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É um prazer te ter por aqui.

Antes de mais nada, eu gostaria de
agradecer pela oportunidade que você
está me dando de te ajudar a entender
mais sobre as mulheres, e com isso ter
mais chances de conquistar as
mulheres que você tanto deseja.

Neste E-book vou te contar os
segredos para ter uma pegada
perfeita, que vai fazer com que toda
mulher acabe viciando em você.

E já vamos te dizendo logo de cara:

A MAIORIA DOS HOMENS FRACASSA
NESSA PARTE, E É POR ISSO QUE

MUITOS NÃO PASSAM DO PRIMEIRO
ENCONTRO.



Alguns homens conseguem se tornar
irresistíveis para nós mulheres.

E sabe por quê? Porque eles têm a
pegada perfeita. 

Simplesmente porque conseguem
fazer tudo o que uma mulher gosta,
tanto nas preliminares, como na cama.

Agora, como um homem pode ter a
pegada perfeita? 

É algum tipo de dom ou talento
especial, que nasce com o cara? Ou é
algo que pode ser desenvolvido?

É possível aprender a ter a pegada
perfeita?

ESSA É A PERGUNTA QUE
NÃO QUER CALAR.



É totalmente possível um homem
aprender a ter pegada e saber dar
prazer a uma mulher, a ponto de se
tornar irresistível e viciante para ela. 

Basta querer e estar aberto para o
aprendizado.

O mais importante nisso tudo, te digo
isso porque sou mulher, é conhecer o
universo feminino.

TE GARANTO QUE SIM!

EXPLORE O CORPO
FEMININO!



Um homem só consegue desenvolver a
pegada perfeita se ele se dispõe a
explorar o corpo da mulher, assim
como a sua mente.

Você já deve ter ouvido falar que a
palavra certa dita na hora exata pode
levar uma mulher à loucura na cama.

Pois é, grande parte do desejo e do
prazer rola a partir do que pensamos,
imaginamos, falamos…

SEXO NÃO SE DÁ SÓ NA
PENETRAÇÃO

Vocês homens valorizam muito a
virilidade, a masculinidade e tudo que
envolve a potência sexual.

Mas, a sedução, o clima, a criatividade
e o erotismo também influenciam
muito.



Não estou dizendo aqui que nós
mulheres não nos importamos se o
homem é viril ou não.

Pelo contrário, virilidade é muito
importante e fecha com chave de
ouro a pegada perfeita.

O que quero dizer é que há muito além
para se explorar.

No Segredos das Mulheres, eu ensino
a técnica para você desenvolver a sua
pegada perfeita, com originalidade.

Você não seguirá nenhuma receita de
bolo.

O importante é você receber as
instruções corretas para o seu auto-
desenvolvimento.

https://segredosdasmulheres.com.br/pv-ebook-palavras


Afinal, ninguém aqui quer criar um
monte de gente que só reproduz em
série o que diz um manual, certo?

Originalidade e verdade também são
fundamentais para se tornar um
homem de pegada.

Vou te adiantar agora 6 dicas
preciosas para você já começar a
pensar a respeito da pegada perfeita.

Vou te contar o que nós mulheres
amamos que os homens façam nas
carícias sensuais.

E depois você irá se aprofundar mais
no segredos das mulheres. Vamos
começar?

VAMOS COMEÇAR?



1 - BEIJO NA NUCA E
ATRÁS DA ORELHA



Digo sempre que beijo na nuca e na
orelha é golpe baixo.

Nós amamos ser beijadas e tocadas
nessa região. 

NENHUMA MULHER
RESISTE, TE GARANTO.

Todas as minhas amigas dizem que
quando o cara sabe beijar no pescoço
e no ouvido, é quase garantido que
todo o resto será maravilhoso.

A gente sente logo como é o toque do
homem, como ele consegue equilibrar
tesão, desejo e carícia.

É importante achar a medida certa,
porque se o cara vai com muita sede
ao pote fica parecendo um “babão”
ansioso que nunca viu mulher.



