Na véspera do Ano Novo,
Viviane
Araújo
renova
o
bronzeado e enlouquece os fãs
Morena aproveita o penúltimo dia do ano para renovar o
bronzeado (Foto: Reprodução / Instagram)
Em meio as festas de fim de ano, a atriz Viviane Araújo
resolveu presentear os internautas, em uma rede social, neste
domingo (30).
A morena renovou o bronzeado nas areias do Rio de Janeiro e
aproveitou o momento para compartilhar com os fãs.

Os internautas não perderam tempo em elogiar a beldade da
morena.
“Maravilhosa”, escreveu um fã.
“Sereia fitness. Feliz Ano Novo”, comentou outro fã.
Viviane Araújo vem se destacando na novela O Sétimo Guardião e
já se prepara para o Carnaval do RJ, que será em março.
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SABE MUITO! Só de lingerie,
Núbia Óliver dá ‘aula’ sobre
ejaculação feminina
(Foto: Reprodução) – Núbia Oliver, que costuma utilizar suas
redes sociais para dar dicas sobre sexo, levantou desta vez um
tema que causou curiosidade entre seus seguidores nesta
quinta-feira (20). E claro, a curiosidade veio acompanhada de
uma foto de lingerie da musa dos anos 90.
Núbia usou seu Instagram para oferecer uma verdadeira aula
sobre os mistérios da ejaculação feminina.
“Ejaculação feminina. Pouco se fala, pouco se estuda, pouco se
sabe sobre essa capacidade fisiológica do corpo feminino. E
por que será que esse assunto ainda não está nas nossas rodas
de conversa?”, questiona trecho do texto.
Nos comentários, alguns homens se mostraram surpresos em
relação à ejaculação feminina, alguns nem sabiam de sua
existência.
“Nada mais gostoso para o homem”, escreveu um. “Maioria dos
homens não sabe fazer a mulher ejacular”, acrescentou outro.

“Mais didático, impossível. Parabéns!!”, elogiou mais um.

Visualizar esta foto no Instagram.
Você sabia que o canal vaginal pode dilatar e contrair,
dependendo do momento de excitação? O canal vaginal responde
aos estímulos externos e as sensações interpretadas pelo
indivíduo, dilatando ou contraindo. Durante a excitação,
ocorre o alongamento do canal vaginal, como forma de resposta
do corpo à aceitação do toque, do contato. Durante o orgasmo,
a vagina responde com contrações rítmicas, que podem vir
acompanhadas de espasmos musculares generalizados, calafrios,
e sensações como alívio, tranquilidade, risada e até choro. .
E você, como seu corpo responde ao orgasmo? @vulvalivre ➘
shoot:@rodrigodod contate para #publipost: @agencia40watts
#assessoriaimprensa: @r2assessoria
Uma publicação compartilhada por NUBIA OLIIVER
(@nubiaoliiver) em 3 de Dez, 2018 às 9:03 PST

️+

Visualizar esta foto no Instagram.
Nosso corpo é cheio de zonas erógenas e a gente só vai
descobrindo quais são as nossas prediletas quando testarmos
todas possíveis. Então aproveite e fale com seu parceiro para
te acariciar em pontos inéditos, veja o que mais te agrada e
descubra infinitos prazeres novos. ➘ #shoot: @rodrigodod
contate para #publipost: @agencia40watts #assessoriaimprensa:
@r2assessoria
Uma publicação compartilhada por NUBIA OLIIVER
(@nubiaoliiver) em 30 de Nov, 2018 às 6:08 PST

️+

Visualizar esta foto no Instagram.
“Qualquer cura genuína, para nós e para o mundo, deve começar

na #cama, pois é por meio do #amor e do #sexo que novas
gerações são concebidas” Mantak Chia
➘ #shoot: @rodrigodod
contate para #publipost: @agencia40watts #assessoriaimprensa:
@r2assessoria
Uma publicação compartilhada por NUBIA OLIIVER
(@nubiaoliiver) em 28 de Nov, 2018 às 12:06 PST

️+

Visualizar esta foto no Instagram.
QUEM COME QUEM? Nunca entendi muito bem essa história de
homem comer mulher. Quem devora somos nós! A gente come com
muitas bocas, a gente se delicia com muitos lábios, a gente
se lambuza. Me desculpem os musos, mas quem tem o privilégio
de comer e escolher a qualidade da comida somos nós, musas
devoradoras! Vocês tem comido bem, musas? ➘ Foto:@rodrigodod
Texto:@prazerela lingerie @lingeriefruit
Uma publicação compartilhada por NUBIA OLIIVER
(@nubiaoliiver) em 22 de Nov, 2018 às 9:04 PST

