Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, Andalan e Prudence promovem ações na
Corrida WRun São Paulo

Marcas se preparam para atender ao público e apresentar as linhas de
produtos destinadas às mulheres
Reforçando sua preocupação com a saúde e independência da mulher, Andalan e a
Prudence, marcas da DKT do Brasil, estarão presentes na 8ª edição da corrida WRun, a ser
realizada em São Paulo, no dia 05 de março, no Jockey Club.
Com ações destinadas às participantes na sexta, 03 e no sábado, 04, a DKT do Brasil
terá uma tenda, onde as mulheres poderão conhecer os produtos das marcas destinadas ao
público feminino, como o Prudence Softcup – coletor menstrual – e o novo conceito de DIU
(dispositivo intrauterino), agora chamado de AIU (anticonceptivo intrauterino), da marca
Andalan. Serão distribuídos também sachês de géis lubrificantes íntimos Prudence Fire,
toalhas de rosto, além de açaí no sábado, 04 e chá gelado na recepção das corredoras no
domingo, 05.
O evento, um dos maiores pensados totalmente para o público feminino no Brasil,
acontece três dias antes do Dia Internacional da Mulher, e conta com um Day Care no
sábado, na qual serão oferecidos serviços de beleza, lojas, produtos exclusivos e aulas
diversas.

A largada da WRun será às 7h e a corrida contará com duas opções de percurso: 4 km
e 8 km. Em 2016, o evento atraiu quase 19 mil atletas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Mais informações sobre a prova em www.corridawrun.com.br.

Prudence Softcup
Comercializado em embalagens de quatro unidades que custam entre 24 a 28 reais,
dependendo da região, o produto é ideal para as práticas esportivas, pois o coletor não sai
do lugar, possibilitando que a mulher mantenha o seu ritmo normal
de atividades em qualquer ocasião. Inclusive, uma das vantagens do
item é que ele é imperceptível, inclusive na hora do sexo, justamente
por não ficar alocado no canal vaginal, como os absorventes internos.
E como é descartável, não precisa de processos de esterilização,
facilitando o dia a dia e reduzindo o risco de infecções na região
íntima. É só retirar e jogar fora.

Andalan
A linha Andalan já é maior linha de AIUs do mercado com cinco modelos, todos livres
de hormônios.
Como diferencial em relação aos concorrentes
disponíveis, o Andalan Silveflex é o único anticonceptivo
intrauterino que combina prata e cobre, o que garante
mais efetividade, uma vez que a prata evita a
fragmentação do cobre no útero. Há ainda as linhas
Andalan Comfort (com três diferentes tipos) e Andalan
Classic, que, juntas, aumentam a liberdade de escolha da
mulher em acordo com seu médico.
Os produtos foram projetados para respeitar o tamanho do útero e necessidades
particulares de cada mulher. Trata-se de um método acessível, confortável, com 99,4% de
eficiência, e de fácil manutenção. Vale ressaltar que é possível reverter o procedimento a
qualquer hora, com a remoção do dispositivo.

Serviço
Corrida WRun
Dias 03, 04 e 05 de março
Jockey Club - Av. Lineu de Paula Machado, 1175
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 26
países. Só em 2015, a DKT protegeu 30 milhões de casais e ajudou a prevenir 5,5 milhões de
gravidezes indesejadas, mais de 13 mil mortes maternas e 3,8 milhões de abortos.
Com 26 anos de atuação no País, a DKT do Brasil é detentora das marcas Andalan
(AIUs) e Prudence, que contempla a maior linha de camisinhas do mercado, além de outros
produtos como géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenço
umedecido. A unidade brasileira mantém diversos programas de marketing social, que
incluem também o apoio a ONGs (Organizações Não Governamentais). É a única empresa no
Brasil totalmente especializada em planejamento familiar.
Mais

informações

em

www.dkt.com.br,

www.useprudence.com.br,

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