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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

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
1567846

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

HELLEN - dominadora reali
zo inversão de papéis, faço
massagem prostática, uso
do brinquedinho opcional.
Te espero! At. Centro local
discreto 997042598

LUIZA MULHERÃO 37 A.
Morena clara, bonita, sexy,
corpão nota 10, alto nível, c/
massag. Zap(12)99629-3005
Atenção! Só atendo às
segundas. Ótimo local.

1567956

1567939

1567773

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

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

MYRELLA 40 ANOS- baixi
nha habilidosa, $50,/ $70,/$
100,00.Das 08 às 20h de do
mingo à domingo. Aceito Dé
bito/Crédito. 98836-0492.
Novo local,Centro.

1567845

1567800

1567879

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

PAOLA- 23a, 80,00 morena
clara, estilo namoradinha ,
sem frescura, pele macia ,
carinhosa pronta pra ti levar
a loucura. Atendo no centro
98897-8656

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/
1567804

1567957

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
1567801

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

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

1567838

