Frases para incluir nos seus
presentes de Dia dos Namorados
Presentes personalizados com frases são uma maneira criativa de passar
uma mensagem carinhosa que será sempre lembrada. Elas podem ser
incluídas em produtos como camisetas, moletons e canecas. Escolha uma
frase que tenha significado para a pessoa amada e crie você mesmo o
presente perfeito.

Frases amorosas
1. Amor é palavra bonita
2. Amor da minha vida
3. Amo ao infinito e além
4. Amo noite e dia
5. Feitos um para o outro
6. Alma gêmea
7. Somos melhores juntinhos
8. Eu e você pra sempre
9. Meu coração só bate por você
10. Felizes para sempre
11. Eu te quero só pra mim
12. Com você, em qualquer lugar
13. Te amarei de janeiro a janeiro
14. “Meu riso é tão feliz contigo” - Tribalistas
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Frases divertidas
15. Azar no jogo. Sorte sua.
16. Ó, cupido! Pra longe de mim.
17. (Limpa a) CASA COMIGO?
18. Solteiro, sim. Sem lanches, nunca.
19. O importante é ter saúde. Também não tenho, mas sigo na
luta.
20. My love, mi amor, amore mio, mon amour, meu chuchu
21. Red flag

Frases para presentes combinados
22. Ela é minha menina. Eu sou o menino dela.
23. Cuidado! Namorada ciumenta. | Cuidado! Namorada
ciumenta.
24. Jogador 1 | Jogador 2
25. LO | VE
26. Manda quem pode | Obedece quem tem juízo
27. Rei | Rainha
28. A panela | A tampa
29. Limão | Tequila
30. Pão | Manteiga
31. Por onde for | quero ser seu par - “Andança”
32. Sr. Certo | Sra. Sempre Certa
33. O que faltava em mim | encontrei em você
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