
Rozwiąż krzyżówkę! 

Z ponumerowanych liter, umieszczonych w kolorowych ramkach, utwórz hasło główne. 

Prześlij na nasz e-mail rozwiązane hasło, wpisz również swoje imię i nazwisko, miejscowość 

oraz nr telefonu! 

Powodzenia!!! 
 

Poziomo: 

2. Elastyczne ruloniki, na które nawija się pasma włosów w celu uzyskania loków. 

3. Zabieg kosmetyczny, który polega na usuwaniu martwego naskórka. 

4. Dwuczęściowy kostium kąpielowy. 

5. Kosmetyk służący do malowania ust. 

7. Jedna z technik zdobienia paznokci. 

10. Oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i skutecznie, bardzo delikatnie usuwa makijaż. 

11. Służy do podkreślania oka. 

13. Podkład z dużą ilością pigmentu, maskuje cienie pod oczami, pajączki, zaczerwienienia itp. 

14. Małe urządzenie, które składa się z zasilacza i końcówki. Stosuje się je m.in. w gabinetach 

kosmetycznych do robienia paznokci. 

17. Urządzenie do kręcenia loków. 

18. Niekoniecznie mały dodatek do kobiecego ubioru, w którym można schować drobne przedmioty. 

19. Jeden ze sposobów depilacji ciała, który polega na nakładaniu na skórę ciepłego wosku. 

22. Miejsce, gdzie wykonywane są zabiegi mające na celu relaks i zadbanie o wygląd skóry oraz 

ogólny stan zdrowia. 

23. Marilyn Monroe mówiła, że są „jedynymi przyjaciółmi kobiety”. 

29. Przybór do makijażu z naturalnym lub syntetycznym włosiem. 

31. Jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej, który polega na mechanicznym 

ścieraniu warstwy rogowej naskórka. 

 

Pionowo: 

1. Osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej.  

2. Narzędzie służące do piłowania, niezbędne w każdej kosmetyczce. 

5. Część kobiecego ubioru, od pasa w dół. 

6. Krótki naszyjnik luźno oplatający szyję. 

8. Kosmetyk dający efekt opalonej skóry. 

9. Dopasowana kurtka skórzana, która ma podwójne klapy z ćwiekami, przesunięty w bok zamek 

błyskawiczny i przyszyty pas do ściągania pół. 

12. Wierzchni, jednoczęściowy kobiecy strój, który okrywa tułów i nogi, często także ręce. 

15. Przyrząd kosmetyczny do podkręcania rzęs. 

16. Malujesz nim paznokcie. 

20. Jeden z działów dermatologii, który koncentruje się na pielęgnacji skóry z różnymi problemami, 

np. zmarszczkami czy suchością, gdzie rezultatem podejmowanych działań jest poprawa wyglądu 

zewnętrznego oraz samopoczucia i pewności siebie. 

21. Rodzaj kwasu, który służy do wypełniania bruzd i zmarszczek, modelowania twarzy itp. 

24. Inaczej przeciwutleniacze, związki chemiczne, których głównym zadaniem jest neutralizacja 

wolnych rodników tlenowych. 

25. Styl życia, którego celem jest osiągnięcie szczęścia i dobrej kondycji. 

26. Śluz tego mięczaka to składnik aktywny, bogaty w kolagen, elastynę, allantoinę, kwas glikolowy, a 

także witaminy A, C i E. 

27. Małe urządzenie o sprężystych ramionach, które służy do regulacji brwi. 

28. Rodzaj biżuterii w kształcie małej obręczy nakładanej na palec ręki. 

30. Potoczna nazwa rozszerzonych i pękających naczyń krwionośnych, tworzących charakterystyczną 

siatkę czerwono-niebieskich linii, mogą występować na twarzy, nogach itp. 


