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

1567661

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
1567707

SILVIA MÃOS DE FADA
massagem relaxante com
finalização especial local
próximo ao centro  (12)
98262-0299
1567654

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
1567805

A NOVA CASA das Patricinhas,18A,loiras,morenas,mu
latas e mestiça,Lindas,corpo
malhado s/frescura,s/pressa
das 10 as 21h. $80 a rapida
(12)3921-3167/9968-38326
1567716

DANNY
CATARINENSE
c/ um belo corpo, s/ frescura
e s/ decepção, p/ homens
bem liberais c/ beijo atendo
em minha residência c/ hr
marcada. (12) 98118-9535
1567666

GABY BELA CASADA
deliciosamente
ousada,
pronta p/ te enlouquecer,
sensual, simpatica, cheirosa
quero te dar prazer. (12)
99673-7460
1567655

GIGI DOCE BAIXINHA
Moreninha gostosa, c/ cur
vas, cab. longos, lábios car
nudos.td sensual c/ massa
gem centro (12) 98887-219
1567657

JULIANA MORENA Traves
ti, bem feminina, atendo em
local próprio. Contatos: 
(12)98205-1915 ou (12)
98707-1745 c/ (WhatsApp) SJCampos
1567705

LÍVIA GATA SEXY morena
clara 24 anos, s/ frescura.
Linda p/ clientes de bom
gosto. Companhia e prazer.
Atend. no Centro  (12)
98897-8656 Whats
1567675

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
1567706

MICHELE
POTIGUARA
Recém chegada 20 anos,
1,50 alt., 52 kg, cabelos
cacheados
curtos,morena
jambo, meiga carinhosa
estilo .namoradinha 
3913-5412
1567800

MIRANDA
TRAVESTI
Local Centro Morena, 25
anos. Aceita Cartão de
débito. Fotos no Zap (12)
98204-6010 ou 98708-7510.
1567773

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
1567656

SUELEN MULATA MASSA
GISTA 1.60 alt 23 aninhos
s/ frescura e c/ local discreto
no Centro de SJC. Aguardo
vcs amores. (12) 988775479
1567736

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
1567802

