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BrillBird Köszöntő

A KÖRMÖS SZAKMA
ÉLVONALÁBAN!
ALL fOR fAShiON
deSigN!

A BrillBird műköröm alap-
anyag márka 2018-ban már 
több mint 20 országban, köz-
tük Amerikában és Ausztrá-
liában is jelen van. Büszkék 
vagyunk rá, hogy egy igazán 
elsőrendű, magas minőségű 
brandet képviselünk, három 
kontinensen, ahol több tíz-
ezer szakember választja a 
szépségipar minden igényét 
kielégítő műköröm márkát. 
Ujjunkat folyamatosan az 
iparág ütőerén tartva va-
gyunk jelen a nemzetközi 
kiállításokon és szakmai ren-
dezvényeken.
itthon is egyre többen szerettek bele minőségi alapanya-
gainkba, csodás színeinkbe, legfrissebb innovációinkba.
Magyarországon több mint 40 partnerünk segítségével tö-
rekszünk arra, hogy könnyedén elérhetővé váljon a BrillBird 
márka, mégis vigyázunk rá, hogy megtartsa professzionális 
jellegét.
A BrillBird-del létrejött egy olyan brand, mely nemcsak 
csomagolásában és minőségében exkluzív és kiváló, hanem 
elérhető is marad minden igényes körmös számára, aki 
magáénak érzi a BrillBird szellemiségét.

Figyelünk Rád! 
Érzékenyen figyeljük a szakma képviselőinek igényeit és 
sosem engedünk a minőségből! igazi műkörmös közösséget 
építünk, amit jó érzéssel, érdeklődéssel figyelhet minden 
résztvevő, ahol tanulhat, versenyezhet, kikapcsolódhat. 
tapasztalatunk szerint szükség van egy belevaló körmös 
közösségre, amelynek tagjai állandó visszajelzéseikkel, aktív 
részvétellel támogatják egymást, és a BrillBird örömmel 
biztosítja ezeket a platformokat.
törzsvásárlói kedvezményrendszerünkkel, referenciaszalon 
Programunkkal és tehetséggondozó tanulói programmal is 
igyekszünk köszönetet mondani ezért a nagyszerű csapatért, 
legyetek akár BB anyagfelhasználók, akár a továbbképzések 
tanulói, akár versenyzők, akár a nails Premier vagy a nail 
Camp résztvevői.
Professzionális segítséget nyújtunk az üzleted növekedé-
séhez!

Ungár Katalin
ügyvezető,

BrillBird Europe
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brillbird hírek

Törzsvásárlói program

Mi díjAzzUK vásárlóinK HűsÉGÉt!
törzsvásárlói rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy legyél az 
ország akármelyik pontján, bárhol élhess a kedvezményekkel. 
Bármely BrillBird kereskedésben és online, minden elköltött 
10.000 forint után 1 pontot írunk jóvá kártyádon.
5 POnt = 5 % KEdvEzMÉnY egy alkalommal
10 POnt = 10 % KEdvEzMÉnY egy alkalommal
20 POnt = 15% KEdvEzMÉnY egy alkalommal

regisztráció és részletek:
brillbird.hu/torzsvasarlo

referencia szalon program

állAndó 30% KEdvEzMÉnY tOváBBKÉPzÉsEKrE!
szeretnél a BrillBird műkörmösei közé kerülni, ezzel további 
vendégeket vonzani és kedvezményekben részesülni?  több 
mint 80%-ban használod termékeinket és legalább évente 
kétszer ellátogatsz továbbképzéseinkre? Akkor itt a helyed! 
referencia szalon tagjaink sok más mellett 30%-os kedvez-
ménnyel vehetnek részt az egész napos továbbképzéseink 
mindegyikén ó utcai központunkban.

részletek és jelentkezés:
brillbird.hu/szalonprogram

KeDvezmÉnYes TovábbKÉpzÉseK

nálUnK vÉGzEtt OKj-s tAnUlóKnAK!
Ha nálunk végezted az OKj-t 30% kedvezménnyel ve-
hetsz részt továbbképzéseinken ó utcai központunkban. 
Érdemes figyelni havi akcióinkat és ellátogatni ingyenes 
rendezvényeinkre is, ahol további oktatási kedvezmény 
kuponokat szerezhetsz be.

tanfolyamkínálat:
brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
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brillbird hírek

műKörmös viDeóK

Oktatóinkkal arra törekszünk, hogy tökéletes technikai tu-
dással, gyönyörű és változatos díszítési módszereket ismerő 
műkörmösöket képezzünk. tanácsot adunk és megosztunk 
apró trükköket, amellyel magasabb szintre emelhetitek tu-
dásotokat. számos videót teszünk elérhetővé számotokra, 
hogy ezzel is támogassunk benneteket.

itt találod videóinkat:
www.mukoromvideo.hu
www.youtube.com/brillbirdhu

valóDi műKörmös KözössÉg a facebooKon

okTaTÓiNk akTíV réSzVéTeléVel
Facebook oldalunkon folyamatosan megosztunk veletek 
mindent, ami a körmös világot érinti, csodaszép körömké-
pek, legfrissebb híreink, újonnan megjelenő termékeink, 
versenyeink, játékaink, akcióink, mind-mind megjelennek 
itt. Büszkék vagyunk rá, hogy egy aktív, egymást segítő kö-
zösséget hoztunk létre!
több mint 160.000 követőnk tábora egyre nő, melyet kö-
szönünk nektek! Csatlakozzatok BrillBird Közösség nevű 
csoportunkhoz is, ami egy igazi kis közösségként segítséget 
nyújt mindenkinek, akinek kérdése van.
tartozz közénk: www.facebook.com/BrillBirdHungary

Hol TalálKozHaTsz mÉg velünK online?

instAGrAM, viBEr
te is szereted mások alkotásait megnézni?  Kövess minket az 
instagramon vagy oszd meg termékeinkkel készült köröm-
képeidet, hogy mások is láthassák. Kövesd nyilvános  viber 
közösségünket, hogy az elsők közt értesülhess legfontosabb, 
legfrissebb  híreinkről, és gyönyörködhess a legszebb Brill-
Bird alkotásokban.

minDig várunK HonlapunKon

Folyamatosan megújuló honlapunkon a legfrissebb mű-
körmös hírekkel, újdonságokkal, érdekes cikkekel várunk, 
megtalálod összes termékünket, akcióinkat, tanfolyamainkat, 
és videóinkat. Minden egy helyen, könnyen áttekinthető 
rendszerben, hogy mindent megtalálj, ami egy igazi mű-
körmöst érdekel.

Keress minket:
www.brillbird.hu
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brillbird hírek

oKJ KÉzápoló És műKöröm ÉpíTő KÉpzÉs
magYar baJnoK oKTaTóKKal!

Büszkék vagyunk rá, hogy egyre többen választanak min-
ket és nálunk sajátítják el a körmös szakma alapjait, szerzik 
meg bizonyítványukat. Mi díjazzuk, ha minket választasz, 
a nálunk végzett műkörmösök minden egynapos körmös 
továbbképzést 30% kedvezménnyel végezhetnek el! Büszkék 
vagyunk végzett tanulóinkra, a kiscsoportos képzéseknek 
köszönhetően biztos tudással rendelkező tanulók kerülnek 
ki iskolánkból.
Oktatási Központ: oktatas@brillbird.hu, 06-30/462-2276
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001235/2015/A001
Okj-s Kézápoló és Műköröm Építő Képzés 32 815 01

versenYeK, JáTÉKoK

Érdemes rendszeresen követnetek holnapunkat és facebook 
oldalunkat, mert az év folyamán sok-sok játékot és versenyt 
hirdetünk nektek, hogy a legjobb műkörmösöket és lelkes kö-
vetőinket megajándékozhassuk.
Ezek nagyszerű alkalmak, hogy te is megismerd, mennyire vál-
tozatosan használhatók fel alapanyagaink és versenytársaid 
alkotásaiból további inspirációkat szerezhess.

büszKesÉgeiK - TanulóinK, oKTaTóinK

nálunk végzett tanulók rendszeresen érnek el kimagasló 
eredményt hazai és nemzetközi megmérettetéseken is, az ő 
sikerük a mi sikereink is, hiszen olyan tudást sikerült elsajátí-
taniuk, mellyel remekül megállják a helyüket a szakmában, 
sőt a versenyeken is.
tehetséggondozó programunkról érdeklődhettek az Oktatási 
Központban: oktatas@brillbird.hu, 06-30/462-2276

ingYenes nYílT napoK országszerTe

Az év folyamán számos alkalommal találkozhatsz mester 
oktatóinkkal, akik házhoz viszik tudásukat, nyílt napjainkon 
extra kedvezményeket kínálunk, és ingyenes továbbképzé-
seken vehetsz részt, mivel fontosnak tartjuk, hogy minden-
kihez eljuttassuk legújabb technikáinkat, alapanyagainkat. 
nyílt napjaink interaktívak, oktatóink készséggel válaszolnak 
kérdéseitekre.
Minden résztvevőnek ajándékkal kedveskedünk!

A nyílt napokat keresd a www.facebook.com/BrillBirdHun-
gary oldalon, vagy a www.brillbird.hu oldalunkon a tanfo-
lyamnaptárban.
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Nail camp

iNteZíV fejLődÉS
NAgySZeRű hANguLAtBAN!

jelentkezz a BrillBird nailCamp táborába, hogy 
egy szuperintenzív héten fejlődhess oktatóink 
segítségével!

tökéletesítsd építési és díszítési technikádat 5 
napon keresztül profi oktatóink segítségével, 
miközben kellemes hangulat, lélegzetelállító 
környezet és családias légkör vesz körül. A tábor 
végén vizsgázhatsz, és mester oklevelet szerez-
hetsz, amely mögött valódi fejlődés és tudás áll.

NailCamp
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SzaloN NailS premier

Műköröm építő- és díszítő bemutatók a 20 méteres 
mozivásznon.

Minden látogatónak 2 ajándékkal kedveskedünk.

A helyszínen felállított boltunkban kedvenc termékei-
det és újdonságainkat is megvásárolhatod.
óriási AKCióK!

„nyitott tégely” asztalainknál feltárul a zselé és por-
celán tégelyek káprázatos tartalma, így minden szí-
nünkkel közelről is megismerkedhetsz.

nemzetközi Bajnok Oktatóink bemutatják legújabb 
termékeinket, megismerheted használatukat.

Kiscsoportos workshopok, ahol oktatóink minden kér-
désedre válaszolnak.

TAlálKoZZuNK BudAPesTeN A CorviN MoZiBAN!

A következő rendezvény időpontjáról honlapunkon és 
facebook oldalunkon értesülhetsz!
www.brillbird.hu

A rendezvény InGyeneS!

SzezoNNyiTÓ reNdezVéNy
A lEGFrissEBB ÚjdOnsáGOKKAl,
TreNdekkel

egéSz NapoS iNgyeNeS képzéSek
miNdeN éVbeN kéTSzer

SzaloN

Nail�
Premier
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úJ fuTure gel
polYgel aKril zselÉ

clear, WHiTe És  
cover builDer 
színeKben!

FUtUrE GEl ‒ A zsElÉ És A POrCElán jó tU�
lAjdOnsáGAi EGY tErMÉKBEn.

Gyorsabb építés, pontosabb, könnyedebb munka 
az új hibrid alapanyaggal a Future Gellel. Készíts 
vele francia körmöt, babyboomer körmöt, vagy 
akár építsd meg a teljes körmöt Future Gellel. 
Próbáld ki a  Future Gel Cover Builder, a Future 
Gel White, és a Future Gel Clear árnyalatokat a 
könnyed és tartós építés érdekében. 

Kötési idő: lEd lámpában 1-2 perc
Uv lámpában 2-3 perc
Kombinált lámpában 1 perc

27ml – 6.950,-

Tulajdonságok:
- egyáltalán nem éget
- erős szőrű Cleanerbe mártott porcelán ecsettel formázható
- spatulával lehet a körömre helyezni
- nem kell alá Bond Gel
- kiválóan formázható, pontosan lehet felhelyezni
- nincs buborék, nem foltosodik
- profin hajlítható
- lecsiszolás után a vékony alapréteg remover folyadékkal eltávolítható.

úJ fuTure gel
Tube pusHer

FuTure gel kiNyomÓ

Használd amikor a Future Gel tubusban már 
csak kevés anyag található! segítségével 
maradéktalanul felhasználhatod az összes 
építőanyagot.

420,-



13

úJ maTT exTra Top
univerzális fixálásmenTes
maTT feDőfÉnY

úJ cleanereK

zselés és gél lakkos körmök felületére ajánljuk új matt fedőzselénket, mely akár 3 héten keresztül 
tökéletes, kopásmentes matt felületet biztosít.
sűrű állagú zselé, melyet elég egyetlen egy rétegben használnod a tökéletes hatás érdekében. 
Oldható.
Kövesd a trendeket, kombináld a matt és a fényes felületeket ‒ próbáld ki Glamour zselével 
készült mintával.
 
Kötési idő: Uv lámpában 2 perc

lEd lámpában 30 mp

8ml – 2.800,-

úJ illaTosíToTT cleaner
gYöngYvirág illaTTal

A tavasz illatával, gyöngyvirágos aromával illatosított Cleaner a virágokat 
kedvelő hölgyek kedvence lehet.

50ml – 780,-
100ml – 1.400,-

úJ illaTosíToTT
cleaner
gazDaságosabb!
A már sokak által kedvelt vaníliás Cleaner 400 ml-es kiszerelésben 
is elérhető.

400ml – 3.980,-
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Fixálásmentes extra gyors zselék, me-
lyek egy rétegben is kiválóan fednek. 
Használd teljes felületre, díszítésekhez 
vagy beépítve.
Ezekben a fényesre kötő, ragyogó zse-
lékben biztosan nem fogsz csalódni!

Limitált kiadás: 3ml – 1.750,-
4,5ml – 2.200,-

Ez a készlet első pillantásra szerelem! Az üde 
nyári színeket válogattunk össze nektek egy 
készletbe, amelyeket biztosan rövid időn 
belül megszerettek. vásárold meg készletben 
ezeket a színeket kedvezményesen!

A készlet tartalma:
Go84, Go87, Go88, Go89

4x4,5 ml

Go 87

Go 86

úJ brusH&go gel
színes zselÉK

Go 87

Go 88 Go 89

Go 84

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

állandó 20% kedvezmény!

Go 84

Go 85

Go 88

Go 89

úJ amore mio
brusH&go
színes zselÉ KÉszleT
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úJ conTour painT gel
KonTúr zselÉ

vékony és vastag kontúrvonalak 
megfestéséhez, valamint 3d ha-
tású kontúrozáshoz is használható. 
Pigmentált, mint a designer Gel, de 
vastagabban is átköt, mint a Brus-
h&Go zselék. A legnagyobb meleg-
ben sem folyik meg, zselés festéshez 
is tökéletesen használható.
Kagylóminta, illetve bármilyen 3d 
minta még tökéletesebben elkészít-
hető, erőteljesebb 3d hatás érhető 
el vele. Az új trendeknek megfele-
lően vastagabban felhordva is átköt.

5ml – 2.450,-

Újabb 4 színnel bővült a designer 
zselé család.
Az extrapigmentált, fixálásmentes 
festőzselé már szilva, zöld, baby pink 
és barna árnyalatokban is kapható!
 
Kötési idő: Uv lámpában 3-4 perc

lEd lámpában 1-2 perc

3ml – 1.580,-

úJ Designer gel
DíszíTő zselÉ színeK

1
fehér

3
pink

4
barack

2
fekete

15
plum

16
green

17
baby pink

18
brown
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úJ HYpnoTic
gel&lac színeK

Kedvenc gél lakk családunk ismét új színek-
kel bővül, a közkedvelt rózsaszín és pink ár-
nyalatok mellett  gondoltunk a zöld és kék 
színek kedvelőire is.

reNdkíVül TarTÓS

FOltMEntEsEn FEd, jól PiGMEntált

szÉlEs színválAsztÉKBAn ElÉrHEtő

sűrű állAGÚ, nEM FOlYiK El

sárGUl ásMEntEs FEdőFÉnnYEl És 
tArtós AlAPPAl tEHEtő tEljEssÉ

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

88

89

90

91

92

93

a legragYogóbb 
feJleszTÉs
a gel&lac
TörTÉneTÉben

Csajos színek, melyek mindig meghozzák 
a jókedvet.
PróBáld Ki És nEM FOGsz CsAlódni! 

A készlet tartalma:
Hypnotic 64, 68, 88, 89

4x4 ml

úJ bubble gum
HYpnoTic
gel&lac KÉszleT

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

állandó 20% kedvezmény!

89886864
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úJ brusH&go
gel&lac színeK

Egyszerre divatos és időtálló színek, melye-
ket egész évben bátran viselhetsz. A 3 új 
árnyalatunk díszítőelemekkel kombinálva 
vagy önmagukban is tökéletes körmöket 
eredményeznek, melyek büszkeséggel fog-
nak eltölteni.

köNNyeN oldhaTÓ

FixáláSmeNTeS

TökéleTeS FedéST bizToSíTÓ gél lakkok

ÉlEttEl tEli, KáPrázAtOs színEKBEn

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

úJ caT eYe gel&lac
macsKaszem színeK És
úJ exTra caT eYe magneT

macSkaSzem haTáS 3 Új hologrammoS SzíNár-
NyalaTbaN
Az utóbbi idők egyik trendszíne a russian Gold mellett 
egy gyönyörű Emerald zöld és egy kihagyhatatlan 
csajos Pink árnyalatban is elérhető ez az új fajta ho-
logrammos macskaszem hatás.

5ml – 2.380,-

Használd az új Cat Eye mágnest, mellyel újabb típusú 
Cat Eye design-ok hozhatók létre. A hagyományos Cat 
Eye mágnesnél kétszer vastagabb, erősebb mágnessel 
még erőteljesebb mintákat hozhatsz létre. A mágnes 
nyelének végén egy kör alakú extra kis mágnes is ta-
lálható a még különlegesebb mintákért.

1.250,-

GoGl 83

GoGl 84

máJusTól!

GoGl 85
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úJ exTra WHiTe poWDer

SzaloNmuNkához éS VerSeNyekhez 
AjánljUK!

vakítóan fehér színű porcelánpor, mely a 
tökéletes francia körmökhöz elengedhe-
tetlen. Egyenletesen teríthető, könnyen 
formázható.

30ml – 2.550,-

Káprázóan fémes-fehér fényű 
króm por. Köttetés után dör-
zsöld fixálásmentes felületbe, 
majd a felületet zárd fényzse-
lével.

990,-

úJ WHiTe cHrome por

A 
kö

rö
m

 W
hi

te
 C

hr
om

e 
po

rr
al

 k
és

zü
lt.

A 
kö

rö
m

 E
xt

ra
 W

hi
te

 p
or

ce
lá

np
or

ra
l k

és
zü

lt.



19

megúJulT
Transzferfólia 
zselÉ
A megújult összetételű transzferfólia zselé jobb 
tapadást biztosít, ezáltal még teljesebb minták 
megalkotását teszi lehetővé. Korlátlan ideig 
használható, így a kevésbé gyakorlottak is bát-
ran próbálkozhatnak vele.
Uv és lEd lámpában is átköt.

5ml – 2.300,-

úJ nailarT KellÉKeK

fucHsia pinK
nYomDalaKK

igazi vidám nyomdalakk szín érkezett hoz-
zánk. Melyik nyomdalemezünkkel próbáljá-
tok ki először?

5ml ‒ 550,-

clear
porTalaníTó 

Kefe
A szalonok berendezéséhez tökéletesen illeszkedő, 
kényelmes, kézre álló portalanító kefe.

275,-

Új díszítőelem a BrillBird palettáján a divatos, finoman 
szemcsézett, homokhatású sand dust. Használd fixá-
lásmentes színbe vagy fedőfénybe szórva vagy akár 
beépítve.

FEdÉst nEM iGÉnYEl.

690,-

úJ sanD DusT
HomoK nailarT por

3

2

1
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úJ brill pro
uv leD lámpa

úJ leD pro max
uv leD lámpa

úJ sTar uv leD cső

Minden alapanyagot gyorsan megkötő, fekete színű, hosszú UvlEd cső, tu-
nel és Elegant Uv lámpába. A cső 270 fokban elfordítható, így könnyebben a 
lámpába helyezhető és a fény szögét is te tudod beállítani.

3.980,-

24 égővel ellátott, 48 wattos UvlEd lám-
pa, egyedülálló low-heat funkcióval, mely 
csökkenti a köttetés során keletkező hőt. 
letisztult, elegáns megjelenésű, időzítő és 
mozgásérzékelő szenzorral ellátva.

MindEn AnYAGOt MEGKöt 1 PErC AlAtt.

19.500,-

Elegáns, letisztult megjelenésű UvlEd lámpa, könnyű, kis helyet fog-
lal, mégis megbízhatóan megköt minden BrillBird alapanyagot.

14.500,-

270°-ban forgatható 
foglalat

máJusTól!

máJusTól!
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úJ csiszolófeJeK

úJ nagY feJű
sziliKon ecseT szeTT

TiTanium KarbiD 
frÉzer Kúpos
töltéskor az anyag peremének levékonyítására.

8.900,-

HegYes gYÉmánT 
csiszolófeJ
GÉPi MAniKűr szEtt KiEGÉszítÉsÉHEz

nagyon hegyes minőségi csiszolófej, mattít, ki-
szedi a bőrt, tökéletesen befér a sáncokhoz.

1200,-

50 darabos natúr és fekete színű nyeles tip. Praktikus, kis helyen el-
fér és vendégeidnek egyszerűen és gyorsan megmutathatod a kész 
tipeket, színeket.

1.250,-

úJ nYeles Tip

3 darabos, 5 különféle fejjel ellátott ecset-
szett 3d Forming zseléhez és krómporhoz.

2.900,-

április vÉgÉTől!
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úJ póló

poSzTer
40x50cm - 490,-

időPOntKártYA
Új időpontkártyáinkat általatok kedvelt körömképekkel 
díszítettük, a 3 új kártya közül kettő segítségével megaján-
dékozhatod vendégeidet egy kedvezményes alaklommal.

30,- / db

Elől-hátul logózott, rövid ujjú pamut pólók 
fekete és fehér színben is. nyakkivágásának 
és anyagának köszönhetően elegáns, nőies 
megjelenést kölcsönöz viselőjének és köz-
ben kényelmesen is érezheted magad alko-
tás közben.

3.300,-

úJ poszTer És
iDőponTKárTYa

Praktikus, könnyedén tisztítható, mosha-
tó, pamut kéztámasz huzat fekete és fehér 
színben.

1.420,-

úJ KÉzTámaszHuzaT

2018/3

2018/2

2018/1

2018/3

2018/2

2018/1
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clear, white és
cover builder színekben

Future gel

gyorsabb építés, pontosabb, könnyedebb munka az új hibrid 
alapanyaggal a Future gellel. készíts vele francia körmöt, ba-
byboomer körmöt, vagy akár építsd meg a teljes körmöt Fu-
ture gellel. Próbáld ki a  Future gel cover builder, a Future gel 
white, és a Future gel clear árnyalatokat a könnyed és tartós 
építés érdekében. 

Előnyei:
- egyáltalán nem éget
- erős szőrű Cleanerbe mártott porcelán ecsettel formázható
- spatulával lehet felrakni
- nem kell alá bond gel
- kiválóan formázható, pontosan lehet felhelyezni
- nincs buborék, nem foltosodik
- profin hajlítható
- lecsiszolás után a vékony alapréteg remover folyadékkal 
eltávolítható

Kötésidő: uv lámpában 2-3 perc, led lámpában 1-2 perc,
kombinált lámpában 1 perc

27ml - 6.950,-

Future gel
Polygel akril zselé
a zselé és a Porcelán jó tulajdonságai
egy termékben.

Future gel technikai
tanFolyamainkat

keresd új
továBBképzési

tájékoztatónkBan!
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új!

Technikai videó
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iron gel minőség,
uniKális sűrűség

szalonkedvenc
bestseller építő

átlátszó építő zseléK

sűrűsége és ereje miatt a hosszú és vékony körmök stabil meg-
építéséhez kifejezetten alkalmas új generációs zselé. az iron 
gel-nél sűrűbb és picit magasabb hőképződéssel köt.

Előnyei:
- elnyűhetetlen
- melegben sem folyik
- jól hajlítható, versenyzéshez is ajánlott
- színkiemelő; még fehérebb vég
- egyfázisú, savmentes

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 2.250,-
15ml – 3.980,-
50ml – 9.850,-

iron uniq
unikális,
KiVételes minőségű
zselé

uniq gel

hard gel
sűrű,
reszeléskönnyített,
Clear építő zselé

hard

Új generációs átlátszó építő zselé, amit az első használattól 
kezdve mindenki akar.

