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ÚJ ZSELÉK

2015/2016
Ősz-Tél

4ml

ÚJ hypotic gel&lac

Új!

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam-naptar-eves
A köröm az új Hypnotic 47-es színnel készült

Új!

8ml

15ml

Új!

Hypnotic Bond és Top
4ml – 1.990,8ml – 2.480,15ml – 2.990,-

új ms perfect HYPNOTIC GEL&LAC KÉSZLET

ÚJ HYPNOTIC gel&lac
trendszínek
Melengető őszi színválogatás a legtrendibb árnyalatokban.
•
•
•
•

Tökéletesen csíkozásmentesen kenhető
Még könnyebb oldhatóság, így még körömkímélőbb
Rendkívül jól pigmentált színek
Több mint 3 hétig tartós

4ml – 1.990,8ml – 2.480,-

43

4x4ml -

5.970,- /készlet
(csak 1.495,-/db)
41

2

Hypnotic Top: A Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett fedőfény, mely nem
sárgítja a színeket, és 3 hétig kopásálló,
magas fényt garantál. Felületének mattítása után könnyedén oldható.

42

43

44

45

46

47

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz
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Tökéletes elegancia a legkellemesebb őszi színekben:
szeder, mogyoróbarna, indián cseresznye, koktélcseresznye.
A készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 43, 44, 46, 47

ÚJ hypnotic gel&lac

Hypnotic Bond: A Hypnotic Gel&Lac
családhoz kifejlesztett alap, mely rendkívül jó tapadást biztosít, és 3 héten
keresztül felválás és levegősödésmentes körmöket garantál. Különlegessége,
hogy tapadása ellenére mégis minden
eddiginél könnyebben oldható. Építőzselé alá is használható.

NEW FORMULA 2015

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Hypnotic 46 és az új Liquid Metal Gel&Lac 8 színnel készült

HYPNOTIC GEL&LAC bond és top
már 15 ml-es kiszerelésben is!

48
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•

•
•
•

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

GOGL50

GOGL51

GOGL52

BB tipp:
Növeld a körmök
tartósságát egy
réteg Brush&Go
Gel&Lac Top-pal!

gogl48

rock it
brush&go GEL&LAC
KÉSZLET

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.
3x5ml
7.140,- helyett 5.350,készletben mindössze 1.790,-/db

8ml – 2.800,-

GOGL48

GOGL49

GOGL53

GOGL54

GOGL55

gogl51

Új!

Már csak egy lépésre vagy attól, hogy az ősz
hangulatát a szalonodba varázsold! Válaszd az
ősz trendszíneit szuperfényes vagy élénk, csillogó változatban!
5ml – 2.380,-

GOGL47

gogl49

gogl52

gogl54

gogl55

új brush&go gel&lac

3x5ml
7.140,- helyett 5.350,készletben mindössze 1.790,-/db

top

•

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.

Gel&Lac továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek

új brush&go gel&lac

BRUSH&GO
GEL&LAC
színek

dolce vita
brush&go GEL&LAC
KÉSZLET

Lakatos Zsuzsanna továbbképzés: Gyorsaság tréning- Töltés és csiszológép használat, valamint mindennapi trükkök tippek
A köröm az új GOGL49-es színnel készült.

A köröm az új GOGL50-es színnel készült.

Új!

Új!
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ÚJ brillbird gel&lac

B11

6

B12

B13

B14

B15

C78

Új!

sweetheart
GEL&LAC
KÉSZLET
Romantikus és szexi kollekció a hódítás jegyében. Az új Sweetheart Gel&Lac kollekcióban 3
gyönyörű új színhez is kedvezőbb áron juthatsz
hozzá.

3x5ml
6.840,- helyett 5.150,készletben mindössze 1.720,-/db

C78

B11

B12

A köröm az új Liquid Metal Gel&Lac 8-as színnel készült.

liquid
metal
trendszín

8
Russian
gold

Folyékony fém hatás
BrillBird üvegbe zárva
A rendkívül jó fedőképességű, metál színek sosem látott
tükörfényes, színesfém csillogással vonják be körmeidet.
Sosem ragyogtak még a vibráló színek ilyen tükörfényesen!
Használd a teljes felületre, vagy akár készíts vele díszítéseket.
A színt mindig Liquid Metal TOP-pal zárd le. A körmök kopásállóságát egy réteg Mani Gel&Lac Top-pal növelheted.
5ml – 2.480,-

Step by step videokért kattints a mukoromvideo.hu-ra!

