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brillbird köszöntő

A KÖRMÖS SZAKMA
ÉLVONALÁBAN!
ALL fOR fAShiON
deSigN!

A brillbird műköröm alap-
anyag márka 2019-ben 
már közel 30 országban 
jelen van, köztük Ameri-
kában, Ausztráliában és 
a tavalyi évtől már a tá-
vol-keleten, taiwanon is 
elérhető a luxus minőségű 
márkánk viszonteladó part-
nerünkön keresztül. büsz-
kék vagyunk rá, hogy egy 
igazán elsőrendű, magas 
minőségű brandet képvise-
lünk, három kontinensen, 
ahol több tízezer szakem-
ber választja a szépségipar 
minden igényét kielégítő 
műköröm márkát.
Ujjunkat folyamatosan az iparág ütőerén tartva vagyunk 
jelen a nemzetközi kiállításokon és szakmai rendezvényeken.
itthon is egyre többen szerettek bele minőségi alapanyaga-
inkba, csodás színeinkbe, legfrissebb innovációinkba.
Magyarországon több mint 50 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 csoma-
golásában 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. tapasztala-
tunk 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 növekedéséhez!

Ungár Katalin
ügyvezető,

brillbird Europe
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brillbird hírek

TÖRZSVÁSÁRLói pROgRAM

Mi díjAzzUk HűsÉGEdEt!
kezd el gyűjteni pontjaidat már a legelső vásárlás alkalmával. 
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

szülinapod alkalmával +10 ponttal ajándékozunk meg, melyet 
akár azonnal beválthatsz 10% kedvezményre!

regisztráció:
brillbird.hu/regisztracio

RefeReNciA SZALON pROgRAM

Csatlakozz hozzánk - 30% kedvezmény továbbképzé-
sekre!
Csatlakozz a referencia szalon Programhoz és kezdő aján-
dékcsomagunk mellett 30%-os kedvezménnyel vehetsz részt 
egynapos továbbképzéseink mindegyikén Ó utcai központunk-
ban. Várunk közénk, ha az általad használt termékek legalább 
80%-ban brillbird termékek, és évente kétszer részt veszel 
továbbképzéseinken.  
nézd meg a brillbird műkörmösöket:
brillbird.hu/mukormos

részletek és jelentkezés:
brillbird.hu/szalonprogram

KedVeZMÉNYeS TOVÁBBKÉpZÉSeK
OKJ-S TANuLóiNKNAK

Ha nálunk szerezted meg az Okj-s bizonyítványod 30% kedvez-
ménnyel vehetsz részt továbbképzéseinken  Ó utcai közpon-
tunkban. Alapvető fontosságú számunkra, hogy volt tanulóink 
magas minőségű munkát adjanak ki kezeik közül, melyet ezzel 
a kedvezménnyel is támogatunk.

tanfolyamkínálat:
brillbird.hu/mukorom-tanfolyam

Továbbképzések
mester oktatókkal

A BrillBirdnél OKJ-t végzett

műkörmösök

30%
vehetik igénybe továbbképzéseinket
Ó utcai központunkban.

kedvezménnyel
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brillbird hírek

MűKÖRMÖS VideóK

Folyamatosan megjelenő új anyagaink, vagy épp a régebbiek 
pontos használatát mutatjuk be nektek egy-egy rövid videóban. 
Ezzel is a minél tartósabb és szebb körmök alkotását szeretnénk 
elősegíteni, mellyel elégedett vendégeitek büszkén térhetnek haza. 
technikai és díszítő videóinkat a www.youtube.com/brillbirdhu, a 
www.brillbird.hu/mukorom-video és a www.mukoromvideo.hu 
oldalakon is megtaláljátok.

BRiLLBiRd KÖZÖSSÉg A fAceBOOKON

OktAtÓink AktíV tÁMOGAtÁsÁVAl
közel 10.000 ember együtt, akik mind a brillbird körmöket szeretik! 
Egy zárt közösség, ahol egymásért vagyunk, oktatóink aktívan se-
gítik a csoportot, megosztják veletek tudásukat, apróbb technikai 
tanácsokkal látnak el, bátorítanak és ösztönöznek a még tökélete-
sebb tudásra. Célunk, hogy egy folyamatosan nyüzsgő csoportot 
alkossunk, ahol a műkörmös szakma egyben szenvedély is, ahol a 
tapasztaltabbak segítik társaikat. 
lépj be a csoportba, keresd a brillbird közösséget!

hOL TALÁLKOZhATSZ MÉg VeLüNK ONLiNe?

instAGrAM, VibEr
instagramon is folyamatosan gyarapodik a minőségi körmöket és a 
brillbird termékeket szerető és használó körmösök tábora. kövess 
minket instagramon vagy oszd meg termékeinkkel készült köröm-
képeidet, hogy mások is láthassák. nyilvános  Viber közösségünk-
ben az elsők közt lehetsz, aki a legfrissebb újdonságokról, akciókról, 
játékokról értesül, de kedvenc körömképeiddel is találkozhatsz itt.

MiNdig VÁRuNK hONLApuNKON

látogassatok el holnapunkra, melynek tartalmát kifejezetten rátok szab-
tuk. Műkörmös hírekkel, újdonságokkal, szakmai cikkekkel, step-by-step 
leírásokkal várunk, megtalálod összes termékünket, akcióinkat, tanfo-
lyamainkat és videóinkat is. Minden egy helyen, könnyen áttekinthető 
rendszerben, hogy mindent megtalálj, ami egy igazi műkörmöst érdekel.

keress minket: www.brillbird.hu

BRiLLBiRd A fAceBOOKON

170.000 ember egy csapatként! kövesd Facebook oldalunkat, 
várunk a legfrissebb hírekkel, újdonságokkal, körömképekkel, nye-
reményjátékokkal, versenyekkel, akciókkal és oktatói támogatással. 
büszkék vagyunk rá, hogy folyamatosan aktív tagjai vagytok ti is 
oldalunknak, egymást segítitek tapasztalataitokkal, tudásotokkal. 
Ha te is elsőként szeretnél értesülni híreinkről, csatlakozz hozzánk: 
www.facebook.com/BrillBirdHungary
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brillbird hírek

OKJ KÉZÁpOLó ÉS MűKÖRÖM ÉpíTő KÉpZÉS
MAgYAR BAJNOK OKTATóKKAL!

rugalmas időbeosztással, hétköznapi, hétvégi és szuperinten-
zív csoportokat is kínálunk a tanulók számára, hogy mindenki 
megtalálja a számára leginkább megfelelőt.  büszkék vagyunk 
rá, hogy egyre többen választanak minket 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!

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

SZAKMAi VeRSeNYeK,
NYeReMÉNYJÁTÉKOK

Aki rendszeresen követ minket az már tudja, hogy az év 
folyamán többször is játékra, versenyre hívunk titeket. 
Újdonság termékeket, képzéseket, ajándékcsomagokat 
nyerhettek. Figyeljétek online platformjainkat, hogy ne 
maradjatok le.

TANuLóiNK, OKTATóiNK -
BüSZKeSÉgeiNK!

nálunk végzett tanulóinkat, oktatóinkat igyekszünk 
támogatni versenyfelkészüléseik során, mivel az ő 
sikereik a mi sikereink is. Egyre gyarapszik a brillbird 
érmek, oklevelek száma, mely nekünk is jelzi, jó úton 
haladunk!

tehetséggondozó programunkról érdeklődhettek az 
Oktatási központban: oktatas@brillbird.hu,
06-30/462-2276 vagy 06-30/548-7139

iNgYeNeS NYíLT NApOK ORSZÁgSZeRTe

Fontosnak tartjuk, hogy az ország távolabbi pontjairra is eljussanak 
képzéseink, bemutatóink, ezért rendszeresen tartunk vidéken 
ingyenes nyílt napokat, melyen bajnok oktatókkal várunk titeket. 
nyílt napjainkon kiemelten fontos az interaktivitás, kérdezhettek 
oktatóinktól, tanácsot kérhettek, tökéletesíthetitek technikáitokat. 
Extra kedvezményekkel, ajándékkal várunk.

A nyílt napokat keresd a www.facebook.com/BrillBirdHungary 
oldalon, vagy a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon.
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nail Camp

NailCamp5 éves a BrillBird NailCamp!
2019-ben 5. alkalommal hívunk titeket egy 
közös táborozásra. Új technikákat tanulnál, 
vagy épp fejlesztenéd a már meglévő tudá-
sod, netán a díszítésben szeretnél új lehető-
ségeket keresni, a brillbird nailCamp-en a 
helyed. Várunk bajnok mester oktatóinkkal, 
szalon és extrém formákkal, a tökéletes sab-
lonfelhelyezési technikával, zselé, porcelán és 
Future Gel- polygel akril zselé- bemutatókkal, 
zselés festéssel, 3d-s díszítésekkel, árnyé-
kolástechnikával, a tökéletes vékony vonal 
titkával és számtalan tippel. A tábor végén 
lehetőség van vizsgázni és technikai, superior 
vagy mester oklevelet szerezni.
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szalon nails premier

szalon

Nail�
Premier

Minden évben kétszer egész napos ingyenes képzésre 
hívunk titeket, ahol nemzetközi bajnok oktatóink tar-
tanak előadásokat a legfrissebb újdonságokkal, tren-
dekkel, technikákkal fűszerezve. Műköröm építő- és 
díszítő bemutatókat nézhettek egész nap kényelmes 
moziszékekből, miközben online élőben kérdezhetek 
az oktatóktól és azonnal érkezik is a válasz!

természetesen kiscsoportos workshopokkal is várunk, 
folyamatosan váltják egymást oktatóink, így testkö-
zelből nyerhetsz bepillantást munkáikba.

„nyitott tégely” asztalainknál zselé és porcelán szí-
neinket, valamint az összes aktuális újdonság ter-
mékünket megnézheted, kollégáink válaszolnak 
használatukkal kapcsolatos kérdéseidre.