Előnyei:
- nem éget
- hihetetlen formázhatóság, kohézió
- nem sárgul, fehér végen sem
- színkiemelő, még fehérebb vég
- hajlítható
- versenyeken még gyorsabb munka,
  fehérebb végek és szebb ívek
- egyfázisú, savmentes

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.
5ml – 2.250,-

15ml – 3.980,-
50ml – 9.850,-

iron gel
a jöVő építő zseléje

CsÚCsminőség!
a jöVő építőzseléje!

VásárlóinK KeDVenCe!

tartós, színélénkítő, sűrű építőzselé, jól hajlítható, könnyen, 
gyorsan reszelhető. a brillbird sűrű építőzseléjének különle-
ges, átlátszó, halványrózsaszín színe élénkebbé varázsolja a kö-
römágyat, de a fehér véget mégsem színezi el. sűrűsége miatt 
könnyen kezelhető, ideális a gyors és pontos munkához a szalo-
nokban, de akár versenyeken is. melegben sem folyik el, mégis 
könnyedén terül.

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 2.250,-
15ml – 3.980,-
50ml – 9.850,-

BB Tipp: BrillBird mester okta-
tóink főként gyors borításhoz 
ajánlják. Ha ezzel készítesz ala-
pot, akkor egy kitörölt ecsettel 
töröld át a felületét.
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átlátszó építő zseléK
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speciális szálerősítéssel kombinált építő zselé. a kezdők is köny-
nyen készíthetnek vele törés- és felválásmentes körmöket. nem 
hajlítható, így elsősorban rövidebb szalonkörmök készítéséhez 
ajánljuk.

Előnyei:
- rendkívüli erő, elnyűhetetlenség
- felszakíthatatlan tapadás
- víztiszta szín, enyhe zafíros-lila színfokozóval
- sárgulásmentes
- egyfázisú, savmentes

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben nem köt.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-
50ml – 7.950,-

saPPhire gel
zafír – az erő és
taPadás zseléje

színtiszta erő és
garantált taPadás

rugalmasságánál fogva ellenáll a hirtelen behatásoknak (ütés, feszí-
tés). megerősített „kaucsuk” hatású átlátszó építő zselé. tökéletes 
választás a saját köröm megerősítéséhez.

Előnyei:
- erős tapadás és rugalmasság
- jó formázhatóság, lágy terülés
- könnyű reszelhetőség
- gyorsan készíthetők vele rövid körmök
- egyfázisú, savmentes

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.990,-
15ml – 3.500,-
50ml – 7.950,-

gum gel
a rugalmasság zseléje

rugalmasság és
tartósság

Hajlítható, átlátszó, sűrűbb építőzselé, amely nem éget.  
nem folyik el. maximális tapadású és rendkívül tartós. 
 
Előnyei: 
- alacsony hőképződés
- egyáltalán nem sárgul
- könnyen reszelhető

Kötésidő: uV lámpában 2-3 perc, leD-ben 1-2 perc.
Hajlítási idő: uV lámpában 20-25 mp, leD-ben 8-10 mp.

5ml – 2.250,-
15ml – 3.980,-
50ml – 9.850,-

icy gel
építő zselé

jeges építőzselé
egyáltalán nem éget!
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franCia építő zseléK

Üvegszerűen rózsaszín, átlátszó építő zselé, mely leggyakrab-
ban a Cover pink zselé fölé és mögé kerül a színek összehango-
lására és a hátsó lenövés elmosására.

Előnyei:
- kristálytiszta, mégis intenzív szín
- jó formázhatóság
- savmentes
- láthatatlan lenövés

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-
50ml – 7.950,-

Pink gel – glassy
rózsaÜVeg – víztiszta
rózsaszín építő

a ProFik trükkje a
látHatatlan lenöVésHez!

az enyhe körömhibák lefedésére és szép, rózsaszín körmök épí-
tésére szolgáló közepesen sűrű, tejes rózsaszín építő zselé.

Előnyei:
- erős, törésmentes anyag
- jó tapadás
- nagyon szép rózsaszín
- egyfázisú

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.980,-
15ml – 3.500,-
50ml – 7.950,-

Pink gel – milKy
tejes pinK – enyHén
feDő rózsaszín építő

ragyogó rózsaszín,
hibátlan körömágy

glassy

töltéshez
Fejlesztve

természetes, körömágy színű, töltéshez fejlesztett sűrű zselé. a 
mosolyvonalnál tökéletesen fedő, a körömtövénél pedig áttet-
sző réteget képez. Körömágy magasításra is alkalmas. a lenőtt 
részt teljes vastagságban ki lehet tölteni vele egy lépésben.

töltésre és építésre is kiváló!

Kötésidő: uV lámpában 2 perc, leD-ben 3 perc. 
Hajlítási idő: uV lámpában 30-35 mp, leD-ben 20-25 mp.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-
50ml – 7.950,-

cover
builder gel
körömágyhosszabbító

cover
builder

milky
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franCia építő zseléK

teljes köröm borítására alkalmas, bőrszínű, fedő építő zselé, 
mellyel eddig soha nem látott gyorsasággal építhetőek meg a 
töretlenül divatos nude (testszínű) körmök.
tökéletes sűrűségű állagával könnyű a munka, magas pigment 
tartalma kiváló fedést biztosít.

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

nude
builder gel
teljes köröm Fedéséhez
kiFejlesztett
bőrszínű építő
zselé

a lilásrózsaszínbe hajló, hússzínre hangolt, de a természetes kö-
römágy színét megőrző Cover flesh zselé garantáltan elvarázsolja 
körmöst és vendégét egyaránt.

Előnyei:
- totális átkötés átlátszó alap nélkül is
- hajlítható
- sárgulásmentes

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-
50ml – 7.950,-

cover Flesh gel
körömágyhosszabbító
natÚr HÚsszínű

a legtermészetesebb
körömágyszín
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természetes krémes színű nude zselé, körömágyhosszabbításhoz 
vagy akár a köröm teljes fedéséhez.
Új generációs, sűrű körömágyhosszabbító zselé, mely az iron 
zseléhez hasonlóan rendkívül jól formázható, segítségével köny-
nyedén kialakítható a tökéletes mosolyvonal.
rendkívüli fedőképesség, ideális sűrűség jellemzi.

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2-3 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

Forming cover
builder gel
sűrű, formázHató
körömágyhosszabbító

a közkedvelt cover
tan zselé árnyalatában! forming

new shade nude

flesh

BB Tipp: Hajlítható, így tökéle-
tes választás, ha visszafogottabb 
vendégeink kezét egy jól meg-
választott formával szeretnénk 
kecsesebbé tenni.
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franCia építő zseléK

természetesebb hússzínű, jó fedőképességű körömágyhosszab-
bító zselé, melynek segítségével a mosolyvonal lenövésmentessé 
tehető. a hátsó bőrredőnél érdemes elvékonyítani, hogy ne 
keletkezzen lenövési kontúr.

Előnyei:
- tökéletes körömágyszín
- nagyon kezes viselkedés, optimális sűrűség
- erős pigmentáltság        

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

cover Pink gel
HÚsszínű
körömágyhosszabbító

természetes
rózsaszín

barnásabb árnyalatú körömágyhosszabbító zselé, a szoláriumo-
zott, napbarnított és kreol bőrű vendégekhez. fedő hatása miatt 
a mosolyvonalat lenövésmentessé teszi. a hátsó bőrredőnél 
javasoljuk elvékonyítani, hogy ne keletkezzen lenövési kontúr.

Előnyei:
- barnább bőrű vendégekhez jobban illő szín
- erős pigmentáltság
- közepes sűrűség

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-
50ml – 7.950,-

cover Pink gel – 
tan
körömágyhosszabbító
naPbarnított

a legnépszerűbb
körömágyhosszabbítónk
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tan

a népszerű Cover pink zselék gyöngyházas fényű, csillogó válto-
zata. azoknak a vendégeknek, akik szeretik a finoman, selymesen 
csillogó, mégis körömágy színű, nude körmöket.

Előnyei:
- elegánsan feltűnő szín
- népszerű fényhatás
- közepes sűrűség
- erős fedés        

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

CoVer pinK gel –
brill
gyöngyHáz-Kristályos
körömágyhosszabbító

szolid gyöngyházas
ragyogás brill
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franCia építő zseléK

a legideálisabb sűrűség és árnyékmentes textúra mellett a ma-
ximális pigmentáltság teszik ezt a fehér építő zselét egyedivé 
és egyedülállóvá.

Előnyei:
- totális fehérség
- ideális sűrűség az éles mosolyvonalhoz
- árnyék- és foltmentes munkát lehetővé tévő textúra
- versenyekre is ideális

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.980,-
15ml – 2.980,-

a babyboomer körmök divatja töretlenül hódít európában és 
világszerte. ezzel a tejfehér zselével illetve egy körömágyhosszab-
bító színnel könnyedén készíthettek ti is babyboomer körmöket. 
Készíthető vele továbbá úgynevezett „tejes francia köröm”: ami-
kor egy francia épített körmöt teljes hosszában átvonunk ezzel a 
félig áttetsző, tejfehér natúr színű réteggel. építő zseléként pedig 
a teljes köröm megépítésére is kiváló.

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.980,-
15ml – 2.980,-

white builder 
gel
éles mosolyVonal építő
totál Fehér

latte gel
tejes zselé

tökéletes Fedés a
határozott
mosolyVonalért!

babyboomer körmök
alaPja

latte gel
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franCia építő zseléK

minden eddiginél fehérebb, ideális sűrűségű, maximális pig-
mentáltságú zselé a tökéletesen árnyék- és foltmentes mun-
kához. Kitűnő választás szalonmunkához, de versenyeken is a 
győzelem kulcsa lehet.

Kötésidő: uV lámpában 4 perc, leD-ben 2-3 perc.

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

Új generációs, szuperfehér építőzselé, mely több hét után sem 
sárgul, és vastagon kenve is könnyedén átköt. kiváló választás 
versenyeken és szalonmunkában egyaránt, hiszen sosem volt 
még ilyen könnyű a tökéletes fehér szabadszél elkészítése. sűrű 
állag és rendkívüli pigmentáltság jellemzi.

Kötésidő: uV lámpában 3 perc, leD-ben 2 perc.

5ml – 1.980,-
15ml – 2.980,-

lux white
éles mosolyVonal építő
luxus Fehér

white delux
builder gel
Könnyen átKötő, HófeHér
építő zselé

a VersenyzőK
Választása:
ragyogó feHérség!

lux white white delux

lágy, ecsetes, ultra-fehér, fixálásmentes 
zselé felületi díszítésekhez. rendkívüli pig-
menttartalmának köszönhetően rendkívűl 
jól fed, így vékonyan kell használni. 

Előnyei:
- intenzív, ragyogó fehér szín
- rendkívül jól fed
- francia mosolyvonal kialakításához is 
használható
- ultrafehér, vékony minták készíthetőek 
vele 0-s ecset segítségével

Kötésidő: uV lámpában 4 perc,
led-ben 2 perc.

15ml – 3.250,-

snow white
Paint gel

ecsetes hóFehér zselé

ultra-feHér
ecsetes zselé
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eCsetes építő gél laKK

Könnyen használható, a tégelyből nem fo-
lyik ki, az anyag nem koszolódik. egy vagy 
két rétegben is alkalmazható, önmagában 
vagy bond géllel. saját ecsetével enyhe 
C-ívet is építhetünk a körömre, mellyel 
szebb, ívesebb formát adhatunk a köröm-
nek. ragacsosra köt, mint a klasszikus gél 
lakkok, azonban azoknál sűrűbb.
alkalmazása nem tér el az eddigi 3 lépéses 
gél lakkokétól.

Kötésidő: uV lámpában 2-3 perc,
kombinált lámpában 1 perc.

8ml – 2.480,-

nude builder
gel&lac

eCsetes építő gél laKK

olDHató építő,
ecsetes gél lakk
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Készítsd elő a körmöt: mattítás 
finom bufferrel, spray prep és pri-
mer2 felvitele.

használj bond gelt alaprétegnek, 
köttesd kombinált lámpában 30 
másodpercig, uv-ban 2 percig.

kenj fel egy réteg nude builder 
gél lakkot, köttesd kombinált lám-
pában 30 másodpercig vagy uv-
ban 2 percig.

a nude builder gél lakkot úgy 
akalmazd, mintha c-ívet építenél 
zseléből a körömre. Köttesd 1 
percig kombinált lámpában vagy 
2-3 percig uv lámpában.

ezután tetszőlegesen díszíthető 
vagy gél lakk toppal fedhető.

2.

1.

3.

4.

5.

nude builder gel&lac

steP by steP
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színes építő zseléK

color
Builder gel

Új teCHniKa a szalonban!

technikailag előnyös, hiszen gyorsítja az építési folyamatot.
kombinált lámpában (led/uv) 1 perc alatt teljesen kiköt, mini-
mális ragacsos réteggel.
szabadszélhez átlátszó alapréteggel, teljes magasságban betölt-
hető egy lépésben (nem igényel clear borítást a színes szabadszél),  
teli körömre akár alapréteg nélkül is használható.
Könnyen teríthető, de mégis sűrű.
tökéletesen fed, egyenletesen, foltmentesen köt.
Kitűnően reszelhető, a színét nem veszíti el reszelés közben.
nem színezi el az ecset szőrét, teli szín esetén a természetes 
körmöt sem.

Hét népszerű színben.

5ml - 2.200

az előkészített körömre a 
sablont a kívánt formához 
illően helyezem fel.

az előkészített körömre a sab-
lont a kívánt formához illően 
helyezem fel.

alapréteget készítek iron 
géllel, majd kis köttetés 
után hajlítom.

vékony, szabadszéli alapréteget 
készítek, villámköttetés után c 
ív hajlító és megtartó csipesszel 
hajlítom.

c ív megtartó csipesszel 
tovább köttetem.

c ív megtartó csipesszel tovább 
köttetem.

color builder géllel feltöl-
töm a szabadszélt, kötte-
tem, fixálom, majd formára 
reszelem.

cover builder géllel 
meghosszabbítom a kö-
römágyat, majd megre-
szelem a mosolyvonalat.

a teljes körmöt felépítem color 
builder géllel egy lépésben, 
majd köttetés után átreszelem.

Francia köröm körömágyhosszabbítással

Full color builder technika

cb 01
baby pink

cb 02
sky blue

cb 03
neonpink

cb 04
red

cb 05
turquise

cb 06
eggplant

cb 07
black

BB tipp: A Color Builder technikai 
tanfolyamot megtalálod honla-
punkon: brillbird.hu/tanfolyam

A 
kö

rö
m

 C
B 

04
-e

s é
s C

B 
07

-e
s C

ol
or

 B
ui

ld
er

 zs
el

év
el

 k
és

zü
lt.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

color builder gel

steP by steP
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előKészítő folyaDéKoK

zsírtalanító és vízelvonó előkészítő fo-
lyadékunk minőségén nem, azonban 
kiszerelésén változtattunk, azt utazás-
biztossá tettük.

Előnyei:
- erős zsírtalanító és tisztító hatás

100ml – 1.480,-
400ml – 3.950,-

zsírtalanító, vízelvonó és pH-kiegyenlítő 
előkészítő folyadék ecsetes kiszerelés-
ben. primer használata előtt meg kell 
száradnia.

Előnyei:
- erős fertőtlenítő hatás
- minden alapanyag előtt javasolt (zselé, 
porcelán és gel&lac esetén is)
- segíti a tapadást

15ml – 990,-

zsírtalanító és vízelvonó előkészítő folya-
dék. alkalmas a vendég és saját kezünk 
fertőtlenítésére a műkörmömépítési fo-
lyamatot megelőzően. 
megkönnyíti a sablon felhelyezését izzadó 
kezű vendégek esetén.

Előnyei:
- finom, egyenletes permetezés, takaré-
kosabb használat
- utántölthető, a csinos tégelyt csak egy-
szer kell megvenni
- kis helyigény és súly

50ml – 1.250,-

sPray PreP
pumpás előKészítő spray

sPray PreP
reFill

előKészítő folyaDéK
utántöltő

nail PreP
ecsetes

KörömelőKészítő

zsírtalanítás és
vízelvonás egyben

gazdaságos
kiszerelés

használd minden
előKészítésnél!

ELŐKÉSZÍTÉS

1X1 

a tökéletes taPadás
érdekében

1. bőrfeltolás, kaparás
2. bolyhozás
3. nail Prep vagy spray Prep
4. Primer 1  - nagyon vékonyan használd, 
várd meg míg bemattul, bőrhöz nem 
érhet
5. Primer 2  - kend nagyon vékonyan
6. bond gel  - kend vékonyan, majd lám-
pázd 2 percig

következhet az építés...

BB Tipp: Formára reszelés és 
portalanítás után a körömágyi 
részt Nail Preppel áttörölve eltá-
volíthatjuk az esetleg ott maradt 
mikro-porszemeket, így az nem 
szennyezi a fényzselét, illetve 
nem visszük azt fel a köröm fe-
lületére a fényzselével.
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előKészítő folyaDéKoK és alapzseléK

a Hypnotic gel&lac bond gel építőzselé 
alá is tökéletesen használható. 

a hypnotic gel&lac családhoz kifejlesz-
tett alap, mely rendkívül jó tapadást 
biztosít, és 3 héten keresztül felválás- és 
levegősödésmentes körmöket garantál. 
Különlegessége, hogy tapadása ellenére 
mégis minden eddiginél könnyebben old-
ható.

Kötésidő: uV lámpában 2 perc,
led-ben 1 perc.

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

hyPnotic
gel&lac bond

HasználD műKöröm
építésnél is!

egy sikerfejlesztés a problémás körmök-
höz is extrém erősen odatapadó bb bond 
ragasztózselé. a brillbird építő zseléihez 
és gel&lac-jaihoz egyaránt totál biztos 
alaprétegként használható.

Előnyei:
- biztos tapadású zselés építés problémás 
körmű vendégeknél; kezdő szakemberek-
nek
- francia zselés műköröm utántöltésnél 
megcsúszásmentes alapot biztosít, így 
élesebb lesz a mosolyvonal
-  gel&lac-ok alapjaként leoldható, mégis 
erős tapadás

Kötésidő: uV lámpában 2 perc,
led-ben 1 perc.

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

bond gel
ragasztózselé

univerzális alaP
- a tapaDás titKa

rendkívül erős tapadásközvetítő, raga-
csosra száradó előkészítő folyadék. zselé, 
porcelán és gél lakk körmökhöz egyaránt. 

Előnyei:
- nagyon erős ragasztó hatás
- savmentes

15ml – 1.980,-

primer 2 –
acid Free

savmentes Primer

szupererős
ragasztóhatás

erős vízelvonó hatással segíti a zselék és 
porcelánok tapadását. Problémás kör-
möknél a primer 2 előtt kell használni, 20 
másodperces száradását megvárva. véko-
nyan kell kenni.
savtartalma miatt bőrhöz semmiképpen 
nem érhet!

Előnyei:
- a körömrétegekből mélyen elvonja a 
vizet
- problémás körmöknél segíti a tapadást

15ml – 1.730,-
ceruza - 1.295,-

primer 1 – acid
és Primer ceruza

savas Primer

savas
előKészítő
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cleanerek

eltávolítja a zselé- és gel&lac körmök 
felületén keletkező ragacsos réteget és 
visszaadja a köröm fényes csillogását. ha-
tékony fixálás, a módosított összetevőknek 
köszönhetően pedig magas fény jellemzi.
zselés ecset áttörléséhez és uv lámpa 
tisztításához is alkalmas.

Előnyei:
- kevésbé mattít
- gazdaságos, nagy kiszerelésben is

50ml – 780,-
100ml – 1.400,-
400ml – 3.980,-

cleaner
Fixáló Folyadék

magas Fény
egyetlen áttörléssel

a megbízható, brillbird cleaner vanília 
illatú változata, így amellett, hogy eltávo-
lítja a zselé- és gel&lac körmök felületén 
keletkező ragacsos réteget és visszaadja 
a köröm fényes csillogását, a vendégeket 
is elvarázsolja édes illatával.

50ml – 780,-
100ml – 1.400,-
400ml – 3.980,-

gyöngyvirág illattal töltheted meg szalo-
nod, ha a brillbird új virág illatú cleaner, 
fixáló folyadékát használod.
eltávolítja a körmök felületéről a raga-
csos réteget, visszaadja a köröm fényes 
csillogását.

50ml – 780,-
100ml – 1.400,-

illatosított
cleaner

Fixáló Folyadék

illatosított
cleaner

Fixáló Folyadék

magas Fény és
kellemes vanília illat

magas Fény és
kellemes gyöngyvirág illat

BB Tipp: Még a sáncokból is eltá-
volítja a ragacsos réteget, így a 
reszelőd élettartama nő.

új!

új gazdaságos kiszerelés!
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Univerzális fényzselé, mely tökéletes vá-
lasztás zselé, porcelán vagy akár gél lakk 
körmök felületére is.

Előnyei:
- sűrű állagú
- három hétig védi, rugalmasítja, fényesen 
tartja a körmöt
- könnyen oldható
- elég egyetlen réteg, nincs szükség fixá-
lásra

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
leD lámpában 30mp

15ml – 3.700,-

zselés és géllakkos körmök felületére 
ajánljuk új matt fedőzselénket, mely akár 
3 héten keresztül tökéletes, kopásmentes 
matt felületet biztosít.
sűrű állagú, így elég egyetlenegy rétegben 
használnod a tökéletes hatás érdekében.
oldható.

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
leD lámpában 30mp

8ml – 2.800,-

Fényzselék

extra toP
Fixálásmentes

uniVerzális feDőfény

matt extra toP
Fixálásmentes

univerzális
matt feDőfény

zselés és géllakkos
KörmöK tetejére is!

zselés és géllakkos
KörmöK tetejére is!

BB Tipp: Kövesd a trendeket, 
kombináld a matt és fényes 
felületeket.

új!



38

Fényzselék

a saját köröm mozgását rugalmasan 
átvenni képes, jól tapadó, fényzselé. a 
módosított nagy molekulastruktúrába az 
acryl remover be tud hatolni, így az anyag 
kíméletesen – reszelés nélkül – leoldható.

előnyei:
- magas fényt ad a körmöknek
- nagy rugalmasság és kopásállóság
- ideális gel&lac-ok  és mani gel-ek fölé

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

15ml – 2.980,-

toP mani gel
Fixálós, átlátszó,

oldható Fényzselé

oldható,
mégis tartós!

TOP

a legegyszerűbben, leggyorsabban alkal-
mazható tükörfényes, fixálást nem igénylő 
fényzselé immár selyemfény hatással. a 
zselé és porcelán szín nem változik, azon-
ban kap egy lágy, selymes csillogást.

Előnyei:
- magas fény
- kopásállóság
- elegáns, selymes csillogás
- különleges hatás

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

ez az effekt fényzselé a legendás bb brill 
top gel fixálásmentes, átlátszó szuper-fény 
zselé holografikus rózsaszín gyémántfényű 
– továbbra is átlátszó – változata.

Előnyei:
 - fixálást nem igénylő, gyors munka
 - maximális gyémántfény
 - nemes csillogás
 - magas minőség

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

brill toP silk
Fixálásmentes

selyemFény zselé

brill toP
holo Pink gel

Fixálásmentes
gyémántFény

selymes,
lágy Fény

extra csillogás

silkHOlO
PiNk

a legegyszerűbben, leggyorsabban alkal-
mazható és legfényesebb lezáró fényzselé. 
csak vékonyan szabad kenni. zselé és por-
celán körömre is alkalmazható.

Előnyei:
- fixálást nem igénylő, gyors munka
- maximális tükörfény
- selymesen, könnyen kenhető
- magas minőség
- nem sárgul
- nem kopik

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

brill toP gel
Fixálásmentes Fény

a legnépszerűbb bb fény

Kopásálló tÜKörfény gyorsan, egyszerűen
a szakma kedvence

BB Tipp: Használd francia-, 
illetve szolid körmöt kedvelő 
vendégeidnél. Egy kis extra csil-
logást, különleges hatást ad-
hatsz a megszokott körmöknek. 

BB Tipp: Használd francia-, 
illetve szolid körmöt kedvelő 
vendégeidnél. Egy kis extra csil-
logást, különleges hatást ad-
hatsz a megszokott körmöknek. 
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Fényzselék

a vendégeid imádni fogják új, sötétben 
világító fényzselénket, mellyel már nem-
csak nappal, de éjjel is gyönyörködhetnek 
körmeikben!
magas foszforeszkáló pigment tartalma 
miatt használat előtt felrázandó.

