservativos. As latinhas
porta-camisinha são uma novidade no Brasil”, comenta Denise Santos, gerente
de marketing da DKT do Brasil.
Com o propósito de promover o sexo seguro, as latinhas, além de serem
uma opção divertida de armazenamento dos preservativos, evitam que os
produtos sejam danificados.

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 19 países - Brasil, China, Congo, Egito, Etiópia, Filipinas,
Gana, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria,
Paquistão, Sudão, Tailândia, Turquia e Vietnã.
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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