Então, delicadeza e firmeza também
podem fazer parte da composição da
pegada masculina.

Repare se a garota se arrepia quando
você beija a sua orelha e a sua nuca.
Brinque com as sensações dela.

NÓS AMAMOS QUANDO O
HOMEM DEMONSTRA QUE
SABE NOS DAR PRAZER E

ESTÁ NO DOMÍNIO DA
SITUAÇÃO.



2 - FALAR BAIXINHO
AO PÉ DO OUVIDO



Uma voz grave masculina falada
baixinho, com palavras quentes e
sensuais ao pé do ouvido... Ufa!

A gente adora ouvir umas
“sacanagens” leves.

Acredite. 

Não fique achando que toda mulher é
bela, recatada e do lar.

Até podemos ser tudo isso, mas não
impede que a gente ame ouvir
coisinhas picantes na hora das carícias.

Elogios na medida certa também são
bem vindos. 

É DE ENLOUQUECER
QUALQUER MULHER



Mas, cuidado!

Elogiar é sempre delicado.

Não pode ser nada exagerado para
não parecer que você está tentando
agradar só para se dar bem.

Nós temos um sinal de alerta bem
sensível para diagnosticar homem
galinha que fica de caô só para
conquistar ou transar.

Nada de elogio barato.

Tem que ser sincero e verdadeiro.

No Segredos das Mulheres, inclusive,
eu falo com detalhes sobre como
elogiar uma mulher e falar a coisa
certa na hora correta.
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3 - SAIBA TOCAR E  
RELAXAR UMA MULHER



Amamos toques mais fortes, como se
fossem massagens.

Chegar por trás e apertar o ombro da
mulher para deixá-la mais relaxada...

Isso é uma delícia e nós adoramos
homens que tenham esse tipo de
cuidado e atitude.

Aliás, ATITUDE é uma palavra que
gosto muito quando estou ensinando
aos homens a ter a pegada perfeita. 

TUDO É UMA QUESTÃO DE
DESENVOLVER A AUTO-ESTIMA QUE
LEVA A TER A ATITUDE CORRETA E
SABER SE POSICIONAR DIANTE DA

MULHER E DO SEU DESEJO.



Muitos homens, por medo, timidez ou
insegurança, deixam passar
momentos preciosos que poderiam
ser muito mais agradáveis, porque não
souberam conduzir bem a situação
com a mulher.

A maioria das mulheres ainda espera
que a atitude seja tomada pelos
homens.

Por mais que a gente fale de igualdade
e liberdade feminina, ainda temos essa
característica mais passiva.

Portanto, cultivar a atitude está entre
as coisas mais importantes para se
tornar um homem de pegada.



4 - PEGAR PELA
CINTURA



Quando aquele gato que está saindo
comigo chega por trás e me pega pela
cintura de surpresa, me dando beijos
no pescoço, eu subo aos céus.

Um homem que sabe fazer isso tem
meio caminho andado para
desenvolver a pegada perfeita.

Experimente!

Faça isso com a garota que está
saindo.

Veja a reação dela.

APOSTO QUE ELA VAI SE
DERRETER PARA VOCÊ.



E a cintura feminina é um ponto bem
erógeno.

Nem preciso dizer o quanto a gente se
sente excitada com uma boa pegada
masculina na nossa cintura, né?



5 - OLHAR NOS  
OLHOS



Não pense que esse item é papinho
romântico feminino.

O olho no olho pode ser cheio de
erotismo, além de ser romântico.

Um homem que não consegue olhar
uma mulher nos olhos perde muitos
pontos com a gente.

PORQUE A GENTE LOGO
DESCONFIA DO CARA...

Se ele não olha é porque é muito
tímido ou deve alguma coisa.

Na paquera, principalmente, saber
fitar uma mulher com os olhos e
demonstrar seu desejo é essencial.



Narro uma história no Segredos das
Mulheres de uma amiga que foi
conquistada por um homem por causa
do olhar dele.

Portanto, se você é muito retraído e
tem dificuldade para olhar no olho, já
pensou em fazer alguma atividade
para se soltar um pouco mais?