️+

Visualizar esta foto no Instagram.
Pare, olhe, escute e principalmente sinta Curta a viagem !!!
As pessoas andam numa cobrança absurda de chegar ao orgasmo.
Pare ✋
Algumas mulheres conseguem chegar ao orgarsmo
facilmente se masturbando e muitas vezes tem dificuldade no
sexo com seu parceiro! Para isso indico sempre o auto
conhecimento! Bem assim: Pare, olhe, escute e principalmente
sinta! Conheça seu corpo, converse com o seu parceiro. Tenha
uma conexão. Vale até brincar fantasiando professora e aluno,
ensinando sempre em que direção a seguir! Curta o momento
presente de cada ação, Pare, olhe, escute e principalmente
sinta…. o toque, as sensações, o arrepio, a respiração e
todas as sensações. Pare, olhe, escute e principalmente
sinta! Só assim perceberá que a viagem pode ser tanto quanto

ou mais prazeroso que a chegada. Foto:@rodrigodod
Uma publicação compartilhada por NUBIA OLIIVER
(@nubiaoliiver) em 17 de Nov, 2018 às 11:25 PST

️+
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Apresentadora mostra corpão e
fãs elogiam na web
Beldade volta a mostrar sensualidade nas redes sociais. (Foto:
Reprodução / Instagram)
Às vésperas do Natal e no início do verão, a apresentadora Gil
Jung deu um presente para os fãs.
Nesta quinta-feira (20), em uma rede social, a apresentadora
mostrou todo o charme e sensualidade ao dar dicas sobre saúde
e boa forma, mas sem deixar o lado sexy de lado.

Os fãs não perderam tempo em elogiar a saúde da beldade.
“A cada dia ficas mais linda”, escreveu um fã.
“Que mulher. Que saúde”, escreveu outro fã.
Gil Jung sempre vem participando de campanhas publicitárias,
mas sem deixar o charme de lado.
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Ex-BBB Natália Cassassola
posa completamente nua e

deixa
seguidores
Confira!

loucos.

A ex-BBB Natália Casassola é conhecida por postar várias fotos
de tirar o fôlego no Instagram e dessa vez não foi
diferente. (Foto: Reprodução/Instagram)

A loira publicou uma foto bem ousada nesta segunda-feira (17),
posando completamente nua. As fotos fazem parte de um anúncio
de um ensaio fotográfico para fevereiro de 2019.
Os seguidores da musa não pouparam elogios como “Maravilhosa”
e “Bela da semana, bela do mês, bela do ano… Bela da minha
vida !!! Te amo !!!”.
“Nua, crua e sem Photoshop”, escreveu Natália na publicação.
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Emily
Ratajkowski
leva
internet à loucura com ensaio
sem roupa para revista
Garota-propaganda da própria linha de biquínis, bels sempre
faz a temperatura subir
Emily Ratajkowski quebrou a internet ao aparecer completamente
nua para estampar a nova edição da treats! Magazine. A própria
publicação postou o clique ousado em seu Instagram e brincou:
“Nosso último post teve comentários bem safadinhos. Vamos ver
o que virá nesse”.

Garota-propaganda da própria linha de biquínis, Emily sempre
faz a temperatura subir, mas, para tristeza dos admiradores,
não está mais solteira. Em fevereiro, ela se casou em com
Sebastian Bear-McClard, em Nova York. A cerimônia civil contou
apenas com o cachorrinho dela e dois amigos, que serviram de
testemunhas a união.
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MUSA-Loira da Lage arrasa em
praia do RJ
Fernanda Abraão não aguentou o calor e foi clicada na Praia da
Reserva Fernanda Abraão não aguentou o calor e foi clicada na
Praia da Reserva (Divulgação)
Fernanda Abraão mostra boa forma em praia no Rio de Janeiro
Bela trocou o concreto pela areia e desfilou as curvas em um
biquíni de crochê
Fernanda Abraão enfrentou o calor do Rio nesta terça-feira
(11) com uma ida à Praia da Reserva, onde aproveitou para
renovar o bronze e tomar uns drinques com amigos. A Loira da
Laje, como ela ficou conhecida no antigo programa Zorra Total,
trocou o concreto pela areia e desfilou as curvas em um
biquíni de lacinho de crochê.
Sorridente, Fernanda mostrou equilíbrio ao enfrentar as ondas
sem deixar a tacinha cair. A loira, de 31 anos, que fez
participações em programas na novela Babilônia e na série Pé
na Cova, tem um filho de 11 anos, e continua trabalhando como
modelo.
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Apresentadora exibe curvas na