Kötési idő: uV lámpában 2-3 perc

8ml – 2.800,-

magic night toP
sötétben világító

Fényzselé

Fixálásmentes, oldható,
rugalmas Fény
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univerzális, mivel bármilyen felületen, azaz 
zselé, porcelán vagy gel&lac felületen is 
könnyen alkalmazható. rövid idő alatt bár-
mely felületet tökéletesen csillogás men-
tessé, azaz mattá varázsolhatsz. leoldható, 
így gel&lac körmök esetén is tökéletes 
választás. a brillbird matt fedőzseléje 
rendelkezik a fedőzselék elengedhetetlen 
tulajdonságaival, azaz nem tompítja az ere-
deti színt – azok ugyanolyan élénkek ma-
radnak. erős védőréteget képez a körmön, 
annak felülete nem karcolódik, nem kopik, 
nem fényesedik vissza. Fixálást igényel.

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

matt
Finish gel

Fixálós
matt feDőfény

matt hatás
bármilyen Felületen

a brillbird fixálást igénylő fényzseléje vas-
tagon kenve is könnyen átköt, és a ragacsos 
réteg letörlése után előtűnik a fényes, kris-
tálytiszta réteg, mely minden műkörmöt 
élettel telivé varázsol.

Előnyei:
- vastagon is kenhető, így alkalmas az egye-
netlenségek eltüntetésére, azaz nem kell 
annyit reszelni
- nem sárgul
- nem kopik

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
led lámpában 1-2 perc

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

toP Finish gel
Fixálós Fény ‒ Vastagon KenHető,

sárgulásmentes

Vastagon KenHető,
magasfényű
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építő zselé KészleteK

tan

sapphire tesztkészletünket bátran ajánljuk akár kezdő körmösöknek is, akik könnyedén 
készíthetnek vele felválásmentes – és a speciális szálerősítésének köszönhetően – törés-
mentes körmöket. legnépszerűbb körömágy-hosszabbító Cover tan zselénk segítségével 
lenövésmentes mosolyvonal készíthető, totál fehér, ideális sűrűségű és maximálisan 
pigmentált White gel fehér építő zselénkkel pedig egyedülállóan kontúros szabadszélt 
tudunk kialakítani vendégeinknek. 

Tartalma:
sapphire gel 3ml, cover Pink gel -tan 3ml, white builder gel 3ml, 
brill top gel 5ml, Cleaner 50ml,
bb duplaszárnyú sablon minta és törlőlap minta.

A készlet értéke kb. 7.000,-

Ára csak 3.500,-

iron zselékészletünket az extrém formákért is rajongó körmösöknek ajánljuk, akiknek 
fontos a hihetetlen formázhatóság, hajlíthatóság, hogy a színek szinte életre keljenek 
és a hófehér vég is tökéletesen fehér maradjon. a készletbe szintén legnépszerűbb 
körömágy-hosszabbító zselénk  a Cover tan gel került, mellyel könnyedén készíthető 
el a lenövésmentes mosolyvonal. fehér építő zseléink közül legújabb, minden eddigi-
nél fehérebb, maximális pigmentáltságú építő zselénkre, a lux White zselére esett a 
választásunk, mely kitűnő szalonmunkához, de akár versenyeken is a siker kulcsa lehet.

Tartalma:
iron gel 3ml, cover Pink gel - tan 3ml, lux white gel 3ml,
brill top gel 5ml, Cleaner 50ml,
bb long sablon minta és törlőlap minta.

A készlet értéke kb. 7.200,-

Ára csak 3.600,-

BB építő zselékészletek - test kit
“a nagyszerűség próbája – féláron”

a brillbird sikert sikerre halmoz, legyen szó akár hazai, akár rangos nemzetközi versenyekről. oktatóinkat ünnepelhettük már 
a dobogón a londoni körömolimpián, európa-bajnokságon, világbajnokságon, magyar bajnokságokon és ezeket a sikereket brillbird alapanyagokkal 
érték el! nektek, akik esetleg még csak most ismerkedtek alapanyagainkkal, készítettünk két építő zselé tesztkészletet, hogy kipróbálhassátok 
minőségi alapanyagainkat. 
Dolgozzatok bajnok alapanyagokkal a szalonmunka során is; vendégeitek elégedettsége egyben a ti sikeretek záloga!

saPPhire gel test kit
erő és tapaDás 
szalonHosszra HangolVa!

iron gel test kit
versenyszínvonal 
szalonKörnyezetben!

lux white

tan
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építő zselé KészleteK

műkörmös alapkészletünk tartalmaz mindent amire szükséged lehet, ha most kezdenél 
ismerkedni a műkörmös szakmával és jelentkeznél oKj-s tanfolyamra.

66.845,- helyett 

Csak! 60.830,- / készlet

A készlet tartalma:
inno-sept kézfertőtlenítő szappan 500ml
baridez 250ml
Clarasept Derm 250ml
cuticle remover 15ml
nail prep 15ml
Primer ceruza - savas
hypnotic gel&lac bond 4ml
iron gel 15ml
white builder gel 5 ml
cover Pink gel - tan 5 ml
Clear powder porcelánpor 30ml
White powder porcelánpor 30ml
Cover pink powder porcelánpor 30ml
brush&go gel 3ml - go1
Hypnotic gel&lac 40 4ml
hypnotic gel&lac top 4ml
brill top gel 5ml
2 in 1 15ml
c25 körömlakk 15ml
F1 körömlakk 5ml
tűhegyű körömlakk - fehér
cuticle oil almond 15ml
bb profi bőrfeltoló-kapró
manikűr kaparó
tipvágó
bőrvágó olló
körömvágó olló

műKöröm alapKészlet

gyönyörű csomagolású, kedvező árú zselé kezdőkészletünk min-
den szükséges kelléket tartalmaz a zselés építés megkezdéséhez. 
4 népszerű szín a csomagban!

A készlet értéke 42.230,-

helyett mindössze: 33.700,-

gel basic kit
zselé alaPkészlet

20% KEdvEzMéNNyEl

vogue uv lámpa - 2x9wreszelő - 150/150sablon - 30db

nail Prep 
- 15ml

Primer 1. 
- 15ml

Primer 2. 
- 15ml

brill top 
gel - 5ml

bond gel 
- 5ml

színes zselé - 5mliron gel - 5ml white builder 
gel - 5ml

cover tan gel 
- 5ml

4-es zselés ecset

brush&go gel - 3ml

reszelő - 180/180

narancsfa pálca

profi bőrfeltoló-kaparó

brill buffer
törlőlap mintaPortalanító

kefe

epres körömágy
ápoló olaj - 8ml

Cleaner - 50ml

tan

go 1 c 06 c 60

b 20

gyémántporos reszelő - nagy (17cm)
brill File reszelő 150/150
brill file reszelő 180/180
brill file soft reszelő 180/180
Csepp alakú műköröm reszelő 
porcelán finomító buffer 100/180
lila buffer 60/100
csodafény polírozó
Portalanító kefe
bb selyemszál 20cm
natural tip-box
Dupla szárnyú sablon 30db
áztató gyűszű 1db
manikűr tál
üveg tégely kicsi
brush on glue - ecsetes ragasztó
narancsfa pálca
ecset gel#4
ecset gel#6 clear
ecset acryl #6
ecset 0
Cleaner 50ml
acryl remover 100ml
nailart liquid 50ml
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brush&go gel

A BruSh&Go ZSELÉK uLTrA-mAGAS piGmEnT-
TArTALmuKnAK KöSZönhETŐEn EGy rÉTEG-
BEn KiTűnŐEn fEdnEK, mÉGiS KönnyEdÉn 
fÉnyESrE KöTnEK, ÍGy nincS SZüKSÉG fÉny-
ZSELÉ hASZnáLATárA ÉS fixáLáSrA SEm!

varázsoljatok bámulatos körmöket vendégeiteknek 
HarmaDannyi iDő- és anyagráforDítással! Válasszá-
toK a brillbirD brusH&go terméKCsaláDját!

egyetlen egy réteg brush&go zselével helyettesíthetjük az eddigi 
két réteg színes zselét plusz fényzselét, melyet rétegenként még 
lámpáznunk is kellett, illetve a folyamat végén fixálni. brush&go 
színes zseléinket nem csupán színes vég készítéséhez, teljes 
köröm színnel borításhoz ajánljuk, hanem tökéletes választás 
zselés díszítések esetén is, melyet könnyedén elleshettek díszítő 
továbbképzéseinken.

Limitált kiadás az új színekből: 3ml – 1.750,-
4,5ml – 2.200,-

Brush&go 
gel

„felKeneD és Kész”
színes zselék

egyetlen rétegben
tökéletesen Fed

tökéletes választás
zselés díszítésekhez

Fixálásmentes
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Technikai videó
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brush&go gel

go 7

go 16

go 25

go 34

go 43

go 52

go 61

go 8

go 17

go 26

go 35

go 44

go 53

go 62

go 9

go 27

go 36

go 45

go 54

go 63

go 1

go 10

go 19

go 28 go 37

go 46

go 55

go 64

go 2

go 11

go 20

go 29

go 47

go 56

go 65

go 3

go 12

go 21

go 48

go 57

go 66

go 75

go 85

go 4

go 13

go 22

go 31

go 49

go 58

go t1

go 5

go 14

go 23

go 32

go 50

go 59

go t2

go 6

go 15

go 24

go 33

go 42

go 51

go 60

go 67

go 76

go 86

go 68

go 77

go 87

go 74

go 84

go 83

go 69

go 78

go 88

go 70

go 79

go 89

go 71

go 80

go 72

go 81

go 73

go 82

go 18

go 38 go 39 go 40 go 41
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brush&go gel készletek

BruSh&Go ZSELÉ
hASZnáLAT

1X1 

Beépítve szabadszélként: megfested az álta-
lad választott brush&go zselével a szabadszélt, 
majd borítod a felületét

Teljes köröm felületére: akár beépítve, borí-
tóréteg előtt, akár a köröm formára reszelését 
követően is alkalmazható
BB Tipp: A köröm felületén használva egy réteg Hard&Go Gel&Lac-
kal növelheted a köröm tartósságát és fényét

porcelán körmök felületén: formára reszelést 
követően top finish gel-lel kend át a körmöket, 
majd lámpázást követően egy buffer segítségé-
vel mattítsd vissza a felületét és így már használ-
hatod a brush&go zselét

díszítésre: beépített- és felületi minták elkészí-
téséhez is rendkívül jó választás, fixálásmentes, 
rögtön fényesre köt

új!

a szenvedélyes vörös négy káprázatos árnyalata a scarlet pas-
sion készletben, mellyel megmutathatod milyen tűz lakozik 
benned!

4x4,5 ml

ez a készlet első pillantásra szerelem! az üde nyári színeket vá-
logattunk össze nektek egy készletbe, amelyeket biztosan rövid 
időn belül megszerettek.

4x4,5 ml

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

scarlet Passion
brush&go színes zselé készlet

amore mio
brush&go színes zselé készlet

go 78

go 87

go 81

go 88

go 82

go 89

go 75

go 84
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brush&go gel készletek

összeállítottunk nektek egy alapszíneket tartalmazó készletet, 
melyet biztosan minden körmös teljesen ki tud használni. egy 
hófehér, fekete, piros és rózsaszín szín került a készletbe, melyet 
jól tudtok használni teljes körmök fedésére, szabadszél kialakí-
tására és díszítésekhez is!

4x4,5 ml

must HaVe - „Kötelező”
brush&go színes zselé alaPkészlet

go 1 go 2 go 3 go 18

visszafogott nude színek, valamint babarózsaszín és babakék 
válogatása egy készletben. ideális választás a lágy színek ked-
velőinek.

4x4,5 ml

sweet baby
brush&go színes zselé készlet

go 68go 34 go 43 go 67

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

a be special készletbe 4 ragyogó szín került, hogy te is különle-
gesnek érezhesd magad! próbáld ki kedvezményesen a lélegzet-
elállító thermo színeket is, melyeket szintén tartalmaz a készlet.

4x4,5 ml

be sPecial
brush&go színes zselé készlet

go 63 go t1 go t2go 60
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brush&go gel készletek

egy kollekció az élénk, esti partikat idéző színek szerelmesei-
nek, rendkívül kedvező áron! rózsaszínes-latte, vanília-sárga, 
élénk-piros és vadító pink a feltűnés kedvelőinek.

4x4,5 ml

neon nights
brush&go színes zselé készlet

go 38 go 39 go 40 go 41

a brush&go zselék közkedvelt pasztell színeit most egy kész-
letbe gyűjtöttük össze. trendi barack-rózsaszín, halványlila, al-
mazöld és türkizkék színek rendkívül kedvező áron!

4x4,5 ml

Pastel
brush&go színes zselé készlet

go 37go 31go 23go 15

telitalálat ez a Pastel neon válogatás a legújabb trendhez 
igazodva! igazi vidám funky feeling, amelynél minden vendég 
jókedvre derül, ha ránéz! :)

4x4,5 ml

Pastel neon
brush&go színes zselé készlet

go 52 go 55 go 56 go 58
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20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)
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színes zselék

extrém színélénkségű, mégis könnyedén átkötő 
(2-3 perc), nagy csillámok nélküli kicsattanó színek.  
100% brillbird színtisztaság!

5ml – 2.200,-

BrillBird
color gel

c 16

c 25

c 34

c 61

c 70

c 08

c 17

c 26

c 35

c 62

c 71

c 09

c 18

c 36

c 54

c 63

c 10

c 19

c 46

c 64

c 11

c 20

c 29

c 38

c 47

c 56

c 65

c 03
clear/tiszta

c 02
fekete áttetsző!

c 21

c 30

c 39

c 48

c 04

c 22

c 31

c 40

c 49

c 58

c 67

c 05

c 14

c 23

c 32

c 41

c 50

c 59

c 68

c 06

c 15

c 33

c 42

c 60

fehér

c 01
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BB Tipp: C3-as clear, víztiszta 
zselénket használhatod zselék 
lágyításához, például csillámos 
zselék esetén, segítségével ké-
szíthetsz üveg hatású körmöket. 
Kötelező darab.

ÁTLÁTHATóBBÁ TeTTük szíNPALeTTÁNkAT
Kínálatunk számos új, trendi színnel bővült, így 
hogy ti is könnyebben tudjatok választani, néhány 
régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a színeket 
Outletünkben.
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színes zselék

brill 
air

ahogy a nevük is mutatja, briliáns csillogással vannak felvér-
tezve, különlegesen fénylő poliészter csillámokból, speciális 
hordozózselében, igazi ékszer körmöket varázsolva. ráadásul a 
márka ezeket a különleges színeit kiemelt figyelemmel kezeli, 
hiszen a márkanév és a márkaszlogen is a briliáns ékszerkörmök 
divatját hirdeti.

5ml – 2.200,-

BB Brill és
Brill air gel

b 07

b 16

b 25

b 08

b 26

b 09

b 55

b 18

b 64

b 27

b 01

b 34

b 56

b 19

b 02

b 11

b 20

b 36

b 12

b 21

b 30

b 04

b 22

b 47

b 67

b 06

b 15

a zúzmara (Frosty) hatás finom fehéres csillogásával szelídíti az 
élénk színeket nemesen elegánssá. aki egyszer kipróbálta ezt a 
különleges hatást, biztosan visszatér ezekhez a színekhez.

5ml – 2.200,-

Frosty gel
zúzmarás zselék

f 07

f 16

f 25

f 34

f 08

f 26

f 35

f 09

f 27

f 36

f 01

f 10

f 19

f 28

f 37

f 11

f 20

f 29

f 38

f 30

f 39

f 13

f 31

f 23

f 32

f 06

f 24

ÁTLÁTHATóBBÁ TeTTük szíNPALeTTÁNkAT
Kínálatunk számos új, trendi színnel bővült, így hogy ti is köny-
nyebben tudjatok választani, néhány régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a színeket Outletünkben.
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glamour gel

színes zselék

csillogó zseléinkkel valódi glamour hatást érhetsz el. használd 
vékony rétegben effektként színek felületére, reszelt mosolyvo-
nalhoz, teli köröm fedésére 2 rétegben vagy akár szabadszélnek.

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
led lámpában 1 perc rétegenként

5ml – 2.450,-

glamour gel
festőzselé

Vakító gyémántfényű, apró szikrákat szóró, f inom, ele-
gáns zselék, makulátlan fedőképességgel.

5ml – 2.200,-

diamond gel
gyémánt zselék

d 07

d 16

d 08

d 17

d 09

d 18

d 01

d 10

d 19

d 21

d 02

d 11

d 20

d 22

d 03

d 12

d 04

d 13

d 05

d 14

d 06

d 15

1

4

2

5

3

keresd díszítő
tanFolyamainkat a
www.brillbird.hu/tanfolyam
oldalon!
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színét hőmérséklet-változás hatására látványosan változtató 
zselék. 31°C-on vált, így ha a szabadszél ez alá tud hűlni, meg-
változik a színe.

5ml – 2.450,-

színes zselék

körömágy

szabadszél

t 07 t 08

t 01 t 02 t 03 t 04

t 05 t 06

BB Tipp: A Thermo színek szín-
váltását megnézheted a muko-
romvideo.hu oldalon is.

thermo color gel
színváltó zselék
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SZÍnES ZSELÉ
KiSoKoS

color Builder Gel ‒ Vastagon használható színes építő zselé. 
tökéletes reszelt és törölt mosolyvonal technikához is.
Brush&Go Gel ‒ a leguniverzálisabb színes zselé, festéshez, 
szabadszélhez, teli körmökhöz és felületi díszítéshez is kiváló.
color Gel ‒ beépített szabadszélhez és teli körmökhöz a leg-
jobbak.
frosty Gel ‒ jeges, rejtelmes csillogású zselé, finom fehéres 
színhatással.
Brill Gel és Brill Air Gel ‒ Különböző szemcséjű csillámokat 
tartalmazó zselék káprázatos színekben. 
diamond Gel ‒ szikrázó csillámok clear zselével ötvözve.
Glamour Gel ‒ a legcsillogóbb zselé jelenleg, csillámok he-
lyett extra fényes pelyhekkel.
Thermo color Gel ‒ Hőmérsékletváltozás hatására látványo-
san változtatja a színét.
contour paint Gel ‒ a tökéletes vékony és vastag vonalak, 
kontúrvonalak megalkotásához. 
3d Gel ‒ nagyon sűrű textúrája miatt kifejezetten 3D min-
tákhoz ajánljuk. 
designer Gel ‒ erősen pigmentált festőzselé laposabb 3D 
mintákhoz, zselés egymozdulat technikához és  zselés fes-
téshez.
3d forming Gel ‒ porcelánhatású minták zseléből. Virág és 
csipkeminták elengedhetetlen kelléke.
magic Light Gel ‒ sötétben foszforeszkáló csillogó zselék.
magic diamond Gel ‒ speciális, több színben játszó csillá-
mokat tartalmazó zselé teljes felületre, díszítésre  vagy sza-
badszél beépítésre.
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színes zselék

magic light
gel
egyedülálló
hatás

a brillbird egyedülálló hatása a különleges, egyedi körmök ked-
velőinek. színes zselénk két visszafogott, kisebb, illetve nagyobb 
csillámú változatban érhető el. Használható akár a teljes köröm 
fedésére, illetve a szabadszél kialakításához. nappal egy vissza-
fogott, csillámos körömmel jelenhet meg vendégünk, de este, 
éjszaka minden szem az ő körmére fog szegeződni. 
mAGic LiGhT ZSELÉnK SöTÉTBEn foSZforESZKáL, viLá-
GÍT, ÍGy iGAZi BáLKiráLynŐKKÉ váLhAT viSELŐjE.

Használat előtt minden esetben fel kell keverni!

5ml – 2.200,-

a magic diamond zselé a színes zselék új generációja.

KüLönBöZŐ, SZÍnjáTSZó cSiLLámAinAK KöSZönhE-
TŐEn KápráZAToSAn cSiLLoGó, A SZÍnÉT váLToZTATó, 
máGiKuS KörmöKET KÉSZÍThETSZ. 

alkalmazd rövidebb körmű vendégeidnél a teljes köröm fedé-
sére, de elbűvölheted a hosszabb körmökért rajongó vendé-
geidet is, amennyiben a szabadszélt magic Diamond zseléből 
alakítod ki. nincs szükség extra díszítésre, a speciális csillogó 
hatás csak úgy vonzza a tekintetet!

4,5ml – 2.200,-

magic
diamond gel
mágikus
csillogás

sötétben

Nappali fénynél

1

2

BB Tipp: A még különlegesebb 
hatás érdekében Brush&Go 
zselével mintát festhetsz a fe-
lületére, mely sötétben így nem 
foszforeszkál, azaz a köröm min-
tája is előtűnik.

1

2
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színes zselé készletek

a vendégek kedvenc piros és rózsaszín árnyalatait gyűjtöttük 
össze egyetlen készletben. garantáltan minden egyes színét ki 
fogod tudni használni! a készletben egy élénkpiros, rózsaszín, 
bordó és egy különleges pink zselét találsz rendkívül kedvező 
áron! 

4x5 ml

egy készlet a körmök szerelmeseinek. válogatás a brillbird leg-
csábítóbb színeiből. garantáltan randisiker színek!
bátran ajánlható a vendégeknek, ha találkozóra készülnek.

4x5 ml

diva
color gel Készlet –
divAToT TErEmT

nailover
color gel Készlet –
A SZErELEm SZÍnEi 

c 32c 06

c 06

c 10 c 26

c 09 c 38 c 50

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

20% árelőnnyel

7.040,-/készlet
(csak 1.760,- /db)

a vendégek kedvenc piros és rózsaszín árnyalatait gyűjtöttük 
össze egyetlen készletben. garantáltan minden egyes színét ki 
fogod tudni használni! a készletben egy élénkpiros, rózsaszín, 
bordó és egy különleges pink zselét találsz rendkívül kedvező 
áron! 

4x5 ml
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kontúr és 3d zselék
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fehér barackpinkfekete

3d 01 3d 02 3d 7 3d 8

szuper-sűrű, könnyen használható, látványos 3D díszítési tech-
nikához fejlesztett zselék.

5ml – 2.450,-

3d zselék

1 2 3 4

vékony és vastag kontúrvonalak megfestéséhez, valamint 3d 
hatású kontúrozáshoz is használható. Pigmentált, mint a de-
signer gel, de vastagabban is átköt, mint a brush&go zselék. a 
legnagyobb melegben sem folyik meg, zselés festéshez is töké-
letesen használható. kagylóminta, illetve bármilyen 3d minta 
még tökéletesebben elkészíthető, erőteljesebb 3D hatás érhető 
el vele. az új trendeknek megfelelően vastagabban felhordva 
is átköt.

5ml – 2.450,-

contour paint gel
kontúr zselé

contour

új!
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ÁTLÁTHATóBBÁ TeTTük 
szíNPALeTTÁNkAT
Kínálatunk számos új, 
trendi színnel bővült, így 
hogy ti is könnyebben tud-
jatok választani, néhány 
régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressé-
tek ezeket a színeket Out-
letünkben.
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designer és 3d Forming zselék

1 42

5

3

7

9

86
yellow

silverwhite

red

goldblack

light blue

bluebronze

13

18

14

12

17

11

16

10

15

neon yellow

brown

neon green

neon coral

baby pink

neon orange

green

neon pink

plum

1 42

5

3

6 7

8 9

nagyon sűrű, szagtalan, formázható díszítő zselé. Könnyedén 
készíthető vele virág minta, vagy csipke minta. fényzselé te-
tejére használható. cleaneres ecsettel lehet leheletvékonyra 
lapítani, végül díszítőtű segítségével kialakítani benne a kívánt 
mintát. korlátlan ideig formázható. Fixálásmentesre köt. Fedést 
nem igényel.
Kötési idő: uV lámpában 2-3 perc

led lámpában 1-2 perc

3ml – 1.990,-

Hihetetlenül pigmentált, sűrű, fixálásmentes díszítő zselé. 
egész vékonyan is fed. szinte korlátlan ideig lehet vele dol-
gozni, nem folyik, nem mozdul el. akár kontúrozáshoz, akár 
one move technikához használva, élénk, erőteljes színeket 
lehet vele festeni. uv és led fényre is köt.

