
 

Dia da Cachaça Mineira - 21 de maio 
é com Prudence Caipirinha 

 
Você precisa de um motivo especial para fazer sexo? 
A Prudence garante o combo segurança e diversão e, 

de quebra, o motivo! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se até a cachaça mineira tem o seu dia, comemorado em 21 de maio, por que 

não aproveitar a data para uma degustação inesperada do drinque mais famoso do 

Brasil? Só a Prudence pode te ajudar nessa missão, pois é a única marca de 

preservativos que homenageia a caipirinha – e que, por sinal, leva em sua receita 

tradicional a cachaça. 

Um sucesso de vendas desde o seu lançamento, o preservativo Prudence 

Caipirinha é o único com duas cores (verde e amarelo) e com aroma e sabor do 

drinque. É indicado tanto para penetração quanto para o sexo oral, fazendo com que o 

momento de intimidade seja ainda mais gostoso. 

A Prudence Caipirinha integra a linha de preservativos com cor, sabor e aroma 

mais completa do Brasil, a Prudence Cores & Sabores, que conta com mais variações: 

Morango, Tutti-Frutti, Hortelã, Melancia, Uva, Chocolate, Vinho Espumante, Melão e 

Café – as duas últimas acabam de ser lançadas. 

 

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 33 países.  

Só em 2016, mais de 33 milhões de casais foram protegidos – índice CYP 

(Couple Years of Protection), o que corresponde a um crescimento de 10% em relação 

ao ano anterior, com 30 milhões. Os dados fazem parte do relatório anual, que traz o 

balanço que comprova o impacto dos projetos humanitários aplicados pela entidade 

anualmente.  

Com 27 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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