A rendezvény helyszínén kedvenc termékeidet és a 
szezon újdonságait is beszerezheted, kiemelt akciók-
kal mindig készülünk nektek és persze az elmaradha-
tatlan ajándékokkal várunk idén is!

TalÁlKOZZUNK BUdapesTeN a
COrviN mOZiBaN!

rÉsztVEVő ViszOntElAdÓink listÁjÁt
HOnlAPUnkOn tAlÁlOd MEG.

inGYEnEs bEMUtAtÓk
20 MÉtErEs MOziVÁsznOn!
mÁr vidéKeN is, TöBB helysZíNeN!
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BOuNcY
cOVeR BuiLdeR geLúJ!

természetes körömágy színű, tökéletesen fedő zselé, mely alkalmas 
akár a teljes köröm megépítésére vagy a körömágy-hosszabbítás teljes 
magasságában történő megépítésére. kifejezetten sűrű zselé, mely nem 
mozdul el a helyéről, mégis könnyedén formázható, puha állagú. tökéletes 
választás körömágy magasításos technikához, állagának köszönhetően 
precízen kiépíthető a magasítás akár egyszerre több körmön is.
 
tapadása kifogástalan, tartós körmök készíthetőek vele, nem törik és 
mivel nem éget, így hamar vendégeid kedvence is lesz!
 
kötési idő: UV lámpában 3 perc

lEd lámpában 2 perc

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

dark

light

A köröm Bouncy Cover Builder (Light) Gellel készült.

KeReSd NYÁRTóL!

NeM ÉgeT!

lighT



13

oldal jelölő

tökéletes fehér színű, vékonyabb francia 
mosolyvonal pontos és gyors kialakításához 
fejlesztett lágy, de ugyanakkor stabil anyag, 
nem folyik be a sáncokba. nem bőrösödik, 
és nagy kopásállóság jellemzi. Felviteléhez 
0-s vagy 0 long ecsetet ajánlunk. Megerő-
sített géllakkos és épített köröm felületi 
festéséhez is használható.
ragacsosra köt, fedést igényel.

kötési idő: UV lámpában 2 perc
lEd lámpában 1 perc

szupervékony és egyenletes vonalak 
húzásához, geometriai formák, pók-
háló hatás kialakításához, 3d hatású 
vonalas motívumok kialakításához 
használd a spider Gel-t. sűrű állagú, 
nagyon rugalmas anyag, garantáltan 
nem szakad el. Használata könnyen 
elsajátítható, pontozótű  segítségével 
az anyagot tedd le a kiindulópontba, 
ahonnan gyors és határozott mozdu-
latokkal alakítsd ki a mintát.  Épített 
és géllakkos köröm felületére is hasz-
nálható. Fixálásmentes.

kötési idő: UV lámpában 3 perc
lEd lámpában 1,5 perc

5ml – 1.990,-

3ml – 1.850,-

fReNch
pASTA geL

SpideR geL

úJ!

úJ! blaCk

white

A köröm Hypnotic 68-as alapra French Pasta Gellel készült.

A köröm Spider Gellel készült.
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A köröm Go 98-as és 101-es Brush&Go zselével készült.

A köröm Go 99-es és 103-as Brush&Go zselével készült.

ÉlEttEl tEli, rAGYOGÓ zsElÉ színEk!

Egy rétegben is kiválóan fedő, fixálásmentes, extragyors zselé, 
melyet akár alap és fedőréteg nélkül is használhatsz. Ultra 
magas pigment tartalma segít a kiemelkedő színintenzitás 
elérésében.
 
kötési idő: UV lámpában 2 perc

lEd lámpában 1-2 perc

3ml – 1.750,-
4,5ml – 2.200,-

BRuSh&gO geL
SZíNeKúJ!

GO 98

GO 99

GO 100

GO 101

GO 102

GO 103
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A köröm 19-es Designer és 13-as 3D Forming Gellel készült.

Extra pigment tartalmú, mozdulat-
lan díszítőzselé, melynek tökéletes 
sűrűsége lehetővé teszi a minta 
aprólékos kialakítását. Egy vékony 
réteg is elegendő belőle a kifogásta-
lan fedéshez, de akár kontúrozáshoz 
is használhatod. Fixálásmentes.
 
kötési idő: UV lámpában 3-4 perc

lEd lámpában 1-2 perc

3d motívumok kialakítására, virágok és csipkeminta 
formázásához a legkiválóbb zselé. Cleaneres ecsettel, 
korlátlan ideig formázható anyag, melynek fixálásra 
és fedésre sincs szüksége.
 
kötési idő: UV lámpában 2-3 perc

lEd lámpában 1-2 perc

3ml – 1.890,-

3ml – 1.990,-

deSigNeR geL
SZíNeK

3d fORMiNg geL
SZíNeK

úJ!

úJ!

20 PUrPlE

21 nUdE

19 MilitArY
green

10 iVOrY

11 PEACH

12 bUrGUndY

13 nEOn YEllOw

14 tUrqUOisE
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állandó 20% kedvezmény!

káprázatos új színekkel jelentkezik 
A lEGnÉPszErűbb GÉllAkk CsAlÁdUnk.

A Hypnotic gel&lac-kokban mindent megta-
láltok, amit a géllakkokban kerestek:

tökÉlEtEs kEnHEtősÉG
•

Csíkozásmentesség
•

ExtrA tArtÓssÁG
•

kopásmentesség
•

sűrű ÁllAG
•

rEndkíVüli PiGMEntÁltsÁG
•

HOzzÁ tArtOzÓ AlAP- És FEdőlAkk
(HYPnOtiC GEl&lAC bOnd És tOP)

•
színAzOnOs dEkOrAtíV üVEGEkbEn

kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
lEd lámpában 1-2 perc

Valódi telitalálat ez a készlet, min-
den színe igazi vendégkedvenc, 
alapdarab, mely a szalon polcainak 
elengedhetetlen kelléke.

A készlet tartalma:
Hypnotic 102, 103, 104, 105

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

hOLidAY hYpNOTic 
geL&LAc KÉSZLeT

hYpNOTic geL&LAc
SZíNeK

úJ!

úJ!
101

102

103

104

105

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

4x4ml – 

A köröm Hypnotic 106-os gél lakkal készült.

106
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AlAPkÉszlEt lEd lÁMPÁVAl!

Hypnotic  Gel&lac kezdőkészletünk 
a legújabb, professzionális alapanya-
gokat tartalmazza, hogy tökéletes 
körmöket készíthess. A készletben 
minden megtalálható a géllakkozás 
elkezdéséhez.  A köröm előkészítésé-
től kezdve, a tökéletes alapot és fe-
dést biztosító géllakkokig, a minden 
brillbird alapanyagot kötő lámpán 
keresztül. sőt 3 örök klasszikus színt 
is tartalmaz készletünk.

A kÉszlEt tArtAlMA:
nail Prep 15ml
Primer 2 15ml
Hypnotic bond 4ml
Hypnotic top 4ml
lEd Pro Max UVlEd lámpa
Hypnotic Gel&lac 31, 62, 64 4ml
Cleaner wipes 100 db
brill File 100/180
brill buffer
bőrfeltoló kaparó
narancsfa pálca
Portalanító kefe - kicsi
strawberry kiss parfümolaj 8ml

26.040,-

hYpNOTic geL&LAc
STARTeR KiTúJ!
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úJ!
különleges üveghatású géllakk melyet 
használhatsz önállóan vagy akár külön-
féle alapszínekre is. dobd fel meglévő 
géllakkjaidat vele, és hozz létre egy 
teljesen új hatást. Áttetsző, üveges 
textúrája magával fog ragadni. teljes 
felületre vagy díszítésként is alkalmaz-
hatod. rugalmas, oldható.
 
kötési idő: UV lámpában 3-4 perc

lEd lámpában 2-3 perc

őrült vidám színeket hoztunk nektek, 
melyek mindig feldobják a hangulatot. 
káprázatos tengerzöld, lágy sárga és 
neonkorall szín vár rád, hogy kipróbáld.

Fixálásmentes
―

könnYEn OldHAtÓ
―

tökéletes Fedés
―

AkÁr AlAP- És FEdőrÉtEG
nÉlkül is HAsznÁlHAtÓ

kötési idő: UV lámpában 2 perc
lEd lámpában 1-2 perc

5ml – 2.280,-

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

TiffANY geL&LAc
üVeghATÁSú gÉLLAKK

BRuSh&gO geL&LAc
SZíNeKúJ!

ti1 blUE

ti2 nEOn Pink

ti3 yellow

ti4 green

GOGl 91

GOGl 92

GOGl 93

A köröm 91, 92 és 93-as Brush&Go gél lakkal készült.
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oldal jelölő

chrome red
pigment

pink unicorn
powder

Mély fémes tónusú piros csillogó körmö-
ket varázsolhatsz pillanatok alatt! Csak 
dörzsöld fixálásmentes felületbe az új 
Chrome red port és zárd fedőfénnyel.

legkedveltebb króm porotokat új árnyalatban is 
elhoztuk nektek, már rózsaszín hatású unikornis 
körmökkel is meglephetitek a vendégeiteket.

1.450,-

2.650,-

chROMe
pOROKúJ!

