
 

 

Exclusividade e garantia permanente fazem 

da “Pasio” uma referência no seguimento. 

Fiquei muito feliz ao descobrir que meu marido 

havia xeretado meus “posts” para escolher meu 

presente de natal...  

De fato, nem me incomodei em pedir UM MILHÃO 

DE DESCULPAS por tê-lo (poucos dias antes) 

comparado aos seres pouco frontalizados (crianças 

e animais) aos quais lecionamos apenas comandos 

e sempre através da repetição e do reforço positivo 

(reflexo condicionado de Pavlov) ... 

Mas...para que namorados, parceiros, maridos, 

compreenderam que o relacionamento é uma 
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Subliminar, à flor da pele, 
passional foge à esfera do que se 
pretende explicar e se expande no 
campo dos sentimentos...                                     
Permita-se !!!

...mão de duas vias, e que 

“materializar” o sentimento, 

presentear, mimar, não significa 

precificar a relação.... 

Para que percebam que  dar uma joia 

é um investimento muito menor do 

que a maioria imagina...  

Para que muitos mais amantes sejam 

lisonjeados por esse indubitável 

universal objeto de desejo! 

Resolvi direcionar esse post 

especialmente aos meus amigos do 

sexo masculino ...Para que PERCAM 

O MEDO da preciosidade! 

É compreensível: Estranha-se uma  

orelha mais rasgada, assusta a 

chance  de uma  prata não  maciça, e 

é fácil perder o foco  entre  anéis  de 

falange, de dedinho e  de pé...sem 

falar que cada qual tem um  

número.... Será que troca se errar? E 

se der alergia?  

Enfim, vamos combinar...é muito 

melhor ficar na zona de conforto, não 

é? NÃÃÃÃÃÃO!!!! CLARO QUE 

NÃO!!!!  E perder aquele suspiro? O 

brilho no olhar? A certeza que 

acertou em cheio!Vamos lá...Vamos 

espalhar esse sonho...tornar 

possível “sonho que se sonha junto 

é realidade”! Marquem os homens 

que merecem saber disso! Eu 

marquei! 



     

Se você acha que anel de 

falange machuca, 

experimente salto 17 em 

sapato de bico fino! 

• Os Anéis de Falange são usados entre a 

ponta de um dedo e sua primeira dobra ou 

entre a primeira e a segunda dobras. Eles 

deixam qualquer visual mais delicado, 

elegante e moderno. Existem vários tipos de 

anel de falange, diversos modelos e 

espessuras, possibilitando, assim, a criação 

de um belo mix de anéis em vários de dedos, 

ou apenas em um, deixando seu look mais 

despojado e atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o anel de dedo do pé? 

Vamos combinar que em pleno terceiro milênio 

já não cabem mais julgamentos sobre 

questões de crença ou gênero.  

Cabe a cada usar e comportar-se de acordo 

com o que lhe faz sentir bem e feliz, lembrando 

de que “tudo pode, apesar de nem tudo convir-

lhe”.  

O pé é, para muitos, sinônimo de fetiche e 

enfeitado é sexy e voluptuoso. Na cultura 

indiana, por muitos anos (persistindo em meios 

mais tradicionais) o anel no pé identificava 

prostitutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando lindamente! Pé e 

Tornozelos também 

merecem mimos! 

Usando uma tornozeleira Pasio não 

há porque se  preocupar com a 

oxidação...o que já é lindo se enche 

de um brilho todo especial! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


