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Wpadniesz do mnie na super pokazik?

Cena:5,00 pln

Zobacz mój super gorący pokaz skype. Inny niż wszystkie ! Przeczytaj moje ogłoszenie i daj się skusić!
Wejdź więc ze mną do świata niesamowitej rozkoszy i zapomnij ze mną o wszystkich troskach. kontakt
do mnie przez gg 65265157. Jak nie masz gg wejdź na moj sprawdzony profil, adres ponizej, bedziesz
mogl tam do mnie napisac w okienku gg z boku strony na zywo:
http://dupcia.pl/ogloszenie-towarzyskie-3838/Warszawa_sex_pokazy_skype_kasia35 Moj numer
telefonu : 536 099 944, nie odpisuje na sms Jestem zawsze seksownie ubrana, uwielbiam zakładać na
pokazik pończoszki, sexi bieliznę i szpileczki. Mam masę zabawek, którymi się dla ciebie pobawię.
Zobaczysz też jak się pieszczę i na każdym pokazie gwarantuje prawdziwy nieudawany orgazm a nawet
kilka, na życzenie mam tez orgazm na mokro, tzw squirt, prawdziwy squirt ! Mam zawsze włączony
mikrofon, dlatego możemy spokojnie rozmawiać, swoim głosem doprowadzę Cię do ekstazy. Pokaz
robię dobrą markową kamerą HD na żywo, dzięki czemu zobaczysz mnie w najwyższej jakości obrazu i
podczas pokazu nie umknie Ci żaden szczegół mojego pięknego ciała. Na życzenie zrobię wirtualną
dominacje, jestem w tym dobra i doświadczona. A także pokaz z fetyszami, znam sie na tym. Mogę
zrobić instrukcję masturbacji, robię chyba najlepszą, tak mówią :) Możliwy sextelefon jeśli wolisz,
mam podobno cudowny głos. Na specjalne życzenie mogę zrobić gorący pokaz seksu z partnerem
:seks w wielu pozycjach, miłość francuska, pieszczoty Pokazy są zawsze z twarzą i głosem, i mokrym
orgazmem na łóżku. Mogę się dla Ciebie ubrać jak chcesz, nie biorę za to żadnych dopłat. Jeśli masz
specjalne życzenia, napisz, postaram się je dla Ciebie spełnić. Mam też super filmy na których
zobaczysz jak bawie się gorąco z koleżanką : 9 gorących filmów 50 zl, 19 -100 zl, 35 filmów tylko 150
zł. Skuś się i pobaw ze mną. *** 15 m super zabawy z twarzą, głosem i orgazmem, w ponczoszkach i
szpilkach na łóżku tylko 30 zł !*** *** dzis super promocja - godzinka ze wszystkim w cenie tylko 70
zł *** Mam fajna tanią pachnącą uzywaną bieliznę : 4 sztuki 50 zl, 9-sztuk 100 zl, 16 sztuk -150 zl, 20200 zł, 28 sztuk- 250 zł. kontakt przez gg 65265157 Jak nie masz gg wejdź na moj zweryfikowany
profil, adres ponizej, bedziesz mogl tam do mnie napisac w okienku gg z boku strony na zywo:
http://dupcia.pl/ogloszenie-towarzyskie-3838/Warszawa_sex_pokazy_skype_kasia35 Albo napisz do
mnie, kontakt tu masz, odpisze od razu. Mam profile na wielu znanych stronach z pokazami , co daje ci
pewność. Moja weryfikacja:
http://dupcia.pl/ogloszenie-towarzyskie-3838/Warszawa_sex_pokazy_skype_kasia35 Moj numer
telefonu : 536 099 944, (nie odpisuje na sms). Przed pokazem możesz mnie usłyszeć. Akceptuje :
karty kredytowe, posiadam konto angielskie, szybkie anonimowe przelewy z kazdego konta, szybkie
przelewy z zagranicy, bm, mam konta w wielu bankach, Revolut (polecam z zagranicy !) , Yetipay,
Paypal, Paysafecard, Skycash, rezerwowo doladowania tel i smsy premium.
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