
Spanish - Cosméticos del cuerpo
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Belleza/Cosméticos del cuerpo

jabón

Uroda/Kosmetyki do ciała

mydło

Belleza/Cosméticos del cuerpo

gel de ducha

Uroda/Kosmetyki do ciała

żel pod prysznic

Belleza/Cosméticos del cuerpo

champú

Uroda/Kosmetyki do ciała

szampon

Belleza/Cosméticos del cuerpo

gel para higiene íntima

Uroda/Kosmetyki do ciała

żel do higieny intymnej

Belleza/Cosméticos del cuerpo

jabones líquidos

Uroda/Kosmetyki do ciała

mydło w płynie
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Belleza/Cosméticos del cuerpo

calcetines exfoliantes

Uroda/Kosmetyki do ciała

skarpetki złuszczające

Belleza/Cosméticos del cuerpo

desodorante

Uroda/Kosmetyki do ciała

dezodorant

Belleza/Cosméticos del cuerpo

cera para depilación

Uroda/Kosmetyki do ciała

wosk do depilacji

Belleza/Cosméticos del cuerpo

tirita

Uroda/Kosmetyki do ciała

plaster

Belleza/Cosméticos del cuerpo

emplastos para callos

Uroda/Kosmetyki do ciała

plastry do odciski
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Belleza/Cosméticos del cuerpo

depilatorio

Uroda/Kosmetyki do ciała

depilator

Belleza/Cosméticos del cuerpo

bálsamo

Uroda/Kosmetyki do ciała

balsam

Belleza/Cosméticos del cuerpo

tampón

Uroda/Kosmetyki do ciała

tampon

Belleza/Cosméticos del cuerpo

sales de baño

Uroda/Kosmetyki do ciała

sól do kąpieli

Belleza/Cosméticos del cuerpo

mosquito sprey

Uroda/Kosmetyki do ciała

sprey na komary
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Belleza/Cosméticos del cuerpo

toalla

Uroda/Kosmetyki do ciała

ręcznik

Belleza/Cosméticos del cuerpo

toalla sanitaria

Uroda/Kosmetyki do ciała

podpaska

Belleza/Cosméticos del cuerpo

pañal

Uroda/Kosmetyki do ciała

pielucha

Belleza/Cosméticos del cuerpo

perfume

Uroda/Kosmetyki do ciała

perfumy

Belleza/Cosméticos del cuerpo

bloqueador sudor

Uroda/Kosmetyki do ciała

bloker potu
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