Kötési idő: uV lámpában 3-4 perc
led lámpában 1-2 perc

3ml – 1.580,-

3d Forming gel
Díszítő zselé

designer gel
a mozDulatlan Díszítő zselé

porcelán hatású 
minták zselével!
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purplelight purple

grey redorange

black pink dark pinkwhite
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brillbirD Kötési iDő táblázatoK

Kötési iDő uv
lámPa

led
lámPa

SZÍnES ZSELÉK

brush&go gel * 2 min 1-2 min

color gel ** 3 min 2 min

3d gel 3 min 2 min

Paint gel 4 min 2 min

designer gel 3 min 2 min

3d Forming gel 3 min 2 min

gel For transFer Foil 40 sec 20-25 sec

LEoLdhATó ZSELÉK

mani gel - Clear 3 min 1-2 min

mani gel - pinK 3 min 1-2 min

mani gel - milKy 3 min 1-2 min

mani gel - WHite 3 min 2 min

mani gel - CoVer 3 min 2 min

SZÍnES GEL&LAc

brush&go gel&lac * 3 min 1-2 min

liquid metal 4 min 1-2 min

real gold & realsilver 4 min 1-2 min

cat eye 2 min 1 min

HypnotiC gel-ClaC 4 min 2 min

soFt touch 3 min 1-2 min

art gel&lac 3 min 2 min

brush&go gel&lac 2 min 2 min

Kötési iDő uv lám-
Pa

led lám-
Pa

ÉpÍTŐ ZSELÉK

icy gel 2-3 min 1-2 min

saPPhire gel 3 min nem köt 
meg!

iron gel 3 min 1-2 min

iron hard gel 3 min 1-2 min

iron uniq gel 3 min 1-2 min

gum gel 3 min 1-2 min

cover tan 3 min 1-2 min

cover gel 3 min 1-2 min

cover builder 2 min 3 min

cover Flesh 3 min 1-2 min

cover Forming 3 min 2-3 min

cover nude 3 min 1-2 min

cover brill 3 min 1-2 min

Pink builder gel milky 3 min 1-2 min

Pink builder gel glassy 3 min nem köt 
meg!

lux white gel 4 min 2-3 min

white builder gel 3 min 1-2 min

white delux gel 3 min 1-2 min

white latte 3 min 1-2 min

ALAp ÉS fEdŐ ZSELÉK

bond 2 min 1 min

brill toP gel * 3 min 1-2 min

brill top gel - Holo pinK * 3 min 1-2 min

brill top gel - silK * 3 min 1-2 min

toP Finish gel 3 min 1-2 min

brusH&go gel&laC 21 (top/Clear) * 2 min 1 min

mani gel&lac toP 3 min 1-2 min

mani gel toP 3 min 1-2 min

matt Finish gel 3 min 1-2 min

hard&go gel&lac * 2 min 1 min

snow white Paint gel 4 min 2 min

uv toP coat 3 min 1-2 min

hyPnotic bond 2 min 1 min

hyPnotic toP 3 min 1-2 min

liquid metal toP 3 min 1-2 min

extra toP 2 min 1 min

matt extra toP 2 min 1 min

* a megjelölt anyagok fixálásmentesre kötnek.
**Kivéve Brill Air és a Brill egyes színei melyek 
nem kötnek lEd alatt
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brillbirD fényzselé és építő zselé táblázatoK

Építő zselék
sűrűsége * ** *** **** *****

iron ×

uniq ×

hard ×

Sapphire ×

Gum ×

icy ×

milky ×

Glassy ×

fényzselék fixálós fixálásmentes rugalmas oldható nem oldható

Brill Top × ×

Top finish × ×

matt finish × × ×

mani Gel Top × × ×

mani Gel&lac Top × × ×

Brush&Go GoGl 21 × × ×

Liquid metal Top × × ×

Brush&Go Gel&lac Top × × ×

hypnotic Top × × ×

Extra Top × × ×

matt Extra Top × × ×

fényzselék Épített
körömre

Természetes 
körömre díszítésekre Sűrűség

(1*-4*) 

Brill Top × **

Top finish × × ***

matt finish × × × **

mani Gel Top × × × ***

mani Gel&lac Top × × × **

Brush&Go GoGl 21 × × × **

Liquid metal Top × × *

Brush&Go Gel&lac Top × × × ***

hypnotic Top × × × **

Extra Top × × × ***

matt Extra Top × × × ***
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hypnotic gel&lac

a hypnotic gel&lac a zselés lakkok új generációja. a legújabb 
fejlesztéseknek köszönhetően minden eddiginél pigmentáltab-
bak színei; egyáltalán nem bőrösödik. Sűrű állagának köszön-
hetően tökéletesen csíkozásmentesen kenhető, nem folyik be 
az oldalsó bőrredőkhöz. Még könnyebben oldható, így köröm-
kímélőbb. 
Vendégeitek már az üvegre pillantva eldönthetik, melyik illik 
hozzájuk – már ha tudnak egyáltalán választani a megbabonázó 
Hypnotic Gel&Lac színek közül.

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

tartósabb alap (Hypnotic Gel&lac bond)

- GarantáLtan kopáS- éS SárGuLáSMenteS fedőfény 
- tökéLeteSen cSíkozáSMenteSen kenHető
- MéG könnyebb oLdHatóSáG, íGy MéG köröMkí-
MéLőbb
- rendkíVüL jóL piGMentáLt Színek

több Mint 3 HétiG tartóS!

a GeL&Lac-ok

elbűvölő
Generációja

Gyönyörű,
SzínneL azonoS

üVeGekben!

a legragyogóBB
fejlesztés
a gel&lac

történetéBen
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hypnotic gel&lac

1 52 963 1074 118

12 13 14 15 16 17 2118 2219 20

27 282523 292624 30 31 3332

35 37 4239 4436 4134 38 4340

45 46 4847 49 50 545251 5553

56 595857 60 61 63 6562 64 66
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hypnotic gel&lac

Hypnotic bond
a Hypnotic Gel&Lac családhoz 
kifejlesztett alap, mely rendkívül 
jó tapadást biztosít, és 3 héten 
keresztül felválás és levegősö-
désmentes körmöket garantál. 
különlegessége, hogy tapadása 
ellenére mégis minden eddiginél 
könnyebben oldható. építőzselé 
alá is használható.

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-
15ml – 2.990,-

hypnotic top
a Hypnotic Gel&Lac családhoz 
kifejlesztett fedőfény, mely nem 
sárgítja a színeket, és 3 hétig ko-
pásálló, magas fényt garantál. 
felületének mattítása után köny-
nyedén oldható.

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-
15ml – 2.990,-

Hypnotic GeL&Lac bond éS top
HároM Méretben!

67 69

80

90

73

84

71

82

92

75

86

7768 70

81

91

74

85

72

83

93

76

8778

88

79

89

15ml

8ml
4ml4ml

8ml

15ml

új!
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

89886864

nőies, de mégis spirituális Hypnotic válogatás. ezek a színek 
garantáltan megbabonáznak!

4x4 ml

Hódíts az éjszakában ezekkel a tündöklően csillogó őszi szí-
nekkel.
a készlet tartalma: Hypnotic 79, 82, 83 és 85.

4x4 ml

Vadonatúj Hypnotic francia Manikűr készlet kiadós és gazda-
ságos kiszerelésben!
tartalma: Hypnotic bond 8 ml, Hypnotic White (#13) 8ml, Hyp-
notic transparent pink (#67) 8ml, Hypnotic top 8 ml

4x8 ml

free Spirit
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

WiLd niGHt
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

bubbLe GuM
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

frencH kit
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

6968 72 76 67 top13bond

83 858279

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

7.935,-/készlet
(csak 1.984,- /db)

új!

a készlet tartalma: Hypnotic 64, 68, 88, 89

4x4 ml

naGy kiSzereLéS!
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

a tökéletes elegancia kedvelőinek: szeder, mogyoróbarna, indián 
cseresznye, koktélcseresznye.
a készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 43, 44, 46, 47.

4x4 ml

MS perfect
hypnotic gel&lac kéSzLet

4443 46 47

brazília vibrálóan színes fényei elevenednek meg a Hypnotic 
Gel&Lac rio LiGHtS készletben. tökéletes választás, ha igazán 
egzotikusra vágysz. 
a készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 53, 57, 58, 59.

4x4 ml

Legyen babarózsaszín, tulipán pink,  lila akác, vagy babakék, mind 
krémes édes, romantikus választás, olyan mint egy cupcake.
a készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 49, 50, 51, 52.

4x4 ml

rio LiGHtS
hypnotic gel&lac kéSzLet

cupcake
hypnotic gel&lac kéSzLet

49 50 5251

595853 57

a kifutók markáns világa a legmeghatározóbb fashion színekben. 
a készlet tartalma: Marsala (61), Metalic red (62), creme pink 
(64), Shiny bordeaux (66).

4x4 ml

catWaLk
hypnotic gel&lac kéSzLet

61 62 64 66

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

praktikus készlet, mellyel rendkívül kedvező áron próbálhatod ki a Hypnotic Gel&Lac 
termékcsalád speciális alap géllakkját, és fedőfényét, valamint a vendégek kedvenc 
piros 17-es színét.
a készlet tartalma a dobozon látható Hypnotic Gel&Lac bond, Hypnotic Gel&Lac top, 
hypnotic gel&lac color 17.

3x8ml

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,- /db)

készletünkben a klasszikus eleganciát kedvelők színeit, a feketét, a pirosat és a bordót 
gyűjtöttük össze, hogy kedvező áron juthass legelegánsabb Hypnotic Gel&Lac színe-
inkhez.
a készlet tartalma a dobozon látható Hypnotic Gel&Lac color 16, 3, 4.

3x8ml

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,- /db)

Visszafogottabb vendégeid kedvenc Hypnotic Gel&Lac pasztell színei, a gyönyörű friss 
mentazöld, a halvány babarózsaszín és csábító mályva; kedvező árú készletben.
a készlet tartalma a dobozon látható Hypnotic  Gel&Lac color 5, 12, 23.

3x8ml

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,- /db)

hypnotic gel&lac

kezdőkéSzLet

hypnotic gel&lac

cLaSSic kéSzLet

hypnotic gel&lac

paSteL kéSzLet

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel
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bruSH&Go GeL&Lac

Miért válaszd a brusH&Go Gel&lac-ot?

• ultragyors - több vendéget tudsz fogadni, új vendégeket 
tudsz elérni a szolgáltatással

• alapanyagigény a negyedére csökken - nincs szükség 
alaprétegre, fedőrétegre, egy réteg szín elegendő, nincs 
szükség fixálásra sem

• tökéletés fedés egy rétegben
• “körömbarát” - a természetes körmöt csupán kímélő 

bufferezni kell
• Maradéktalanul, könnyen oldható

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

Brush&go 
gel&lac
a LeGGyorSabb 

gel&lac
tökéLeteSen éLénk Színek

feLkened éS kéSz

kéSz körMök  akár
20 perc alatt!

neGyedére cSökkenő aLapanyaGiGény!

egyetlen réteg
éS kéSz!

bőVítSd VendéGköröd!
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bruSH&Go GeL&Lac

gogl 7

gogl 61

gogl 16

gogl 70

gogl 79

gogl 25

gogl 34

gogl 43

gogl 52

gogl 8

gogl 62

gogl 17

gogl 71

gogl 80

gogl 26

gogl 35

gogl 44

gogl 53

gogl 9

gogl 63

gogl 18

gogl 72

gogl 81

gogl 27

gogl 36

gogl 45

gogl 54

gogl 1

gogl 55

gogl 10

gogl 64

gogl 19

gogl 73

gogl 82

gogl 28

gogl 37

gogl 46

gogl 2

gogl 56

gogl 11

gogl 65

gogl 20

gogl 74

gogl 29

gogl 38

gogl 47

gogl 3

gogl 57

gogl 12

gogl 66

gogl 75

gogl 30

gogl 39

gogl 48

gogl 4

gogl 58

gogl 13

gogl 67

gogl 76

gogl 31

gogl 40

gogl 49

gogl 5

gogl 59

gogl 14

gogl 68

gogl 77

gogl 23

gogl 32

gogl 41

gogl 50

gogl 6

gogl 60

gogl 15

gogl 69

gogl 78

gogl 24

gogl 33

gogl 42

gogl 51

gogl 22gogl 21
átlátszó, fixálás-

mentes fény

gogl t1 gogl t2

új!gogl 85gogl 83 gogl 84
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bruSH&Go GeL&Lac

briLLbird bruSH&Go GeL&Lac

Step by Step

LeoLdáS

Step by Step

óvatosan feltolom a körömágy bőrét a 
fém eszköz laposabb végével.

a reszelővel megmattítom a  brush&Go 
Gel&Lac felületét.

Scrub előkészítő folyadékkal átitatom 
a szálmentes törlőlapot, és alaposan át-
törlöm vele a köröm felületét.

a leoldófólia vattás részét jól átitatom az 
acryl removerrel, majd a vattás részét 
a körömre helyezve betekerjük vele az 
ujjat.

egyetlen vékony rétegben felkenem a 
brush&Go Gel&Lac-ot.

10 percig fennhagyjuk az acryl remo-
ver-rel átitatott leoldófóliát.

60 sec alatt megköttetem a Led lám-
pában. (Ha szükséges, még egy vékony 
réteg brush&Go Gel&Lac felkenhető.)

a leoldott Gel&Lac maradékát a fém 
eszköz kaparó végével kíméletesen el-
távolítjuk.

a köröm készen áll a következő brus-
h&go gel&lac-ra.

a  brush&Go Gel&Lac  kész.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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bruSH&Go GeL&Lac

tedd tökéLeteSebbé, éLetteL teLibbé, 
cSiLLoGóbbá, tartóSabbá bruSH&Go 
GeL&Lac-jaidat!

kifejezetten egy rétegben is tökéletesen 
fedő, fényesre kötő gél lakkjainkhoz lett 
kifejlesztve ez az oldható, fixálásmentes 
fényzselé. Segítségével ultrafényes kör-
mökkel indulhatnak vendégeid útjukra és 
3 hét elteltével is garantáltan fényes kör-
mökkel érkeznek vissza hozzád. 
az új brush&Go Gel&Lac top fokozza a 
színek élénkségét!

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 1 perc

5ml – 2.380,-
8ml - 2.800,-

bruSH&Go 
gel&lac top

Szikrázó cSiLLoGáS a
köröMnek

fixáLáSMenteS

előnyei:
- sűrű állagú
- három hétig védi, rugalmasítja, fényesen 
tartja a körmöt
- könnyen oldható
- elég egyetlen réteg, nincs szükség fixá-
lásra

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

15ml – 3.700,-

extra top
fixáLáSMenteS

uniVerzáLiS fedőfény

zSeLéS éS GéLLakkoS
körMök tetejére iS!

TOP - két hétig védi, rugalmasítja, fényesen 
tartja a természetes körmöt
- kíméletes, csak finommattítani kell a 
körmöt
- könnyen, 15 perc alatt oldható
- elég egyetlen réteg, nincs szükség fixá-
lásra
- csak felkened, lámpázod (akár a napfény 
hatására is megköt) és már indulhatsz is!
- tökéletes férfi manikűr befejezéseként
- Sűrű állag

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

5ml – 2.500,-
8ml - 3.700,-

Hard&Go 
gel&lac 

VédőpajzS terMéSzeteS
körMeinknek!

fixáLáSMenteS
köröMerőSítő zSeLé

BrillBird erősítés gyenge kör-
möknek ‒ Pajzsként véd
BB Tipp: Használd francia kö-
römnél átlátszó helyett

zselés és géllakkos körmök felületére 
ajánljuk új matt fedőzselénket, mely akár 
3 héten keresztül tökéletes, kopásmentes 
matt felületet biztosít.
Sűrű állagú, így elég egyetlenegy rétegben 
használnod a tökéletes hatás érdekében.
oldható.

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

8ml – 2.800,-

Matt extra top
fixáLáSMenteS

uniVerzáLiS
Matt fedőfény

zSeLéS éS GéLLakkoS
körMök tetejére iS!

új!
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bruSH&Go 
gel&lac
kezdőkéSzLet
Már 5
Gyönyörű éS diVatoS
SzínVariációban!

a kéSzLet tartaLMa:

• brush&Go Gel&Lac 8ml
• brill Scrub 30ml
• Led-uV Lamp 
• acryl remover 30ml
• fém bőrfeltoló
• Vendégreszelő
• 20 leoldó fólia
• 20 szálmentes törlő

12.970,- helyett

9.900,-

bruSH&Go GeL&Lac kezdőkéSzLet

Több mint

20%
kedvezménnyel

gogl 61

gogl 62

gogl 8

gogl 30

gogl 33

Minden eGy kéSzLetben!

Válassz a klasszikus piros, vadító pink és elegáns nude 
vagy kétféle vadító neon színvariáció közül.

Minden, aMi a bruSH&Go GeL&Lac
eLkéSzítéSéHez éS LeoLdáSáHoz SzükSéGeS

8 ML-eS, SzuperkiadóS bruSH&Go GeL&Lac-kaL!

extra erőS Led LáMpáVaL, MeLy Minden
GeL&Lac-ot bőröSödéS MenteSen MeGköt

réSzLeteS HaSznáLati útMutatóVaL,
LépéSrőL LépéSre!
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elragadóan csábító színek az új pure delight brush&Go Gel&Lac 
készletben.
a készlet tartalma: brush&Go Gel&Lac gogl 79, gogl 80, gogl 81.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

az ünnepek hangulata a brillbirddel: válaszd az új brush&Go 
Gel&Lac színeket, melyekkel ünnepi köntösbe öltöztetheted 
körmeidet mindössze 20 perc alatt.
a készlet tartalma: brush&Go Gel&Lac gogl 68, gogl 69, gogl 70.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

ceLebration
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

20%
kedvezménnyel

frissülj fel a rózsaszín és a lila kirobbanó árnyalataival! üdítően 
friss, vidám színválogatás.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

bruSH&Go GeL&Lac kéSzLetek

gogl 72

gogl 73

gogl 74

pink fLuSH
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

a naplemente árnyalatai egy készletben. neon barack, púder 
rózsaszín, és azalea színekkel festett égbolt bukkan elő a 
pálmafák mögött, a brazil tengerparton.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

braziLian SunSet
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

pure deLiGHt
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

gogl 62

gogl 63

gogl 64gogl 70

gogl 68

gogl 69

gogl 79

gogl 80

gogl 81

20%
kedvezménnyel
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bruSH&Go GeL&Lac kéSzLetek

a pisztácia, banán flip és türkiz egy készletben! próbáld ki őket 
vertikális, vagy horizontális átmenettel, vagy szivacsos techni-
kával is! 

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

édes élet a brillbirddel: válaszd a barbie rózsaszín, meggyszörp, 
indián cseresznye brush&Go Gel&Lac színeit, melyekkel egy 
rétegben fedő, rögtön fényesre kötő körmöket készíthetsz 20 
perc alatt.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

készítsd fel vendégeid a legjobb koncertekre a  legmenőbb funky 
lila, blues bordó és gothic fekete brush&Go Gel&Lac színekkel, 
melyekkel egy rétegben fedő, rögtön fényesre kötő körmöket 
készíthetsz 20 perc alatt.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

bevállalós, neon színeinket viselő vendégeitek garantáltan kitűn-
nek a tömegből - a figyelem középpontjába kerülnek, minden 
szem az ő kezükre fog szegeződni. tökéletes választás fesztivá-
lokon, bulikban, illetve a mindennapokban is azoknak, akik nem 
szeretik az unalmas dolgokat.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

MacaronS
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

doLce Vita
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

rock it
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

neon niGHtS
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet
a feltűnés kedvelőinek

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

gogl 39

gogl 40

gogl 41

gogl 52

gogl 54

gogl 55

gogl 48

gogl 49

gogl 51

gogl 56

gogl 57

gogl 60



71

a magabiztos, nőies hölgyek legjobb választása. a piros a rövid és 
hosszú körmökön is jól mutat. a csillámos bordós-pirosas színnel a 
klasszikus elegancia elevenedik meg, míg a lilás, virágszirmokat idéző, 
romantikus árnyalattal visszafogottabban hangsúlyozható a nőiesség. 
Válaszd a brush&Go Gel&Lac diVa színeit, ha hódítani akarsz, ha 
körmeiddel nőisségedet és magabiztosságodat akarod hangsúlyozni.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

ultrafinom, szikrázó csillámok teszik különlegessé a készletben 
található mindhárom igazán csajos színt. a vendégek 3 legkedvel-
tebb csillámos színét gyűjtöttük egy készletbe, csillámos-piros, 
meggybordó és barack-rózsaszín. a csillogás kedvelői, nőies nők 
kedvenc színei lesznek bármely évszakban.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

SparkLinG beauty
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet
szépséGes csilloGás a körMökön

20%
kedvezménnyel

bruSH&Go GeL&Lac kéSzLetek

Visszafogott és igényes viselet, mely minden élethelyzet és munka 
mellett megállja a helyét. Minden színhez és ruhához passzol, és a ját-
szótértől az irodán át az esti csajos bulikig mindenhol stílusos. Válaszd 
a brush&Go Gel&Lac nude készlet egy rétegben fedő, fixálást nem 
igénylő színeit, mellyekkel 20 perc alatt elegáns körmöket varázsolhatsz.

3x5 ml

7.140,- helyett 5.712,-
Készletben mindössze 1.904,- /db

diVa
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet
elképesztően döGös

nude
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet
klasszikusan eleGáns

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

gogl 28

gogl 37

gogl 24

gogl 34

gogl 32

gogl 33

gogl 43

gogl 45

gogl 46
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cat eye MaGnet
a tökéletes macskaszem effekt 
eléréséért használd a technikához 
kifejlesztett erős mágnest.

5ml - 2.380,-
mágnes - 990,-

cat eye - MacSkaSzeM effect GeL&Lac 

a brillbird macskaszem hatású cat eye effect Gel&Lac-jának különlegessége, 
hogy akár egy másik szín tetejére kenve különleges, a macskaszem fényjátékához 
hasonló effekttel bolondíthatod meg már meglévő zseléidet és Gel&Lac-jaidat. 

MáSik Színen HaSznáLVa
egy sötétebb színű manikűrt készítünk el a körömre, majd egy rétegben felkenjük 
a cat eye effect Gel&Lac-ot, amelyen még köttetés előtt mágnessel elővarázsol-
juk a macskaszem hatást. 2 perc köttetés után toppal zárjuk a köröm felületet.

zselé és professional Gel&Lac termékek esetén a még ragacsos rétegre fel lehet 
kenni a cat eye effect Gel&Lac-ot. fényesre kötő termékeink (brush&Go zselé 
és brush&Go Gel&Lac, stb.) esetében a mattított felületre kell felvinni a cat 
eye effect gel&lac-ot.

Minden esetben a mágnesezést a köttetés előtt végzem, és a köttetés után 
legvégül top Mani Gel&Lac fedőfényt alkalmazok.

önMaGában HaSznáLVa
az előkészített, bond Gel-lel borított körömre egy réteg cat eye effect Gel&Lac-ot 
viszünk fel, majd 2 percig köttetjük. ezután felkenem a második réteget, ame-
lyen még köttetés előtt, mágnessel elővarázsoljuk a macskaszem hatást. 2 perc 
köttetés után jöhet a top Mani Gel&Lac.

BrillBird
cat eye

Már 9 küLönLeGeS
HatáSSaL!

Használd az új cat eye mágnest, mellyel újabb típusú cat eye 
design-ok hozhatók létre. a hagyományos cat eye mágnesnél 
kétszer vastagabb, erősebb mágnessel még erőteljesebb min-
tákat hozhatsz létre. a mágnes nyelének végén egy kör alakú 
extra kis mágnes is található a még különlegesebb mintákért.

1.250,-

BB tipp: A mágnest 
mindig felülről, kissé 
átlósan, egészen közel 
tegyük a köröm fölé. 
A mágnesezéshez 10 
másodpercig tart-
suk mozdulatlanul a 
köröm felett a mág-
nest, majd függőlege-
sen, fölfelé emeljük el 
a körömtől.
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silver

emerald russian gold pink

gold sky violet

purple olive

új!

extra cat eye
magnet

új!

májustól!
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Liquid MetaL

a rendkívül jó fedőképességű, metál színek sosem látott tü-
körfényes, színesfém csillogással vonják be körmeidet. Sosem 
ragyogtak még a vibráló színek ilyen tükörfényesen! Használd a 
teljes felületre, vagy akár készíts vele díszítéseket.
a tartós eredmény érdeké-
ben mindig a saját  fedőlakk-
ját használd, és a megnövelt 
kopásállóság miatt egy réteg 
Mani Gel&Lac top-pal fejezd 
be a körmöket.