Isso pode ser treinado sim!

Comece a praticar e aos poucos você
vai perdendo o medo de olhar nos
olhos.
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6 - TOQUE
DECIDIDO



Quando eu era adolescente, fiquei com
um garoto super inseguro que me
tocava de modo agitado e leve, como
se tivesse me apalpando, tipo me
revistando!

Mesmo sendo uma menina e ainda
inexperiente, com uns 15 anos, percebi
que ele estava um poço de nervosismo
por estar ficando comigo.

Porque eu era popular na escola, tinha
vários meninos afim de mim e para ele
estar comigo representava uma
conquista inigualável.

Falo isso sem querer me auto elogiar, é
só para contextualizar a situação para
você entender o tipo de situação do
qual estou falando.



Quando um homem quer demais ficar
com uma mulher ou admira muito ela,
é comum ficar tenso, nervoso e até
mesmo sem saber o que fazer.

Foi o que aconteceu com esse garoto.

Ele era um gatinho, mas ainda não era
auto-confiante do seu próprio poder. 

Do seu magnetismo e da sua
masculinidade.

O toque decidido é muito importante
para o homem. 

E digo que faz parte da receita
principal para se tornar o cara da
pegada perfeita.

PORTANTO, RAPAZES, PENSEM EM
COMO VOCÊS TOCAM UMA MULHER.

ISSO É MUITO IMPORTANTE.



Eu te agradeço muito por ter chegado
até aqui e ter lido todo o conteúdo
deste E-book. 

Espero de verdade que as informações
passadas aqui possam te ajudar a ter
uma pegada perfeita e não cometer
mais erros nesse quesito.

Eu garanto que você vai conseguir ter
muito mais sucesso com as mulheres
se seguir o que eu ensinei aqui.

OBRIGADO!

NO ENTANTO, VOCÊ PRECISA

SABER DE UMA COISA...



É muito importante entender como as
mulheres pensam e agem para saber a
forma certeira para ter sucesso com
elas.

Por mais que tenham muitos homens
que se dizem especialistas nas
mulheres, eles nunca vão saber 100%
como funcionamos, e sabe por quê?

Porque somos diferentes, pensamos
diferente, usamos mais a emoção que
razão e homem nenhum entende isso
de verdade. 

Apenas uma mulher entende de
verdade como as mulheres funcionam.

E é por isso que eu estou aqui para te
contar os nossos segredos.
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Estou cansada de ver cafajestes e
babacas se dando bem e tirando
vantagem de nós enquanto caras
legais como você sofrem por não saber
como a mente feminina funciona.

Com o que eu vou te ensinar você vai,
através de um modo prático e bastante
simples, gerar nas mulheres que você
conhecer reações extremas de desejo,
paixão e amor.

ELAS VÃO SONHAR DIA E NOITE

ESTAR AO SEU LADO OUTRA VEZ.



E vão estar dispostas a sair com você
mesmo sabendo que você quer apenas
sexo.

Você não vai precisar iludir ou mentir
para elas se não quiser um
relacionamento...

E mesmo assim elas vão correr atrás
de você...

Vão falar bem de você para as outras...

Pois você vai saber exatamente todos
os nossos segredos.

Até os mais profundos.



E NÃO IMPORTA O QUE VOCÊ

ACHA DA SUA APARÊNCIA...

 

SE VOCÊ NÃO TEM

DINHEIRO... 

 

OU SE É TÍMIDO E NÃO LEVA

JEITO COM AS MULHERES.



O QUE EU VOU TE REVELAR
FUNCIONA COM TODAS AS

MULHERES, FAZENDO COM QUE
ELAS FIQUEM LOUCAS POR VOCÊ.

Para saber exatamente quais segredos
são esses e ter acesso agora mesmo a
todo esse poder, você só precisa clicar

no botão abaixo.

QUERO APRENDER OS
SEGREDOS DAS MULHERES

https://segredosdasmulheres.com.br/ebook-sdm