web e leva fãs ao delírio.
Veja as fotos
Gil Jung esbanja sensualidade em fotos publicadas em seu
perfil no Instagram. (Foto: Reprodução)
A modelo e atriz Gil Jung leva os seguidores ao delírio com
cada foto postada no Instagram ao exibir as curvas e esbanjar
sensualidade. No clique feito há poucas horas o entusiasmo não
foi diferente.
A apresentadora do programa “Diário Quase Secreto”, do canal
Multishow, ficou conhecida principalmente por ter estampado
diversas revistas masculinas como a Playboy e a Sexy.
Ex-BBB posta foto sensual e leva fãs ao delírio na web
As publicações da modelo giram em meio a uma pose sexy e
mensagens positivas.
Veja imagens:
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FÃS ENLOUQUECIDOS Filha de
Renato
Gaúcho,
Carol
Portaluppi
faz
vídeo
de
biquíni mostrando ‘frente e
verso’
(Foto: Reprodução) -A jovem Carol Portaluppi, filha do técnico
do Grêmio, Renato Gaúcho, tem feito a alegria dos seguidores
nas redes sociais após postar uma série de fotos, nas praias
do Rio de Janeiro, exibindo o corpo perfeito. Em uma delas, a
loira fez um vídeo “frente e verso” e levou os internautas ao
delírio.
“Sobre o Réveillon, pra onde vocês vão?”, escreveu na legenda
do vídeo, em que Carol exibe as belas curvas em praia.
Nos comentários, os internautas deixaram muitas sugestões,
além de vários elogios sobre a silhueta da jovem. “Linda,
sereia”, escreveu um. “Você é muito linda”, disse outro.
Veja mais fotos da musa.
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Com
125
cm
de
bumbum,
jornalista faz sucesso nas
redes sociais e será musa no
carnaval
(Foto: Reprodução Instagram) – A jornalista, blogueira e
modelo plus size Débora Porto tem ganhado cada vez mais
destaque na mídia e nas redes sociais, e não sem motivo: a
loira foi destaque na edição do Miss Bumbum 2018,
representando o Estado do Paraná e ostentando 125 cm de
bumbum, além de ter tido recorde de vendas na revista Sexy, em
maio deste ano. No Instagram, Débora já tem mais de 230 mil
seguidores.
Com 1,72 de altura, e pesando 97 kg, a jornalista fez tanto
sucesso, neste ano, que foi convidada para desfilar pela
Estação Primeira de Mangueira, escola de samba do Rio de
Janeiro. “Eu sambo, mas estou nervosa. Será minha primeira vez
na Avenida. Espero não cair”, disse Débora, em entrevista ao
portal Extra.
Débora contou, durante a entrevista, que era chamada de Miss
Piggy na escola [a porquinha gordinha dos Muppets], e disse

que fez do bullying combustível para ajudar outras mulheres.
“Me pedem muitas palestras sobre empoderamento e por isso
decidi criar um canal na internet para falar disso. Antes
apenas 4% [de seus seguidores] eram mulheres. Agora já são
20%”, diz Débora.
“Desde os 12 anos tenho peitão, coxão e bundão. Nunca me
incomodou. O que eu achava absurdo eram as meninas magrinhas
questionarem o porquê de eu conseguir coisas que elas não
conseguiam mesmo sendo gordinha”, completou.
Débora atua como garota propaganda de grifes de moda praia e
roupa íntima feminina, sempre compartilhando cliques e vídeos
ousados em suas páginas nas redes sociais.
(Com informações do portal Cena Pop)
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Último
Miss
surpresas
e
diferenças

Bumbum
teve
respeito
às

Débora Porto representou as mulheres mais “cheinhas” e mostrou
que beleza não tem padrões pré-estabelecidos (Foto:
Divulgação)
Conhecido por eleger o bumbum mais famoso do Brasil, o
concurso Miss Bumbum chegou a sua última edição realizada este
ano. Em 2018, a competição foi marcada por novidades e
respeito às diferenças.
Uma delas foi a participação da modelo plus size, Débora
Porto.

(Foto: Divulgação)
E também a participação de Paula Oliveira, primeira candidata
transexual, representante do Amazonas, ela roubou a cena.
Junto com Débora, as duas foram as participantes que
provocaram suspiros na plateia
O Miss Bumbum 2018, realizado na segunda-feira (5), elegeu a
representante de Rondônia, Ellen Santana, como a dona dos
glúteos mais belos do país
O concurso já teve a participação de Andressa Urach, uma das
finalistas mais famosas do evento.

(Foto: Divulgação)
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