5 ml - 2.480,-

liquid metal
foLyékony féM HatáS
briLLbird
üVeGbe zárVa

a Liquid Metal, folyékony fém hatású 
Gel&Lac családhoz kifejlesztett speci-
ális fedőfény, mely garantálja, hogy a 
fém hatás a lehető legtartósabb és leg-
fényesebb legyen, és hetekig ragyogó 
maradjon.

5 ml - 2.480,-

Liquid MetaL top

real
gold

real
silver

1 2 3 4

5 6 7 8

BB tipp: A Liquid Metal haszná-
lata pontos ismeretet igényel, 
ezért látogass el a mukorom-
video.hu-ra, lépésről-lépésre 
videoért.
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briLLbird GeL&Lac

gel&lac
bb zSeLéS

Lakkok

kiuGró piGMentáLtSáG

éLénk, erőSen fedő Színek

könnyed átkötéS

SeLyMeS terüLéS

könnyű HaSznáLat

cSíkozáS- éS foLtMenteS 
kenéS

LábkörMökre, MűkörMökre
éS terMéSzeteS körMökre iS

tökéLeteS

5ML-eS kiSzereLéSben iS
kényeLMeS,

HoSSzú, jó foGáSú kupak!
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briLLbird GeL&Lac

c 16

c 52

c 73c 67

c 32

c 53

c 74c 68

c 09

c 18

c 33

c 54

c 48

c 75c 69

c 01

c 19

c 61

c 76

c 70

c 02 c 11

c 41

c 62

c 71

c 12

c 42

c 63

c 72

c 49

c 64

c 14

c 23

c50

c 65

c 51

c 66c 60

fehér

fekete

kicSurranó Színek
ennél több pigment el sem férne ezekben a zselés lakkokban, erről 
híresek a bb Gel&Lac-ok.

5 ml - 2.280,-
15ml - 2.990,-

BB color gel&lac

c 79

c 28c 27
nude cover cover pink

tejes színű professzionális Gel&Lac-unk (c77), a mostanság divatos természe-
tes hatású körmök készítéséhez kiváló. Használd bond alapra 2 rétegben az 
igazán nude hatásért, vagy kend a francia köröm tetejére a természetesebb, 
visszafogottabb francia manikűrért.

latte gel&lac
a népSzerű Latte építő zSeLé Már

GeL&Lac VáLtozatban iS

c 77
áttetsző, tejes 

(latte) szín

babyboomer
körmökhöz is!

ÁTLÁTHATóBBÁ TETTüK színpA-
LETTÁnKAT
Kínálatunk számos új, trendi szín-
nel bővült, így hogy ti is könnyeb-
ben tudjatok választani, néhány régi 
színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a 
színeket Outletünkben.
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briLLbird GeL&Lac

feLtűnéS a köbön.
a különböző méretű csillámszemcsék egymás közeit kitöltve 
képezik le a tökéletes fedőképességet.

5 ml - 2.280,-
15ml - 2.990,-

Brill
gel&lac

b 14

b 08

b 15b 09 b 10

b 02 b 03 b 04

b 05 b 07

b 01

b 06 t 07

t 01

t 08

t 09

t 02 t 03

t 11

t 04

t 05 t 06

t 10

Körömágy

szabadszél

SzínVáLtó zSeLéS Lakkok.
ezek a különleges gél lakkok 31°c-nál látványosan megváltoz-
tatják színüket.

5 ml - 2.280,-
15ml - 2.990,-

thermo
gel&lac

a zúzmara és a neon házassága, mindenki felkapja rá a fejét. 
a visszafogott fehéres csillámlás leple alól „kiabálnak” a neon 
pigmentek.

5ml - 2.280,-
15ml - 2.990,-

frosty neon 
gel&lac

f 07

f 01

f 08

f 09

f 02 f 03 f 04

f 12

f 05 f 06
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ÁTLÁTHATóBBÁ TETTüK színpALETTÁnKAT
Kínálatunk számos új, trendi színnel bővült, így 
hogy ti is könnyebben tudjatok választani, néhány 
régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a színeket 
Outletünkben.
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briLLbird GeL&Lac

koromfekete és vakítóan hófehér vékonyecsetes díszítő 
Gel&Lac, melynek segítségével rendkívül egyszerűen készít-
hetőek akár bonyolultabb, látványos minták Gel&Lac körmök 
felületén.

Minden eddiGinéL erőSebb, Határozottabb VonaLak!

5 ml - 2.290,-

Black&white
art gel&lac

art1 art2

kirobbanóan Szikrázó Színek
új flakes effect gél lakkjaink a legkedveltebb árnyalatokban 
pompáznak. pink, lila és zöld  gél lakkok telis-tele csillogással 
és szikrázással.

8 ml - 2.800,-

flakes effect 
gel&lac

fe 1

fe 2

fe 3
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step by step
Videók GyűjteMénye

a MukoroMVideo.Hu-n!
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GeL&Lac aLapkéSzLet

GeL&Lac Starter kit
GeL&Lac aLapkéSzLet

finoman nőies csomagolásával, professzionális géllakozáshoz 
összeállított tartalmával a Gel&Lac-ozni vágyók tökéletes válasz-
tása. Valóban az összes szükséges, profi kellékkel és 5 trendszínnel 
a dobozban!

29.840,- helyett

mindössze 23.870,-
Több mint

20%
kedvezménnyel

nail prep 
- 15ml

primer 1. 
- 15ml

primer 2. 
- 15ml

top Mani 
gel&lac gel&lacbond Gel 

- 5ml

narancsfa pálca

reszelő Soft 180/180

reszelő 100/180

profi bőrfeltoló-kaparó

brill buffer

100db-os törlőlap

portalanító
kefe

epres
körömágy
ápoló olaj

cleaner - 50ml

9W uV lámpa

TOP

c 32

c 42

c 19

f 12

f 06
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a vendégek kedvencét – a francia Gel&Lac körmöket – könnye-
dén elkészítheted készletünkkel, mely mindent tartalmaz, amire 
szükséged lesz. bond Gellel totál biztos alapot készíthetsz, majd 
a vendég igényének megfelelően a fehér véget kombinálhatod 
akár egy rózsaszínes akár egy nude cover színnel, végül a nagyon 
fényes Gel&Lac top-pal tartós fényt biztosíthatsz a körmöknek.

5x5 ml

11.400,- helyett 9.120,-
Készletben mindössze 1.824,- /db

GeL&Lac kéSzLetek

c 28

c 27

c 12

TOP

bOnd

frencH
GeL&Lac kéSzLet

20%
kedvezmény

nude cover

cover pink

Party Love készletünkben megtalálhatod a ta-
vasz-nyár slágerszíneit: a barackot, a korallpirosat, 
a smaragdot egy igazán dögös bordót, valamint 
egy csillámos zselés lakkot, mellyel bármely szín 
felületének extra csillogást kölcsönözhetsz.

5x5 ml

11.400,- helyett 9.120,-
Készletben mindössze 1.824,- /db

party LoVe
GeL&Lac kéSzLet

20%
kedvezmény

b 09

b 06

c 63

c 64

c 65
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LeoLdHató, fixáLóS fedők

a saját köröm mozgását rugalmasan 
átvenni képes, jól tapadó, fényzselé. a 
módosított nagy molekulastruktúrába az 
acryl remover be tud hatolni, így az anyag 
kíméletesen – reszelés nélkül – leoldható.

előnyei:
- magas fényt ad a körmöknek
- nagy rugalmasság és kopásállóság
- ideális Gel&Lac-ok  és Mani Gel-ek fölé

kötési idő: uV lámpában 3 perc
Led lámpában 1-2 perc

15ml – 2.980,-

átlátszó, nagyon fényes Gel&Lac a színes 
anyag lezárására és védelmére.

előnyei:
 - tartós, fényes
 - nem kékíti be a sötét színeket 

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 1-2 perc

15ml – 2.990,-

top Mani GeL
fixáLóS, átLátSzó,

oLdHató fényzSeLé

gel&lac top
fedőfény

oLdHató,
MéGiS tartóS!

oLdHató,
MéGiS tartóS!

TOP

TOP
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LeoLdHató, fixáLóS zSeLék

rugalmas manikűrzselé, mely könnyen 
oldható. fixálást igényel.

előnyei:
- egyszerűen és tartósan lehet vele a saját 
körmöt erősíteni, védeni
- nagy rugalmasságú, erős tapadású
- ideális GeL&Lac-ok alá és vékony kör-
mökre

kötési idő: uV lámpában 3 perc
Led lámpában 1-2 perc

 

15ml – 2.980,-

a Mani Gel clear színezett változatai, ró-
zsaüveg színben (pink) és a hibákat kissé 
elfedő tejes rózsaszínben (Milky).

előnyei:
- ugyanaz a rugalmasság és tapadás, élén-
kebb élettel teli színekben
- divatos nude hatás
- egészségesnek ható, rózsaszín körömágy

kötési idő: uV lámpában 3 perc
Led lámpában 1-2 perc

15ml – 2.980,-

Mani GeL
cLear

ManikűrzSeLé

Mani GeL
pink éS MiLky

ManikűrzSeLé

átLátSzó
Saját köröM erőSítő

átLátSzó
rózSaSzín éS tejeS pink

clear

pink

milky
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az eLőkéSzítéS forradaLMa terMéSzeteS körMökre!

a Scrub alkalmas arra, hogy a mattítást és az előkészítő folya-
dékokat helyettesítse Gel&Lac, brush&Go Gel&Lac és körömlakk 
használata előtt.

Szuper GazdaSáGoS!

egyetlen, Scrub-bal átitatott szálmentes törlővel 5 köröm elké-
szíthető. utána már semmi más dolgod nincs, csak felkenni a színt!

30ml – 580,-
118ml - 1.700,-

rendkívül hatékony a Gel&Lac körmök, 
porcelán oldására és a nehezen oldható 
lakkokhoz. finom orgona illatával, bőr-
tápláló glicerin és b5-vitamin tartalmával 
pedig a vendégek kedvence lesz.
finom, intenzív orgona illattal!

500 ml – 1.350,-

GeL&Lac eLőkéSzítéS éS oLdáS

SbS
bruSH&Go

gellac
mattítás
nail prep

szín

SbS
gel&lac
mattítás
nail prep
primer
bond Gel
2x szín
fény
fixálás

Lanolin tartalmú, erős leoldófolyadé-
kunk segítségével könnyedén leoldhatod 
a Gel&Lac és porcelán körmöket, közben 
mégis hidratálva a bőrt, így az nem szá-
rad ki, nem fehéredik ki. 

100ml – 990,-
400ml ‒ 2.900,-

porcelán, Mani Gel és Gel&Lac leoldásá-
hoz fejlesztve. nagyon hatékony, mert az 
alumíniumba ragasztott vattabetét pon-
tosan a körömre fekszik, így a köröm fo-
lyamatosan érintkezik az acryl remover 
oldó folyadékkal. Gazdaságos, mert csak 
a köröm feletti részre kerül az oldószer.

100 db-os szalon csomagolásban
100 db-os box – 1.850,-

acryL
reMoVer

kíMéLeteS LeoLdáS

Soak off 
foiL

LeoLdó fóLia

Scrub 
juSt Scrub&Go!

acryL
reMoVer

tip- éS GeL&Lac oLdó

Mattít,
zSírtaLanít,
tökéLeteS
tapadáSt
biztoSít!

Scrub&Go
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a briLLbird zSeLéS Lakk HaSznáLata

a BrillBird leoldható
zselés lakk család

alap lakkjai ‒ áttekintő

bond GeL
LeoLdHató raGaSztózSeLéTapadás-

közvetítő

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas

Leoldható alapzselé, ami biztos tapadást garantál.
előnyei:
 - kezdőknek is biztos tapadás
 - felválásmentes körmök
 - oldhatóság

5ml ‒ 2.280,-
15ml ‒ 3.500,-

aLapréteG 
zSeLéS 

LakkHoz éS 
MűköröM-

Höz

előnyei:
- egyszerűen és tartósan lehet vele a saját körmöt erősíteni, 
letört saját körmöt javítani, védeni
- nagy rugalmasságú, erős tapadású
- ideális GeL&Lac-ok alá és vékony körmökre

Mani GeL
cLear Manikűr zSeLé 

pink és
Milky válto-

zatban is

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 15ml ‒ 2.980,-

átLátSzó 
Saját 

köröM erő-
Sítő

a Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett alap.
különlegessége, hogy tapadása ellenére mégis minden ed-
diginél könnyebben oldható.
építőzselé alá is használható.

hypnotic gel&lac 
bondSűrű alap

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 4ml ‒ 1.990,-
8ml ‒ 2.480,-

15ml ‒ 2.990,-

erőS
tapadáSt 
biztoSít
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a briLLbird zSeLéS Lakk HaSznáLata

a BrillBird leoldható zselés lakk család
fedő lakkjai ‒ áttekintő

extra top éS
Matt extra top
fixáLáSMenteS uniVerzáLiS fedőfény

Univerzális

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas

×
előnyei:
- sűrű állagú
- három hétig védi, rugalmasítja, fényesen tartja a körmöt
- könnyen oldható
- elég egyetlen réteg, nincs szükség fixálásra

8ml ‒ 2.800,-
15ml ‒ 3.700,-

zSeLéS éS 
GéLLakkoS 

körMök te-
tejére iS!

TOP

előnyei:
- magas fényt ad a körmöknek
- nagy rugalmasság és kopásállóság
- ideális Gel&Lac-ok és Mani Gel-ek fölé

top Mani GeL
átLátSzó
oLdHató fényzSeLé 

Sűrűbb

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 15ml ‒ 2.980,-

oLdHató, 
MéGiS

tartóS!

a Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett fedőfény.
felületének mattítása után könnyedén oldható.

hypnotic gel&lac 
topHypnotic 

fedő

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 4ml ‒ 1.990,-
8ml ‒ 2.480,-

15ml ‒ 2.990,-

uV
SzűrőVeL!

átlátszó, rugalmas, fixálást igénylő erősítő fedő zselé.

előnyei:
 - tartós, rugalmas
 - nem kékíti be a sötét színeket 

gel&lac
topCsúcsfény

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 5ml ‒ 2.280,-
15ml ‒ 2.990,-

oLdHató, 
MéGiS

tartóS!
TOP

TOP

átlátszó, rugalmas, fedő zselé, fixálásmentes.
kifejezetten egy rétegben is tökéletesen fedő, fényesre kötő 
gél lakkjainkhoz lett kifejlesztve ez az oldható, fixálásmentes 
fényzselé. 

bruSH&Go 
gel&lac top

Fixálás-
mentes

Sűrűség

Fixálást igényel

Rugalmas 5ml ‒ 2.380,-
8ml ‒ 2.800,-

Szikrázó 
cSiLLoGáS 
a körMök-

nek!TOP

TOP

×
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építő porcelánok

A szép, tiszta munka elengedhetetlen kelléke ez a clear (átlátszó) 
szín. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes állagú, jól és sokáig 
alakítható, formázható. közepes kötési idejű.

Előnyei:
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

enyhén fedő, szép rózsaszín por. A cover pink felett/mögött a 
lenövés láthatatlanná tételére (szín elmosásra) alkalmas. Verse-
nyekhez is ajánlott. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes állagú.

Előnyei:
- ideális szín a cover fölé
- az enyhe körömhibákat elfedi
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

Üvegszerűen átlátszó rózsaszín por. kiemelkedően szép tisztaság 
és színhatás jellemzi. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes állagú. 
közepes kötési idejű.

Előnyei:
- szép tisztaság és színhatás
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be
- versenyre is ajánlott

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

cleAr powder
átlátSzó építő por

pink powder
rózSASzín építő por

glASSy pink
powder
rózSAÜVeg Színű építő por
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A nude builder Színt
megtAlálod zSelében iS!

építő porcelánok

nagyon természetes, egészséges körömágy színt nyújtó, rend-
kívül jól fedő körömágyhosszabbító por. Sokszorosan őrölt, 
selymes-krémes állagú, jól és sokáig alakítható, formázható. 
közepes kötési idejű.

Előnyei:
- teljes fedést biztosít
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

legnépszerűbb körömágyhosszabbító színünk a cover pink most 
már szirázóan csillogó változatban is kapható. ultrafinomra őrölt 
apró, hófehér csillámok adnak igazán különleges hatást a brillbird 
legújabb porcelán körömágy-hosszabbító színének. Segítségével 
könnyedén elkészítheted a manapság annyira népszerű nude kör-
möket, egy kis csillogással egyedivé téve. Vendégeid garantáltan 
beleszeretnek, ha egyszer elkészíted nekik.

Előnyei: 
- nagyon szép, csillogó, természetes szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

Hatalmas sikerrel mutatkozott be nude builder gel építő zselénk, 
melybe szinte minden körmös azonnal beleszeretett. igazán 
természetes, natúr, bőrszínű porcelánporunk tökéletesen al-
kalmas a manapság rendkívül népszerű természetes hatású, 
nude körmök megépítésére, de tökéletes választás természetes 
körömágyhosszabbító színnek is. 
Előnyei:
- igazán természetes hatású szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

coVer pink
powder
fedő rózSASzín por
rózSASzíneSebb bőrHöz

coVer pink brill
powder
brilliánS cSillogáS

nude coVer
builder

nude

brill

A VáSárlók kedVence!

A 
kö

rö
m

 C
ov

er
 P

in
k 

po
rc

el
án

na
l k

és
zü

lt.



88

építő porcelánok

természetesebb hatású napbarnított bőrszínhez ajánlott kö-
römágyhosszabbító porcelánpor. Selymes-krémes állagának 
köszönhetően rendkívül könnyű vele dolgozni, jól és sokáig for-
mázható, közepes kötési idejű.

Előnyei:
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

A profik gyorsabb munkatempójához kifejlesztett extra krémes 
állagú, könnyen kezelhető, jól tapadó, enyhén fedő, rugalmas, 
szép rózsaszín por. A cover pink mögött a lenövés láthatatlanná 
tételére, a szín elmosására alkalmas. 

Előnyei:
 - nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.850,-
140ml – 6.550,-

A profik gyorsabb munkatempójához kifejlesztett extra krémes 
állagú, jól formázható por, amely a szép, tiszta munka elenged-
hetetlen kelléke. 

Előnyei:
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.850,-
140ml – 6.750,-

coVer pink tAn
powder
fedő rózSASzín por
bArnább bőrHöz

bb turbo pink
powder

bb turbo cleAr
powder

tan turbo pink

turbo clEar
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építő porcelánok

félig áttetsző tejfehér porcelánpor bAbyboomer, illetve latte 
körmökhöz. (A  fehér, mosolyvonal nélküli vég természetes 
megjelenést kölcsönöz.) építő porcelánként akár a teljes köröm 
felületén, akár coverrel kombinálva, gyorsan és egyszerűen hasz-
nálható a szalonban.

30ml – 2.550,-

lAtte powder
építő porcelánpor
lAtte Színben
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A brillbirdnél elSőként
latte

A természetes körömlemezt boly-
hozás után Spray preppel és sav-
mentes primer2-vel előkészítem.

A sablon felhelyezése után latte 
építő porcelánporból átmenetet 
készítek.

A körömágyhoz illeszkedő színű 
építő porcelánporból elkészítem 
a körömágy átmosását.

clear porcelánporral kiegyenlí-
tem a felületet, és megépítem a 
végleges formát.

reszelés után extra top fedőfényt 
használok.

2.

1.

3.

4.

5.

porcelán bAbyboomer

Step by Step
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építő porcelánok

SzAlonmunkáHoz éS VerSenyekHez AJánlJuk!

Vakítóan fehér színű porcelánpor, mely a tökéletes francia 
körmökhöz elengedhetetlen. egyenletesen teríthető, könnyen 
formázható.

30ml – 2.550,-

extrA wHite 
powder
ultrA feHér építő por
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új!
extra

Hófehér, aprószemcsés, erősen pigmentált, így foltmentesen 
teríthető francia fehér por. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes 
állagú, jól és sokáig alakítható, formázható. közepes kötési idejű.

Előnyei:
- világító fehér szín
- folt- és árnyékmentesen teríthető
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- versenyre is ajánlott

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,- 

wHite powder
HófeHér építő por

A brillbirdnél elSőként
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liquid tArtó
fedőVel

790,-

gAzdASágoS
kiSzereléS

liquidek éS liquid tArtók

gAzdASágoS
kiSzereléS

A brillbird uV liquid előnye, hogy szagta-
lan, kíválóan alkalmas kezdő műkörmösök 
számára, hiszen bármeddig alakítható, 
csak az uV lámpában köt meg. 

felületén vékony, ragacsos réteg kép-
ződik, így lassabban lehet vele dolgozni, 
mint a hagyományos liquiddel.

50ml - 2.550,-
100ml – 3.980,-
400ml – 9.980,-

A brillbird porcelán porok tökéletes felvi-
telét biztosító, plaszticizáló hatású likvid. 
közepes kötési idejű, teljesen sárgulás-
mentes.

Előnyei:
- rugalmasítja, képlékenyíti, könnyebben 
bedolgozhatóvá teszi a porokat
- erős tapadású
- intenzív sárgulásgátlóval ellátott

50ml - 2.550,-
100ml – 3.980,-
400ml – 9.980,-

uV liquid
uV fényre kötő

SzAgtAlAn
porcelán folyAdék

ultimAte
liquid

ultimAte porcelán
folyAdék

maximális erősségű és kiemelt uV-szűrő 
adalékának köszönhetően garantáltan 
sárgulást gátló porcelán folyadék.
kötési ideje lassabb, így kiválóan alkal-
mazható kevésbé gyakorlottak számára 
az építési technikák elsajátításához, il-
letve díszítő elemek készítéséhez.

50ml – 2.800,-

nAil Art
liquid

porcelán folyAdék

liquid tArtó
fedő nélkÜl

nyolcszögletű üveg.

360,-

liquid tArtó
tégely

790,-

profi
liquid tArtó

elegáns, kettős falú (hőszigetelő) porcelán 
anyagú likvid tároló. A szagmentes zárást 
finom parafadugó biztosítja.

1.990,-
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leoldáS éS VédőlAkk

Az erős leoldó folyadékba hidratáló lanolin 
is került, hogy ne szárítsa annyira oldás köz-
ben a bőrt, és az ne fehéredjen ki. 
ideális gel&lac és brush&go gel&lac le-
oldásához is!

100ml – 990,-
400ml - 2.900,-

rendkívül hatékony a gel&lac 
körmök, porcelán oldására és 
a nehezen oldható lakkokhoz. 
finom orgona illatával, bőr-
tápláló glicerin és b5-vitamin 
tartalmával pedig a vendégek 
kedvence lesz.
finom, intenzív orgona illattal!

500ml – 1.350,-

porcelán, mani gel és gel&lac 
leoldásához fejlesztve. nagyon 
hatékony, mert az alumíniumba 
ragasztott vattabetét pontosan 
a körömre fekszik, így a köröm 
folyamatosan érintkezik az 
Acryl remover oldó folyadék-
kal. gazdaságos, mert csak 
közvetlenül a köröm kerül az 
oldószer.

100 db-os box – 1.850,-

Az Acryl removert beletöltve a körmöt 
koncentráltabban éri az oldószer és sokkal 
anyagtakarékosabban lehet vele dolgozni, 
amellett, hogy kényelmes is a használata.  
Ügyelni kell, hogy ha nincs teli a gyűszű, a 
vendég úgy tartsa az ujját, hogy a körme a 
folyadékba érjen.

1 db – 290,-
10 db – 2.180,-

Acryl
remoVer

 porcelán oldó

Acryl
remoVer

 tip- éS gel&lAc oldó

SoAk off
foliA

 leoldó fóliA

áztAtó gyűSzű

A porcelán körmök tetejére kenve védi a 
körmöket a nap és szolárium sárgító hatásá-
tól. különösen jól használható akrilfestékkel 
díszített porcelán köröm bevonására, por-
celán díszítések alá.

15ml – 990,-

uV
protector

uV elleni VédőlAkk

100 db-oS SzAlon
cSomAgoláSbAn
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közel 20% kedvezménnyel

épító porcelán kéSzletek

porcelán tesztkészletünket elsősorban olyan kezdő, illetve gyakor-
lattal rendelkező szakemberek számára állítottuk össze, akik még 
nem tapasztalták meg a brillbird porcelánporok által biztosított 
tökéletes körömépítés lehetőségét. porcelánporaink alapvető 
jellemzője, hogy sokszorosan őrölt, selymes-krémes állaguknak 
köszönhetően rendkívül jól, könnyedén és sokáig alakíthatóak, 
formázhatóak. Színintenzitásuknak és magas minőségüknek, 
megbízhatóságuknak köszönhetően akár a mindennapi szalon-
munkában, akár versenyeken a siker zálogai lehetnek.
tartalma: clear powder 5ml, white powder 5ml, cover pink pow-
der 5ml, ultimate liquid 20ml, bb duplaszárnyú sablon minta

A készlet értéke: 3.900,-
Ára csak: 2.900,-

elegáns dizájnjával rögtön magára vonzza a tekintetet kez-
dőkészletünk, tartalma és alapanyagainak minősége pedig a 
legprofibbakat is lenyűgözi.

