Tati Zaqui mostra novas fotos
de ensaio de oncinha: “Parei,
juro”
Tati Zaqui nunca deixa seus seguidores dormirem e na madrugada
desta segunda-feira (09) não foi diferente.
Tati Zaqui capricha na produção com look de oncinha: “Isso que
é perfeição”
A funkeira impressionou seus seguidores
A musa posou com um look super diferenciado e todo trabalhado
na estampa de oncinha, mas sem sair da paleta de cores azuis
que Tati tanto gosta. Além disso, a funkeira exibiu uma
belíssima produção em seus cabelos e sua maquiagem impecável.
A legenda chamou atenção: “Te convido a ter um compromisso,
aceita? #CompromissoComADança”.
A publicação recebeu mais de 200 mil curtidas em poucas horas
e os seguidores não pouparam elogios.
“Casa comigo pelo amor de DEEEEEUS???”, brincou um seguidor.
“Lógico, uma mulher perfeita dessa”, elogiou um segundo. “Sem
condições essa beleza”, comentou outro.
Após divulgar a primeira foto de seu ensaio na tarde desta
terça-feira (10), Tati Zaqui divulgou outras duas imagens
provocantes em seu Instagram.
Em uma delas, a musa brinca ameaçando tirar as peças íntimas e
escreveu na legenda: “Parei, juro”.
A foto contou com mais de 42 mil curtidas em menos de duas
horas e claro, com milhares de fãs impressionados nos
comentários.
“Só eu acho que você é maravilhosa?”, questionou um. “Coisa

mais linda da minha vida”, disparou outro. “Bem que você
poderia parar de ameaçar e realmente tirar, né?”, brincou um
terceiro.
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