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il centro commerciale • bevásárlóközpont

il grande magazzino • áruház

l'atrio
átrium
il secondo
piano
második
emelet
l'insegna
cégtábla

il primo
piano
első
emelet

l'abbigliamento da
uomo
férfiruházat

l'abbigliamento da
donna
női ruházat

la biancheria intima
fehérneműosztály

la profumeria
illatszerosztály

la scala mobile
mozgólépcső

l'ascensore
lift

il piano
terra
földszint

la cosmesi
szépségápolás

la biancheria
ágynemű

l'arredamento per la
casa
lakberendezési osztály

la merceria
rövidáruosztály

gli articoli da cucina
konyhafelszerelés

la porcellana
porcelán

gli articoli elettronici
műszaki cikkek

l'illuminazione
világítástechnika

gli articoli sportivi
sportosztály

i giocattoli
játékosztály

la cancelleria
papír-írószer osztály

il reparto alimentari
élelmiszerosztály

il cliente
vásárló

vocabolario • szójegyzék
il reparto bambini
gyermekoszály

il commesso
eladó

i camerini
próbafülkék

Quanto costa questo?
Mennyibe kerül?

il reparto bagagli
táskaosztály

la guida al negozio
információs tábla

le toilettes
mosdók

Posso cambiare
questo?
Visszacserélhetem?

il reparto calzature
cipőosztály

l’assistenza ai
clienti
ügyfélszolgálat

lo spazio con
fasciatoio
pelenkázószoba
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italiano • magyar

italiano • magyar
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il supermercato • szupermarket
la corsia
sor

lo scaffale
polc

il nastro convogliatore
futószalag

il cassiere
pénztáros

le offerte
akciók

la panetteria
pékáru

la cassa | pénztár

il cliente
vevő

la spesa
élelmiszer

il carrello
bevásárlókocsi
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la cassa
pénztár

il manico
fül

il cestino
kosár

i latticini
tejtermék

lo scatolame
konzerv

i dolci
édesség

la carne e il pollame
hús- és hentesáru

il pesce
hal

la salumeria
csemegeáru

i casalinghi
háztartási cikkek

gli articoli da
toilette
piperecikkek

i cereali da colazione
gabonapelyhek

la verdura
zöldség

la frutta
gyümölcs

i surgelati
mélyhűtött
élelmiszer

i precotti
félkész étel

le bibite
italok

i prodotti per
bambini
babaápolási
cikkek

gli articoli
elettrici
elektromos cikkek

il cibo per
animali
állateledel

la busta della spesa
bevásárlószatyor

il codice a barre
vonalkód

il lettore ottico
leolvasó
italiano • magyar

italiano • magyar

le riviste | magazinok
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la farmacia • gyógyszertár
i prodotti
per i denti
fogápolás

l’igiene
femminile
női higiénia

i deodoranti
dezodorok

le vitamine
vitaminok

il dispensario
gyógyszer
kiszolgálás
il farmacista
gyógyszerész

la medicina per
la tosse
köhögéscsillapító

le istruzioni
per l’uso
használati
utasítás

il cucchiaio
dosatore
mérőkanál

la capsula
kapszula

la compressa
tabletta

il gel
gél

l'unguento
kenőcs

la pomata
krém

i rimedi fitoterapici
gyógynövényes
készítmények

lo sciroppo
szirup

il contagocce
cseppentő

l’inalatore
inhalálóstift

la supposta
végbélkúp

l’ago
tű

i prodotti per la pelle
bőrápolás

le gocce
cseppek
il doposole
napozás
utáni krém

la crema schermo
nap(ozó)krém

il fazzolettino
papír zsebkendő
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la crema
schermo totale
fényvédő krém

l’assorbente
egészségügyi betét

la siringa
fecskendő

lo spray
spray

la polvere
por

vocabolario • szójegyzék

l’insettifugo
rovarriasztó

il tampone
tampon

la salviettina umidificata
nedves törlőkendő

il ferro
vas

la multivitamina
multivitaminok

monouso
eldobható

la medicina
gyógyszer

l'antidolorifico
fájdalomcsillapító

il calcio
kalcium

gli effetti collaterali
mellékhatások

solubile
oldható

il lassativo
hashajtó

il sedativo
nyugtató

il magnesio
magnézium

la data di scadenza
lejárati idő

il dosaggio
adagolás

la diarrea
hasmenés

il sonnifero
altató

l'insulina
inzulin

le pasticche
antinausea
hányinger elleni
tabletta

il medicamento
gyógykezelés

la pasticca per
la gola
torokcukorka

l’antinfiammatorio
gyulladáscsökkentő

il salvaslip
tisztasági betét
italiano • magyar

italiano • magyar
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il fioraio • virágkereskedés

gli arrangiamenti • virágkompozíciók

il vaso
váza

il nastro
szalag

i fiori
virágok

il gladiolo
kardvirág

l’iris
írisz

il giglio
liliom

la margherita
margaréta

l’acacia
akácia

l'orchidea
orchidea

la peonia
bazsarózsa

il mazzo di fiori
virágcsokor

i fiori secchi
száraz virág

il pot-pourri | potpourri

la corona | koszorú

il mazzetto
csokor

il crisantemo
krizantém
il garofano
szegfű
lo stelo
szár
la gipsofila
fátyolvirág

la pianta
da vaso
cserepes virág

la ghirlanda
virágfüzér

il narciso
nárcisz
il bocciolo
bimbó

vocabolario • szójegyzék
Mi dà un mazzo di… per
favore?
Kaphatnék egy csokor…,
kérem?

l’incarto
csomagolópapír

la violacciocca
viola
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la gerbera
gerbera

il fogliame
zöldnövény

la rosa
rózsa

la fresia
frézia
italiano • magyar

il tulipano | tulipán
italiano • magyar

Me li può incartare?
Becsomagolná?

Quanto dureranno?
Milyen tartósak?
Sono profumati?
Illatosak?
Li può mandare a…?
Elküldené a… címre?

Posso allegare un
messaggio?
Mellékelhetek üzenetet?
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l’edicola • újságárus

il confettiere • édességbolt
le sigarette
cigaretta

la scatola di
cioccolatini
doboz csokoládé

il dolciume
csokoládészelet

le patatine
chips

il pacchetto di sigarette
doboz cigaretta

vocabolario • szójegyzék
il caramello
karamella

il biscotto
keksz

il tartufo
trüffel

le caramelle
keménycukorka

il cioccolato al
latte
tejcsokoládé

il cioccolato
bianco
fehér csokoládé

il cioccolato
fondente
étcsokoládé

le caramelle
assortite
vegyes cukorka

il negozio di dolciumi | édességbolt
i francobolli
bélyeg

i dolciumi • édességek

il cioccolatino
praliné
la cartolina
képeslap

il giornalino a fumetti
képregény

fumare • dohányzás

la rivista
magazin

il giornale
újság

il bocchino
szár

la caramella mou
karamella

il lecca lecca
nyalóka

la tavoletta di
cioccolata
tábla csokoládé

le caramelle
cukorkák

il torrone
nugát

la caramella
gommosa
pillecukor

la mentina
mentolos cukor

la caramella di
gelatina
zselés cukor

la caramella alla
frutta
gyümölcsös gumicukor

la liquirizia
medvecukor

il fornello
pipafej

il tabacco
dohány
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l’accendino
öngyújtó

la pipa
pipa

il sigaro
szivar
italiano • magyar

la gomma da
masticare
rágógumi
italiano • magyar
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