3 diVAtSzín A cSomAgbAn!

A készlet értéke: 28.920,-

helyett mindössze: 23.150,-

porcelán
teSztkéSzlet

európA- éS olimpiA bAJnoki
AlApAnyAg teSztkéSzletben

nail prep 
- 15ml

clear powder 
30ml

white powder 
30ml

cover pink
powder 30ml

Színes porcelán 
10ml

primer 1. 
- 15ml

primer 2. 
- 15ml

profi bőrfeltoló-kaparó

porcelán finomító buffer 220/280

reszelő 100/100

reszelő 150/150

reszelő 180/180

6-os porcelán ecset
csodafény polír - 3db

portalanító
kefe

epres
körömágy
ápoló olaj

liquid tartó 
tégely

Sablon - 30db

ultimate liquid 
- 50ml

c 31

d 5 d 8

Acrylic bASic kit
porcelán AlApkéSzlet
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SzíneS porcelánok

nagyon jó minőségű, intenzív színű, 3 dimenziós díszítésekhez 
ideális színes porok, amelyeknek színei, csillogási módjai a körmös 
világ legnépszerűbb trendjei alapján lettek válogatva.

10ml ‒ 1.550,-

BrillBird color 
színes porok

c 07 c 08 c 09

c 01 c 02 c 03 c 04

c 05

c 16 c 17 c 18

c 10 c 14 c 15c 12

c 19

c 20 c 23 c 24c 22

c 31 c 32 c 33

c 35 c 36

c 29

c 37 c 38

c 39 c 40 c 41 c 42

c 43 c 44 c 46 c 47

színes porcelános 
díszítő képzéseinket

keresd új
továBBképzési

tájékoztatónkBan!
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SzíneS porcelánok

c 52 c 53c 48 c 49 c50 c 55 c 56 c 58 c 59

c 61 c 62 c 63c 60 c 66

c 79 c 80c 78c 74 c 75 c 76 c 77

c 71

c 72

c 68 c 69 c 70

c 81

c 82 c 83 c 84

előkészítem a természetes kö-
römlemezt, majd nail prep-et és 
savmentes primer 2-t viszek fel a 
felületre.

kialakítom a körömágy hosszab-
bítást és magasítást cover pink és 
glassy pink porcelánporral, majd 
hajlítok.

formázom a körömágy magasí-
tást és megreszelem a mosolyvo-
nal negatívját.

Színes porcelánport kikeverek 
magic 8 porral és kialakítom a 
szabadszél egy részét.

Újabb színes porcelánport keve-
rek ki magic 8 porral és kialakítom 
a színátmenetet a szabadszélen.

clear porcelánt viszek fel a szabad-
szélre, azért hogy a színátmenetet 
ne reszeljem el a formázó szakasz-
nál, majd hajlítom a körmöt.

formázás után extra top fedő-
fényt használok, majd köttetés 
után brush&go színes zselével 
díszítek.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SzíneS frAnciA porcelán

Step by Step

1.
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ÁTLÁThATóbbÁ TETTük színPALETTÁnkAT
Kínálatunk számos új, trendi színnel bővült, így 
hogy ti is könnyebben tudjatok választani, néhány 
régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a színeket 
Outletünkben.
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SzíneS porcelánok

31°c fokon színt váltó porok. A szabadszél színe, de pl. kézmo-
sásnál az egész köröm színe változik.

10ml ‒ 1.750,-

thermo color
színes porok

t 02 t 03 t 04t 01

körömágy

szabadszél
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d 01 d 02

d 07

d 03 d 04

d 05 d 06

d 19

d 21 d 24d 22

d 26 d 27 d 28 d 29

d 30

d 25

d 08

d 09 d 11 d 15

d 31

Varázsold el vendégeidet az elegancia bűbájával. csodás ragyo-
gás, finom csillámok, szemet gyönyörködtető összhang! ez lesz 
az egyik legkedveltebb hatás a szalonokban.

10ml - 1.550,-

magic
porcelánpor

m 02m 01

Vakító gyémánt fényű, apró szikrákat szóró finom, elegáns 
porok, makulátlan fedőképességgel.

10ml ‒ 1.550,-

BrillBird diamond
színes porok

ÁTLÁThATóbbÁ TETTük színPALETTÁnkAT
Kínálatunk számos új, trendi színnel bővült, így 
hogy ti is könnyebben tudjatok választani, néhány 
régi színtől megváltunk.
A készlet erejéig keressétek ezeket a színeket 
Outletünkben.
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liquid Színező éS AquArell

Üveghatás eléréséhez csupán néhány cseppre van szükség ezek-
ből az intenzív színező anyagokból és ti is üveghatású porcelán 
körmökkel bűvölhetitek el vendégeiteket.

8ml ‒ 650,-

colors for
decoration
liquid Színező
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A legmagasabb, festőművészek igé-
nyeit is kielégítő, minőségi elvárások-
nak megfelelő aquarell krémfestékek. 
Abban különböznek más aquarell fes-
tékektől, hogy - kisebb vízfelhasználás 
mellett dolgozva - sokkal élettel te-
libb színintenzitást és fényt érhetünk 
el velük. praktikus, beszáradás-gátló, 
csőrös, krém-tubus kiszerelésben. 

8ml - 890,-

aquarell
krémfeStékek

10 11

7

8 9 13 14

16 17 20 33 34 36

37 39 40

1 2 3 5 6

+
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+
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+
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SzínkeVeréS
kiSokoS
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one moVement

egy mozdulat technikához és hagyo-
mányos akrilfestékes díszítéshez is. 
eddig elképzelhetetlen mennyiségű pig-
ment-tartalommal, harmat-vékonyan 
is kitűnő fedőképességgel, krémesebb 
állaggal, lassabb száradási idővel. 

8ml - 750,-

one
movement
egymozdulAt
AkrilfeStékek

55 56

57 58 59

10 11 127 8 9

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

29

49

24

30

50

25 31

51

26 32

52

27 33

53

60

28

48 54

61

1 2 3 4 5 6

37
thermo

36
thermo

35
thermo

34
thermo

41
neon

40
neon

39
neon

38
neon

42
neon

akril
képzéseinkért
látogass el a

brillbird.hu/tanfolyam 
oldalra
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mAgic ligHt éS mAgic diAmond zSelék
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brillbird körömlAkkok

BrillBird
körömlakkok

c 14

c 15 c 16

c 08 c 11 c 12

c 17 c 19 c 20

c 21 c 22 c 23 c 24 c 25 c 26 c 29 c 31 c 32

c 43c 39 c 44 c 45 c 49 c 51

c 01 c 02 c 03 c 05 c 06

c 07

káprázatos, speciális csillogásokkal.

5ml ‒ 550,-
15ml ‒ 1.400,-

brill Színek

frAnciA Színekf 04f 01 f 02 f 03
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magas minőségű, tartós lakkok, pazar, divatos szí-
nekben. A kézreálló kupak és a finom, sűrű ecset 
az egyenletes, csíkozásmentes, pontos lakkozást 
segítik.

5ml ‒ 390,-
15ml ‒ 930,-

dekor
körömlAkkok

b 11 b 13b 05b 02 b 03
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brillbird körömlAkkok

Sosem látott, különleges színjátszó effektjével minden szögből 
egy újabb arcát mutatja a bb miracle körömlakk család 4 új 
színe. egy üveg varázslat, brillbird minőségben!

5ml ‒ 550,-
15ml ‒ 1.400,-

mirAcle
körömlAkkok

m 4m 1 m 2 m 3

A brillbird rendkívül pigmentált lakkjai már tűecsetes változat-
ban is kaphatóak. A tökéletes, tű formájú ecset segítségével 
könnyedén elkészíthettek bármilyen mintát a körmök felületére, 
vagy akár a mosolyvonalat is könyedén meghúzhatjátok vele.

5 ml ‒ 680,-

Art lAcquer
fekete-feHér
tűecSeteS körömlAkk

black white

Hogy a hosszabb használat során besűrűsö-
dött lakkjaidat újra „bevethesd”, használd 
a brillbird lakkhígítóját.

50ml – 990,-

elbűvölően nőies gyöngyvirág 
illatával, bőrtápláló glicerin-
nel és b5-vitaminnal dúsított 
összetevőjével a szalonok és 
körömlakk-kedvelők tökéletes 
választása.

500ml – 1.150,-

lAkkHígító

nAil poliSH
remoVer

 körömlAkk lemoSó
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körömápolók

A barázdák mélyedéseit szépen kitölti, 
vörösalga-kivonat és ligetszépe olaj tar-
talmának köszönhetően teljesen simává 
varázsolva a körmöket. eltünteti a köröm-
hibákat és elszíneződéseket is.

15ml - 990,-

A színes körömlakkra kenve felgyorsítja 
annak száradását, megelőzve a sérülé-
sét. olaj tartalmával körömbőrre kenve 
puhítja azt. körmönként egy cseppnyi 
szükséges.

15ml - 1.320,-

uV fényre kötő összetevőket is tartalmazó 
kemény lakkvédő pajzs. Az uV lámpába 
kb. 2 percre kell behelyezni (de nem köt 
meg benne teljesen szárazra). tartós vé-
delmet nyújt.

15ml - 1.480,-

magas kalcium- és vitamin tartalmú lakk, 
ami a körömhold közelében a körömle-
mezbe hatolva erősíti a saját körmöket. 
kúraszerűen, pár naponta újra kell lak-
kozni vele kiegészítve ezt napi körömbőr 
olajozással. 

15ml - 990,-

A körömfertőzések kezelésének kiegészí-
téséhez ajánljuk. egy cseppnyit dörzsöl-
jünk be a bőrredőkbe és a körömfelületre.

15ml - 1.550,-

Színes lakk alá, a körömre kenve védi a 
saját körmöt az elszíneződéstől és fo-
kozza a színes lakk tapadását. fedőlak-
ként pedig fényt ad és védi a színes lakkot.

15ml - 990,-

ridgefiller
bArázdAkitöltő

lAc dry
lAkkSzárító

uV
topcoAt

uV fedőlAkk

HArdening
bASecoAt

körömerőSítő AlApozó

no funguS

2in1
kettő Az egyben

AlApozó- éS
fedőlAkk
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körömápolók

A körömbőr kíméletes leoldására szol-
gáló folyadék. 1-2 perc után a feloldott 
bőr lekaparható. 5 percen belül le kell 
mosni, hogy ne oldja az élő bőrt!

15ml - 990,-

brill topSHield
egyrészt kemény, kopás-csök-
kentő bevonatként védi a színes 
körömlakkot, másrészt magas 
fényt kölcsönöz neki. Segítségé-
vel tartósabb, fényesebb lakko-
zás érhető el.

mAtte brill topSHield
ez a matt hatásúra száradó fe-
dőlakk bármilyen színes lakkra, 
színes zselére, porcelánra felken-
hető. megőrzi az akrilfestékkel 
díszített porcelán körmök szép 
matt felületi hatását, és jöhet rá 
a 3d díszítés.

15ml - 990,-
matte - 15ml - 1.350,-

cuticle
remoVer

bőroldó folyAdék

brill topSHield 
éS mAtte

brill topSHield
mAgASfényű éS mAtt 

átlátSzó AlApozó fedőlAkk

matte

rendkívül gyors és hatékony 
bőroldó praktikus, cseppentős 
üvegben. Az elhalt körömbőr 
eltávolítására szolgál. különösen 
ajánljuk manikűrhöz, és pedikűr-
höz. műkörömnél az építés után 
alkalmazandó. maximum 2-3 
percig hagyható a bőrön, utána 
le kell mosni. Használata során 
sem kell félni a kiszáradástól! 
magas glicerintartalma révén 
hidratálja a kéz bőrét.

125ml - 1.250,-

cuticle
remoVer gel

bőroldó gél cSepp
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körömápolók

Harmatos gyönyvirág, friss eper, 
a sütik illatát idéző fahéjas alma, 
érett narancs és vattacukor 
illatban készültek a legújabb  
brillbird körömágyápoló olajok. 
illatuk olyan tartós, mint egy 
parfüm. Az ápoló összetevőket 
tartalmazó olajat apró gyü-
mölcs- és virágdíszek teszik még 
vidámabbá.

8ml - 650,-

A körömbőrt puhító, finomító tápláló 
olaj, mely felszívódva fejti ki hatását. kö-
römerősítő kúránál esténként a bőrbe kell 
masszírozni, utolsó kézmosást követően. 
megemelt illatanyag tartalma órák múlva 
is érezhető.

15ml - 990,-

körömágy ápoló 
pArfÜmolAJ

flower kiSS/ StrAwbery kiSS / Apple
&cinnAmon /fine orAnge / cAndy illAtÚ

cuticle oil
tutti frutti/ freeSiA/

Almond illAtÚ
VitAminoS bőr olAJok

3 illAtbAn

5 féle illAtbAn

A 
kö

rö
m

 b
ru

sh
&

G
o 

G
oG

l 7
6-

es
 sz

ín
ne

l k
és

zü
lt.

A 
kö

rö
m

 L
at

te
 é

s 3
D 

Fo
rm

in
g 

zs
el

év
el

 k
és

zü
lt.



105

JApán mAnikűr
pASztA éS por

2.750,- / db

JApán mAnikűr
SzArVASbőr buffer

kétféle Színben

1.750,-

p-SHine
ottHoni kéSzlet

kompakt készlet a japán manikűr 
csillogásának felfrissítéséhez, 
otthoni használatra fejlesztve.

3.750,-

p-SHine kéSzlet
profi kéSzlet JApán mAnikűrHöz

SzAlonmunkáHoz

p-Shine professzionális készlet tartalma:
krém, por, 3db körömreszelő, 2 db szarvasbőr polírozó, polírozó 
kendő, adagoló kanál.

A készlettel végrehajtott teljes kezelés havi két-három alkalom-
mal javasolt. A készlet kb. 200 teljes ápolásra elegendő. A krém 
a hatóanyag körömbe jutását segíti. A por pedig a hatóanyag 
körömbe zárásáért, a köröm védelméért és fényesítéséért felel.

9.900,-

körömápolók
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kézápolók

organikus bőrradír fehér agyag-
gal, mentollal és olíva olajjal. A 
fehér agyag kiváló a vízhiányos, 
száraz bőrre, a mentol hűsítő 
hatású, az olíva olaj pedig ant-
ioxidánsokban és vitaminokban 
gazdag. Vékony rétegben vidd 
fel a kezekre és a lábakra, várj 
néhány percet, amíg az összete-
vők hatni kezdenek, majd távo-
lítsd el.
Az új fejlesztésű testradír gyen-
géden ápolja a bőrt. puhává, lágy 
tapintásúvá varázsolja a kezeket 
és a lábakat.

  
bb orgAnic luxury –
luxuS A HétköznApokbAn!

50ml - 800,-
200ml - 1.950,-

A száraz, repedezett, igénybe 
vett bőr és a törékeny körmök 
kezelésére, védelmére kifejlesz-
tett, magas hatóanyag tartalmú, 
ugyanakkor könnyen felszívódó 
krém. A-, e- és f-vitaminokban 
gazdag, elősegíti a sejtregene-
rációt, védi, hidratálja és ezál-
tal puhává, bársonyossá teszi a 
bőrt. Argán olajat, jojoba olajat, 
kókuszolajat és shea vajat tar-
talmaz. Az argán olaj táplál és 
regenerál, a jojoba olaj a kókusz-
olajjal együtt kiváló hidratáló és 
bőrpuhító, a shea vaj gondosko-
dik a bőr rugalmasságáról, zsír és 
nedvességtartalmáról. 

bb orgAnic luxury –
luxuS A HétköznApokbAn!

50ml - 800,-
200ml - 1.950,-

bb orgAnic
luxury

bőrrAdír

bb orgAnic
luxury

kéz- éS lábápoló krém

SHeA VAJ,
érzéki illAttAl

feHér AgyAg,
mentHol, oliVA
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chrome porok

chrome porok

1

7

silver

pink scarabeus

2
gold

antique dark

fehér alapon

fehér alapon

fekete alapon

fekete alapon

velvet blue

antique light russian gold

roseindigo

mirror silver

green valley

3

9

4

10

1112

5 6

fém hatások

color effect

Fémes csillogás már a körmökön is! 
kövesd a trendeket a BrillBird-del, várázsolj tökörfényesen csil-
logó, fémes hatású körmöket vendégeidnek! Dörzsöld a port 
fixálásmentes termékeink felületére rögtön lámpázás után és 
zárd le extra Top fényzselével!

990,-
russian gold ‒ 1.450,-

Lélegzetelállító chrome pigmentporok, gyönyörű hatás. A ven-
dégek nem csak a végeredményért lesznek oda, de a folyamat 
is elkápráztatja őket.

HAsznáLAtA egyszerű
Fixálásmentes felületre nagyjából 1 perc köttetést követően 
belemasszírozzuk a port, majd fényzselével borítjuk.

1.300,-
11-rose ‒ 990,-
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chrome porok

fehér alapon

fehér alapon

fekete alapon

GoGl 34 alapon

hologramm effekt

elragadó csillogás

különleges 
fehér fény

holographic mirror eFFecT
szenzációs hatású Chrome por. egyedülálló, színjátszó csillogás!

1.450,-

unicorn powDer
ha valami igazán trendire vágysz, itt az unikornis por!
Imádnivaló Unikornis ihletésű csillogás, a szivárvány színeiben 
játszó felületet varázsolhatsz vele, melyről nem fogod tudni 
levenni a szemed, nem hiányozhat az igazi csajos körmökről.

kiszerelés: 0,6 g

2.950,-

whiTe chrome por
Káprázóan fémes-fehér fényű króm 
por. Köttetés után dörzsöld fixálás-
mentes felületbe, majd a felületet zárd 
fényzselével.

990,-

BB tipp: Nagyjából 15-20 má-
sodperc köttetést követően 
masszírozzuk a port a felületre. 
Step by step videókért látogass 
el a mukoromvideo.hu oldalra.

BB tipp: Válaszd ki a neked tet-
sző alapszínt, ezt fedd rugalmas 
és fixálásmentes fénnyel (pl: 
Extra Top). Köttesd ki teljesen 
és a lámpából kivéve rögtön, a 
még meleg felületbe dörzsöld. 
Portalanítsd finom kefével, az 
éleket kend át Primer 2-vel, majd 
borítsd két réteg Extra Top-pal!

8
holographic 

mirror

unicorn powder

white

új!
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chrome Flakes, eFFecT Foil és sanD DusT

chrome flakes
Kövesd A LegújAbb műKörmös trendeKet veLünK!

A Chrome Flakes sokrétűen felhasználható díszítő termék, mely 
akár a műköröm teljesen felületén használható, különleges hatást 
érhetsz el, ha elszórtan használod egy sötét színen, de természe-
tesen a lehetőségeknek csak a képzeleted szab határt!

1.450,-

1 3
green

2 4
russian gold purplemiracle

1 2

1

3

2

4

3

effect foil

sand dust
homok nailarT por

káprázaTos csillogás a körmeiDen!
négy effekt fólia, arany, pink, zöld és ezüst árnyalatban, hogy 
mindig megtaláld a köröm stílusához illőt.
Ultravékony, így tökéletesen alkalmazható géllakkokhoz is.

590,-

új díszítőelem a brillbird palettáján a divatos, fino-
man szemcsézett, homokhatású sand dust. Hasz-
náld fixálásmentes színbe vagy fedőfénybe szórva 
vagy akár beépítve.

Fedést nem IgényeL.

690,-
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BB tipp: Lépésről lépésre videót 
itt találsz: mukoromvideo.hu/
chrome-flakes-step-by-step/

új!
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nailarT

magic por
igazgyöngy /
haBleány eFFekT

lepd meg Te is vendégeidet valódi 
igazgyöngy hatású körmökkel! a 
magic termékcsalád hableány effect 
díszítő porai, olyanok, mintha a ten-
ger fenekéről hoztuk volna felszínre. 
már 11 színben elérhető, rendkívül 
selymes tapintású, finoman csillogó 
porok, amelyeket bármelyik meglévő 
fixálást igénylő színedre – legyen az 
zselé vagy bármilyen gel&Lac – tudsz 
használni! alkalmazható teljes köröm-
felületen, szabadszélen, de akár csak 
díszítésként is.

480,-/db

1

7

vöröses,aranyló lilás csillogás kékes csillogás
2

8

élénk lilás 
csillogás

aranylóan 
irizáló

aranylóan 
irizáló

irizáló csillogás pink vivid pink

rózsaszínes 
csillogás

szuperapró
irizáló

(sugar effekthez is!)

3

9

4

10 11

5 6

1 2 3 4

5

9

6

10

7 8

nail art dots
dobd fel vendégeid körmeit színes, tíz árnyalatban beszerezhető 
pöttyökkel! Tökéletesen harmonizálnak elegáns és bohókás fes-
tett mintákkal, ahogy a sötét és világos színekkel is jól néznek ki!

Így használD:
• a nailArt dots kerek formájú díszítők ragacsos felületet 

igényelnek a masszív tapadáshoz
• beépíthető műkörömbe és géllakkba is egyaránt 
• miután megkötött fedést igényel

690,-

BB tipp: Használható cukorka 
hatáshoz is, szórd fixálásmentes 
termékeinkre, majd ezt követően 
lámpázd!
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nailarT

eredeti
crystalliZed™
swarovski
kövek
20db (SS 3) – 390,-
20db (SS 5) – 390,-
20db (SS 8) – 460,- 
20db (SS 12) – 560,- 

strassZfelsZedő 
ceruZa

strasszfelszedő ceruzánk megkönnyíti 
a strasszkövek felvételét és a pontos 
helyükre illesztését.

260,-

nail art
glue gel
a TarTós kövek ragaszTója!
tégelyes praktikus kiszerelés, aminek köszönhetően, csak annyi 
ragasztót veszünk fel, amennyire szükség van és a díszek hetekig 
megmaradnak. nagy méretű kövek ragasztására is alkalmas, a 
kedvelt pixie köveket pedig átlátszó anyagának köszönhetően 
igényesen, tartósan fel lehet ragasztani. ragacsosra köt, fény-
nyel zárjuk.
Uv és Led lámpában is köt.

3ml ‒ 990,-

001 001
volcano

209
rose

243
capri blue
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nailarT

BrillBird
micro glitter

A brillbird aprószemű csillámjai kifejezetten a cukorka-hatás 
technikához lettek kifejlesztve, hogy kis méretű, csillogó szem-
cséi ne csak az egész felületet borítva, hanem vékony vonalas 
díszítéshez is használhatóak legyenek.

390,-/db

1

7

13
holo

2

8

14
holo

3

9

15

4

10

5

11

6

12

cs01 cs03

cs09

cs05

cs11cs07

cs02 cs04

cs10

cs06

cs12cs08

csillámok

390,-

h1 h3

h5 h7

h2 h4

h6 h8

dual holo
csillámok
holografikus színjátszó csillámpor, kétféle méret keverékével; 
a kis szemcsék kitöltik a nagyok közeit, így nem fog átlátszani.

350,-

BB tipp: Próbáld ki színátmene-
tek, és hagyományos csillámos 
díszítésekhez is a különleges, 
aprószemcsés csillogásért!
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nail arT

pigmentek
990,-

fosZforesZkáló
pigment 
sötétben világító pigment por különböző színekben, dekorációs célokra.

990,-

világosban

sötétben

1 2 3

glass effect form
minTázoTT saBlon

3 Féle minTával: szÍv, kör, csigavonal
igazán egyedülálló, nem mindennapi köröm extravagáns vendégeknek! készíts te is 
üveghatású, anyagában is mintázott körmöket akár zseléből akár porcelánból és vará-
zsold el vendégeidet. A doboz 10 darab mintázott sablont tartalmaz.

1.300,- / doboz

pehelypor
arany, kék, lila, multicolor, 
piros és zöld színárnyalat-
ban játszó, apró hófehér 
díszítő lapkák.

290,-

fólia
arany, ezüst

290,-

p 01 p 02 p 03 p 04 p 05

A megújult összetételű transzferfólia zselé 
jobb tapadást biztosít, ezáltal még telje-
sebb minták megalkotását teszi lehetővé. 
korlátlan ideig használható, így a kevésbé 
gyakorlottak is bátran próbálkozhatnak 
vele.
Uv és Led lámpában is átköt.

