
Ljubezen je v moji koži.
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Ljubezen je v moji koži.

ákna ž naraven pojav na koži

brazgotína ž 〈G brazgotín, N mn brazgotíne〉 
dokaz neustrašnega duha 

cesárski réz m cesarsko dejanje, zaradi 
katerega ženska postane mati

celulít m 〈G celulíta〉 sledi realnosti

cherry angìōm m 〈G angióma〉 (iz angl. cherry /
ˈtʃɛri/ češnja) majhni rdeči okraski, ki pridejo z 
zrelostjo

chȉllānje s (iz angl. chill out /tʃɪl aʊt/ sprostiti se) 
dejanje, ki se najbolje poda h kozarcu vina in k 
najljubši nadaljevanki 

dehidrácija ž stanje, ko je vsaka celica  
tvojega organizma žejna. Zdravimo jo s 
kozarcem ali, še bolje, z dvema kozarcema 
vode. Redno ponavljati. 

dekolté m 〈G dekoltèja〉 izzivalen ali diskreten, 
pomembno je, da je negovan

deodoránt m predmet, ki ga pogosto pozabijo 
tisti, ki ga najbolj potrebujejo

diéta ž izraz neznan

dláčica ž osebno sredstvo proti mrazu 

Dove sodelavec v procesu izkazovanja  
ljubezni do kože 
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frizúra ž tisto, zaradi česar se počutimo  
kot boginje

gúba ž pokazatelj modrosti

glásba ž 〈G mn glásbā/-ī〉 vir zadovoljstva, 
zaradi katerega se boki premikajo

hiperpigmentácija ž mesto na tvoji koži, na 
katerem se je pigment odločil imeti žur

horoskóp m razvedrilo, razen kadar je Merkur 
retrograden
 
izkúšnja ž 〈G mn izkúšenj/-ā〉 veščina, ki nas 
usmerja v pravo smer

kaloríja ž samo številka (glej pod leti) 

kapiláre ž mn življenjske linije

kilográm m merska enota, ki prikazuje 
popolnoma nepomembne številke

komèdōn m čep na koži, do katerega  
je najbolje, da ima dostop ena  
oseba – kozmetičarka 

kóža ž največji organ, ki si zasluži največ ljubezni

kopél ž 〈G -i, D L -i, G mn kẉpka/-ī〉 peneča 
popolnost

léta s mn količina svečk na torti in samo 
številka, ki nas sploh ne opredeljuje
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Ljubezen je v moji koži.

ličílo s sredstvo, ki še dodatno poudari našo 
naravno lepoto

lupíti (kaj, koga, se) nedovrš. način, na katerega 
koža pokaže, kako pripravljena je za nov začetek

ljubézen ž 〈G -i, I -i/-lju〉 topel, mehek, puhast 
občutek, ki ga izkazujemo do dragih ljudi (in 
najpomembnejša oseba, ki ji moramo najbolj 
izkazovati ljubezen, smo mi sami) 

manikúra ž ritual, ki popravi tudi najslabši dan

masáža ž eden izmed načinov izkazovanja 
ljubezni do sebe

meditácija ž včasih prepotrebna potopitev vase

mílije ž mn miniaturni biseri

míteser m črne pikice, ki pošiljajo odprto 
povabilo tvojim prstom in nohtom za dotik,  
a poskušaj se upreti

mádež m 〈G mn mádeži〉 nesprejemanje 
monotonega življenja

nakít m okras, ki ga z nasmehom nosimo okrog 
vratu, rok ali na ušesnih mečicah

nasmèh m 〈N mn -èhi〉 najlepši accessorize

nègotôvost ž 〈G -osti, I -osti/-ostjo〉 pogost 
občutek, ki ga je mogoče premagati
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nós m 〈G nȍsu, A nȏs, L nòsu, N mn nosôvi〉 
središče obraza, lahko je majhen, velik, privihan 
ali kljukast, skupno jim je, da jih imamo vsi radi

néga ž 〈D L négi〉 ritual, s katerim  
poskrbimo zase

obnóhtna kóžica ž (ob. mn) obstaja z 
razlogom, zato je ne reži, ampak ravnaj  
z njo najbolj nežno

parêo m najbolj nepotrebno oblačilo

péga ž unikatna lastnost

pégica ž spomin na čudovite poletne počitnice

pižáma ž najudobnejše oblačilo

píling m dejanje, po katerem se ne moremo 
prenehati dotikati mehke kože

pláža ž obvezna poletna destinacija

podočnják m 〈N mn -ā¸ki〉 opomnik  
na ples do jutra

podpóra ž 〈D L -óri, G mn -i〉 dober občutek, 
ko dojamemo, da je nekdo na naši strani in 
nam čuva hrbet

polétje s 〈G mn polétja〉 najljubši letni čas 

póra ž odprtina, skozi katero koža  
globoko vdihne
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potíti se nedovrš. znak, da skrbimo za telo  
in se z nečim aktivno ukvarjamo

prijáteljica ž oseba ženskega spola, ki ji 
zaupamo skrivnosti, rama za jokanje, pa tudi 
tista, s katero plešemo do jutra

propórcije mn obrisi človeškega telesa,  
toliko jih je, kot je ljudi, in ni »idealnega«,  
razen v muzeju skulptur

rdečíca ž dih barve v življenju

rosacea ž način, na katerega vaša lica  
izražajo nezadovoljstvo
rutína ž ritual, ki ga ima naša koža še posebej 
rada, še posebej večernega

sámozavést ž sposobnost, ki je nikoli ne more 
biti preveč, a je imamo vsi premalo

sanjárjenje gl. samost. dejanje, ki nam pomaga, 
da na kratko odplujemo nekam daleč

self-love angl. \ ˌself-ˈləv \ občutek, ki ga 
izkazujemo same sebi, ker smo pač ravno 
takšne, kot smo 

sijóče čélo s 〈G mn čélā〉 izžarevanje pozitive

sónčenje s dejanje, ki ga je treba odmerjati  
in z njim ravnati previdno

spremémba ž občutek, ko se ti tla zatresejo pod 
nogami, vendar pravzaprav točno tako mora biti
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srám m 〈N mn srȁmovi〉 čuden in nepotreben 
občutek, zlasti ko gre za kožo

stríja ž 〈G mn strȋjā〉 potka sreče

téhtnica ž edino, kar povezujemo s tem 
izrazom, je horoskopsko znamenje

trebúšček m dem. in hip. del telesa, ki 
potrebuje največ ljubezni, še posebej, če si 
mama

trebušnjáki m mn ploščice na trebuhu, brez 
katerih se pa tudi zmore živeti

T-zóna ž enotno ime za čelo, nos in brado, ki 
se lesketajo in izžarevajo ponos, ker so ravno 
na tvojem obrazu

večérna zabáva m 〈G -e, N mn -e〉 priložnost, 
da se uredimo in naplešemo. 

véna ž življenjska linija

vitilígo m mlečno bele posebnosti na koži

zabáva ž vsak jo vidi na svoj način, lahko pa je 
ples, knjiga, nadaljevanka, dobra družba ...

zagorélost ž 〈G -osti, I -osti/-ostjo〉 beseda, ki 
vsebuje ZAGOREL, zato je treba z njo previdno 

žúlj m 〈G žúlja, N mn žúlji〉 obdobje 
spoznavanja čudovitih novih čevljev  
ali znak, da se je poletje šele začelo  
in lahko končno nosiš japonke
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