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

Belleza/Pelo

peluca

Uroda/Włosy

peruka

Belleza/Pelo

peluquín

Uroda/Włosy

tupecik

Belleza/Pelo

color del pelo

Uroda/Włosy

farba do włosów

Belleza/Pelo

mechas

Uroda/Włosy

balejaż

Belleza/Pelo

acondicionador

Uroda/Włosy

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

Belleza/Pelo

bigudí

Uroda/Włosy

lokówka

Belleza/Pelo

cepillo del pelo,
alisadora

Uroda/Włosy

szczotka do włosów

Belleza/Pelo

planchas para alisar

Uroda/Włosy

prostownica

Belleza/Pelo

spray para pelo

Uroda/Włosy

lakier do włosów

Belleza/Pelo

espumas para el
cabello

Uroda/Włosy

pianka do włosów
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Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
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Belleza/Pelo

bigudí

Uroda/Włosy

wałek do włosów

Belleza/Pelo

mechones en cabello

Uroda/Włosy

pasemka

Belleza/Pelo

pelo ombre

Uroda/Włosy

ombre

Belleza/Pelo

permanente

Uroda/Włosy

trwała

Belleza/Pelo

horquillas para el
cabello

Uroda/Włosy

wsuwki
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Belleza/Pelo

pinzas para el cabello

Uroda/Włosy

klamry do włosów

Belleza/Pelo

bandas para el cabello

Uroda/Włosy

opaski do włosów

Belleza/Pelo

gomas para pelo

Uroda/Włosy

gumki do włosów

Belleza/Pelo

coleta

Uroda/Włosy

kucyk

Belleza/Pelo

trenza

Uroda/Włosy

warkocz
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Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
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Belleza/Pelo

moño

Uroda/Włosy

kok

Belleza/Pelo

moño suelto

Uroda/Włosy

luźny kok

Belleza/Pelo

peine

Uroda/Włosy

grzebień

Belleza/Pelo

peinarse

Uroda/Włosy

czesać się

Belleza/Pelo

peinado

Uroda/Włosy

fryzura
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Belleza/Pelo

afeitadora

Uroda/Włosy

golarka
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