6 E 7 DE JULHO DE 2019

5
AMANDA
TRAVESTI
Loira sexy, bem Feminina,
Bonita de corpo e rosto,
educada C/ Local. Hot/ Mot.
zap 98840-3973

1567502

ANDRÉA - R$ 50 / R$ 80
Recém chegada, 24 a, pele
dourada, 1,70 alt, 58kg,
liberal e sensual. Atendo em
minha residência, c/ estac.
 (12) 3911-9147

1567463

BEBEL NOVATA - 19 anos,
bom nível, corpo modelado,
carinhosa, adora beijar, bela
raridade. Atend. c/local próx
ao CTA C/ estacionamento.
R$ 70 (12) 3911-9147

1567462

BIANCA 40 A. MULHER
Massagem e depilação. O
negócio/ a profissão mais
antiga do mundo. Casada,
V.Industrial c/ local  (12)
99739-6215 Whats
1567447

CASA DAS GATAS CIA
Perfeita c/ custo q cabe no
seu bolso, loc. tranquilo com
perfis variado de garotas.
whats(12)98856-8364/ 3019
1015 casadasgatas. sjc.br
1567384

CASA ELEGANCY Mass.
masc., Amb. discreto, impe
cável e climatizado c/ suites
e quartos decorados p/ pro
porcionar momentos rela
xantes. c/ estac. Equipe de
massagistas refinadas, lin
das e de perfis variados p/
homens de bom gosto (12)
98170-0741 seg. a sab. SJc
3346-6590
1567434

GABY BELA CASADA
deliciosamente
ousada,
pronta p/ te enlouquecer,
sensual, simpatica, cheirosa
quero te dar prazer. (12)
99673-7460
1567536

APROVO CRÉDITO de 5
Mil a 500 Mil. Para carro,
caminhão, imóveis, construção. Capital de giro. Aumento de score. Libero FGTS,
cheque devolvidos. Localizo
Baixo restrição,SPC e SERA
SA. (11) 4211-1400
1567279

MIX MASSAGEM RELA
XANTE tailandesa, toques
tântricos, c/ local atend. tds
dias tbm aos domingos 
Whats (12) 98117-1966
1567470

SILVIA MÃOS DE FADA
massagem relaxante com
finalização especial local
próximo ao centro  (12)
98262-0299
1567535

PAI MARCO D XANGO
Joga-se búzios e faz
todos tipos de traba
lhos espirtuais e amar
ração  98141-1714 /
98826-2265. Com hora
marcada

1566340

AGATA e RAQUEL 18 aninhos, recem chegada, loira,
morena,lindas de verdade,
corpão escultural,carinhosa
s/ frescura. 3921-3167/
99683-8326.
1567233

GIGI DOCE BAIXINHA
Mulher gostosa, c/ curvas
baixinha, moreninha, cab.
longos,lábios carnudos.td
sensual c/ massagem centro
(12) 98887-219
1567538

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização (12) 988252299/ 3305-0967 www.
lotusspa.com.br
1567383

MIRANDA
TRAVESTI
Local Centro Morena, 25
anos. Aceita Cartão de
débito. Fotos no Zap (12)
98204-6010 ou 98708-7510.
1567427

NOVIDADES SJC VENHA
conhecer a nova casa cin
quentão gatas p/ todos os
gostos preço único, ac.
Cartões (12) 98854-5481
1567501

SOFIA MULHER LINDA
massagem corpo a corpo
sensual deliciosa c/ finaliza
ção. Monte Castelo, 9:00 as
20:00. c/ local. Whats (12)
98258-6616/

RENATA
SAPEQUINHA
Tenho 18 anos,morena jam
bo ,vou te deixar bem a von
tade e fazer TD c/ ousadia e
gostoso local centro (12)
99232-0993

SUELEN MULATA MASSA
GISTA 1.60 alt 23 aninhos
s/ frescura e c/ local discreto
no Centro de SJC. Aguardo
vcs amores. (12) 988775479

SANDRA CASADA 29A
R$ 40 / 70. Carinhosa, atenciosa e simpática c/ lábios
de mel. P/ homens de bom
gosto. S/ frescura c/ beijos.
C/ local.  3941-9038

VANESSA 35A- Recém
chegada de SP, 1,68, olhos
verdes, pele branquinha,
adora beijar, carinhosa,
atenciosa, pronta p/ fazer
todas suas vontades. H/M/
c/ local. 24 hs 3911-9147

1567541

1567464

1567433

1567401

1567465