A köröm Pink Unicorn porral készült Go 70 és 73-as alapra.
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oldal jelölő

kéztámaszos porelszívó kétkezes kivitelezésben. 
Műbőr bevonatú, párnázott, hogy a vendéged ké-
nyelmét maximálisan szolgálja. kifinomult design 
jellemzi, fém hatású szegélyeivel, lekerekített for-
májával a szalon éke lehet.

tartozék: 2 db porzsák

teljesítmény: 25w

13.950,-

eLegANT
pOReLSZíVóS KÉZTÁMASZúJ!

ragyogóan tiszta nyomdalemezek pillanatok alatt. 
Egyáltalán nem mattítja azok felületét, így csillogóak 
maradnak hosszú időn át. Enyhe citromos illatú.

kifinomult esküvői- és csipkemin-
ták az ízléses és elegáns körmök 
elkészítéséhez.

nyomdalemezeid és matricáid rendezett tárolására kiválóan al-
kalmas album, lapozható belső tokokkal, hogy könnyedén átlásd 
te és vendéged is a lemez- és matrica mintákat. kis helyen elfér, 
ugyanakkor bőven van hely benne, 40 db tartóbéléssel.
Mérete: 8,5 x 14,5cm

nyomdalemez
tisztító folyadék

nyomdalemez

nyomdalemez
tartó

100ml – 750,-

750,-

1.380,-

NYOMdA
KeLLÉKeKúJ!

wedding design

MÁJuSTóL!
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oldal jelölő

Francia mosolyvonal, hosszú vonalak, díszí-
tések megrajzolására kifejlesztetett ecset, 
9mm hosszúságú, nagyon vékony, szintetikus 
szőrrel. 

sablonvágásra kifejlesztett olló, könnyen 
kézre áll, kialakításának köszönhetően 
precízen vezetheted a vágásnál.

390,-

1.850,-

VONALZóS
ReSZeLő

KeRÁMiA heNgeR
cSiSZOLófeJ - exTRAeRőS

0 LONg ecSeT

úJ!

úJ!

úJ!

úJ!

180/180-as körömreszelő extra 
vonalzóval. A milliméter beosztás 
segít, hogy tökéletesen egyforma 
körmöket készíthess, megkönnyíti 
az építés és a reszelés folyamatát 
is, vonalzód mindig kéznél lesz, így 
időt takaríthatsz meg.

Extraerős henger kerámia csiszolófej, vésésének köszönhetően 
tökéletesen távolítja el az anyagot, nem porlasztja azt. Hőkép-
ződés nélkül dolgozhatsz vele.

1.450,-

SABLONVÁgó
OLLó

7.690,-
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oldal jelölő

A Callus softener spray kíméletes 
bőroldó, mely a bőr legfelső hám-
rétegét puhítja. Enyhén kék színű 
folyadék, ami nedvesen tartja a bőrt 
a pedikűrözés teljes folyamat alatt.

kellemesen radírozó és hidratáló hatású olajos-sós bőrradír. Cit-
rom-lime olajtartalma és a radírozó szemcsék frissítik és serkentik a 
véráramlást, tisztítják a bőrt és megnyitják a pórusokat, hogy a tápláló 
olajok szabadon a bőr mélyebb rétegébe áramolhassanak. Akár otthoni 
utókezeléshez is ajánljuk két pedikűröztetés között.

kétoldalú sarokreszelő egyik oldalán finomabb, másik 
oldalán durvább szemcsézettségű felületet találtok, így 
a pedikűrözés teljes folyamatában a bőr állapotának 
megfelelő felületet tudjátok használni.  Fém felületének 
köszönhetően könnyedén fertőtleníthető, ergonomikus 
nyele pedig kényelmes fogást biztosít a szakember szá-
mára. Otthoni használatra is kiváló.
Mérete: 25 x 3,5 cm

íves végű körömreszelő, praktikus kiala-
kításának köszönhetően a köröm hosszát 
és vastagságát is egyszerre tudod eltávo-
lítani. Felülete fertőtleníthető. szükség 
esetén akár a bőr reszelésére is használ-
ható, a kétoldalú sarokreszelővel történt 
előkészítés után.
Mérete: 15,5 x 1,9 cm

zöldes színű, enyhén rozmaringos illatú bőr- és körömoldó 
hatású folyadék. Használd tyúkszem, körömsarok, benőtt 
köröm kezelésére, úgy hogy a kezelendő felületre csep-
pentesz belőle. A folyadék felpuhítja a felületet lehetővé 
téve a kezelést.

pediKűRÖS
TeRMÉKeKúJ!

callus softener
spray

salt oil
scrub

callus remover
drops

30ml – 550,-
200ml – 1.850,-

200ml – 2.900,-

30ml – 1.200,-

kétoldalú
sarokreszelő

2.950,-

lábköröm
reszelő

1.200,-
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future gel

gyorsabb építés, pontosabb, könnyedebb munka az új hib-
rid alapanyaggal a future gellel. Készíts vele francia kör-
möt, babyboomer körmöt, vagy akár építsd meg a teljes 
körmöt future gellel. Könnyed és tartós építést biztosít. 

Előnyei:
- egyáltalán nem éget
- egyáltalán nem mozdul el, így lámpázás nélkül akár egy-
szerre az 5 köröm is elkészíthető, tölthető
- erős szőrű Cleanerbe mártott porcelán ecsettel for-
mázható
- 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

future gel
Polygel, AKril zselé
A zselé és a porCelán jó tulajdonságai
egy terméKben

Future gel technikai
tanFolyamainkat

keresd továbbképzési
tájékoztatónkban!

Technikai videó

27ml - 4.990,-

clear, white, cover builder, 
latte és clear pink színekben

A köröm Future Gel Clear, Cover Builder és White Builder Gellel készült.
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átlátszó építő zseléK

sűrűsége és ereje miatt a hosszú és vékony körmök stabil 
megépítéséhez 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.

uniq
uniKális, KiVételes 
minőségű zselé

hArD gel
sűrű, reszelésKönnyített,
Clear építő zselé

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

Előnyei:
- alacsony hőképzéssel jár
- 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 – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

iron gel
sárgulásmentes,
sűrű építő zselé

vásárlóink
kedvence!

tartós, színélénkítő, sűrű építőzselé, jól hajlítható, köny-
nyen, gyorsan reszelhető. a brillbird sűrű építőzseléjének 
különleges, átlátszó, halványrózsaszín színe élénkebbé va-
rázsolja a körömágyat, de a fehér véget mégsem színezi 
el. sűrűsége miatt könnyen kezelhető, ideális a gyors és 
pontos munkához a szalonokban, de akár versenyeken is. 
Melegben sem folyik el, mégis könnyedén terül.

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

BB tipp: BrillBird mester okta-
tóink főként gyors borításhoz 
ajánlják. Ha ezzel készítesz ala-
pot, akkor egy kitörölt ecsettel 
töröld át a felületét.

A köröm Hard, Cover Builder és Lux White Gellel készült.

szalonkedvenc
bestseller építő

iron gel minőség,
unikális sűrűség

csúcsminőség!
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átlátszó építő zseléK

speciális szálerősítéssel kombinált építő zselé. a kezdők is 
könnyen készíthetnek vele törés- és felválásmentes kör-
möket. nem hajlítható, így elsősorban rövidebb szalonkör-
mök 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.

sAPPhire gel
zafír – az erő és
tapadás zseléje

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

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.

guM gel
a rugalmasság zseléje

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.

iCy gel
építő zselé

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.590,-
50ml – 8.290,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

A köröm Icy Gellel készült.

jeges építőzselé
egyáltalán nem éget!

rugalmasság és
tartósság

színtiszta erő és
garantált tapadás
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franCia építő zseléK

Üvegszerűen rózsaszín, átlátszó építő zselé, mely leggyak-
rabban a Cover pink zselé fölé és mögé kerül a színek ösz-
szehangolására és a hátsó lenövés elmosására.

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

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

pinK gel – glassy
rózsaÜVeg – Víztiszta
rózsaszín építő

Az enyhe körömhibák lefedésére és szép, rózsaszín kör-
mök építésére 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.

pinK gel – milKy
tejes pinK – enyHén
fedő rózsaszín építő

természetes, körömágy színű, töltéshez fejlesztett sűrű 
zselé. a mosolyvonalnál tökéletesen fedő, a körömtövé-
nél 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 3 perc, led-ben 2 perc. 
Hajlítási idő: uV lámpában 30-35 mp, led-ben 20-25 mp.

teli köröm építésére kiváló, tökéletes állagú, lágy, de 
ugyanakkor nem folyik el. A tapadása kifogástalan, tartós, 
nem törik, alacsony hőképződését a vendégek is kedvelni 
fogják.  Használd kétféle színváltozatban, bőrtónustól füg-
gően.

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

CoVer builder gel
Körömágy színű zselé

bounCy CoVer 
BuilDer gel
KiVáló rugalmasság
és tapadás egyben

cover
builder

milky glassy

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-
50ml – 9.990,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.690,-
50ml – 8.290,-

Te
ch

ni
ka

i v
id

eó

keresd nyártól dark 
árnyalatban is!

új!

DArK

ragyogó rózsaszín,
hibátlan körömágy

teljes köröm építésre, 
töltésre és

hosszabbításra is kiváló

a szalonok legújabb
kedvence lesz!

a profik trükkje a
láthatatlan lenövéshez!

light
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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 pig-
ment tartalma kiváló fedést biztosít.

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

nude builder gel
teljes KöröM 
fedéséHez Kifejlesztett 
bőrszínű építő zselé

A lilásrózsaszínbe hajló, hússzínre hangolt, de a természetes 
körömágy 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.

CoVer flesH gel
KörömágyHosszabbító
natÚr HÚsszínű

természetes krémes színű nude zselé, körömágyhosszab-
bításhoz vagy akár a köröm teljes fedéséhez.
Új generációs, sűrű körömágyhosszabbító zselé, mely az 
iron zseléhez hasonlóan rendkívül jól formázható, segít-
ségével könnyedén kialakítható a tökéletes mosolyvonal.
rendkívüli fedőképesség, ideális sűrűség jellemzi.

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

forming CoVer
BuilDer gel
sűrű, formázHató
KörömágyHosszabbító

forming
new shade nude

flesh

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

BB tipp: Hajlítható, így tökéletes 
választás, ha visszafogottabb 
vendégeink kezét egy jól meg-
választott formával szeretnénk 
kecsesebbé tenni.

A köröm Nude Builder Gellel készült.

körömágyhosszabbító 
zselé profi körmösöknek

a legtermészetesebb
körömágyszín
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franCia építő zseléK

természetesebb hússzínű, jó fedőképességű körömágy-
hosszabbító 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.