új liquid metal

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

Új!

Marton Bettina továbbképzés: 3D hatású Liquid Metal díszítések

Előnyei: kiugró pigmentáltság, élénk, erősen fedő
színek, könnyed átkötés, selymes terülés, könnyű
kenés, csíkozás- és foltmentesen, lábkörmökre és
műkörmökre is tökéletes, 5ml-es kiszerelésben is
kényelmes, hosszú, jó fogású kupak! Új őszi színek
a csillogás jegyében.

Kovács Erika továbbképzés: Villámgyors franciavariációk
A köröm az új Liquid Metal Gel&Lac 8-as színnel készült.

A köröm az új B11-es színnel készült.

brillbird GEL&LAC
trendszínek

Lakatos Zsuzsanna: Zselés technikai továbbképzés

Új!

7

Megújult!
Új!

körömágy
hosszabbító zselé

Új generációs, sűrű körömágy-hos�szabbító zselé, mely az IRON zseléhez
hasonlóan rendkívül jól formázható,
segítségével könnyedén kialakítható a
tökéletes mosolyvonal. Rendkívüli fedőképesség, ideális sűrűség jellemzi.
Kötési idő UV lámpában 3 perc, LEDben 2 perc.
5ml – 1.950,-

new shade

15ml – 2.980,Forming cover new shade
Step by step :
Facebook/BrillBird Hungary

Cosmo lányok választása! Igazi belevaló vendégek válogatása az új kollekcióból! A tökéletesen csíkozásmentes,
szuper pigmentált Brush&Go URBAN STYLE trend mix,
kedvezőbb áron!

Bedő Babett továbbképzés: Think Pink - Csajos minták
A köröm az új Forming Cover Gel-el készült.

a közkedvelt
cover tan zselé
ÁRNYALATában!

3+1
go44

BRUSH&GO
ZSELÉ színek

go46

A mozdulatlan festőzselé

GO42

GO47

GO43

GO48

GO44

GO49

GO45

GO50

GO46

GO51

Podoba Anita képzés: Egy mozdulat ii.
A köröm az új Designer Gel-el készült.

brillbird.hu/
mukorom-tanfolyam

go45

designer
gel

A Brush&Go zselék ultra-magas pigment tartalmuknak köszönhetően egy rétegben fednek.
Tíz féle vadonatúj szín a 2015/2016 ősz-téli Brush&Go kollekcióban!

BB Tipp: Próbáld ki felületi díszítésekhez! Zseléinkkel jó fedő hajszálvékony vonalak készíthetőek
a köröm felületére. Brush&Go és
még rengeteg díszítő tanfolyam
itt:

3-at fizetsz,
4-et kapsz

(csak 1.650,- /db)

Új!

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

4x4,5ml

6.600,- / készlet

Új!

Podoba Anita képzés: VintageDreams
A köröm az új GO46-os és go47-es színnel készült.

ÚJ forming cover és brush&go zselék

urban style
brush&go gel készlet

FORMING COVER
builder GEL

Természetes krémes színű nude
zselé, körömágyhosszabbításhoz vagy
akár a köröm teljes fedéséhez.
Tökéletes választás az őszi körmökhöz!

8

Új!

Hihetetlenül pigmentált, sűrű, fixálásmentes festőzselé. Egész vékonyan is fed.
Szinte korlátlan ideig lehet vele dolgozni,
nem folyik, nem mozdul el. Akár kontúrozáshoz, akár One Move technikához használva, élénk, erőteljes színeket lehet vele
festeni. UV és Led fényre is köt. 2 színben:
fekete és fehér
Kötésidő: UV lámpában 3-4 perc, LED lámpában 1-2 perc.
3ml – 1.580,-

1

2

go50

ÚJ brush&go zselék és designer gel

Sűrű, formázható

9

építő
PORCELÁNpor
latte
színben

Új!

magic
por

Lakatos Zsuzsanna porcelán képzése

Igazgyöngy /
hableány effekt
Lepd meg Te is vendégeidet
valódi igazgyöngy hatású körmökkel! A Magic termékcsalád
legújabb tagjai a hableány effekt
díszítő porok, amelyeket mintha
a tenger fenekéről hoztuk volna
felszínre. Már 7 színben elérhető, rendkívül selymes tapintású,
finoman csillogó porok, amelyeket bármelyik meglévő fixálást
igénylő színedre – legyen az zselé vagy bármilyen géllakk – tudsz
használni! Alkalmazható teljes
körömfelületen, szabadszélen,
de akár csak díszítésként is.

