
Spanish - Cosméticos para la cara
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Belleza/Cosméticos para la cara

rimel

Belleza/Cosméticos para la cara

lápiz labial, pintalabios

Belleza/Cosméticos para la cara

polvos

Belleza/Cosméticos para la cara

sombra de ojos

Belleza/Cosméticos para la cara

rizadores de pestañas

Belleza/Cosméticos para la cara

maquinilla de afeitar

Belleza/Cosméticos para la cara

afeitadora, máquina de
afeitar

Belleza/Cosméticos para la cara

labio

Belleza/Cosméticos para la cara

peseta

Belleza/Cosméticos para la cara

desmaquillador,
tónicos
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Uroda/Kosmetyki do twarzy

szminka

Uroda/Kosmetyki do twarzy

tusz do rzęś, maskara

Uroda/Kosmetyki do twarzy

cień do powiek

Uroda/Kosmetyki do twarzy

puder

Uroda/Kosmetyki do twarzy

maszynka do golenia

Uroda/Kosmetyki do twarzy

zalotka do rzęs

Uroda/Kosmetyki do twarzy

konturówka

Uroda/Kosmetyki do twarzy

golarka

Uroda/Kosmetyki do twarzy

tonik do demakijażu

Uroda/Kosmetyki do twarzy

pęseta
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Belleza/Cosméticos para la cara

exfoliantes

Belleza/Cosméticos para la cara

bases de maquillaje

Belleza/Cosméticos para la cara

lápices para las
pestañas, lápices

delineadores

Belleza/Cosméticos para la cara

cepillos para las cejas

Belleza/Cosméticos para la cara

corrector

Belleza/Cosméticos para la cara

mascarilla

Belleza/Cosméticos para la cara

delineador

Belleza/Cosméticos para la cara

coloretes

Belleza/Cosméticos para la cara

bastoncillos

Belleza/Cosméticos para la cara

crema de afreitar
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Uroda/Kosmetyki do twarzy

podkład, płyny do
demakijażu

Uroda/Kosmetyki do twarzy

peeling

Uroda/Kosmetyki do twarzy

szczoteczka do brwi,
podkład do makijażu

Uroda/Kosmetyki do twarzy

kredka do brwi

Uroda/Kosmetyki do twarzy

maseczka

Uroda/Kosmetyki do twarzy

korektor

Uroda/Kosmetyki do twarzy

róż

Uroda/Kosmetyki do twarzy

eyeliner

Uroda/Kosmetyki do twarzy

pianka do golenia

Uroda/Kosmetyki do twarzy

patyczki do uszu
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Belleza/Cosméticos para la cara

aftershave, loción para
después de afeitar

Belleza/Cosméticos para la cara

cepillo de dientes

Belleza/Cosméticos para la cara

dentífrico

Belleza/Cosméticos para la cara

botox

Belleza/Cosméticos para la cara

maquillaje permanente

Belleza/Cosméticos para la cara

lápiz labial

Belleza/Cosméticos para la cara

brillo labial
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Uroda/Kosmetyki do twarzy

szczoteczka do zębów

Uroda/Kosmetyki do twarzy

płyn po goleniu

Uroda/Kosmetyki do twarzy

botox

Uroda/Kosmetyki do twarzy

pasta do zębów

Uroda/Kosmetyki do twarzy

pomadka

Uroda/Kosmetyki do twarzy

makijaż permanentny

Uroda/Kosmetyki do twarzy

błyszczyk
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