CoVer pinK gel
HÚsszínű
KörömágyHosszabbító

Barnásabb árnyalatú körömágyhosszabbító zselé, a szolá-
riumozott, napbarnított és kreol bőrű vendégekhez. fedő 
hatása miatt a mosolyvonalat lenövésmentessé teszi. A 
hátsó bőrredőnél javasoljuk elvékonyítani, hogy ne kelet-
kezzen lenövési kontúr.

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

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

CoVer pinK gel – 
tan
KörömágyHosszabbító
napbarnított

a népszerű Cover pink zselék gyöngyházas fényű, csillogó 
változata. 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.

CoVer pinK gel –
Brill
gyöngyHáz-Kristályos
KörömágyHosszabbító

tan

brill

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

A köröm Icy, Cover Pink Tan és White Builder Gellel készült.

természetes
rózsaszín

a legnépszerűbb
körömágyhosszabbítónk

szolid gyöngyházas
ragyogás
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franCia építő zseléK

A babyboomer körmök divatja töretlenül hódít európá-
ban és világszerte. ezzel a tejfehér zselével illetve egy 
körömágyhosszabbító színnel könnyedén készíthettek ti 
is babyboomer körmöket. Készíthető vele továbbá úgy-
nevezett „tejes francia köröm”: amikor 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.

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

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

lAtte gel
tejes zselé

white Delux
BuilDer gel
Könnyen átKötő, HófeHér
építő zselé

latte gel

white delux

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-
50ml – 8.290,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

a legideálisabb sűrűség és árnyékmentes textúra mellett 
a maximális 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.

white BuilDer gel
éles mosolyVonal építő
totál feHér

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

A köröm Latte és Nude Builder Gellel készült.

babyboomer körmök
alapja

tökéletes fedés a
határozott

mosolyvonalért!
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franCia építő zseléK

tökéletes fehér színű, francia mosolyvonal pontos és gyors 
kialakításához fejlesztett lágy, de ugyanakkor stabil anyag, 
nem folyik el, nem terül magától. nem bőrösödik, és nagy 
kopásállóság jellemzi. felviteléhez 0-s ecsetet ajánlunk. 
megerősített géllakkos és épített köröm felületére is egy-
aránt használható. ragacsosra köt, fedést igényel.

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

minden eddiginél fehérebb, ideális sűrűségű, maximális 
pigmentáltságú zselé a tökéletesen árnyék- és foltmentes 
munkához. Kitűnő választás szalonmunkához, de verse-
nyeken is a győzelem kulcsa lehet.

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

frenCH
PAstA gel
zselé és  géllAKKos
felületre is

lux white
éles mosolyVonal építő
luxus fehér

lágy, ecsetes, ultra-fehér, fixálás-
mentes zselé felületi díszítésekhez. 
rendkívüli pigmenttartalmának kö-
szönhetően rendkívűl jól fed, így vé-
konyan kell használni. 

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

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

snow wHite
paint gel

eCsetes HófeHér zselé

lux white

5ml – 1.990,-

15ml – 3.250,-

5ml – 1.990,-
15ml – 3.190,-

A köröm Future Cover Builder és White Delux Builder Gellel készült.

a versenyzők választása:
ragyogó fehérség!

kulcs a gyors és könnyű
francia mosolyvonalhoz

ultra-fehér
ecsetes zselé
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eCsetes építő gél laKK

Könnyen használható, a tégelyből nem 
folyik 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 körömnek. raga-
csosra 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.

nude builder
gel&laC

eCsetes építő gél laKK

Készítsd elő a körmöt: mattítás 
finom bufferrel, spray prep és 
Primer2 felvitele.

használj Bond gelt alaprétegnek, 
köttesd kombinált lámpában 30 
másodpercig, uV-ban 2 percig.

Kenj fel egy réteg nude builder 
gél lakkot, köttesd kombinált 
lámpában 30 másodpercig vagy 
uV-ban 2 percig.

a nude builder gél lakkot úgy 
akalmazd, mintha C-ívet építe-
nél 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

8ml – 2.480,-

A köröm Nude Builder gél lakkal készült.

oldható építő,
ecsetes gél lakk
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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, 
minimális ragacsos réteggel.
szabadszélhez átlátszó alapréteggel, teljes magasságban 
betölthető 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.

cb 01
baby pink

cb 02
sky blue

cb 03
neonpink

cb 04
red

cb 05
turquise

cb 06
eggplant

cb 07
black

az előkészített körömre 
a sablont a kívánt for-
mához illően helyezem 
fel.

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

Alapréteget készítek 
iron géllel, majd kis 
köttetés után hajlítom.

Vékony, szabadszéli alapré-
teget készítek, villámköttetés 
után C ív hajlító és megtartó 
csipesszel hajlítom.

C ív megtartó csipesszel 
tovább köttetem.

C ív megtartó csipesszel to-
vább köttetem.

Color builder géllel fel-
töltöm a szabadszélt, 
köttetem, fixálom, majd 
formára reszelem.

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

A teljes körmöt felépítem 
Color builder géllel egy lé-
pésben, majd köttetés után 
átreszelem.

franCia Köröm KörömágyHosszabbítással

full Color builder teCHniKa

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

Color builder gel
step by step

5ml – 2.200,-

a color builder
technikai tanFolyamot 

megtalálod
honlapunkon:

brillbird.hu/mukorom-tanfolyam

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

A köröm CB 05-ös Color Builder Gellel készült.
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előKészítő folyadéKoK

zsírtalanító és vízelvonó előkészítő 
folyadékunk minőségén nem, azon-
ban kiszerelésén változtattunk, azt 
utazásbiztossá tettük.

Előnyei:
- erős zsírtalanító és tisztító hatás

zsírtalanító, vízelvonó és Ph-kiegyen-
lítő előkészítő folyadék ecsetes kisze-
relésben. primer használata előtt meg 
kell száradnia.

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

zsírtalanító és vízelvonó előkészítő 
folyadék. Alkalmas a vendég és saját 
kezünk fertőtlenítésére a műkörmöm-
építési folyamatot megelőzően. 
Megkönnyíti a sablon felhelyezését 
izzadó kezű vendégek esetén.

Előnyei:
- finom, egyenletes permetezés, taka-
rékosabb használat
- utántölthető, a csinos tégelyt csak 
egyszer kell megvenni
- kis helyigény és súly

sPrAy PreP
pumpás

előKészítő spray

sPrAy PreP
refill

előKészítő folyADéK
utántöltő

nail prep
eCsetes

KörömelőKészítőelőkészítés

1X1 

A töKéletes tapadás
érdeKében

1. bőrfeltolás, kaparás
2. Bolyhozás
3. nail prep vagy spray prep
4. Primer 1  - nagyon vékonyan hasz-
náld, várd meg míg bemattul, bőrhöz 
nem érhet
5. Primer 2  - kend nagyon vékonyan
6. Bond gel  - kend vékonyan, majd 
lámpázd 2 percig

Következhet az építés...

50ml – 1.290,- 100ml – 1.590,-
400ml – 3.990,-

15ml – 990,-

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.

zsírtalanítás és
vízelvonás egyben

gazdaságos
kiszerelés

használd minden
előkészítésnél!
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előKészítő folyadéKoK

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

Előnyei:
- nagyon erős ragasztó hatás
- savmentes

primer 2 –
aCid free
saVmentes primer

erős vízelvonó hatással segíti a zselék 
és porcelánok tapadását. Problémás 
körmöknél a primer 2 előtt kell hasz-
nálni, 20 másodperces száradását 
megvárva. Vékonyan kell kenni.
savtartalma miatt bőrhöz semmikép-
pen nem érhet!

Előnyei:
- a körömrétegekből mélyen elvonja 
a vizet
- problémás körmöknél segíti a ta-
padást

primer 1 – aCid
és primer Ceruza

sAVAs PriMer

15ml – 1.890,-
ceruza – 1.390,-

15ml – 1.990,-

savas
előkészítő

szupererős
ragasztóhatás
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AlAPzseléK

step by step
VideóK gyűjteménye

a muKoromVideo.Hu-n!

A hypnotic gel&lac Bond gel épí-
tőzselé alá is tökéletesen használható. 

A hypnotic gel&lac családhoz ki-
fejlesztett alap, mely rendkívül jó 
tapadást biztosít, és 3 héten keresz-
tül felválás- és levegősödésmentes 
körmöket garantál. Különlegessége, 
hogy tapadása ellenére mégis minden 
eddiginél könnyebben oldható.

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

HypnotiC
gel&laC bond

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

használd műköröm
építésnél is!

egy sikerfejlesztés a problémás kör-
mökhöz 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 prob-
lémás körmű vendégeknél; kezdő 
szakembereknek
- 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.

bond gel
ragasztózselé

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

univerzális alap
- a tapadás titka -
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CleanereK

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

Előnyei:
- kevésbé mattít
- gazdaságos, nagy kiszerelésben is

Cleaner
fixáló folyadéK

a megbízható, brillbird Cleaner vaní-
lia illatú változata, így amellett, hogy 
eltávolítja a zselé- és gel&lac körmök 
felületén keletkező ragacsos réteget 
és visszaadja a köröm fényes csillogá-
sát, a vendégeket is elvarázsolja édes 
illatával.

gyöngyvirág illattal töltheted meg 
szalonod, ha a BrillBird új virág illatú 
Cleaner, fixáló folyadékát használod.
eltávolítja a körmök felületéről a ra-
gacsos réteget, visszaadja a köröm 
fényes csillogását.

illatosított
Cleaner
fixáló folyadéK

illatosított
Cleaner
fixáló folyadéK

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

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

50ml – 780,-
100ml – 1.400,-

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

A köröm Future Gellel készült.

magas fény és kellemes 
gyöngyvirág illat

magas fény és
kellemes vanília illat

magas fény
egyetlen áttörléssel
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fényzseléK

univerzális fényzselé, mely tökéletes 
választás zselé, porcelán vagy akár gél 
lakk körmök felületére is.

