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Chorwackie rozmówki kosmetyczne cz. 1 
chorwacko-polskie 

 

Zwroty podstawowe 
Da - tak 

Dobar dan - dzień dobry 

Dobra večer - dobry wieczór (wymawiamy dobra wjeczer, czyli bardzo podobnie jak w jęz. polskim) 

Doviđenja - do widzenia (wymowa: dowidżenja) 

Hvala - dziękuję (wymowa: hwala/hwała) 

Koliko to košta? - ile to kosztuje? (wymowa: koliko to koszta) 

Molim - proszę, również jako zapytanie "Słucham? Proszę?" 

Ne - nie 

Części ciała, czyli do czego ten produkt? 
usta i zubi - jama ustna i zęby 

za kosu - do włosów 

za lice - do twarzy 

za noktiju - do paznokci 

za oči - pod oczy 

za ruke - do rąk 

za stopala i peta - do stóp i pięt 

za tijelo - do ciała 

za trepavice - do rzęs 
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za usne - do ust 

Funkcje kosmetyków, czyli jaki efekt chcemy uzyskać? 

(Po co chcemy tego produktu używać) 

hidratantni - nawilżający 

intenzivna - intensywny 

protiv celulita - antycelultiowy 

protiv insekata - przeciw owadom 

protiv peruti - przeciwłupieżowy 

protiv starenja - przeciw starzeniu się skóry 

samotamnjenje - samoopalający 

termoaktivni - termoaktywny 

tonizirajuća - tonizujący 

za depilaciju - do depilacji 

za intimnu higijenu - do higieny intymnej 

za kupanje - do kąpieli 

za njegu obojane kose - chroniący kolor włosów 

za osvježavanje - odświeżający 

za piling - peelingujący 

za rast i bolju cirkulaciju - przyspieszający wzrost, pobudzający krążenie 

za skidanje šminke - do demakijażu 

za suho pranje koše - do mycia włosów na sucho 

za tusiranje - pod prysznic 

za učvršćivanje - ujędrniający 

za umivanje/ za čišćenje - do mycia/czyszczenia 

za njegu - do pielęgnacji 

zaštitna – ochronny 
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polsko-chorwackie 

 

Zwroty podstawowe 
Do widzenia- doviđenja (wymowa: dowidżenja) 

Dobry wieczór - dobra večer  (wymawiamy dobra wjeczer, czyli bardzo podobnie 

jak w jęz. polskim) 

Dzień dobry – dobar dan 

Dziękuję - hvala (wymowa: hwala/hwała) 

Ile to kosztuje? - koliko to košta?  (wymowa: koliko to koszta) 

Nie - ne 

Proszę, również jako zapytanie "Słucham? Proszę?"- molim 

Tak - da 

Części ciała, czyli do czego ten produkt? 
do ciała - za tijelo 

do paznokci - za noktiju  

do rąk - za ruke 

do rzęs - za trepavice 

do stóp i pięt - za stopala i peta 

do twarzy  - za lice 

do ust - za usne 

do włosów - za kosu  
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jama ustna i zęby - usta i zubi 

pod oczy - za oči 

Funkcje kosmetyków, czyli jaki efekt chcemy uzyskać?  

(Po co chcemy tego produktu używać) 

antycelultiowy  - protiv celulita 

chroniący kolor włosów - za njegu obojane kose  

do demakijażu  - za skidanje šminke 

do depilacji  - za depilaciju 

do higieny intymnej - za intimnu higijenu  

do kąpieli  - za kupanje 

do mycia/czyszczenia- za umivanje/za čišćenje 

do mycia włosów na sucho  - za suho pranje koše  

do pielęgnacji - za njegu 

intensywny - intenzivna  

nawilżający - hidratantni  

ochronny  - zaštitna  

odświeżający  - za osvježavanje  

peelingujący - za piling 

pod prysznic - za tusiranje 

przeciw owadom  - protiv insekata 

przeciw starzeniu się skóry  - protiv starenja 

przeciwłupieżowy  - protiv peruti 

przyspieszający wzrost, pobudzający krążenie  - za rast i bolju cirkulaciju 

samoopalający - samotamnjenje 

termoaktywny - termoaktivni 

tonizujący  - tonizirajuća 

ujędrniający - za učvršćivanje  

 


