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Palavrões
Jogo para o teu iPhone.
Este jogo tira partido das funcionalidades multi-touch do iPhone como nenhum outro fez até agora.
Basicamente o jogo consiste em esfregar nas partes intimas da moça virtual até ela não poder mais! Quem
quiser experimentar pode ir a: rubmyclit
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/AGF0c7_vB0s/jogo-para-o-teu-iphone.html
Para mulheres sem tempo ou homens sem paciência!
Se achas que a tua moça demora muito tempo a preparar-se para sair, tens que lhe oferecer este produto
inovador. Pelas fotos acho que se pode ver tudo mas fica o site para os interessados: coloronpro
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/EqgE44PH6ek/para-mulheres-sem-tempo-ou-homens-sem.html
Para ciclistas
Para aquelas mulheres que têm querem ter um conforto extra quando vão dar umas pedaladas aqui fica uma
roupa interior útil neste site. Boa prenda para incentivar alguém a fazer exercício!
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/_nKB1Nzz0FU/para-ciclistas.html
Acessório do amor
Já alguma ves ficaste com dores nas costas depois de uma noite mais louca? Estás a tentar engravidar? Ou
apenas gostas de aumentar a tua qualidade de vida? O Lover's Cushion é para ti! A sua utilidade pode ser
vista no esquema e pode ser adquirido no seguinte site.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/HvW8XZX5sZY/acessrio-do-amor.html
Igualdade de direitos urinários.
Acho que as imagens dizem tudo. Mulheres, experimentem e deixem as vossas opiniões! Podem comprar
no neste site.Acho que as imagens dizem tudo. Mulheres, experimentem e deixem as vossas opiniões!
Podem comprar no neste site.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/sNCPgH19YAQ/igualdade-de-direitos-urinrios.html
Bikinis de escamas
A ultima moda na Tailândia é usar as escamas dos peixes para fazer bikinis. Vai ser só sereias agora.
lolNoticia original
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/HQgS6z_TEKA/bikinis-de-escamas.html
Bonecas que gemem
Estas bonecas de silicone estão cada vez mais "completas". Estas até têm sensores de toque que fazem
com que elas "gemam" se forem tocadas nos sítios certos. Será que vão conseguir acabar com a
prostituição? Só o futuro o dirá... (site)
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/CL0B7BVe1gY/bonecas-que-gemem.html
Arma perigosa
Eu ia para a guerra com uma destas...Site
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/hGBf3Z-Ll4s/arma-perigosa.html
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Saca Rolhas!
Eu quero um destes! :)
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/-kMEm2QnEDw/saca-rolhas.html
Clonagem de coisas!
Parece que a clonagem deu mais um passo em frente. Um importante passo. Agora já podes fazer clones do
teu pénis! Podes escolher entre borracha (sim, também vibra), sabão, cera, um material que brilha no escuro
e até chocolate. Como? Basta olhar para as imagens... Para mais informações aqui fica o site.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/O0KExzw1TdY/clonagem-de-coisas.html
Shots de bolso
Aqui fica a ultima novidade no mundo dos shots. São os shots de bolso. Não sei onde se vendem mas eu
quero! Eu quero.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/YvgaeEed7wg/shots-de-bolso.html
Soutien Interior
Eu sei que ultimamente a maior parte dos meus posts giram em volta de mamas, mas posts sobre mamas
nunca são demais. E cá vai mais um. Uma empresa israelita encontrou uma maneira de tornar os seios mais
firmes. A ideia é fazer um soutien em silicose, inseri-lo por baixo da mama, preso as costelas. Funciona
como um soutien normal, só que no interior. Ao que parece não tem grandes riscos. Vamos ver quanto
tempo demora a atingir o resto do mundo. Tenho penas das marcas de roupa interior pois sempre nos
proporcionaram bons anúncios de publicidade e agora estão em risco de perder muitas clientes... Não se
pode ter tudo. :) Fica aqui a noticia para aprofundarem o assunto.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/dZWbPYuhJxo/soutien-interior.html
Telemóvel muito útil!
A Samsung patenteou um telemóvel capaz de monitorizar os períodos férteis da mulher. Usando sensores
combinados com um leitor de temperatura por infravermelhos pode saber quando a mulher está em período
fértil, e claro, quando não está! :) Vamos ver quanto tempo demoram para começar a ser fabricados. Fica
aqui a noticia original.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/aS9cVA7pR-c/telemvel-muito-til.html
Piscina com "alguma" gente a mais.
Aqui fica uma piscina em Tóquio com alguma gente a mais. Ainda há quem pense que as vezes não se pode
estar na praia pois está gente a mais?
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/IXtqSjQPJ6M/piscina-com-alguma-gente-mais.html
Urinol com jogos
A Frankfurt Táxi teve uma ideia de publicidade muito original para promover os seus táxis para aquelas
pessoas que já beberam um bocadinho demais. Trata-se do Piss-Screen - que é um urinol com um sensor
de pressão que permite aos seus utilizadores jogarem enquanto mudam a agua as azeitonas (só para
homens, as mulheres ainda vão ter que esperar. lol). Basicamente a ideia é controlar um carro, tentando não
ter acidentes. Depois de beber é óbvio que os reflexos do jogador ficam piores e com isso é mais difícil jogar
e controlar o carro. É nessa altura que aparece a mensagem do número do táxi. Aqui fica a página.

