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Új!

2016/2017 Ősz-Tél

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam-naptar-eves
A köröm az új Hypnotic 61-es színnel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Hypnotic 63-as színnel készült.

új Catwalk HYPNOTIC GEL&LAC KÉSZLET
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ÚJ HYPNOTIC gel&lac színek
Hogy miért válaszd a HYPNOTIC Gel&Lac-okat?
• Tartósabb alap (Hypnotic Bond) +  garantáltan kopás- és sárgulásmentes fedőfény (Hypnotic Top)
• Sűrű állag – nem folyik be az oldalsó bőrredőkhöz
• Tökéletesen, csíkozásmentesen kenhető
• Még könnyebb oldhatóság, így még körömkímélőbb
• Rendkívül jól pigmentált színek
• Egyáltalán nem bőrösödik

4x4ml -

Több, mint 3 hétig tartós!

(csak 1.495,-/db)

60
Creme Peach

61
Marsala

62
Metalic Red

4ml – 1.990,8ml – 2.480,-

63
Terra

64
Creme Pink

65
Deep Bordeaux

66
Shiny Bordeaux

61

5.970,- /készlet

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

62

64

66

A  kifutók markáns világa a legmeghatározóbb őszi
színekben.
A készlet tartalma:
Marsala (61), Metalic Red (62), Creme Pink (64),
Shiny Bordeaux (66).

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Hypnotic 64-es színnel készült.

Új hypnotic gel&lac fall/winter

Új hypnotic gel&lac fall/winter

Új!

3

Új Celebration
Brush&Go gel&lac
készlet

Kis Viktória
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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:
Mystic Bordeaux (68), Silver Champagne (69),
Baby Pink (70).

Gogl68

Gogl69

Gogl70

Új!
Brush&Go

Kulcs a 20 perc alatt elkészíthető manikűrhöz. Akár egyetlen rétegben is fed, így az alapanyag igényt a negyedére csökkentheted.

top

BRUSH&GO GEL&LAC TOP
Tedd tökéletesebbé, élettel telibbé,
csillogóbbá, tartósabbá Brush&Go
Gel&Lac-jaidat!

5ml – 2.380,8ml – 2.800,-

gel&lac
színek

BB tipp:
Keresd kedvező árú kezdőkészleteinket is az új színekkel!

BRUSH&GO Gel&lac starter kit
2 gyönyörű és divatos új színvariációban!
A  rendkívül népszerű, meglévő 3 alapkészlet most két további
divatszínnel bővült. Készleteink tartalmaznak mindent, ami a
körmök előkészítéséhez, gél lakkozásához és leoldásához szükséges.
12.970,- helyett 9.900,-

Gogl65
Cinnamon Bear

Gogl66
Aurora Red

Gogl67
Pink Champagne

Gogl68
Gogl69
Mistyc Bordeaux Silver Champagne

Gogl70
Baby Pink

Gogl71
Steel Gray

Gogl61

Gogl62

Új brush&go gel&lac fall/winter

A köröm az új Gogl 66-os színnel és Chrome ezüst pigment porral készült.

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

A köröm az új Gogl 68-as és 69-es színnel készült.

Új brush&go gel&lac fall/winter

gyorsasági
motorversenyző(nő)
ajánlásával!
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Új brush&go zselék fall/winter

Gel színek
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Go 64
Terra

Go 61
Celebrations red

Go 65
Mustard

Go 62
Creme gray

Go 66
Bodarious

„Felkened és kész” színes zselék - A  Brush&Go zselék
ultra-magas pigmenttartalmuknak köszönhetően egy
rétegben kitűnően fednek, mégis könnyedén fényesre
kötnek, így nincs szükség fényzselé használatára és fixálásra sem!
Használd akár a teljes köröm fedésére, francia körmökhöz
vagy díszítésre, garantáltan neked is a kedvenced lesz!
Kötésidő: UV-lámpában: 2-3 perc
Limitált kiadás: 3ml – 1.750,LED-lámpában: 1-2 perc
4,5ml – 2.200,-

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

Új!
Brush&Go

Gel Thermo

Új Be Special Brush&Go
gel készlet
Go 60

4x4,5ml 6.600,- /készlet
(csak 1.650,-/db)

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

Go 63

Go T1

Go T2

4 ragyogó szín összeválogatva az új kollekcióból a Be Spe�
cial készletben, hogy te is különlegesnek érezhesd magad!
A készlet tartalma:
Neon Orange (60), Best Bordeaux (63), White/Baby Pink (T1),
Mallow Light/Mallow Dark (T2).

Go t1
White/Baby Pink

Go t1
Mallow Light/Mallow  Dark

Új brush&go zselék fall/winter

Új!
Brush&Go

Go 60
Neon Orange

Színüket hőmérséklet-változás hatására látványosan változtató zselék. 31°C-on vált, így ha a szabadszél ez alá tud hűlni,
megváltozik a színe.
Készíts Te is trendi, különleges körmöket vendégeidnek,
tűnj ki a tömegből - alkoss egyedit!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Go T1-es és GO T2-es színnel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Go 62-es színnel és arany pigmentporral készült.