Előnyei:
- sűrű állagú
- három hétig védi, rugalmasítja, fé-
nyesen tartja a körmöt
- könnyen oldható
- elég egyetlen réteg, nincs szükség 
fixálásra

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
led lámpában 30mp

extrA toP
fixálásmentes

uniVerzális fedőfény

15ml – 3.700,-

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

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
led lámpában 30mp

MAtt extrA toP
fixálásmentes

uniVerzális
matt fedőfény

8ml – 2.800,-

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

zselés és géllakkos
körmök tetejére is!

zselés és géllakkos
körmök tetejére is!
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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

top mani gel
fixálós, átlátszó,

oldHató fényzselé

TOP

a legegyszerűbben, leggyorsabban 
alkalmazható tükörfényes, fixálást nem 
igénylő fényzselé immár selyemfény 
hatással. A zselé és porcelán szín nem 
változik, azonban 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

ez az effekt fényzselé a legendás BB 
brill top gel fixálásmentes, átlátszó 
szuper-fény zselé holografikus ró-
zsaszín 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

Brill toP silK
fixálásmentes

selyemfény zselé

Brill toP
Holo pinK gel

fixálásmentes
gyémántfény

silkHOlO
PiNk

a legegyszerűbben, leggyorsabban 
alkalmazható és legfényesebb lezáró 
fényzselé. Csak vékonyan szabad 
kenni. zselé és porcelán 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

Brill toP gel
fixálásmentes fény

15ml – 2.980,- 5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

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. 

oldható,
mégis tartós!

eXtra csillogás

kopásálló tükörfény
gyorsan, egyszerűen

selymes,
lágy fény

a szakma
kedvence!
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fényzseléK

A vendégeid imádni fogják új, sötétben 
világító fényzselénket, mellyel már 
nemcsak nappal, de éjjel is gyönyör-
ködhetnek körmeikben!
Magas foszforeszkáló pigment tar-
talma miatt használat előtt felrázandó.

Kötési idő: uV lámpában 2-3 perc

magiC nigHt
toP

sötétben Világító fényzselé

univerzális, mivel bármilyen felületen, 
azaz zselé, porcelán vagy gel&lac felü-
leten is könnyen alkalmazható. rövid 
idő alatt bármely felületet tökélete-
sen csillogás mentessé, azaz mattá 
varázsolhatsz. leoldható, így gel&lac 
körmök esetén is tökéletes választás. 
a brillbird matt fedőzseléje rendel-
kezik a fedőzselék elengedhetetlen 
tulajdonságaival, azaz nem tompítja 
az eredeti színt – azok ugyanolyan 
élénkek maradnak. 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

matt finisH gel
fixálós

matt fedőfény

a brillbird fixálást igénylő fényzseléje 
vastagon kenve is könnyen átköt, és a 
ragacsos réteg letörlése után előtűnik 
a fényes, kristálytiszta réteg, mely min-
den műkörmöt élettel telivé varázsol.

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

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

top finisH gel
fixálós fény ‒ Vastagon KenHető,

sárgulásmentes

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

5ml – 1.950,-
15ml – 2.980,-

8ml – 2.800,-

A köröm Magic Night Top fényzselével készült.

vastagon kenhető,
magasfényű

matt hatás
bármilyen felületen

fiXálásmentes, oldható,
rugalmas fény
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építő zselé KészleteK

Készletünkben egyszerre mind az 5 future gel-hez hozzájuthatsz és 
elkészítheted a tökéletes future gel körmöket. A baby boomer vagy a 
klasszikus francia körmöt kedveled, esetleg cover builderből alkotnád 
meg az egészet? a future gel készletben Clear, Cover builder, white, 
Clear pink és latte színű építőzseléket találsz.

future gel test Kit
te próbáltad már a future gel
polygél, aKril zseléinKet?

5 x 3ml – 5.950,-

• Clear • Cover Builder • White •
• Clear Pink • latte •

a zselé és a porcelán tulajdonságait ötvöző polygel akril 
zselében mindent megtaláltok, amit szerettek: a korlátlan 
formázhatóság, nem éget, nem folyik, könnyen reszelhető, 
gyorsan és pontosan kialakítható vele a kívánt forma, így 
még a reszelésre fordított idő is minimálisra csökken.

Kezdő és gyakorlott szakemberek számára is egyaránt töké-
letes választás lehet, ha meg szeretnék tapasztalni a future 
gel nagyszerűségét. szalonmunka során és versenyeken is 
egyaránt megállja a helyét és sikereket hoz!

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 három építő 
zselé tesztkészletet, hogy kipróbálhassátok minőségi alapanyagainkat. 
dolgozzatok bajnok alapanyagokkal a szalonmunka során is; vendégeitek elégedettsége egyben a ti sikeretek záloga!

bb építő zselé készletek - test kit
“a nagyszerűség próbája – féláron”

A köröm Future Gellel készült.
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építő zselé KészleteK

sapphire tesztkészletünket bátran ajánljuk akár kezdő körmösöknek is, 
akik könnyedén készíthetnek vele felválásmentes – és a speciális szá-
lerősítésének köszönhetően – törésmentes 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 kon-
túros 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

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-hosz-
szabbító zselénk  a Cover tan gel került, mellyel könnyedén készíthető 
el a lenövésmentes mosolyvonal. fehér építő zseléink közül legújabb, 
minden eddiginél fehérebb, maximális pigmentáltságú építő zse-
lénkre, a lux white zselére esett a választásunk, mely kitűnő szalon-
munkához, 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.

sAPPhire gel test Kit
erő és tapadás 
szalonHosszra HangolVa!

iron gel test Kit
VersenyszínVonal 
szalonKörnyezetben!

A készlet értéke kb. 7.000,-

Ára csak 3.500,-

A készlet értéke kb. 7.000,-

Ára csak 3.600,-

tan

tan lux white
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építő zselé KészleteK

gyönyörű csomagolású, kedvező árú 
zselé kezdőkészletünk minden szük-
séges kelléket tartalmaz a zselés épí-
tés megkezdéséhez.

4 népszerű szín a Csomagban!

gel basiC Kit
zselé AlAPKészlet

20% KEdvEzMéNNyEl

A készlet értéke 42.400,-

helyett mindössze: 33.920,-

nail prep 
- 15ml

iron gel
- 5ml

Cover tan gel 
- 5ml

white Builder 
gel - 5ml

Primer 1. 
- 15ml

Primer 2. 
- 15ml

Brill top 
gel - 5ml

Bond gel 
- 5ml

Portalanító
kefe

epres
körömágy ápoló 

olaj - 8ml

sablon - 30db

Cleaner - 50ml

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

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 al-
mond 15ml • bb profi bőrfeltoló-kapró • manikűr kaparó • tipvágó • 
bőrvágó olló • Körömvágó olló • 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

műKöröm alapKészlet

színes zselé
- 5ml

Brush&go gel
- 3ml

tan
go 1

c 06 c 60

b 20

68.100,- helyett 

Csak! 62.100,- / készlet

reszelő 150/150

Brill buffer

reszelő 180/180

profi bőrfeltoló-kaparó

narancsfa pálca

4-es zselés ecset

törlőlap minta

Vogue uV lámpa - 2x9w
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Brush&go gel

a brush&go zselék ultra-magas pig-
menttartalmuknak köszönhetően 
egy rétegben kitűnően fednek, mégis 
könnyedén fényesre kötnek, így nincs 
szükség fényzselé használatára és 
fiXálásra sem!

VarázsoljatoK bámulatos KörmöKet Vendé-
geiteKneK Harmadannyi idő- és anyagráfor-
dítással! VálasszátoK 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.

brush&go 
gel

„felKened és Kész”
színes zseléK

egyetlen rétegben
töKéletesen fed

töKéletes Választás
zselés díszítéseKHez

fixálásmentes

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

A köröm Brush&Go Go87-es és Glamour 2-es zselével készült.
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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
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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 5

go 14

go 23

go 32

go 50

go 59

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 84go 83

go 69

go 78

go 88

go 70

go 79
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go 71

go 80

go 72

go 81

go 73

go 82

go 18

go 38 go 39 go 40 go 41

go 90 go 91 go 92 go 93 go 94 go 95 go 96 go 97
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Brush&go gel

brush&go zselé
használat

1X1
beépítve szabadszélként: megfested az 
általad választott Brush&go zselével a sza-
badszélt, 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 re-
szelést követően top finish gel-lel kend át 
a körmöket, majd lámpázást követően egy 
buffer segítségével mattítsd vissza a felületét 
és így már használhatod a Brush&go zselét

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

go 98 go 99 go 100 go 101

go 102 go 103 új!

A köröm Brush&Go Go 101 és 103-as zselékkel készült.

go t1 go t2

színét hőmérséklet-változás hatására látványosan vál-
toztató zselék. 31°C-on vált, így ha a szabadszél ez alá tud 
hűlni, megváltozik a színe.

thermo
brush&go gel

A köröm Brush&Go Go 102, Contour fehér és Designer zselékkel készült.
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Brush&go gel KészleteK

go 68go 34 go 43 go 67go 78

go 87

go 81

go 88

go 82

go 89

go 75

go 84

a naplemente melengető és egyben káprázatos árnyalatait 
gyűjtöttük egybe a sunset Kiss készletbe!
a készlet tartalma: brush&go gel go 91, go 92, go 94 és go 95

ez a készlet első pillantásra szerelem! ámulatba ejtő színeket 
válogattunk össze nektek egy készletbe, amelyeket biztosan 
rövid időn belül megszerettek.

Visszafogott nude színek, valamint babarózsaszín és ba-
bakék válogatása egy készletben. ideális választás a lágy 
színek kedvelőinek.

