O que falar para o Homem na hora do
sexo?
As palavras tem poder.
Por isso, saber o que falar na hora do sexo é uma ótima maneira de deixar o que já
está quente ainda melhor.
Frases sensuais e safadinhas faladas na hora e do jeito certo são mais uma das táticas
fáceis e simples de potencializar o clima de excitação e deixar um homem
completamente louco por você na cama.
Confira 21 frases para falar na hora do sexo para seu parceiro:

Frases para instigá-lo antes do sexo:
123456789-

“Você está tão gostoso que me dá calafrio.”
“Preciso de você em cima de mim agora.”
“Você fica irresistível com essas (roupa que ele tá no momento).”
“Hoje eu sou toda sua, faz comigo o que você quiser.”
“To louca pra dar pra você”
“Uau! Seu pênis é imenso! Será que vai caber na minha boca?”
“Quero sentar no seu colo e sentir suas mãos dentro da minha calcinha.”
“Me mostre onde você quer que eu coloque minhas mãos em você”
“Deixa eu lamber esse pau gostoso”

Frases para falar na hora do sexo:
101112131415161718192021-

“Me como gostoso vai”
“Isso, me pega forte, adoro quando você faz isso.”
“Delícia, assim, muito bom, gostoso…”
“Você está tão gostoso que me dá calafrio.”
“Preciso de você em cima de mim agora.”
“Você fica irresistível com essas (roupa que ele tá no momento).”
“Hoje eu sou toda sua, faz comigo o que você quiser.”
“Vai mais forte vai”
“Que pinto grande e gostoso!”
“Isso é tããão gostoso!”
“Gostou? É todo seu.”
“Isso, continua vai delicia”

CONTEÚDO EXCLUSIVO AOS LEITORES DO SITE PODER-FEMININO.

Agora, responda essas 3 perguntas:
Você busca mais energia e disposição,
inclusive para o sexo?
Você deseja aumentar sua libido e a
fertilidade?
Você deseja ter orgasmos mais
duradouros, prolongando a satisfação?

CONTEÚDO EXCLUSIVO AOS LEITORES DO SITE PODER-FEMININO.