Go 63
Best bordeaux
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kiszerelésű
építő zselék

Új!
Color Gel
színek

– Marylin Monroe

d21

d22

Porcelán hatású minták zseléből.
Nagyon sűrű, szagtalan, formázható díszítő zselé. Könnyedén
készíthető vele virág minta, vagy csipke minta. Fényzselé tetejére használható. Cleanerbe mártott ecsettel vagy az új szilikon
ecsetekkel lehet a kívánt mintát kialakítani. Korlátlan ideig formázható. Fixálásmentesre köt. Fedést nem igényel.
3 új színben: pink, dark pink és gray.
Kötésidő: UV lámpában 2-3 perc
3ml – 1.990,LED lámpában 1-2 perc.

50ml – 7.500,-

COveR BuIlDeR

Új!
3d Forming

gel díszítő
zselé színek

3D Forming Gel továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Dark Pink 3D Forming Gel-el készült.

Új nagy kiszerelésű coverek
8

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új D11 Diamond Gel-el készült.

Cover Flesh Gel Körömágyhosszabbító /
natúr hússzínű
Gyönyörű Cover színárnyalat: A  felkapott lilásrózsaszínbe hajló, hússzínre hangolt, de természetes körömágy színét megőrző új Cover Flesh zselé garantáltan elvarázsolja körmöst és vendégét egyaránt.
Kötésidő: UV-lámpában: 2-3 perc
LED-lámpában: 1-2 perc
Hajlítási idő: UV lámpában 30-35 mp
LED-ben 20-25 mp

50ml – 7.500,-

„Diamonds are
a girl’s best friend”

5ml – 2.200,-

50ml – 7.500,-

Cover Builder Gel Körömágyhosszabbító /
töltéshez fejlesztve
Természetes, körömágy színű, töltéshez fejlesztett
sűrű zselé. A mosolyvonalnál tökéletesen fedő, a köröm tövénél pedig áttetsző 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: 2-3 perc
LED-lámpában: 1-2 perc
Hajlítási idő: UV lámpában 30-35 mp
LED-ben 20-25 mp

Vakító gyémántfényű, apró szikrákat szóró, finom, elegáns zselék makulátlan fedőképességgel. A finoman aranyló és ezüstös
színeket tökéletes fedőképesség jellemzi. Folyékony drágakő,
BrillBird zselébe öntve.
A legnépszerűbb D11-es pezsgő szín, régóta várt arany- és ezüst variációja.

Pink

Dark Pink

Gray

Új 3d forming gel és Diamond gel színek

Cover Pink Gel - Tan Körömágyhosszabbító
/ napbarnított bőrtípushoz
Barnásabb árnyalatú körömágyhosszabbító műköröm zselé, a szoláriumozott, napbarnított és kreol
bőrű vendégekhez. Fedő hatása miatt a mosolyvonalat lenövésmentessé teszi. A hátsó bőrredőnél javasoljuk elvékonyítani, hogy ne keletkezzen lenövési
kontúr.
Kötésidő: UV-lámpában: 2-3 perc
LED-lámpában: 1-2 perc
Hajlítási idő: UV lámpában 30-35 mp
LED-ben 20-25 mp

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm a Cover Builder Gel-el és Pastel Neon Brush&Go zselékkel készült.

A legnépszerűbb
Coverek - új gazdaságos,
nagy kiszerelésben is

Új!
nagy

DIAMOND GEL GYÉMÁNTFÉNY ZSELÉ
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Új színes porcelánok fall/winter

porok
10ml – 1.650,-

Új távlatokat nyit a díszítésben és építésben is a három gondosan válogatott, erősen pigmentált, új porcelán szín.
A  Baby Blue(C78) jól fedő, látványos és kellemes hatást kelt,
akár bézzsel, akár fehérrel kombinálva.
A Military green(C79) nem csak a vagányabb stílusúaknak áll jól,
de remekül használható levél díszítésnél is.
Az Golden Brown(C80) az ünnepek egyik slágerszíne, alapozva a
csipkebogyó színeivel, bordóval, pirossal.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm a One Movement 55, 58 és 59-es színekkel készült.

Új!
porcelán

10

akrilfesték
színek

c79

c80

55 - Military Green

56 - Sky Blue

57 - Dark Mallow

58 - Lilac

59 - Indigo

Új!
Shadow Art Ecset

Új!
Nail art

Podoba Anita kedvence

2.350,-

Új, lehelet vékony, vízben leoldható, teli matricák a BrillBirdnél, többféle
díszítési technikával is kombinálhatóak. Designer Gel-lel, 3D Forming
Gel-lel vagy Transzferfóliával is keretezhetitek. Szuper mutatós minták.

liquid

Új!
One Movement

A további matricákat keresd a webshopban és az üzletekben.