A szenvedélyes vörös négy káprázatos árnyalata a scarlet 
passion készletben, mellyel megmutathatod milyen tűz 
lakozik benned!

sunset Kiss
brusH&go színes zselé Készlet

AMore Mio
brusH&go színes zselé Készlet

sweet BABy
brusH&go színes zselé Készlet

sCarlet passion
brusH&go színes zselé Készlet

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)

20% árelőnnyel
7.040,-/készlet

(csak 1.760,- /db)

4x4,5 ml 4x4,5 ml

4x4,5 ml4x4,5 ml

go 91 go 92 go 94 go 95
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Brush&go gel KészleteK

go 37go 31go 23go 15

go 52 go 55 go 56 go 58go 1 go 2 go 3 go 18

összeállítottunk nektek egy alapszíneket tartalmazó készle-
tet, 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, szabad-
szél kialakítására és díszítésekhez is!

A Brush&go zselék közkedvelt pasztell színeit most egy 
készletbe gyűjtöttük össze. trendi barack-rózsaszín, halvány-
lila, almazöld és türkizkék színek rendkívül kedvező áron!

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

Must hAVe
brusH&go színes zselé Készlet

PAstel
brusH&go színes zselé Készlet

pastel neon
brusH&go színes zselé Készlet

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)

4x4,5 ml

4x4,5 ml

4x4,5 ml

A köröm Brush&Go Go56, 23, 55, 58, 57 és 87-es zselékkel készült.
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színes zseléK

c 16

c 25

c 34

c 61

c 70

c 08

c 17

c 26

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

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

brillbird
color gel

5ml – 2.200,-

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

A köröm C60-as színes zselével készült.
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színes zseléK

brill 
air

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

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

A zúzmara (frosty) hatás finom fehéres csillogásával sze-
lídíti az élénk színeket nemesen elegánssá. Aki egyszer 
kipróbálta ezt a különleges hatást, biztosan visszatér ezek-
hez a színekhez.

Ahogy a nevük is mutatja, briliáns csillogással vannak fel-
vértezve, különlegesen fénylő poliészter csillámokból, spe-
ciális hordozózselében, igazi ékszer körmöket varázsolva. 
ráadásul a márka ezeket a különleges színeit kiemelt figye-
lemmel kezeli, hiszen a márkanév és a márkaszlogen is a 
briliáns ékszerkörmök divatját hirdeti.

Frosty gel
zÚzmarás zseléK

bb brill és
brill air gel

5ml – 2.200,-

5ml – 2.200,-
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A köröm Glamour 11-es zselével készült.

színes 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

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

keresd díszítő
tanFolyamainkat a
www.brillbird.hu/tanfolyam
oldalon!

Vakító gyémántfényű, apró szikrákat szóró, finom, elegáns 
zselék, makulátlan fedőképességgel.

diamond gel
gyémánt zseléK

5ml – 2.200,-

Csillogó zseléinkkel valódi glamour hatást érhetsz el. Hasz-
náld vékony rétegben effektként színek felületére, reszelt 
mosolyvonalhoz, teli köröm fedésére 2 rétegben vagy akár 
szabadszélnek.

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

glamour gel
festőzselé

5ml – 2.450,-glamour gel
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színes zseléK

t 07 t 08

t 01 t 02 t 03 t 04

t 05 t 06

színes zselé
kisokos

color builder gel ‒ Vastagon használható színes 
építő zselé. tökéletes reszelt és törölt mosoly-
vonal 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 legjobbak.
frosty gel ‒ jeges, rejtelmes csillogású zselé, 
finom fehéres színhatással.
brill gel és brill air gel ‒ Különböző szem-
cséjű csillámokat tartalmazó zselék káprázatos 
színekben. 
diamond gel ‒ szikrázó csillámok clear zselével 
ötvözve.
glamour gel ‒ a legcsillogóbb zselé jelenleg, 
csillámok helyett extra fényes pelyhekkel.
thermo color gel ‒ Hőmérsékletváltozás ha-
tására látványosan változtatja a színét.
contour paint gel ‒ a tökéletes vékony és 
vastag vonalak, kontúrvonalak megalkotásához. 
3d gel ‒ nagyon sűrű textúrája miatt kifeje-
zetten 3D mintákhoz ajánljuk. 
designer gel ‒ erősen pigmentált festőzselé 
laposabb 3D mintákhoz, zselés egymozdulat 
technikához és  zselés festéshez.
3d forming gel ‒ porcelánhatású minták zse-
léből. Virág és csipkeminták elengedhetetlen 
kelléke.
magic light gel ‒ sötétben foszforeszkáló 
csillogó zselék.
magic diamond gel ‒ speciális, több színben 
játszó csillámokat tartalmazó zselé teljes felü-
letre, díszítésre  vagy szabadszél beépítésre.

színét hőmérséklet-változás hatására látványosan vál-
toztató zselék. 31°C-on vált, így ha a szabadszél ez alá tud 
hűlni, megváltozik a színe.

thermo color gel
színVáltó zseléK

5ml – 2.450,-

BB tipp: A Thermo színek 
színváltását megnézheted a 
mukoromvideo.hu oldalon is.

A köröm T05-ös Thermo zselével készült.
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színes zseléK

A Magic Diamond zselé a színes zselék új generációja.

különböző, színjátszó csillámainak köszön-
hetően káprázatosan csillogó, a színét vál-
toztató, mágikus körmöket készíthetsz.

alkalmazd rövidebb körmű vendégeidnél a teljes köröm 
fedésére, de elbűvölheted a hosszabb körmökért rajongó 
vendégeidet is, amennyiben a szabadszélt Magic Diamond 
zseléből alakítod ki. nincs szükség extra díszítésre, a speci-
ális csillogó hatás csak úgy vonzza a tekintetet!

magic
diamond gel
mágiKus Csillogás

Sötétben

Nappali fénynél

1

2

1

2

A BrillBird egyedülálló hatása a különleges, egyedi körmök 
kedvelőinek. színes zselénk két visszafogott, kisebb, illetve 
nagyobb csillámú változatban érhető el. Használható akár 
a teljes köröm fedésére, illetve a szabadszél kialakításához. 
nappal egy visszafogott, csillámos körömmel jelenhet meg 
vendégünk, de este, éjszaka minden szem az ő körmére 
fog szegeződni. 
magic light zselénk sötétben foszforeszkál, 
világít, így igazi bálkirálynőkké válhat vi-
selője.

Használat előtt minden esetben fel kell keverni!

magic light gel
egyedÜlálló Hatás

5ml – 2.200,-

4,5ml – 2.200,-

BB tipp: A még különlegesebb hatás 
érdekében Brush&Go zselével mintát 
festhetsz a felületére, mely sötétben 
így nem foszforeszkál, azaz a köröm 
mintája is előtűnik.

A köröm Magic Light 1-es zselével készült.

A köröm Magic Diamond 2-es zselével készült.
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KontÚr és 3d zseléK

3d 1 3d 2

3d 7 3d 8

1 2 3 4

Vékony és vastag kontúrvonalak megfestéséhez, valamint 
3D hatású kontúrozáshoz is használható. Pigmentált, mint 
a Designer gel, de vastagabban is átköt, mint a Brush&go 
zselék. A legnagyobb melegben sem folyik meg, zselés 
festéshez is tökéletesen használható. Kagylóminta, illetve 
bármilyen 3d minta még tökéletesebben elkészíthető, erő-
teljesebb 3d hatás érhető el vele. az új trendeknek megfe-
lelően vastagabban felhordva is átköt.

szuper-sűrű, könnyen használható, látványos 3d díszítési 
technikához fejlesztett zselék.

contour paint gel
fényesre Kötő KontÚr zselé

3d zselék

5ml – 2.450,-

5ml – 2.450,-

fehér

fehér

ezüst

fekete

arany

barackpinkfekete

5 6 7 8
gold metal rosedark silversilver A köröm fehér 3D zselével GoGl 77-es alapra készült.

A köröm fehér Contour Paint Gellel készült.
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3d forming és spider zseléK

1 42

5

10

3

6

11

7

12

8

13

9

14

nagyon sűrű, szagtalan, formázható díszítő zselé. Köny-
nyedén készíthető vele virág minta, vagy csipke minta. 
fényzselé tetejére használható. Cleaneres ecsettel lehet 
leheletvékonyra lapítani, végül díszítőtű segítségével kiala-
kítani benne a kívánt mintát. Korlátlan ideig formázható. 
fixálásmentesre köt. fedést nem igényel.

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

3d Forming gel
díszítő zselé

purple

turquoise

light purple

neon yellow

grey

ivory

red

burgundy

orange

peach

black pink dark pinkwhite

3ml – 1.990,-

white black

szupervékony és egyenletes vonalak húzásához, geomet-
riai formák, pókháló hatás kialakításához, 3D hatású vona-
las motívumok kialakításához használd a spider gel-t. sűrű 
állagú, nagyon rugalmas anyag, garantáltan nem szakad el. 
Használata könnyen elsajátítható, pontozótű  segítségével 
az anyagot tedd le a kiindulópontba, ahonnan gyors és 
határozott mozdulatokkal alakítsd ki a mintát.  épített és 
géllakkos köröm felületére is használható. fixálásmentes.

Kötési idő: uV lámpában 3 perc
leD lámpában 1,5 perc

spider gel
póKHáló zselé

3ml – 1.850,-új!

A köröm GoGl 92-es gél lakkal, Spider és 3D Forming zselékkel készült.

A köröm Go 90-es, Glamour 9-es és 3D Forming zselékkel készült.

új!

BB tipp: Használd a Peel Of Skin 
Protect - bőrvédő folyadékot, 
amivel megóvhatod a vendé-
ged bőrét.
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designer zseléK

1 42

5

3

7

9

86
yellow

silverwhite

red

goldblack

light blue

bluebronze

13

19

18

14

20

12

17

11

16

10

15

21

neon yellow

military green

brown

neon green

purple

neon coral

baby pink

neon orange

green

neon pink

plum

nude

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

designer gel
a mozdulatlan díszítő zselé

3ml – 1.890,-

új!