Új!

színes
PORCELÁN

480,-

Varázsold el vendégeidet az elegancia bűbájával. Csodás ragyogás,
finom csillámok, szemet gyönyörködtető összhang! Az őszi-téli szezonban ez
lesz az egyik legkedveltebb hatás a szalonokban.

Step by step videokért
kattints a
mukoromvideo.hu-ra!

10ml – 1.650,-

M1

M2

színes porcelánok
A csillámos fekete és a közkedvelt nude-ok
melegítik fel szalonunkat a hidegebb hónapokban! Ezekkel az ultrafinomra őrölt,
gyönyörűen fedő porcelánporokkal álom
lesz majd dolgozni!
10ml – 1.650,-

D31

C68

C69

C70

Magic1 Red-S

Magic 2 Bright Violet

Magic 3 Fuchsia

Magic 4 Violet-S

Magic 5 Blue-S

Magic 6 –

Vöröses,
Aranyló
Csillogás

Élénk Lilás
Csillogás

Rózsaszínes
Csillogás

Lilás
Csillogás

Kékes
Csillogás

Irrizáló Szuperapró (Sugar
Effekthez Is!)

A Magic 6-os por
különböző színalapokon

Hypnotic
29

Hypnotic
26

Hypnotic
2

Hypnotic
31

Magic 7390,Irizáló
Csillogás

ÚJ magic por

magic
porcelánpor

Marton Bettina továbbképzés: Zselés és akrilfestés Magic porokkal
A köröm az új Magic por, Brush&Go Gel 51 felhasználásával készült.

10

Latte

Marton Bettina továbbképzés: finom elegancia – készülj fel a báli szezonra!
A köröm az új M2 porcelánpor, 3D zselé, Cover porcelánpor felhasználásával készült.

ÚJ latte porcelán és színes porcelánok

30ml – 2.550,-

A köröm az új Latte porcelánporral készült.

Új!

Félig áttetsző tejfehér porcelán por 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 használható a szalonban.
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51

52

53

54

1.300,-/doboz

1. Használd az öntapadó felületet a
sablonra helyezve,
erre illeszd a Glass
Effect Formot.

1.

Új!

3 FÉLE
MINTÁZATTAL:

szív, kör, csigavonal

2.

2. Vidd fel a Clear
anyagot, majd
köttesd 2 percig.

4.

4. A szabadszélhez
használj egy vékony
réteg világosabb
színű zselét, majd
köttesd 2 percig.

3.

3. Készítsd el Coverrel
a körömágyi részt,
majd köttetés után
reszeld.

5.

5. A szokásos
módon alakítsd ki
a végleges formát,
majd használj
fényzselét.

LED CSŐ

Új!
CANDY ÉS FINE
ORANGE
CUTIClE OIL

Hozd vissza a nyaralás vidám
hangulatát a szalonodba!
Kétféle változatban – Candy,
illetve Fine Orange - készült a
BrillBird legújabb körömágyápolója, melynek illata olyan
tartós, mint egy parfüm. Az
ápoló összetevőket tartalmazó olajat apró gyümölcs- és
virágdíszek teszik még vidámabbá.

8ml – 650,-

Gyorsítsd fel mindennapi
munkád, kombináld a LED
és UV csöveket lámpádban!
Az UV cső foglalatával megegyező, azt helyettesíthető
9W-os LED cső
már
elérhető
a
BrillBirdnél.
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.
3.590,-

Új!

