5 coisas que você precisa saber sobre o
Prudence Softcup

A DKT trouxe para o Brasil o coletor menstrual descartável Prudence Softcup,
sucesso nos EUA e Europa desde 1996, que revolucionou o mercado dos famosos
‘copinhos’.
Confira abaixo uma lista com cinco coisas que você precisa saber sobre o
produto, que vai transformar sua rotina.

1) Prudence Softcup permite que você faça sexo menstruada - sem
bagunça
É isso mesmo! Por ficar acima do canal vaginal e por possuir uma estrutura
muito mais maleável do que a dos outros coletores (completamente
diferente!), o novo e revolucionário ‘copinho’ não apresenta nenhum
impedimento para a penetração, que pode ocorrer livremente, sem o
inconveniente do sangue. Enquanto você se diverte com o seu parceiro, o
sangue fica lá, protegido pelo coletor... E o melhor: ele é imperceptível, tanto
para você quanto para seu companheiro. Aproveite!

2) Você pode fazer o que bem entender enquanto usa Prudence Softcup
Vamos combinar, se você pode fazer sexo com ele, é claro que atividades
físicas, piscina, praia e etc. estão liberadas! O coletor fica encaixado no seu

corpo, te dando total liberdade de movimentos. Não é à toa que o produto é o
queridinho das atletas lá fora...

3) Você pode usar Prudence Softcup por até 12 horas seguidas
Esqueça o inconveniente de ter que trocar o seu absorvente na rua, no
escritório, na casa do gato... Com Prudence Softcup você fica protegida por até
12 horas, ou seja, dá para se programar para estar em algum lugar tranquilo na
hora de fazer a troca. Tipo, durante o banho! #ficaadica

4) Prudence Softcup é imperceptível, mesmo
Sabe aquela história de ‘você nem vai lembrar que está menstruada’? Então,
com Prudence Softcup essa frase é verdadeira! Não é como com os
absorventes ou os coletores tradicionais, com os quais você ‘praticamente’ não
sente nada. Com Prudence Softcup você não sente nada, mesmo! Seja por ficar
no fundo do saco vaginal (uma região com pouca sensibilidade), seja por
permitir que você faça absolutamente tudo que tem vontade enquanto está
usando – inclusive sexo! – o que acontece é que você simplesmente esquece
que está usando! Lindo, não?

5) Prudence Softcup é fácil de achar
A Prudence, marca de preservativos que está há 26 anos no Brasil, é a
responsável pela importação e distribuição do produto. Ou seja, o Prudence
Softcup chega com a força e a representatividade de uma marca sólida e que é
líder do seu segmento no País*, com alcance em todas as principais redes de
farmácia do Brasil. É só entrar no site www.prudencesoftcup.com.br e verificar
os pontos de venda disponíveis.

*Fonte: Dados Nielsen Retail Index, Volume (unidades), Base Preservativos
Masculinos / TOTAL BRASIL – INA + INFC – NOV/DEZ 2016

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.dktplanejamentofamiliar.com.br,
www.useprudence.com.br,
www.prudenceintima.com.br
e
www.prudencesoftcup.com.br.
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