A köröm Designer zselékkel készült.
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brillbird Kötési idő táblázatoK

Kötési idő uV
lámpa

leD
lámpa

alap és fedő zselék
bond 2 min 1 min

HypnotiC bond 2 min 1 min

nude builder gel&laC 2-3 min 1 min

Color boost base gel 2-3 min 0,5-1 min

CoVer bond gel 2 min 1 min

flexi hArD BAse gel 3 min 1-2 min

Hard&go gel&laC * 2 min 1 min

extrA toP 2 min 1 min

MAtt extrA toP 2 min 1 min

mani gel top 3 min 1-2 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

uV top Coat 3 min 1-2 min

top finisH gel 3 min 1-2 min

matt finisH gel 3 min 1-2 min

magiC nigHt top 2-3 min

HypnotiC top 3 min 1-2 min

brusH&go gel&laC top * 2 min 1 min

brusH&go gel&laC Clear * 2 min 1 min

liquid metal top 3 min 1-2 min

mani gel&laC top 3 min 1-2 min

színes gel&lac
HypnotiC gel&laC 2-3 min 1-2 min

brusH&go gel&laC * 3 min 1-2 min

Cat eye 2 min 1 min

liquid metal 4 min 1-2 min

reAl golD & reAlsilVer 4 min 1-2 min

Color gel&laC 3 min 1-2 min

flaKes effeCt gel&laC 3 min 1-2 min

art gel&laC 3 min 2 min

tiffany gel&laC 3-4 min 2-3 min

Kötési idő uV lám-
PA

led lám-
PA

építő zselék
future gel 2-3 min 1-2 min

iron gel 3 min 1-2 min

hArD gel 3 min 1-2 min

uniq gel 3 min 1-2 min

iCy gel 2-3 min 1-2 min

sAPPhire gel 3 min nem Köt 
Meg!

guM gel 3 min 1-2 min

pinK builder gel milKy 3 min 1-2 min

pinK builder gel glassy 3 min 1-2 min

CoVer builder gel 3 min 2 min

bounCy CoVer builder gel 3 min 2 min

forming CoVer builder gel 3 min 2-3 min

nude builder gel 3 min 1-2 min

CoVer flesH gel 3 min 1-2 min

CoVer pinK gel 3 min 1-2 min

CoVer pinK gel tan 3 min 1-2 min

CoVer pinK gel brill 3 min 1-2 min

white BuilDer gel 3 min 1-2 min

white Delux BuilDer gel 3 min 1-2 min

lux white gel 4 min 2-3 min

white lAtte 3 min 1-2 min

Color builder gel 3 min 1-2 min

színes zselék
brusH&go gel * 2 min 1-2 min

Color gel ** 3 min 2 min

glAMour gel 2-3 min 1,5 min

3D gel 3 min 2 min

Contour paint gel 3 min 1,5 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

* 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 * ** *** **** ***** ******

future gel ×
iron ×
uniq ×
hard ×

sapphire ×
gum ×
icy ×

milky ×
glassy ×

bouncy cover builder ×
cover builder ×

fényzselék fixálós fixálás-
mentes 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

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

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

tartósabb alap (Hypnotic Gel&lac 
bond)

- GarantáLtan kopáS- éS SárGuLáSMenteS fe-
dőfény 
- tökéLeteSen cSíkozáSMenteSen kenHető
- MéG könnyebb oLdHatóSáG, íGy MéG köröM-
kíMéLőbb
- 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

A köröm Hypnotic 70, 72 és 75-ös színekkel készült.
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hypnotic gel&lac

1 52 963 1074

11

8

12 13 14 15 16 17

21

18

22

19 20

27 282523 292624 30

31 3332 35 37

42

39

44

36

41

34 38

43

40

45 46 4847 49 50

545251 5553 56 595857 60
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új!

hypnotic gel&lac

61 63 6562 64 66 67 69

8073

84

71

82

75

86

77

68 70

81

74

85

72

83

76

87

78 79

90

92 95 99

104

91 94 98

103

93 97

102

96

101

100

106105

88 89

A köröm Hypnotic 101 és 103-as színnel készült.
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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. különleges-
sége, hogy tapadása 
ellenére mégis minden 
eddiginél könnyebben 
oldható. építőzselé alá 
is használható.

hypnotic top
a hypnotic gel&lac 
családhoz kifejlesztett 
fedőfény, mely nem 
sárgítja a színeket, és 3 
hétig kopásálló, magas 
fényt garantál. felüle-
tének mattítása után 
könnyedén oldható.

Hypnotic GeL&Lac bond éS top
HároM Méretben!

15ml

8ml
4ml 4ml

8ml

15ml

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

hypnotic gel&lac
step by step

a letapadt bőr alapos eltávolítása, 
és a Scrub tapadáskönnyítő alkal-
mazása után 1 vékony rétegben 
kenjük fel a Hypnotic bond alapot. 
kenjük át a köröm élét is, majd 
köttessük uV lámpában 2 percig.

kenjünk fel egy vékony réteg 
Hypnotic Gel&Lac színt (55-ös 
Hypnotic Gel&Lac). kenjük át a 
köröm élét is, majd köttessük uV 
lámpában 2 percig.

Szükség esetén kenjünk fel egy 
második, vékony réteg színt. 
kenjük át a köröm élét is, majd 
köttessük uV lámpában 2 percig.

utolsó lépésként kenjünk fel egy 
réteg Hypnotic Gel&Lac top fe-
dőfényt, és köttessük uV lámpá-
ban 3 percig.

kész! fixálás után már el is készült 
a magas fényű, tartós Hypnotic 
Gel&Lac köröm.

1.

2.

3.

4.

5.

A köröm Hypnotic 102-es színnel készült.
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

táncba hívnak csábító színeink! Hagyd hogy magukkal 
ragadjanak és elvarázsoljanak.
a készlet tartalma: Hypnotic 94, 95, 96 és 99

Valódi telitalálat ez a készlet, minden színe igazi vendégked-
venc, alapdarab, mely a szalon polcainak elengedhetetlen 
kelléke.
a készlet tartalma: Hypnotic 102, 103, 104 és 105

csajos színek, melyek mindig meghozzák a jókedvet. pró-
báLd ki éS neM foGSz cSaLódni!
a készlet tartalma: Hypnotic 64, 68, 88 és 89

dance witH Me
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

holiday
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

bubbLe GuM
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

99105

89

96104

88

94102

64

95103

68

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)

4x4 ml4x4 ml

4x4 ml

új!

A köröm Hypnotic 102 és 104-es színnel készült.
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

Hódíts az éjszakában ezekkel a tündöklően csillogó színekkel.
a készlet tartalma: Hypnotic 79, 82, 83 és 85.

Hypnotic francia Manikűr készlet kiadós és gazdaságos 
kiszerelésben!
tartalma: Hypnotic bond 8 ml, Hypnotic white (#13) 8ml, 
Hypnotic transparent pink (#67) 8ml, Hypnotic top 8 ml

wild night
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

frencH kit
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

85 top83 6779 bond82 13

20% árelőnnyel
6.370,-/készlet

(csak 1.593,- /db)

20% árelőnnyel
7.935,-/készlet

(csak 1.984,- /db)

4x4 ml 4x8 ml

naGy kiSzereLéS!

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

catwaLk
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

666461 62

20% árelőnnyel
6.370,-/készlet

(csak 1.593,- /db)

4x4 ml

A köröm Hypnotic 13 és 64-es színnel készült.
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Hypnotic GeL&Lac kéSzLetek

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.

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

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.

rio LiGHtS
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

MS perfect
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

cupcake
Hypnotic GeL&Lac kéSzLet

59

47

52 58

46

51 53

43

49 57

44

50

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)

4x4 ml

4x4 ml

4x4 ml

A köröm Hypnotic 59-es színnel készült.
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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.

aLapkéSzLet Led LáMpáVaL. Hypnotic  Gel&Lac kezdőkészletünk 
a legújabb, professzionális alapanyagokat tartalmazza, hogy tökéletes 
körmöket készíthess. a készletben minden megtalálható a géllakkozás 
elkezdéséhez.  a köröm előkészítésétől kezdve, a tökéletes alapot és fedést 
biztosító géllakkokig, a minden brillbird alapanyagot kötő lámpán keresztül 
mindent megtalálsz a készletben, mely 3 örök klasszikus színt is tartalmaz.

hypnotic gel&lac

kezdőkéSzLet

hypnotic gel&lac

Starter kit

7.440,- helyett
5.950,- (csak 1.593,- /db)

32.560,- helyett
26.040,-

20%
kedvezménnyel

3x8 ml

a készlet tartalma: nail prep 15ml • primer 2 15ml • Hypnotic bond 4ml 
• Hypnotic top 4ml • Led pro Max uVLed Lámpa • Hypnotic Gel&Lac 
31, 62, 64 4ml • cleaner wipes 100 db • brill file 100/180 • brill buffer • 
bőrfeltoló kaparó • narancsfa pálca • portalanító kefe - kicsi • Strawberry 
kiss parfümolaj 8mlúj!
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bruSH&Go GeL&Lac

Miért válaszd a brusH&Go Gel&lac-ot?

• ultragyors - több vendéget tudsz fogadni, új vendé-
geket 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

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!

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

brush&go
gel&lac
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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
transparent

gogl t1 gogl t2

gogl 85

gogl 93

gogl 83

gogl 91

gogl 84

gogl 92

gogl 86 gogl 87 gogl 88

gogl 89 gogl 90 új!
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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  brus-
h&Go Gel&Lac felületét.

Scrub előkészítő folyadékkal áti-
tatom a szálmentes törlőlapot, és 
alaposan áttörlöm vele a köröm 
felületét.

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

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

10 percig fennhagyjuk az acryl 
remover-rel átitatott leoldófóliát.

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

a leoldott Gel&Lac maradékát a 
fém eszköz kaparó végével kímé-
letesen eltávolítjuk.

a köröm készen áll a következő 
brush&Go Gel&Lac-ra.

a  brush&Go Gel&Lac  kész.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

A köröm GoGl 84 és 85-ös színnel készült.

