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CASA DAS GATAS CIA
Perfeita c/ custo q cabe no
seu bolso, loc. tranquilo com
perfis variado de garotas.
whats(12)98856-8364/ 3207
6634 casadasgatas. sjc.br
1565558

CASA DA VOVÓ MARIA
Consulta c/ buzios,cartas.Fa
ço e desfaço qlqr tipo trabalho espiritual. Trago pessoa
amada,simpatia p/amor,garrafada p/potência3028-6860

ABAA MASSAGEM e Depi
lação: tailandesa, relaxante,
Prostática e terapêutica: sla
climatizada c/ banho e garagem: 08h00 às 21h00 Tels:
Zap 98221-1136 /3921-8057
Sílvia

AMANDA E TAINÁ - 18 a.
lindas corpo durinho, baixinhas, estilo namoradinhas s/
frescuras, 1ª vez anunciadas
local descreto e agradavel
12 981583816 / 3921-3167

1565576

1565491

1565621

CASADO - 42 anos procura
mulher também casada de
35 até 50 prox. à Taubaté
para curtir a vida. mail:
pancho4242@bol.com.br

HIAGO massagista e de
pilador masc. atendo Local
discreto/ domicilio atend.
exclusivo p/homens que gos
tam de se cuidar. 8:00 as
23:00 Whats(12)98265-5733

BIANCA 40 A. MULHER
Massagem e depilação. O
negócio/ a profissão mais
antiga do mundo  (12)
99739-6215 Whats

1565425

1565321

1565711

GIOVANA MASSAGISTA
gata 19 anos 1.55 alt, gosto
sa, sensual sou bastante
carinhosa. c/ local centro 
(12)98130-5086
1565641

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização 98825-2299/3019
-8013 www.lotusspa.com.br
1565557

MIRANDA
TRAVESTI
Local Centro Morena, Com
pleta. Ac. Cartão de débito.
Fotos no Zap (12)982046010 ou 98708-7510.
1565605

PATY Morena alta, s/
frescura c/ local. Ótima massagem, para
homens de bom gosto. Agende seu horário 98104-9843 Whats

SUELEN MULATA 1.60 alt
23 aninhos s/ frescura e c/
local discreto no Centro de
SJC. Aguardo vcs amores.
(12) 98877-5479

VERÔNICA 29 ANOS Morena clara,linda de corpo
e rosto,super carinhosa,esti
lo namoradinha.Atend.de al
to nível. 98300-4090 whats.
Somente c/ hora marcada.

VOLTA
DE
SIMONE
MARANHÃO Gordinha sexy
sem frescura, com local Vila
Industrial. At.
homens.
Tratar:  (12) 98804-5199
/ 98186-8225

1565655

1565556

1565719

1565573

