Ressecamento vaginal tem solução –
e a Prudence te ajuda com uma linha completa de
géis lubrificantes
Dr. Jairo Bouer, médico psiquiatra
referência em sexualidade, destaca as vantagens
da utilização dos géis lubrificantes pelos casais

Sentir a vagina seca é um dos principais
desconfortos na hora da relação sexual porque
gera dor e dificuldade de penetração. Causado por
falta de lubrificação, o ressecamento vaginal é
mais comum do que se imagina. As causas da
secura vaginal podem estar relacionadas tanto a
fatores emocionais, como pouca imaginação e
falta de preliminares, assim como físicas: alteração hormonal ou períodos em que a
mulher está amamentando. A boa notícia é que há artifícios bem eficientes que podem
ser utilizados para fugir do problema e que vão ajudar a tornar a relação muito mais
gostosa. O principal deles está relacionado à lubrificação artificial, ou seja, ao uso de
géis lubrificantes. Para ajudar a tornar o sexo mais prazeroso, a Prudence, a marca de
preservativos mais vendida do Brasil*, oferece uma linha completa de géis
lubrificantes com quatro produtos.
O Prudence Gel Neutro é à base de água, transparente, incolor e não
gorduroso, e proporciona lubrificação intensa. O Prudence Gel Morango também é
transparente e lubrifica com um delicioso aroma de morango! Para quem deseja deixar
a relação mais apimentada há também o Gel Morango Fire. Também com aroma de
morango, este gel proporciona uma sensação quente que vai esquentar ainda mais o
momento. Nesta linha de produtos também há o Gel Hortelã, que é ideal para quem
aprecia a refrescância da hortelã. Vale lembrar que todos os géis Prudence são
transparentes e não mancham a roupa.

O Dr. Jairo Bouer, médico psiquiatra referênca em sexualidade, concorda que
os géis são ótimos aliados da vida sexual de um casal. “Outro ponto importante é que
os géis lubrificantes podem ser utilizados em qualquer faixa de idade sem maiores
contraindicações. A mulher pode apresentar dificuldades sexuais por causa do
ressecamento em várias fases da sua vida. As adolescentes, muitas vezes, estão
inexperientes ou nervosas. Mulheres adultas que enfrentam dificuldades emocionais
em seus relacionamentos ou alterações hormonais também podem ter ressecamento
e consequentemente uma vida sexual mais complicada. E as mais velhas, que estão na
menopausa, também se deparam com o ressecamento. Para todas elas, em qualquer
faixa de idade, os géis lubrificantes têm um alívio rápido das dificuldades,
proporcionando menos desconforto, menos dor, mais prazer e mais satisfação sexual.”
O médico também faz outro alerta: o gel lubrificante não substitui a camisinha!
“Com os dois juntos, além do conforto que o gel proporciona, o casal fica seguro e
protegido contra as doenças sexualmente transmissíveis e contra uma gravidez não
desejada. Camisinha e gel lubrificante ajudam a mulher a ter uma vida sexual bem
mais tranquila e bem mais feliz”, comenta o Dr. Jairo Bouer.
Também é importante ressaltar que, para combater o ressecamento vaginal,
vale ainda uma boa dose de imaginação e fugir da preguiça. Uma mente relaxada e o
uso da linha de Géis Lubrificantes Prudence podem levar mulheres e homens às
alturas!
* Fonte: Nielsen Retail Index 2.0, Volume (unidades) Base Preservativos Masculinos / TOTAL BRASIL –
INA + INFC – Nov/Dez 2016 a Mai/Jun 2017

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 destes 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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