5ml - 2.300,-

a transzferfóliás díszítésekhez kifejlesz-
tett speciális ragasztó, mellyel különleges 
hatásokat érhetsz el! a transzferfólia ra-
gasztásánál előbukkanó fekete szín kont-
rasztos, antikolt hatást ad díszítéseidnek! 

a fekete ragsztó inkább a kisebb minták-
hoz, vonalakhoz javasolt, optimális idő a 
fóliázáshoz 1 perc lámpázás után. 

A fehér ragasztó hosszabb száradási idejű, 
ezért javasolt teljes felületre is.

5ml - 980,-

gel for
transfer foil

TranszFerFólia zselé

transZferfólia 
ragasZtók

megújult!
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nail arT

silhouette
matrica

rendkívül gyors és látványos szalondíszítési technika. Az apró 
sablonok megadják a minták sziluettjeit, melyeket a körmökre 
ragasztva a körvonalakat pedig zselé, porcelán vagy gel&lac 
anyaggal kitöltve könnyedén készíthetsz szemet gyönyörköd-
tető arany és ezüst kontúros motívumokat. Különleges alkal-
makra és egyszerű hétköznapokra egyaránt tökéletes választás.

450,-
Néhány legnépszerűbb matricánk (a teljes választékot keresd Ó utcai üzletünkben,
viszonteladóinnál és területi képviselőinknél)

bb15bb13 bb14

sZórógyöngy
mini gyöngyök arany, ezüst és pezsgő színekben.

490,-

tükörfólia
látványos, praktikus és gyors díszítési módszer a 
glass Foil, avagy tükörfólia. Feltűnő és egyedi körmök 
készítéséhez ajánljuk.

450,-

1 2 3
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körömnyomDa

válassz mintát a lemezről, fesd be körömlakkal, majd húzd le a 
felesleget. gördülő mozdulattal vedd fel a mintát, majd helyezd 
el a körmön. Akár egyedi brillbird tervezéssel is!

680,-
winter design ‒ 750,-

körömnyomDa 
lemezek 

köröm-
nyomda

nyomdával komBinált 
sZalon dísZítő

tanfolyamunkat
keresd a

www.brillbird.hu/tanfolyam 
oldalon.
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körömnyomDa

kifejezetten nyomdatech-
nikához kifejlesztett lakkok, 
melyeket már 5 különböző 
színben szerezhetsz be. 

5 ml – 550,-

A minőségi szilikonból készült 
kétféle puhaságú nyomdafej 
garantálja a tökéletes min-
takészítést - kezdők és profik 
számára egyaránt.

a clear nyomdafej átlátszóságá-
nak köszönhetően a kiválasztott 
minta még könnyebben pozíci-
onálható a köröm felületén.

nyomda ötletek és minta 
variációk a 
mukoromvideo.hu-n!

850,-
clear ‒ 990,-

Tökéletesen hajlítható plasztik lap 
a lakk lehúzásához.

60,-

nyomDalakkkörömnyomDa 
Fejek

körömnyomDa 
plaszTiklap

Készíts tökéletes manikűrt ezzel a folyé-
kony lehúzható bőrvédő anyaggal, amely-
lyel elkerülhető, hogy felesleges anyag 
kerüljön a kutikulára és az ujjakra.

HAsznáLAtA nAgyon egyszerű.
csak fel kell kennünk azokra a területekre, 
amelyeket meg szeretnénk védeni, 1 perc 
alatt megszárad és máris kezdődhet a 
munka. A teljes száradást a színváltozás 
jelzi. Ha végeztünk, egyszerűen le kell 
húznunk a felkent réteget.

8ml – 1.550,-

peel oFF
skin proTecT

BB tipp: A száradási idő függ a 
réteg vastagságától és a külső 
hőmérséklettől is. Gyorsíthatod 
a folyamatot ha az UV lámpa 
ventillátorával szárítasz.

új!
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körömmaTrica

körömmatrica

Fém haTású körömmaTricák
arany és ezüst színben pompázó elegáns és divatos minták, me-
lyekből kedvedre válogathatsz. Különleges alkalmakra és egy-
szerű hétköznapokra egyaránt tökéletes választás ez az ultra 
vékony matrica.

450,-

m001 m002 m003 m004 m005

m006 m007 m008 m009 m010

meTal eFFecT
körömmaTrica

Körömmatricák kedvező áron. Akril hatású körömmat-
ricák, figuratív és nonfiguratív minták, virágok, ünnepi 
témák. válogass kedvedre, hogy mindig legyen extra és 
szupergyors megoldásod, ha kifogysz az időből! A matri-
cák széles választékát keresd ó utcai üzletünkben, a vi-
szonteladó partnereinknél, vagy területi képviselőinknél. 
www.brillbird.hu/kapcsolat

350,-

nail sTickers 
körömmaTrica
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vÍzes maTrica használaTa

sTep By sTep

primer 2-vel és 
snow white paint 
gel-lel előkészí-
tem a tipet.

1.
csipesz segítsé-
gével az átlátszó 
fóliát eltávolítom 
a matricáról.

2.
a matricát vízbe 
áztatom 10-15 
másodpercre.

3.
amikor felázott, 
csipesz segítsé-
gével könnyedén 
lehúzom a matri-
cát a papírról.

4.

Felhelyezem az 
előkészített tipre.

5.
extra Top fény-
zselével fedem.

6.
a fényzselét köt-
tetem.

7.
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ecsetek

Az extravagáns nyelek, csillogó dizájnja a mindennapi munka egyik kedvenc eszközévé teszi a Brill ecseteket.

Brill lila ecsetek

Smile line - terméSzeteS Szőrű, zSeléS ecSet
A tökéletesen éles mosolyvonalért! Vastagon, ívesen végződő, természetes 
szőrből készült ecset a tökéletes mosolyvonal kialakításához zselés építésnél.

2.850,-

shAdow gel ecset
Speciális műszőrből készült díszítő ecset, főként a minták tökéletes és gyors 
árnyékolásához fejlesztve. zselés és Gel&lac anyagokhoz.

1.850,-

Gel 3 zSeléS ferde Szőrű ecSet 
fehér véghez és csillámos díszítéshez.

1.880,-

0 díSzítő ecSet 
Vékony heggyel.

1.650,-

Gel 4 zSeléS ecSet 
fehér vég építéshez, díszítéshez.

1.980,-

ShAdow Art ecSet 
természetes szőrű, minőségi ecset árnyékoláshoz. Podoba Anita kedvence.

2.350,-

ombre ecSet 
Szintetikus szőrű ecset, kifejezetten ombre technikához. Színelmosást köny-
nyítő feje felgyorsítja a munkát és látványos, egyenletes színátmenetet képez.

2.350,-

Gel 6 zSeléS ecSet  
Profi zselés építéshez.

1.980,-

Gel hArd ecSet 
nagyobb felületű, keményebb ecset, sűrű zselékhez, nagyobb mennyiségű 
anyag felvételéhez.

2.550,-

zSeléS éPítő ecSetek

zSeléS díSzítő ecSetek

most még kiválóbb szőrminőséggel! Az egymozdulat technikához fejlesztett ecsetek,
pontosan végződő, beszáradásra kevésbé hajlamos szőranyagúak.

one moVement 1. ferde VéGű
ferde végű ecset a nagyobb virágokhoz.

1.980,-

one moVement 2. eGyeneS VeGű
egyenes végű ecset.

2.350,-

one MoveMent 3. ecset
A pontosabb festéshez és apróbb mintákhoz fejlesztett kisebb heggyel. Szalon-
munkában tökéletes választás!

1.650,-

one moVement díSzítő ecSetek
renewed! - megújult!
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ecsetek

magas minőségű állati szőrből készült ecsetek. A készítésüknél először a szőröket átválogatják, majd pontos illesztéssel – figyelve az 
irányokra és a hegyes csúcsban való végződésre – készülnek el. építésnél és díszítésnél is nagyon pontosan lehet velük dolgozni, és az 
anyagok (likvid, zselé, akrilfesték) felvételét szabályozni.

Brill fekete ecsetek

Acryl Porcelán éPítő ecSet
kiváló minőségű állati szőrből készült porcelán építő ecset.

5.790,-

ShAdow Pro ecSet
nemes állati szőrből készült díszítő ecset, főként a minták tökéletes és gyors 
árnyékolásához fejlesztve. Porcelán, akrilfesték és aquarell anyagokhoz.

2.890,-

ArtiSt díSzítő ecSet 
művészi akrilfestékes díszítésekhez.

2.950,-

Acrylux ecSet 
A profik porcelán építő ecsete. igazán vastag, tökéletes pontban végződő kiváló 
minőségű állati szőrből készült porcelán építő ecset.

5.690,-

AcrylArt Porcelán díSzítő ecSet 
Porcelán díszítő ecset művészi díszítésekhez szükséges precíz heggyel.

3.890,-

line díSzítő ecSet  
Akrilfestékes és zselés finom részletekhez.

2.890,-

3d Art ecSet 
nagyobb mintákhoz hangolt, erős, minőségi természetes-szőr ecset.

2.850,-

PAint díSzítő ecSet 
nagyon puha szőrű festő ecset.

2.690,-

AquA-Art díSzítő ecSet 
Speciális szürke szőrrel, a profi színelmosáshoz.

1.980,-

Porcelán éPítő ecSetek

díSzítő ecSetek
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ecSet Szettek

Szilikonfejű ecsetek, a 3d forming Gel-hez. A különböző ecsetek különböző 
minták kialakítását teszik lehetővé.
fekete és fehér szilikonfejjel.

1.980,-

3 darabos, 5 különféle fejjel ellátott ecsetszett 3d forming zseléhez és 
krómporhoz.

2.900,-

5 réSzeS
SzilikonecSet Szett

nAGy fejű
SzilikonecSet Szett

12 féle díszítő ecset a különböző vonalvastagságokhoz.
Szinte valamennyi zselés technikához megtalálható a megfelelő formájú 
szintetikus ecset, ráadásul szuper kedvező áron.

12 db ‒ 2.650,-

decorAtion
bruSh kit
dekorációS ecSetkéSzlet

új!
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ecsetek

4-eS zSeléS ecSet 
fehér vég építéshez, díszítéshez, rövidített, fogást segítő nyéllel.

1.090,-

6-oS zSeléS ecSet (fekete nyéllel)
zselés építő ecset, rövidített, fogást segítő nyéllel.

1.290,-

cleAr 6-oS zSeléS ecSet 
átlátszó nyéllel (a nyél vége tégelyek belső kupakjának felnyitásához kiképezve). 

1.450,-

plasztik nyelű ecsetek
VAStAG Porcelán éPítő ecSet 6-oS éS 8-AS méretben 
- fekete
tökéletes választás, ha vastag, nagy likvidfelvevő képességgel rendelkező épí-
tőecsetet keresel kedvező áron. tanulóknak, porcelánnal próbálkozóknak kü-
lönösen ajánljuk!

6-os ‒ 2.890,-
8-as ‒ 4.690,-

Porcelán díSzítő ecSet - fekete
kedvező árú, de kiváló minőségű, természetes szőrből készült díszítő ecset, ki-
fejezetten porcelán díszítésekhez.

1.980,-

Vékony heGyű díSzítő ecSet - fekete
mesterséges szálakból készült, pontosan végződő, vékony hegyével könnyedén 
húzhatunk lendületes vonalakat zselés és akril díszítésnél.

1.170,-

nAil Art-line ecSet
Akril díszítő ecset, vonalakhoz, kontúrokhoz, árnyékoláshoz kiválóan alkalmas, 
hegyes rövid szőrű ecset.

2.890,-

az ecsetek szőre, formája 
hosszú tesztelési

folyamatot követően
kerül kiválasztásra,

elkészítésük pedig
különös precizitással

történik. 
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fém eSzközök

profi fém eszközök
rozSdAmenteS Acélból

c-íV hAjlító éS
meGtArtó cSiPeSz

1.390,-

c-íV hAjlító cSiPeSz

1.980,-

Profi bőrfeltoló-kAPAró
1.990,-

mAnikűr kAPAró
800,-

SPeciáliS díSzítő tű éS Pontozó
1.990,-

keVerő SPAtulA
1.990,-

Szike nyél eldobhAtó Szikéhez
rozsdamentes

1.980,-

Profi bb kö-
römVáGó olló

fecskefarkú,
rozsdamentes

2.300,-

eldobhAtó 
Szikék A leG-
néPSzerűbb 

méretekben
(20, 21, 22, 23)

60,-/db

bb bőrVáGó 
olló

fecskefarkú,
rozsdamentes

2.050,-

„eASy” tiPVáGó
ívelt fejű és íves vágó-
élű könnyített tipvágó, 
ami nem lapítja össze 
a tipet

2.250,-

Profi köröm-
VáGó olló

rozsdamentes
solingen

2.930,-

hernyóruGóS 
körömcSíPő

2.250,-

Profi bőr-
VáGó olló

fecskefarkú, rozsda-
mentes solingen

2.860,-

köröm éS ku-
tikulA eltáVo-

lító cSiPeSz
1.350,-

GyémántPoroS reSzelő, SolinGen
kicsi / 15cm ‒ 650,-
nagy / 17cm ‒ 990,-

ProfeSSzionáliS  c-íV tArtó cSiPeSz
fémből készült, profi csipesz, mely kialakításának köszönhetően tökéletes ívben, éppen a megfelelő erővel 
tarja meg a meghajlított körmöt. Versenyzőknek, de szalonmunkához is ideális, kompakt méretének köszön-
hetően könnyen elfér a legkisebb uV és led lámpákban is.

490,-
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SAblonok éS tiPek

A széles bb duplaszárnyú sablon tárolásához, adagolásához al-
kalmas plexi sablon adagoló.

előnyei:
- gyorsabb sablonkezelés
- helytakarékos

1.950,-

sABlon
AdAGoló

brillbird lonG 
sABlon

A brillbird duplaszárnyú sablonjával megegyezően kiemelkedő 
minőségű, ám annál jóval nagyobb hosszúságú és különleges 
formájú, új generációs sablon, akár párhuzamos, akár össze-
tartó új körömformákhoz (Stiletto, long Pipe, edge…) kifej-
lesztve. 100% garancia: uSA gyártmány, brillbird minőség.

30db - 490,-
250db - 3.750,-

A brillbird duplaszárnyú sablon teljesen új, ideális formájával, 
hátsó rögzítő szárnyaival és biztos, elmozdulás-mentes tartásá-
val vívja ki a profi szalonok és versenyzők maximális elégedett-
ségét. Az erős ragasztóerő mellett legfontosabb tulajdonsága, 
hogy különleges merevsége miatt – a speciálisan rétegezett pa-
pírnak köszönhetően – az ívét tökéletesen megtartja; nem lapul 
le, és nem is rúgja ki magát. Az uSA-ban készül.

30db ‒ 490,-
300db ‒ 3.750,-

bb duPlASzárnyú
sABlon

nude nAilArt tiP
A nude nailArt tip meg-
könnyíti és meggyorsítja 
munkátokat, elegendő csak 
bufferrel előkészíteni és 
készülhetnek is a szebbnél 
szebb minták.

50 db / csomag ‒ 980,-

mAni tiP duPlA
SeGéd-tiPeS fehér
A segédtipnek köszönhetően nagyobb 
szorítóerő, tisztább munka, vékonyabb 
réteg jellemzik.

140db/box – 2.950,-

mAni tiP SzimPlA
fehér mAnikűr tiP
tökéletesen szabályos mosolyvonalú 
hófehér francia vég készíthető vele na-
gyon gyorsan.

140db / box – 1.950,-
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tiPek

közkedvelt tip-formák és színek. rugalmasságuk, különleges anyaguk és pontos gyártásuk teszi őket naggyá.

BrillBird tipek

cleAr box

100db, 10 méret –
1.850,-
utántöltő (50db) – 
1.100,-

frAnciA box

100db, 10 méret –
1.850,-
utántöltő (50db) – 
1.100,-

drámAi
frAnciA
drámai hatású
mosolyvonal.
kontaktsáv nélkül.

100db, 10 méret –
2.650,-
utántöltő (50db) –
1.520,-

nAil Glue
csőrös tip ragasztó, 
erős, gyors.

3g – 290,-
12 darabos stiletto 
változó long mére-
tekben, fehér és clear 
színben

500,-

50 darabos karvaly 
stiletto, 0-s mé-
retben, matt fehér 
színben

1.535,-

50 darabos karvaly 
stiletto, 0-s méret-
ben, átlátszó színben

1.600,-

óriás kocka tip
10db/500,-

félkArVAly 
box

100db, 10 méret –
1.850,-
utántöltő (50db) – 
1.100,-

nAturAl box

100db, 10 méret –
1.750,-
utántöltő (50db) – 
920,-

félköríVeS
Versenyekhez győz-
teseknek. ívesebb, 
csőformájú tip, 
ami rugalmassága 
miatt bármilyen 
körömformához 
illeszkedik.

100db, 10 méret –
2.650,-
utántöltő (50db) –
1.520,-

bruSh on 
Glue
villámgyors, szupe-
rerős  ecsetes ra-
gasztó. különleges 
ecsetjének és sűrűsé-
gének köszönhetően 
pontosan lehet vele 
dolgozni.

7,5g – 870,-

óriáS tiPek
Gyakorláshoz, választható minták bemu-
tatásához a vendégnek, portfólióhoz.

edGe box
A hosszan tartó munkával megépíthető, 
mégis rendkívül népszerű edge forma 
kedvelőinek életét egyszerűsítheti le 
ezeknek a tipeknek a használata. kon-
taktsáv nélküli, rugalmas műanyagból 
készült, az edge építés szabályai szerint 
megemelt oldalvonalú tipek 100 dara-
bos boxban.

100db, 10 méret –
1.990,-
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reSzelők

A 4 féle érdességű brillbird íves-egyenes zebra reszelőn látható brill jelzés nem véletlen: ezeknek a reszelőknek a speciális szemcséi úgy 
hasítják az alapanyagot, mintha apró briliáns drágakövek lennének. ráadásul ezt nem csak az első néhány használatkor teszik: hosszantartó 
igénybevételt követően is megdöbbentően hatékonyak maradnak. Sok izom-energiát és költséget spórolhatunk velük.  

Brill íves-egyenes zeBra reszelők

brillfile #100/100
- durva
390,-

brillfile #150/150
- közepes
390,-

brillfile #180/180
- finom
390,-

eGyeneS fehér
- durva, zöld #80/100
260,-

cSePP AlAkú
- bolyhozáshoz #180/180
260,-

eGyeneS fehér
- kombinált, piros #100/180
260,-

eGyeneS fekete
- kombinált, nem maszatol #100/180
230,-

eGyeneS fehér
- finom, pink #150/180
260,-

Vékony fA
- manikűrhöz, keskeny helyekhez
160,-

bb Porcelán finomító buffer
- finom #220/280, íves-egyenes praktikus forma, 
finomabb, bb tartóssággal.
670,-

Porcelán finomító minőSéGi buffer
- erősebb, tartósabb #100/180
670,-

Soft reSzelő
- bolyhozáshoz és finomabb reszeléshez kifejlesztett, 
japán papíros professzionális reszelő.
330,-

brillfile #100/180
- kombinált
390,-

BB Tipp: Tökéletesen alkalmas zselé-, illetve 
porcelán köröm felületének finomítására.
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reSzelők - Polírozók

leoPárd mintáS
manikűrhöz #180/240

260,-

SzArVASbőr Polírozó

920,-

cSodAfény Polírozó
megújult színben

360,-

bufferek
narancs (#100/150), lila (#60/100) és

fehér (#120)
250,-

brill buffer
(Angliában gyártva).

erősebb, tartósabb, puhább szivacsú.
360,-

VAStAG Polírozó
3 érdesség

410,-

BB tipp:
Első használat előtt a 
reszelők élét érdemes 
tompítani, így elke-
rülhetjük vendégeink 
bőrének felsértését. 
Ehhez egy használt 
reszelőt használjunk!

lilA cSodAfény Polír
A már jól ismert csodafény polír kompaktabb 
változata, mely vékonyabb, de ugyanolyan tartós. 
nagy felületének köszönhetően gyorsan polírozza 
a porcelánt vagy a természetes körmöt. Gyönyörű 
lila-fehér színben.

360,-

kímélő buffer Gel&lAc-hoz
ultrafinom, körömbarát buffer, mely 
kifejezetten az összes Gel&lac felvitele 
előtti mattításra lett kifejlesztve. kíméli, 
nem sérti fel a természetes köröm fe-
lületét, kizárólag annak fényességét 
tompítja. 

250,-

VAdmAcSkáS
Ajándék reSzelő

#180/szőr

260,-

cSodAfény Polírozó tömb

560,-

mini brillbird
VendéG reSzelő

Praktikus, mérete miatt – mindössze 7 
cm hosszú – a kisebb női táskákban is ki-
válóan elfér. Ajándékozd visszatérő ven-
dégeidnek, így kis ráfordítással örömet 
szerezhetsz nekik. ráadásul bármikor is 
lesz rá szükség, mindig te és szalonod 
jut majd róla az eszébe!

90,- / db
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elegáns uV-lámpa rengeteg professzionális funkcióval. 4x9w 
nagy teljesítmény, ventillátor, digitális kijelzős időkapcsoló. 
kihúzható talplemezzel pedikűrhöz és csőcseréhez. két led 
csővel kombinált lámpává alakítható, a csöveket a felső fogla-
latba érdemes illeszteni, illetve 4 led csővel led lámpaként is 
használható.

25.500,-

elegAnt
uV-lámPA

GéPek - lámPák

hASználd kombinálVA led+uV cSőVel GyorSítSd fel mindennAPi munkád, kombináld A led 
éS uV cSöVeket lámPádbAn!
Az uV cső foglalatával megegyező, azt helyettesíthető 9w-os 
led csővel könnyedén variálható a kötés erőssége. rendkívül 
erős, tartós, használd akár elegant akár tunel uV lámpánkba, így 
a led fényben kevésbé kötő termékek is megkötnek, valamint a 
kötési idő is csökkenthető.

Csak 3.590,-

4x9w-os, időkapcsolós, ventillátoros, körben tükrös, a német-
országban divatos “alagút” formájú lámpa. nagy mélysége ga-
rantálja, hogy a vendég nem üti be a körömhegyét.

16.800,-

led cSő

tunel
uV-lámPA

BB tipp:
Elegant lámpában használd:
4 db LED csővel vagy kombinálva  
2 db LED csővel felül

Tunel lámpában használd:
4 db LED csővel

tunel és elegant uV-lámpához ajánlott 9w-os pótcső.

1.625,-

uV-lámPA
PótcSő

BB tipp:
Minden általunk forgalmazott 
UV lámpához találsz pótcsövet 
kínálatunkban.



130

GéPek - lámPák

24 égővel ellátott, 48 wattos uVled lámpa, egyedülálló low-
heat funkcióval, mely csökkenti a köttetés során keletkező hőt. 
letisztult, elegáns megjelenésű, időzítő és mozgásérzékelő 
szenzorral ellátva.

minden AnyAGot meGköt 1 Perc AlAtt.

19.500,-

minden alapanyagot gyorsan megkötő, fekete színű, hosszú 
uVled cső, tunel és elegant uV lámpába. A cső 270 fokban 
elfordítható, így könnyebben a lámpába helyezhető és a fény 
szögét is te tudod beállítani.

3.980,-

elegáns, letisztult megjelenésű, 36w-os 18 darab szupererős izzó-
val, mozgásérzékelővel és időzítő kapcsolóval felszerelt megbízha-
tó lámpa, mely bármely brillbird alapanyagot tökéletesen átköt. kis 
helyet foglal, mégis erős, precíz, ideális pedikűrhöz is.

14.500,-

brill Pro
uV led lámPA

StAr
uV led cSő

led Pro mAx
uV led lámPA

új!

új!

új!

májustól!

májustól!

kimagaslóan erős led fény, ami minden Gel&lac-ot bőrösödés 
mentesen, 30 másodperc alatt megköt. teljesítménye miatt al-
kalmas a mindennapi szalonmunkára is, de kompakt méretének 
köszönhetően utazáshoz is ideális. forgatható led-sorainak kö-
szönhetően egyszerre 5 ujjon, valamint lábon is használható. 30 
és 60 másodpercre időzíthető.

minden Gel&lAc-ot bőröSödéS menteSen meGköt!

