
 

 
15 de agosto é Dia do Solteiro! 

 
Solteiro sim, sozinho nunca! A Prudence te dá seis 
dicas infalíveis para curtir este dia acompanhado 

 

Para aqueles que não querem passar Dia do Solteiro sem dar um match ou 

conquistar de vez o crush, a Prudence, a marca de preservativos mais vendida do 

Brasil*, tem seis dicas infalíveis para aproveitar a data da melhor maneira possível. 

 

Quer brilhar? A Prudence Neon te ajuda! 

 

Único preservativo que brilha no escuro, o Prudence Neon é 

produto ideal para acender a transa. Basta expor o produto a um 

foco de luz por apenas 30 segundos e pronto! O item une sexo 

com proteção e diversão total, reforçando mais uma vez o 

pioneirismo da Prudence. Com preço sugerido de R$ 9,50, pode 

ser utilizado em todos os tipos de relação sexual. 

 

 

Em busca de prazer sem limites? O Prudence Ultra Sensível foi 
feito pra isso! 

 

O Prudence Ultra Sensível foi pensado para proporcionar 

prazer sem limites, sendo quase imperceptível para o casal por ser 

mais fino. É comercializado em duas embalagens, com três (R$ 4,80) 

ou seis unidades (R$ 8,10). 

 

 

 

 

 



 

Prolongar o prazer? Prudence Efeito Retardante!  

 

 A Prudence Efeito Retardante é capaz de prolongar o 

prazer em razão da presença de um aditivo especial em sua 

composição, que retarda a ejaculação e proporciona mais controle 

ao homem. Disponível em embalagens com três (R$ 6,20) e seis 

unidades (R$ 10,10). 

 

 

 

Conforto, liberdade e prazer? O Prudence Cabeção é seu 
melhor amigo! 

 

Camisinha que possui um formato anatômico, com a ponta 

mais larga, a Prudence Cabeção foi desenvolvida para aumentar o 

conforto e a liberdade da cabeça do pênis. A ponta mais larga gera 

uma textura que estimula a sensibilidade da região durante a 

penetração, proporcionando mais prazer com a sensação de não 

estar usando nada. O Cabeção não vai te deixar na mão! O pack 

com três unidades tem preço sugerido de R$ 5,40. 

 

Pegando fogo? Prudence Gel Lubrificante de Morango Fire  

 

Formulado à base de água, não gorduroso, transparente  e 

com aroma de morango, o Prudence Gel Morango Fire proporciona 

lubrificação intensa e ainda esquenta quando entra em contato com 

a pele, causando arrepios e deliciosas sensações. A embalagem com 

60 gramas tem preço sugerido de R$ 22,00. 

 

 



 
 

 

Subir pelas paredes? A dica é o Prudence Anel Vibratório  

 

Capaz de deixar qualquer mulher excitada, por emitir 

pequenas ondas, o Prudence Anel Vibratório é um sex toy que 

também pode ajudar a prolongar a ereção masculina. O anel é 

feito de silicone macio para facilitar o encaixe no pênis e a bateria 

dura entre 35 e 45 minutos, proporcionando prazer em dobro 

para o casal. Preço sugerido: R$ 20,00. 

 

* Fonte: Nielsen Retail Index 2.0, Volume (unidades) Base Preservativos Masculinos / TOTAL 
BRASIL – INA + INFC – Nov/Dez 2016 a Mai/Jun 2017 
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