350,-

Új!
BB Nail Stickers

Maximális erősségű és kiemelt UV-szűrő adalékának
köszönhetően garantáltan sárgulást gátló porcelán
folyadék.
Kötési ideje lassabb, így kíválóan alkalmazható kevésbé
gyakorlottak számára az építési technikák elsajátításához, illetve díszítő elemek készítéséhez.
Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm Cover Pink porcelánnal, Clear porcelánnal és Liquid Metal-lal készült.

50ml – 2.800,-

b328

bn-002

bn-078

bn-013

bn-025

a178

Új BrillBird Nail Art

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm a C80-as és T04-es porcelán porokkal és One Movement akrilfestékekkel készült.

c78

Egy mozdulat technikához és hagyományos akrilfestékes díszítéshez is. Elképzelhetetlen mennyiségű pigment-tartalommal,
harmat-vékonyan is kitűnő fedőképességgel, krémes állaggal,
lassabb száradási idővel.
8ml – 750,-
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Új!
Körömnyomda

Clear nyomdafej
990,-

kellékek

Nyomdalakk

Új, kifejezetten nyomdához
ajánlott lakkok, fekete és fehér
színben.

fehér alapon

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új 2-es Gold Chrome porral készült.

1 - Silver

2 - Gold

10 - Antique Light

11 - Rose

5 ml –550,fekete alapon
990,-

Körömnyomda

Új nyomdalemez, az ünnepi
hangulathoz (novembertől).

Lélegzetelállító Chrome pigmentporok
A 2016/17-es ősz-téli szezon legdivatosabb hatása! A Chrome
ezüst és arany után további színek is megjelentek.

14,5x9,5cm – 820,-

Új!
Magic por

fehér alapon

színek

8

9

apró szemcsés

nagyobb szemcsés

8

9

fekete alapon
aranylóan irizáló

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

8 - HolographicMirror

Új!
Chrome

fekete alapon
1.450,-

porok

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Magic por 8-al készült.

fehér alapon

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új 6-os Green Valley Chrome porral készült.

Új!
Tükörfólia

4 - Pink

5 - Scarabeus

6 - Green Valley

7 - Velvet Blue

fekete alapon
1.300,-

1

2

3

Használata egyszerű: fixálásmentes felületre nyagyjából
1 perc köttetést követően belemasszírozzuk a port, majd
fényzselével borítjuk.

Új BrillBird Nail Art

Látványos, praktikus és gyors díszítési módszer a Glass
Foil, avagy tükörfólia. Feltűnő és egyedi körmök készítéséhez ajánljuk.
450,-

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Glass Foil 2-vel készült.

Új BrillBird Nail Art

Lepd meg Te is vendégeidet valódi igazgyöngy hatású körmökkel!
A  Magic termékcsalád két újabb taggal bővült, melyek rendkívül
selymes tapintású, finoman csillogó porok, amelyeket bármelyik
meglévő fixálást igénylő színedre – legyen az zselé vagy bármilyen
Gel&Lac – tudsz használni! Alkalmazható teljes körömfelületen,
480,szabadszélen, de akár csak díszítésként is.
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fehér alapon

Holographic Mirror Effect
Szenzációs hatású Chrome por!
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Gépi manikűr továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Hypnotic 60-as és 64-es színnel készült.

Új!
Csiszolófej

szett
manikűrhöz
Gépi manikűr szett

Készíts tökéletesen gél lakkozott körmöket a vendégeknek! Az új technikával egészen közvetlenül a körömágyhoz tudod a gél lakkot felkenni, így +1
hetet nyerhetsz a következő töltés időpontjáig. A  vendéged pedig látványosabb eredményt kap, mint eddig.
Felhívjuk a figyelmetek, hogy ezt a technikát kizárólag egy tanfolyam elvégzését követően ajánljuk használni a sérülések elkerülése érdekében!

Új!
Határidőnaplók
Két 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.
2.700,-

6.500,-

Poszter

50x70cm – 990,-
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Kápráztasd el vendégeidet elegáns időpontkártyával, melyre mindig feljegyezheted a következő alkalmat, amikor kezeit ismét gyönyörűvé varázsolod.

30,-/db

5 részes szilikonecset szett

Szilikonfejű ecsetek, az új 3D
Forming Gel-hez. A  különböző
ecsetek különböző minták kialakítását teszik lehetővé.

Új!
Poszter és

időpontkártya

1.980,-

Új!
Fém táskák és
Bőröndök

A népszerű, professzionális Cosmo
bőröndök bézs színű változata. A 
kis táska novembertől fehér/ezüst
színben is elérhető.
24x18x12cm – 3.900,37x30x25cm – 19.800,63x37x25 – 37.800,-

Új!
Kiegészítők
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 Hypnotic
gél lakkjaidat, hanem akár színes zseléidet is tárolhatod, rendszerezheted benne.
12.900,-

Új BrillBird kellékek és kiegészítők

Új BrillBird kellékek és kiegészítők

Új!
Ecsetek

Időpontkártya
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Ruha: Bernice Fashion; Smink: Kikl Dorisz Makeup

Új!

brillbird MŰKÖRÖM NAGYKERESKEDÉS- ÉS OKTATÓKÖZPONT
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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

/BrillBirdHungary

brillbird_official
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