Swing Certificado
Swing Certificado é a maior rede se swing real com perfis certificados do Brasil
http://www.swingcertificado.com.br

O SWC foi Criado e é mantido por casais
O SWC Swing Certificado é o maior site de swing real com perfis certificados e foi criado por um grupo de
casais que sentiram falta de segurança e recursos em outros sites de sexo e swing.
Sistema de Certificação de perfis
Verificamos e certificamos os perfis reais diáriamente, você não precisa se preocupar em perder tempo com
perfis falsos ou sem foto, aqui todos são reais e verificados.

Sigilo e segurança
O sistema é totalmente fechado para você ficar a vontade sem se preocupar em ter suas fotos e dados
espalhados na internet, ponto muito importante para quem quer participar de encontros com sigilo.

Sistema totalmente fechado
Apenas membros logados podem acessar a rede, perfis, fotos, vídeos e encontros. Cuidado com os sites que
são abertos ao google e outras ferramentas de busca onde suas fotos e dados podem ser acessados por
qualquer um navegando na internet.

Mais que um site de swing, certificações para o mundo liberal
Após a certificação do perfil os membros ganham um endereço próprio com página para visitantes com o
código de membro SwingSWC, codigo OCR e selos de certificações para divulgar em outros sites e para novos
amigos externos, provando que é um membro certificado pelo Swing SWC e desta forma passar maior
credibilidade, esta página para visitantes pode ser ativada ou desativada a qualquer momento pelo membro.
Sobre o sistema de rede social de relacionamentos do Swing Certificado
Swing Certificado é a melhor rede social para participandes deSwing que buscam segurança e perfis reais
certificados.
O sistema da rede está em constante atualização e melhoria, desde 2011 quando o Swing Certificado SWC foi

criado mantemos a regra de estar sempre atualizados com a melhores tecnologias e sempre seguindo
sugestões dos membros criando ferramentas para melhor integração entre os participantes online e offiline.
Criamos uma rede de ajuda, desta forma os membros mais novos sempre recbem dicas e sugestões para ter os
resultados que desejam. aqui você é bem vindo e não será excluído sumáriamente com em outras sites
de swing.
Para ter muito sucesso mantenha seu perfil atualizado e com fotos reais, caso não queira mostrar o rosto use
uma mascaras e crie um clima de mistério.
Todos os perfis reais adultos em um só lugar
Todos os swingers e amantes do mundo liberal sérios e reais em um só lugar.
Os principais participantes dos sites de encontros, baladas liberais,Sexo e Swing já estão aqui, 99% dos
membros foram convidados por outros membros, Swing SWC Certifica e centraliza as informações de todos os
perfis de redes adultas do Brasil com total segurança e sigilo.
Participe de algo real
Homens, mulheres, casais, iniciantes, simpatizantes para troca de
casais, swing, ménage, namoro, amizade, encontros, festas
VIP, churrascos, baladas, descontos em motéis e casas de swing.
Membros iniciantes são bem vindos e poderão tirar todas dúvidas com membros experientes para participar de
tudo com muita segurança.
Membros Swing SWC possuem vantagens em festas fechadas, descontos em motéis e casas de swing,
descontos de 30% a 100% em redes de parceiros de todo o Brasil.
O sistema foi criado de forma que você pode escolher manter contatos apenas com os gêneros escolhidos, por
exemplo, você pode escolher receber mensagens e se comunicar apenas com homens ou casais e seu perfil
pode ficar oculto para outros gêneros.
Após o cadastro você terá acesso ao site, perfis, encontros, chat com webcam, videos de swing, fotos de
swing, festas de swing, pesquisa de perfis e poderá manter contato com todos via chat, mensagens, conversas
privadas no messenger SWC ou em festas e encontros!
Festas, encontros, motéis e casas de swing parceiras
Temos um sistema próprio para cadastro e divulgação de eventos para membros da rede, são criadas festas e
encontros diáriamente por membros do site e cadas de swing parceiras com descontos para membros
do Swing SWC.

Participe: Swing Certificado SWC
http://www.swingcertificado.com.br