7.900,-

comPAct Power
led lámPA

30 extrA erőS led
forGAthAtó fénycSő

mindent köt
270°-bAn forGAthAtó foGlAlAt
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GéPek - lámPák

kis méret, nagy erő, megnyerő design! legújabb, hordozható 
uV led lámpánk mindössze 80 grammos, mégis szupererős led 
fényével bőrösödés mentesen, 45 másodperc alatt  átköti a 
Gel&lac-okat. A rendkívüli minőségű kis led-csoda akár a lap-
topodba dugva, uSb-vel is működik, de egy megbízható hálóza-
ti adapter is található a dobozban. brush&Go és hagyományos 
zselével történő felületi díszítésekhez is ajánljuk.

6.500,-

három oldalon zárt, két dupla 9w-os csővel, körben tükrös, 
népszerű formájú, strapabíró lámpa.

8.900,-

eAsy led
lámPA

VoGue
uV-lámPA

tökéleteS VillámköttetéSekhez SzenzációS ár!
komPAkt méret Akár utAzáShoz iS

rövid/kis méretű uV led cső, kifejezetten Vogue lámpához. 
VAlAmennyi bb körmöS AlAPAnyAG átköt AlAttA.
olyan hullámhossz tartományon működik, ami alatt a led fényre 
nem kötő alapanyagok is átkötnek. mindezt pedig jóval rövidebb 
idő alatt!

3.690,-

VoGue
uVled cSő

rendkívül megbízható, letisztult formájú 9w-os csővel ellátott 
uV-lámpa, melynek oldala könnyen eltávolítható, így akár két 
kéz vagy egy láb is könnyebben elfér benne.

Csak 3.900,-

uV-lámPA
SzenzációS ár!

komPAkt méret Akár utAzáShoz iS forrAdAlmi technolóGiA!
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GéPek - cSiSzolóGéPek

A műkörmös szakma kihívásaira kifejlesztett, kimagasló minő-
ségű, megbízható csiszológép. tökéletesen vibráció mentes, le-
hetővé teszi a pontos, gyors munkát, rendkívül halk üzemmódú, 
kimagaslóan megbízható, hosszú élettartalmú gép, melyre min-
den körmös vágyik. 

fordulatszáma oda-vissza fokozatmentesen állítható 0 és 30 
000 fordulat között. Gyors tokmány - egy mozdulattal cserélhe-
tő fej. A hófehér ultramodern megjelenésű gépet a pasztell-lila 
fej teszi az asztal ékévé.

49.500,-

A kagyló (Shell) formájú dizájnos sötétlila kezelőegység és a 
könnyű fém fej teszik az egész napos szalonmunka kellemes 
eszközévé a Shell csiszológépet. minden professzionális funk-
ció megtalálható rajta: oda-vissza állítható fokozatmentes 
sebesség-állítás, lábpedál-kapcsoló, gyors tokmány (egy moz-
dulattal cserélhető fej), kétféle fejtartó állvány (egy a kezelőre 
szerelhető és egy mobil szilikon pad).

23.700,-

japán mikromotorral, a szokásos 2 csapágy helyett 4 csapágy-
gyal, óramű pontosságú kidolgozottsággal ez a gép megvaló-
sítja minden műkörmös álmát: vibrációmentes, pontos, gyors 
munka, rendkívül halk üzemmód, kimagasló megbízhatóság, 
hosszú élettartam. fokozatmentes 0-30.000 fordulattal.

49.800,-

Pedál
külön vásárolható meg.

3.600,-

A PortAble füstmetál színű csiszológép már első látásra a ked-
vencünkké válik: sokan szeretik a kézreálló, masszív, de még-
sem nehéz, csinos kis kompakt gépeket. A kis helyigényű, mégis 
minden szükséges funkcióval rendelkező csiszológépet állítható 
fordulatszám, gyors tokmány (egy mozdulattal cserélhető fej), 
extra ki-be kapcsoló jellemzi - közvetlen a kezünk felett. csiszo-
lófej készlettel. SzAlonmunkához nem Ajánlott!

17.780,-

exPert drill
cSiSzolóGéP

„shell”
cSiSzolóGéP

brill drill
hiGh-tech cSiSzolóGéP

„PortAble”
cSiSzolóGéP

SzuPer minőSéG!
SzuPer ár!

odA-ViSSzA állíthAtó

cSúcSkAteGóriA

könnyen hordozhAtó
ideáliS utAzáShoz
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GéPek - cSiSzolóGéPek

kerámiA henGer cSiSzolófej
közepes méretű párhuzamos oldalú csiszolófej. formázásra, 
anyagleszedésre. lekerekített teteje miatt biztonságos a hasz-
nálata. Porcelánhoz és zseléhez.

kerámiA kuGli cSiSzolófej
nagyméretű, szűkülő kialakítású. kényelmes vele a formázás és 
a töltés előtti reszelés. Porcelánhoz és zseléhez.

cSiSzolóGyűrű
tArtó Szár

GéPi mAnikűr Szett
kieGéSzítéSéhez

nem meleGSzenek

kicsi ‒ 2.540,-

kArbid frézerek

Gyémánt fej éS
Gyűrű kéSzletek

Gyémánt
cSiSzolófejek

kerámiA
cSiSzolófejek

cSiSzolóGyűrű
megerősített vászon hordozófelülettel, amely megnöveli a 
csiszológyűrű hatékonyságát és élettartamát. háromféle: 
finom, normál és durva.

kicsi ‒ 2.640,-2.550,-

3.350,-

2.900,-

650,-

45,-

nagy ‒ 3.860,-

nagy kúp ‒ 980,-

gyémánt fej ‒ 1.900,-

kis kúp ‒ 980,-

henger ‒ 1.600,-

hegyes ‒ 1.200,-

kugli ‒ 7.690,-

henger ‒ 7.690,-

Francia mosolyvonal töltő

cSiSzolóGyűrű éS
tArtó Szár

rombuSzhálóbAn VéSett, 
domborfejű

készíts tökéletesen gél lakkozott 
körmöket a vendégeknek! Az új 
technikával egészen közvetlenül 
a körömágyhoz tudod a gél lakkot 
felkenni, így plusz egy hetet nyer-
tek vendégetekkel a következő töl-
tés időpontjáig. A vendéged pedig 
látványosabb eredményt kap, mint 
eddig.

6.500,-

GéPi mAnikűr Szett

BB Tipp: Növelheted a csiszolófejek tartósságát, ha a felületi 
díszeket egy régi, elhasznált fejjel távolítod el, valamint nem 
változtatod a forgásirányt. új!

német precizitással készült maró hengerek, elnyűhetetlen titá-
nium bevonattal. Professzionális alapanyagának és különleges 
mintázatának köszönhetően nem melegszik, mégis gyors mun-
kát tesz lehetővé.

kicsi ‒ 3.900,-

kúpos ‒ 8.900,-

nagy ‒ 7.600,-

titAnium kArbid
frézerek

új!

nagy ‒ 3.555,- 

Anyagának köszönhetően nem melegszik.
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GéPek - PorelSzíVók

bőr hatású
Kicsi: 16,8cm * 16,8cm          Nagy:29,3cm * 17,3cm

fényes fehér
Kicsi: 16,8cm * 16,8cm          Nagy:29,3cm * 17,3cm

egykezes, kompakt, helytakarékos kialakítású, nagy kapacitású 
porelszívó, párnázott kéztámasszal. könnyen tisztítható. leg-
jobb hatékonyság érdekében érdemes egyszerre 2db porzsákot  
alkalmazni használat közben.

23.950,-

nagy szívóerővel rendelkező, hatékony, 
asztalba építhető porelszívó készülékek 
megerősített, vastag porzsákkal a ti 
egészségetek védelmében! A reszelő 
és csiszológép használata során kelet-
kezett szálló por jelentős részét elnyeli, 
így megakadályozza annak tüdőbe ju-
tását.
védd te is egészséged!

20.770,-

mosható, fehér színű, gumírozott nyakkal ellátva.

400,-

tornAdo
PorelSzíVóS kéztámASz

ASztAlbA éPíthető lux
elSzíVók

tornAdo
PorelSzíVóS PorzSák

nAGy SzíVóerő
SzAbályozhAtó SebeSSéGGel

2 éV GArAnciA!
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GéPek - ASztAli lámPák

Nagyítós asztali lámpa, állítható karral, erős 
LED viLágítássaL

érintőgombos, fényerősség szabályzós. A fej elforgatható. 12,7 
cm-es torzításmentes  nagyítós lencsével, amely háromszoro-
san nagyít. kompletten csomagban, melyhez hálózati adapter 
és rögzítő panel tartozik.

15.400,-

könnyű, kis helyen elfér ez a szépen kivitelezett, letisztult for-
mavilágú asztali lámpa. fénye hideg, fényerőssége állítható.
összecsukható testének köszönhetően bárhová magaddal vi-
heted. érintés érzékelő gombjának segítségével a számodra 
leginkább megfelelő fényerőséget állíthatod be, ezzel tökéletes 
munkakörülményeket biztosítva magadnak.

12.500,-

érintőgombos 
fényerősség 
szabályzáś

erős LED 
világítás

könnyű
szerkezet

három
ponton

állítható

háromszoros 
nagyítás

teljesen flexibilis vázú, könnyen állít-
ható, erősen világító asztali lámpa, mely 
a legmodernebb led technológiával 
valóban kíméli a szemet,  azonban a 
zseléket,  Gel&lac-okat egyáltalán nem 
köti be.

12.900,-

flexi ASztAli lámPA
led fénytechnolóGiáVAl

nAGyítóS
ledlámPA

touch SenSor
led deSk lAmP

A leGmodernebb led technolóGiA

könnyű
szerkezet

erős LED 
világítás

állítható 
fényerősség

érintés 
érzékelő

állítható 
lámpafej

összecsukható 
lámpatest



136

GéPek - PArAffin

diGitáliS
PArAffinGéP

PArAffinGéP
digitálisan, fokozatmentesen állítható hőfok, nagy méretű pa-
raffin tartály a vendég kényelméért. 

17.800,-

3 fokozatban állítható, kisméretű kompakt gép, melyhez aján-
dék lábtyűt és kesztyűt is mellékelünk (3800 forint értékben).

19.600,-

A Kiadvány elkészítésében partnereink voltak:

benkő dorina make up Artist
máhr bianka make up
kikl dorisz make up
el’Magic Agency -
Gotthard ádám fotográfus
dala Gábor fotográfus
Ruha, ékszer:
blue Velvet Show room
bernice fashion
moonfallia ékszer
Bozsik-csengeri Adrienn
Helyszín:
Bliss hotel and wellness

Nemzetközi Oktatóink:

Bán nikoletta
bedő babett
herczeg Adrienn
kárpáti orsolya
kispál luca
kovács erika
lakatos zsuzsanna
majoros ágnes
Marton Bettina
Podoba Anita

áPoló PArAffinok
jázmin, teafa, narancs, levendula, rózsa 
és barack illatban.

450g ‒ 1.980,-

keSztyű éS lábtyű

1.900,-
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bb Szett fémtáSkák
Az egyrekeszes kis készletekhez tervezett fémtáskák trendi külse-
jükkel hódítanak. A belsejükbe került két, bárhova áthelyezhető 
elválasztó lamella, amivel könnyedén megtámaszthatóak a be-
lekerülő anyagok és eszközök, így véd borulás ellen.

24x18x12cm - 3.900,-

bb óriáS fémbőröndök
kerekeken guruló, teleszkópos fogantyúval rendelkező ext-
ravagáns bőröndök, amiket biztosan mindenki irigyelni 
fog majd. három részre szétszedhetők: a felső rész kö-
zepes táskaként külön is használható. minden elfér ben-
nük, amire egy profi szakembernek szüksége lehet, az erős 
váz pedig biztosítja az értékes portéka gondos védelmét. 

65x37x25cm - 42.950,-

bb közePeS fémtáSkák
Az optimális méretű, rendkívül csajos új táskák nem csak kü-
lönlegesek, de új külső designt is kaptak. A belső fiókjai nem 
felfelé nyílnak, hanem oldalra kihúzhatóak, így stabilabbak és 
jóval nagyobb nyílást engednek az alsó rekeszbe pakoláshoz, 
ahova így nagyobb méretű uV lámpa is befér. A  sarkokon külön 
merevítőkkel van megerősítve.

37x30x25cm - 21.950,-

kellékek

körmös fémtáskák
döGöS külSő, PrAktikuS belSő

a BB fémBőröndök 
a kiállítákosokon 

is ámulatBa ejtik a 
szakemBereket!
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kellékek

bb „SzAGtAlAn” 
ecSettArtó

bb ecSettArtó

bb kéztámASz
éS huzAt

bb óriáStáSkA

nagyon szépen kidolgozott, varrott textil-
bőr ecsettartó, patenttel rögzíthető kupak-
kal (a szagok lezárására és szállításhoz), bb 
lila színben és logóval. Az asztal egyik dísze.

3.300,-

egy mozdulattal kinyitható és felállítható na-
gyon praktikus ecsettartó, 12 ecset tárolásá-
hoz. fekete színben,  brillbird logóval.

3.350,-

Praktikus, könnyedén tisztítható, mosható, pamut kéztámasz 
huzat fekete és fehér színben.

kéztámaszhuzat - 1.420,-
kéztámasz + huzat - 3.550,-

fekete műbőr kéztámasz - 2.870,-

1.850,-

Sötétlila és fehér színben. Varrott logóval.

csak 1.200,-

elegáns, nőies dizájn, strapabíró, vízlepergető és könnyen tisz-
títható alapanyag; tartós, erős és kényelmes fülek: így lehetne 
röviden jellemezni a brillbird divattáskáját. összehajtva bármely 
női táskában elfér és jó szolgálatot tehet vásárlás, utazás, vagy 
akár strandolás alkalmával. 

750,-

bb SziVAcSoS
kéztámASz

PAmut
törölköző
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BB poszterek és időpontkártyák

PoSzterek

28
29

bb lilA kéPkeret
50x70 cm bb poszterméretre készült, bb lila színű exkluzív kép-
keret, króm sarokerősítésekkel, rugósan felpattintható kerete-
zéssel. képcsere, akár a falon is mindössze 1 perc alatt.

50x70cm - 5.900,-

50x70cm ‒ 990,-

kápráztasd el vendégeidet elegáns időpontkártyával, melyre 
mindig feljegyezheted a következő alkalmat, amikor kezeit ismét 
gyönyörűvé varázsolod.

30,-/db

40x50cm ‒ 490,-

12

új!

új!

32

1417
2017/1

2017/2

2017/3

2017/6

2017/4

2017/5

2017/7

2017/8

2017/9

2017/10

2018/1

2018/2
2018/3

2018/2

2018/3

2018/1
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kellékek

BB toll
műanyag toll pöttyökkel, lila és pink színben, kék tintával.

250,-

350,-

érintőképernyőhöz is használható toll, kék tintával.

300,-

fAliórA
nem tudod, hány perced van 
hátra a következő vendéged 
érkezéséig? úgy érzed, kicsit 
megcsúsztál, de nem szeretnéd 
látványosan a mobilodat nézni? 
Akkor neked találtuk ki ezt a 
mutatós brillbird faliórát. Vissza-
fogott stílusának és lila színének 
köszönhetően szalonodnak is tö-
kéletes dísze lesz.

1.900,-

bb nAPtárbelSő

1.800,-

nyitVAtArtáS
táblák
ezentúl nem okoz gondot szalonod nyitvatartási idejének ki-
írása! nem kell tovább keresgélni a csúnya, előre elkészített 
műanyag táblák között. Válassz a két design közül, majd egy 
alkoholos filccel töltsd ki az új, figyelemfelkeltő, elegáns és igé-
nyes nyitvatartási tábládat. belülről az ajtóra ragasztva, keretbe 
téve a bejáratra akasztva, vagy akár asztalod mellett a falon is 
remekül mutat! Szabvány A4-es méretéhez könnyen találsz a 
szalon stílusához megfelelő keretet!

különleGeS meGoldáS iGényeS körmöSöknek!

250,-/db

bb hAtáridőnAPló
Gyönyörű, elegáns design praktikus, később cserélhető belsővel, patentos zárral, könyvjelzővel, tolltartóval, ötletes zsebekkel a jegyze-
teknek, fontos papíroknak, névjegykártyáknak. első és utolsó oldalait színes körömképek díszítik. A naptár és a cserélhető belső együtt 
kerül forgalomba.

fekete ‒ 2.700,-
ezüst ‒ 2.400,-

2019-es naptárunk dizájnjáról tájéko-
zódj honlapunkon: www.brillbird.hu,
illetve FB oldalunkon:
www.facebook.com/BrillBirdHungary
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ruházAt éS AutóS mAtricA

hoSSzú ujjú 
Póló
új, pamut, hosszú ujjú, kényelmes póló. elegáns és csajos, nem 
csak a szalonban, hanem utcai viseletként is horható.
S-xxl méretben.

2.990,-/db

bb kötény lilA éS 
fehér
A közkedvelt impregnált, portaszító és vízlepergető bb kötény 
megújult változata. Szuper fazonnal, zsebbel, bb logóval, a 
megszokott fekete szín helyett igazi trendi, brillbird lila és fehér 
színben!

3.300,-

AutóS mAtricA
kétféle matricánkkal megmutathatod, mennyire imádod a kör-
möket!
kiteheted autódra vagy akár szalonodat is díszítheted vele!

500,-

bb Póló
elől-hátul logózott, rövid ujjú pamut pólók fekete és fehér szín-
ben is. nyakkivágásának és anyagának köszönhetően elegáns, 
nőies megjelenést kölcsönöz viselőjének és közben kényelme-
sen is érezheted magad alkotás közben.

3.300,-új!
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kellékek

StrASSztArtó 
téGyely Szett
25db-os - 2.500,-

MAgnetic
nAilArt PAlett
könnyű, zárhAtó, eleGánS
mágneses keverőpaletta, melyben mindig magaddal viheted ked-
venc színeidet.  A tégelyek kézzel könnyen kiemelhetők, azonban 
a mágnes megakadályozza, hogy kiessenek.
tökéletes a designer zselék keveréséhez is.

2.980,-

ASztAli
Alátét
42x59,4cm

250,-

hyPnotic
állVány
elegáns megoldás szalonodba! A brillbird új fekete display akár 
az asztalra állítva akár falra szerelve használható. nem csak hy-
pnotic gél lakkjaidat, hanem akár színes zseléidet is tárolhatod, 
rendszerezheted benne.

12.900,-

MAgnetic
nAilArt PAlett 
utántöltő
10 db-os

490,-

StrASSztArtó
tárcSA
455,-
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kellékek

ujjVédő SzAlAG
rózsaszín.

870,-

GumiS ujjbeGyű 
cérnAkeSztyű
biztosabb fogás,
jó szellőzés.
s - M - l
méretekben.

590,-

SzíneS nitril keSztyű
zöld és lila színekben pompázhatsz munka közben a
brillbird púdermentes nitril gumikesztyűkkel.
keresd 100 darabos kiszerelésben
S, m, l méretben.

3.490,-

törlőlAPok
nem papír szövet.
Aki megismeri, ezt használja.

100 db-os ‒ 490,-

extrA nAil wiPeS
Szálmentes törlőkendő extra nagy kiszerelésben.

360 db-os ‒ 1.450,-

PAPírtörlő
fő tulajdonságai: szabályosabb
préselés, egyenletesebb felület,
kisebb helyigény, kedvező ár.

500 db-os ‒ 1.120,-

cleAner wiPeS
könnyű, gyors fixálás.
cleanerrel átitatott szálmentes
törlőkendő praktikus
csomagolásban.

100 db-os ‒ 1.450,-

nArAncSfA PálcA

40,-

mAnikűrtál

790,-

ecSettároló éS 
tiSztító
fejjel lefelé beszúrva
tárolhatóak benne a
porcelán ecsetek.

1.400,-

feSték keVerő tál
Színes anyagok keveréséhez, adagolásához.

560,-

PAPírtörlő
AdAGoló
2.945,-
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kellékek

PumPáS
AdAGoló

120ml ‒ 990,-

mArGAréták
natúr és clear színekben,
kerek és ovális (képen)
formákban.

390,- / db

lAkkjAVító
ceruzA

950,-

SelyemSzál

kicsi ‒ 290,-
nagy ‒ 995,-

PumPáS
AdAGoló
fém.

100ml ‒ 1.300,-

oVáliS
mArGArétA
A 34 darabos ovális palettával jóval 
nagyobb színkészlet mutatható be. A 
BrillBird logójával.

770,-

VédőSzemüVeG

995,-

3m mASzk

1.270,-

bb GyűrűS
Színjelölő

25,- / db

leGyező
SzínSkálA
A szétnyitható legyező formának 
köszönhetően realisztikusan rápróbál-
hatók a vendég körmére a választásra 
felajánlott színek. 23 darabos.

850,-

GyAkorló ujj
éS kéz
kétféle ujj: bedugható vagy felragaszt-
ható tipes.

ujj ‒ 285,-
kéz ‒ 2.500,-

PorVédő mASzk

80,- / db

SziVAcS-
törlő
szöszmentes.

80 db ‒ 1.270,-

c-íV hAjlítáS 
tArtó
cSiPeSz

1.400,-

nyeleS tiP
50 darabos natúr és
fekete színű
nyeles tip.

1.250,-
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kellékek

PortAlAnító
kefe

250,-

PortAlAnító
kefe

350,-

c-íV hAjlító
kéSzlet
6 darabos, alu.

3.850,-

lilA PortAlAnító 
kefe
Alaposabban szedi a port, jobban 
kézre áll.

390,-

cleAr PortAlAnító 
kefe
A szalonok berendezéséhez tökéletesen 
illeszkedő, kényelmes, kézre álló porta-
lanító kefe.

275,-

lAkkSzárító 
SPrAy

1.560,-

PortAlAnító 
SPrAy

1.600,-

clArASePt
derm

250ml ‒ 1.190,-
1 liter ‒ 1.790,-

bAridez

250ml ‒ 1.190,-
1 liter ‒ 1.790,-

innoSePt

500ml ‒ 1.495,-

körömlAkk
lemoSó
illatosított.

100ml ‒ 310,-
1 liter ‒ 1.345,-

tiPleoldó

1 liter ‒ 1.550,-
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oldal jelölő

A BrillBird bajnok oktatói által tartott nemzetközileg 
egységes, professzionális továbbképzéseinket keresd 
ÚJ Továbbképzési kiadványunkban!

Tanfolyami kedvezményt igényelhetsz BrillBird OKJ 
végzettséghez (E-001235/2015), vagy BRILLBIRD 
Referencia Szalon tulajdonosként.

Tanfolyamainkra jelentkezni
Oktatási Központunk

elérhetőségein tudsz:

BrillBird Oktatási Központ
budapest, ó utca 46.
oktatas@brillbird.hu
06-30/462-2276

Nyitvatartás:
hétfő-péntek 8.30-17.00

SZEREZD MEG 
TUDÁSOD
gyorsaBBan és
kedvezőBB áron!
BrillBird alap- és továBBképzések 
indulnak egész évBen!

Jelentkezz online kisCsoportos 
tanFolYaMaink egYikére!
Továbbképzéseink részletes leírását, a szükséges 
eszközök listáját megtalálhatod honlapunkon, az 
alábbi linken:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam

Honlapunkon keresni tudsz akár városra így vidéki 
viszonteladóink által szervezett képzéseinket is látod, 
akár oktatóra, de díszítő-, illetve építő képzések 
szerinti bontásban is böngészhetsz.
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
várunk szeretettel továbbképzéseinken!



BrillBird műköröm alapanyag
nagykereskedés- és oktatóközpont
Országos viszonteladói hálózatunk
folyamatosan bővül.

Viszonteladóink elérhetőségeit
keresd honlapunkon:
http://www.brillbird.hu/viszonteladok

BrillBird Továbbképzések országszerte:
http://www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam



BrillBird műköröm nagykereskedés- és oktatóközpont
1066 Budapest, ó utca 46. (oktogon közelében),

Üzlet nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00, szombat: 9.00-14.00
telefonszám: 06 30/462-2236     e-mail: rendeles@brillbird.hu

Oktatás nyitvatartás: hétfő-péntek 8.30-17.00
telefonszám: 06 30/462-2276     e-mail: oktatas@brillbird.hu

Viszonteladók, budapesti területi képviselők és Webáruház a honlapon: www.brillbird.hu

/BrillBirdHungary          brillbird_official
műköröm videók: www.mukoromvideo.hu

Budapesti területi képviselők, ingyenes kiszállással:
06 30/773-7504, 06 30/3992755

ingyenes csomagküldés
magyarország egész területén 72 órán Belül

(10.000 Ft alatti rendelés esetén 950 Ft
csomagolási és kezelési költséget számolunk fel.)

 az árváltoztatás jogát fenntartjuk.  /  a nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© copyright BrillBird 2018, minden jog fenntartva.

BrillBird Továbbképzések országszerte:
http://www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
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