Created using RSS2: a Stratigen brand January 22, 2018, 10:30 pm

Page 3 of 5

PDF created using RSS2 from:

http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/dZTZLJt4ngA/urinol-com-jogos.html
Cerveja para as mamas!
Depois das bolachas para aumentar os seios, deixo aqui também a cerveja para o mesmo efeito. Não sei se
consumir as duas coisas ao mesmo tempo dobra o efeito mas acho que não se perde nada em tentar. Uma
empresa da Bulgária inventou esta cerveja que contem estimulantes que aumentam o tamanho dos seios.
Até a pouco tempo apenas estava disponível na Bulgária, mas agora a Boza esta disponível noutros países.
Para quando Portugal pergunto eu?
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/OhI_Elcdyis/cerveja-para-as-mamas.html
Tatuagens nos olhos
Se já não tens espaço na tua pele para fazer tatuagens, tens aqui a solução. Podes começar a tatuar os
olhos. Há cada um... Aqui fica o artigo mais completo....
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/ELk5qDVCrYQ/tatuagens-nos-olhos.html
Identificador de almas gémeas
Uma empresa americana tem uma solução para descobrir o amor da sua vida: um identificador de almas
gémeas!O conceito é simples: quem procura companheiro(a) começa por preencher um questionário online,
cujas respostas são depois transferidas para pequenos aparelhos digitais.Depois são convidados para uma
festa, organizada pela empresa responsável, a OneKeyAway, onde devem usar o dito equipamento
pendurado no pescoço.Idealizado para quem tem pouca disponibilidade, ou vontade, para galanteios, o
aparelho funciona como um pequeno telecomando, com três "luzes avisadoras" - verde, amarelo e vermelho
-, que acendem em função da compatibilidade de um casal, com base nas respostas do inquérito.Existem
dois tipos de festas: para homossexuais e para heterossexuais. Será que vai se este aparelho que vai
simplificar a vida das pessoas a este nível?!
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/jgrdYA5bKvQ/identificador-de-almas-gmeas.html
Bolachas para as mamas!
Mais uma inovação acabadinha de chegar do Japão. São os F Cup Cookies! E quem têm de tão especial?
Ao que parece são feitos com base numa erva chamada Pueraria, que tem o poder de fazer crescer os
seios. Apenas duas por dia e em pouco tempo ficas como a Pamela (ou não). Testem a ver se realmente
funciona, mal não deve fazer... lol Deixo aqui o site, onde podem encontrar varias imagens sugestivas. Pena
estar em japonês, mas não deve faltar muito até aparecerem pelas lojas minipreço ou lidl. lol
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/y9seeVvEStw/bolachas-para-as-mamas.html
Spray que lhes vai dar mais gozo!
Para o homem há o viagra. E para as mulheres? Bem, costuma-se dizer que as mulheres não precisam
desse tipo de coisas por motivos físicos óbvios. Mas mesmo assim, depois de vários testes com sucesso,
esta a ser preparado um spray que proporciona as mulheres um maior "gozo" durante o sexo. Foi
desenvolvido por uma empresa australiana chamada Acrux e contem testosterona. O seu primeiro destino
eram mulheres na pós menopausa, mas depois descobriram que também funcionava noutros casos. Ainda
vão ter que esperar vários anos até o spray poder ser comercializado, mas não há nada como andar bem
informado atempadamente. Podem encontrar mais informação no site.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/1Qh4opQ7kzU/spray-que-lhes-vai-dar-mais-gozo.html
Beijar o Homer Simpson?
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Achei esta tatuagem bem original e por isso decidi partilha-la com vocês. E não da vontade de dar um beijo
ao Homer? lol
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/5G9M-CuW-vo/beijar-o-homer-simpson.html
Piercings Vibrantes!
Gostas de piercings? Bem, se não gostas, acho que vais passar a gostar, não em ti, mas na tua
"companheira". É que chegaram os piercings para a língua que vibram. Que mais é preciso dizer? Aqui fica
o site. Boas vibrações!
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/e655e3M47bA/piercings-vibrantes.html
Controlo Remoto alternativo
Aqui fica um vídeo a mostrar como fazer para controlar a sua TV sem recorrer ao comando. Experimentem!
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/ArvExpRTjy4/controlo-remoto-alternativo.html
Sorriso perfeito!
Queres ter o sorriso perfeito? Os japoneses inventaram um produto capaz de fazer ter um sorriso perfeito
em minutos. Chama-se Beauty Smile Trainer. Basta por a borracha na boca e ela força um sorriso magnifico.
Pode ser que se treinares muito acabes por conseguir o sorriso sem o ter posto. Site.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/Xo8wDdVio1Q/sorriso-perfeito.html
gPod
Chegou o gPod. Mas o que é o gPod? Eu digo. É um produto da empresa japonesa (tinha que ser) de
objectos sexuais Joymind. Pode ser ligado ao leitor mp3, televisão ou telemóvel, e depois transforma o som
que recebe em vibrações para um joystick com uma forma bem fálica. Ficam as fotos e o site com a noticia.
http://feedproxy.google.com/~r/Palavroes/~3/PhGrmRIz0go/gpod.html
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