
 
 

Você sabia? Listamos 5 coisas testadas e 
comprovadas que você precisa saber sobre o 

Prudence Softcup 
 

 

 

Conceituado no mercado internacional, onde é comercializado desde 1996, o 

Prudence Softcup é feito com material inerte hipoalergênico, o mesmo utilizado em 

produtos de cuidados para a saúde, como cateteres e bicos de mamadeira.  

Listamos cinco coisas que você precisa saber sobre o produto, que 

revolucionou o dia a dia da mulher brasileira: 

 

1) Prudence Softcup tem tamanho único 

Esqueça aquela chatice de ter que descobrir qual é exatamente o tamanho do 

seu colo do útero, checar a compatibilidade com sua idade, se já teve ou não 

filhos... O Prudence Softcup tem tamanho único, servindo corretamente em 

qualquer anatomia, sem riscos de vazamento e desconforto. Como é possível?  

Enquanto os copinhos tradicionais ocupam o canal vaginal, inclusive muitas 

vezes com a ‘pontinha’ para fora, o Prudence Softcup fica atrás do osso púbico, 

cobrindo o colo uterino, bem no fundo do saco vaginal, acima do canal, local 

que permite uma adaptação completa ao produto independente do seu tipo de 

corpo. Para ficar mais claro, é o mesmo local onde se coloca o diafragma e a 

camisinha feminina – não por acaso, o Prudence Softcup tem exatamente o 

mesmo diâmetro desses dois conhecidos produtos. 



 
 

 

2) Prudence Softcup é descartável 

Essa é uma vantagem para quem não gosta da ideia de ter que limpar e 

esterilizar o coletor menstrual. O Prudence Softcup é descartável, ou seja, após 

o uso você deve dispensá-lo, simples assim.  

 

3) Prudence Softcup é o coletor mais seguro para a saúde feminina 

Exatamente por ser descartável, Prudence Softcup garante maior proteção para 

a sua saúde, já que não existe o risco de contrair alguma infecção em 

decorrência de uma possível má esterilização do coletor – principal fator de 

receio dos ginecologistas quanto ao uso desses produtos. 

 

4) Prudence Softcup não deixa nenhum odor menstrual 

Quando ficamos menstruadas, aquele cheiro desagradável que às vezes 

sentimos vem do sangue que, em contato com o ar, começa a ser contaminado 

por uma série de organismos. Enquanto a menstruação está lá, dentro de nós, 

retida pelo coletor, não possui odor nenhum – está em ambiente estéril, livre 

de contaminação. Ou seja, diga adeus a esse inconveniente! Inclusive, na hora 

de retirar o coletor o sangue sai assim, sem cheiro nenhum, limpinho.  

 

5) Prudence Softcup já foi amplamente testado e aprovado 

Comercializado internacionalmente desde 1996, o Prudence Softcup é feito 

com material inerte hipoalergênico, o mesmo utilizado em produtos de 

cuidados para a saúde, como cateteres e bicos de mamadeira, e já passou lá 

fora por extensos testes de laboratório, microbiológicos, toxicológicos e de 

biocompatibilidade, assim como testes clínicos em humanos. Todos os exames 

mostram: Prudence Softcup é seguro, sem riscos para a saúde feminina, razão 

do seu sucesso no exterior. E agora no Brasil!  

 

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. 

 

S D & P R E S S  C O N S U L T O R I A  
(11) 3876-4070; www.sdpress.com.br; @sdpress; facebook.com\sdpress 

CAROLINE CORREA  caroline.correa@sdpress.com.br 

DANIELLE MENDES danielle.mendes@sdpress.com.br 

MARIANA LARSSON mariana.larsson@sdpress.com.br 

SERGIO DUARTE sergio.duarte@sdpress.com.br 

 ABRIL, 2017 

 

 

http://www.dkt.com.br/
http://www.useprudence.com.br/
http://www.prudenceintima.com.br/
http://www.prudencesoftcup.com.br/
http://www.sdpress.com.br/
mailto:caroline.correa@sdpress.com.br
mailto:danielle.mendes@sdpress.com.br
mailto:mariana.larsson@sdpress.com.br
mailto:sergio.duarte@sdpress.com.br