KERÁMIA
CSISZOLÓFEJEK

Kerámia henger csiszolófej

Kerámia anyagának köszönhetően nem melegszik. Közepes méretű párhuzamos oldalú
csiszolófej. Formázásra, anyagleszedésre. Lekerekített teteje miatt biztonságos a használata.
Porcelánhoz és zseléhez.
7.690,-

Kerámia kugli csiszolófej

Kerámia anyagának köszönhetően nem melegszik. Nagyméretű, szűkülő kialakítású. Kényelmes vele a formázás és a töltés előtti reszelés.
Porcelánhoz és zseléhez.
8.290,-

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

brillbird nail art és kellékek

8ml – 650,-

Igazán egyedülálló, nem
mindennapi köröm extravagáns vendégeknek!
Készíts te is üveghatású,
anyagában is mintázott körmöket akár zseléből akár
porcelánból és varázsold el
vendégeidet. A doboz 10
darab mintázott sablont tartalmaz.

GLASS
effect Form MINTÁZOTT
SABLON

Lakatos Zsuzsanna továbbképzés: Porcelán kezdő, újrakezdő tanfolyam szalonhosszra hangolva
és díszítésekkel kiegészítve
A köröm az újHypnotic 41.szín felhasználásávalkészült.
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Új, hiánypótló élénk, illetve bronz és nude színek, a One Movementre
jellemző intenzív pigment
tartalommal, harmat vékonyan is kitűnő fedőképességgel, krémesebb
állaggal, lassabb száradási
idővel.

Lakatos Zsuzsanna továbbképzés: Ingyenes egész napos BrillBird technikai képzés
A köröm az új Hypnotic 41 szín felhasználásával készült.

brillbird nail art és kellékek

one movement
akrilfesték

50

Új!

Marton Bettina továbbképzés: Szalondíszítés mix
A köröm az új C2-es porcelánpor, Nude Cover Builder, One Movement Akrilfestékek felhasználásával készült.

Új!
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Új!

Továbbfejlesztésnek köszönhetően az új BB transzferfóliák még
könnyebben, gyorsabban használhatóak, minták kialakításához,
vagy akár teljes köröm fedéséhez
is alkalmasak.
450,-

ÚJ transzferfólia

Új!

transzferfólia

Arany és
ezüst
2.440,-

Új!

poszter és
időpontkártya

Poszter

50x70cm – 990,-

Időpontkártya

Kápráztasd el vendégeidet elegáns időpontkártyával, melyre mindig
feljegyezheted a következő alkalmat, amikor kezeit ismét gyönyörűvé
varázsolod.
30,-/db

17

18

19

20

21

BB Tipp:
Oktatóink ehhez a
technikához a transzferfólia zselét ajánlják.
22

14

Szíves és
vintage
2.700,-

23

24

25

5ml – 1.980,-

Új!
PÓLÓ

Új, pamut, hosszú ujjú, kényelmes póló. Elegáns és
csajos, nem csak a szalonban, hanem utcai viseletként is horható.
S-XXL méretben.

2.990,-

új brillbird kellékek

Bán Nikoletta továbbképzés: Egyszerű villámgyors díszítések az alapoktól
A köröm az új Brush&Go 51, 46 és a 19-es arany transzferfólia felhasználásával készült.

határidőnapló

Négy féle gyönyörű, elegáns design praktikus, később cserélhető belsővel, patentos
zárral, könyvjelzővel, tolltartóval, praktikus
zsebekkel a jegyzeteknek, fontos papíroknak, névjegykártyáknak. Első és utolsó oldalait színes körömképek díszítik. A naptár és
a cserélhető belső együtt kerül forgalomba.
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FashionLikeMe by Miták Bernadett
Ruha: F&F; Köröm: Lakatos Zsuzsanna

ÚJ ZSELÉK
16

brillbird MŰKÖRÖM NAGYKERESKEDÉS- ÉS OKTATÓKÖZPONT
1066 Budapest, Ó utca 46. (Oktogon közelében),
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00, szombat: 9.00-14.00
Üzlet telefonszám: 06 30/462-2236, Oktatás telefonszám: 06 30/462-2276
Honlap és webáruház: www.brillbird.hu, E-mail: rendeles@brillbird.hu
www.mukoromvideo.hu

Facebook:

/BrillBirdHungary

A katalógus árai ÁFÁ-s nagykereskedelmi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
Copyright BrillBird 2015, minden jog fenntartva.