A köröm GoGl 91-es színnel készült.



71

bruSH&Go GeL&Lac

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

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

- 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 
fixálásra
- csak felkened, lámpázod (akár a 
napfény hatására is megköt) és már 
indulhatsz is!
- tökéletes férfi manikűr befejezé-
seként
- Sűrű állag

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

Matt extra top
fixáLáSMenteS

uniVerzáLiS
Matt fedőfény

Hard&Go GeL&Lac
VédőpajzS terMéSzeteS

körMeinknek!

8ml – 2.800,-

5ml – 2.500,-
15ml – 3.700,-

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

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 30mp

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

kifejezetten egy rétegben is tökéle-
tesen fedő, fényesre kötő gél lakkja-
inkhoz lett kifejlesztve ez az oldható, 
fixálásmentes fényzselé. Segítségével 
ultrafényes körmökkel indulhatnak 
vendégeid útjukra és 3 hét elteltével 
is garantáltan fényes körmökkel érkez-
nek vissza hozzád. 
az új brush&Go Gel&Lac top fokozza 
a színek élénkségét!

kötési idő: uV lámpában 2 perc
Led lámpában 1 perc

extra top
fixáLáSMenteS

uniVerzáLiS fedőfény

bruSH&Go
gel&lac top

Szikrázó cSiLLoGáS a
köröMnek

15ml – 3.700,-

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

brillbird erősítés 
gyenge körmök-
nek ‒ pa jzS-
ként Véd

BB tipp: Hasz-
náld francia kö-
römnél átlátszó 
helyett

brillbird erősítés 
gyenge körmök-
nek ‒ pa jzS-
ként Véd

BB tipp: Hasz-
náld francia kö-
römnél átlátszó 
helyett

TOP

fixálásMentes

zselés és Géllakkos
körMök tetejére is!

zselés és Géllakkos
körMök tetejére is!

fixálásMentes
köröMerősítő zselé
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bruSH&Go GeL&Lac kezdőkéSzLet

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

Több mint

20%
kedvezménnyel

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!

12.970,- helyett
9.900,-

gogl 61

gogl 62

gogl 8

gogl 30

gogl 33

A köröm Brush&Go Gel&Lac 74 és 75-ös színnel készült.



73

bruSH&Go GeL&Lac kéSzLetek

gogl 70

gogl 68

gogl 69

gogl 79

gogl 80

gogl 81

elragadóan csábító színek a pure delight brush&Go Gel&Lac 
készletben.
a készlet tartalma: brush&Go Gel&Lac gogl 79, gogl 80, 
gogl 81.

az ünnepek hangulata a brillbirddel: válaszd ezeket a 
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.

pure deLiGHt
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

ceLebration
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet

3x5 ml 3x5 ml

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

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

20%
kedvezménnyel

20%
kedvezménnyel

gogl 34

gogl 32

gogl 33

Visszafogott és igényes viselet, mely minden élethelyzet és 
munka mellett megállja a helyét. Minden színhez és ruhához 
passzol, és a játszótértől az irodán át az esti csajos bulikig 
mindenhol stílusos.

nude
bruSH&Go GeL&Lac kéSzLet
klasszikusan eleGáns

3x5 ml

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

20%
kedvezménnyel

A köröm GoGl 70-es színnel és Magic 8-as porral készült.
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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 fényjáté-
kához hasonló effekttel bolondítha-
tod meg már meglévő zseléidet és 
Gel&Lac-jaidat. 

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

zselé és 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 köt-
tetés 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, amelyen még köttetés előtt, 
mágnessel elővarázsoljuk a macska-
szem hatást. 2 perc köttetés után jöhet 
a top Mani Gel&Lac.

brillbird
cAt eye

10 küLönLeGeS
HatáSSaL!

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

silver

gold sky violet purple olive

extra cat eye
MaGnet

emerald russian gold pink pearl white

5ml – 2.380,-1.250,-

cat eye MaGnet
a tökéletes macskaszem effekt eléréséért hasz-
náld a technikához kifejlesztett erős mágnest.

990,-

BB tipp: A mágnest mindig felül-
ről, kissé átlósan, egészen közel 
tegyük a köröm fölé. A mágnese-
zéshez 10 másodpercig tartsuk 
mozdulatlanul a köröm felett a 
mágnest, majd függőlegesen, 
fölfelé emeljük el a körömtől.

A köröm Cat Eye Golddal készült.
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Liquid MetaL

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 tartós eredmény érdekében mindig a saját  fedőlakkját használd, és a megnö-
velt kopásállóság miatt egy réteg Mani Gel&Lac top-pal fejezd be a körmöket.

liquid metAl
foLyékony féM HatáS

briLLbird üVeGbe zárVa

a Liquid Metal, folyékony fém hatású Gel&Lac családhoz 
kifejlesztett speciális fedőfény, mely garantálja, hogy a 
fém hatás a lehető legtartósabb és legfényesebb legyen, 
és hetekig ragyogó maradjon.

Liquid MetaL top

4 5 6 7 8

real
gold

real
silver 1 2 3

5ml – 2.480,-

5ml – 2.480,-

BB tipp: A Liquid Metal 
használata pontos ismere-
tet igényel, ezért látogass 
el a mukoromvideo.hu-ra, 
lépésről-lépésre videóért.

A köröm Liquid Metal 2-es alapra készült.
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briLLbird 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!

mani
gel&lac

A köröm C19-es Color gél lakk színnel készült.
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briLLbird GeL&Lac

c 16

c 52

c 73

c 67

c 32

c 53

c 74

c 68

c 09

c 18

c 33

c 54

c 48

c 75

c 69

c 01

c 19

c 61

c 76

c 70

c 02 c 11

c 41

c 62

c 71

c 42

c 63

c 72

c 49

c 64

c 14

c 23

c50

c 65

c 51

c 66

c 60

c 12
fehér

fekete

c 79

c 28c 27
nude cover cover pink

c 77
áttetsző, tejes 

(latte) szín

BAByBooMer
körMökHöz is!

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

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

bb color
gel&lAc

lAtte gel&lAc
a népSzerű Latte építő zSeLé Már

GeL&Lac VáLtozatban iS

5ml – 2.280,-
15ml – 2.990,-

A köröm C79-es gél lakkal készült.
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briLLbird 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

f 07

f 01

f 08

f 09

f 02 f 03 f 04

f 12

f 05 f 06

feLtűnéS a köbön.
a különböző méretű csillámszemcsék egymás közeit ki-
töltve képezik le a tökéletes fedőképességet.

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

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

brill
gel&lAc

thermo
gel&lAc

frosty neon
gel&lAc

5ml – 2.280,-
15ml – 2.990,-

5ml – 2.280,-
15ml – 2.990,-

5ml – 2.280,-
15ml – 2.990,-

A köröm 4, 6 és 9-es Frosty Neon gél lakkal készült.
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briLLbird GeL&Lac

fe 1

fe 2

fe 3

kirobbanóan Szikrázó Színek
új flakes effect gél lakkjaink a legkedveltebb árnyalatok-
ban pompáznak. pink, lila és zöld  gél lakkok telis-tele csil-
logással és szikrázással.

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

Minden eddiGinéL erőSebb, 
Határozottabb VonaLak!

flAkes effect
gel&lAc

blAck&white
Art gel&lAc

8ml – 2.800,-

5ml – 2.290,-

art1 art2

üVeGHatáSú GéLLakk
különleges üveghatású géllakk melyet használhatsz ön-
állóan vagy akár különféle alapszínekre is. dobd fel meg-
lévő géllakkjaidat vele, és hozz létre egy teljesen új hatást. 
áttetsző, üveges textúrája magával fog ragadni. teljes 
felületre vagy díszítésként is alkalmazhatod, bármilyen 
rugalmas felületre. rugalmas, oldható.

tiffAny
gel&lAc

5ml – 2.280,-

ti2ti1

ti4ti3

új!

tiffany géllakkos
dÍsZÍtŐ
toVÁBBkéPZésEinkEt
kErEsd
honlaPunkon:
brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
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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 
körmökre

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

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

előnyei:
- ugyanaz a rugalmasság és tapadás, 
élénkebb élettel teli színekben
- divatos nude hatás
- egészségesnek ható, rózsaszín kö-
römágy

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

Mani GeL
cLear

ManikűrzSeLé

Mani GeL
pink / MiLky

ManikűrzSeLé

15ml – 2.980,- 15ml – 2.980,-

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

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

top Mani GeL
fixáLóS, átLátSzó,

oLdHató fényzSeLé

gel&lac top
fedőfény

TOP

15ml – 2.980,- 15ml – 2.990,-

TOP

clear pink

milky

oldHató,
MéGis tartós!

átlátszó rószaszín és
tejes pink

oldHató,
MéGis tartós!

átlátszó
saját köröM erősítő
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LeoLdHató, fixáLóS zSeLék

fehér színű bond zselé, melyet első-
sorban világos, pasztel, csillámos és 
neon színű géllakkjainkhoz ajánlunk, 
de bármilyen színt élénkebbé, erőtelje-
sebbé varázsol. Színélénkítő hatásának 
köszönhetően a color boost base Gelre 
felvitt színek sokkal tökéletesebben 
fednek és erősteljesen tapadnak. ele-
gendő egyetlen vékony rétegben fel-
vinni a Scrubbal előkészített körömre 
és köttetni.
ragacsosra köt. oldható.

kötésidő: uV lámpában 2-3 perc
Led lámpában 0,5-1 perc

coLor booSt
baSe GeL

SzínéLénkítő HatáSú aLapozózSeLé

nagyon természetes és egyben eny-
hén fedő cover színű bond gél. Gél-
lakkoknál francia alapnak már akár 
önmagában is használható. enyhe 
fedőképességének köszönhetően a 
körömlemezen lévő apróbb hibákat, 
foltokat elfedi. Mani Gel Milky-vel vagy 
Mani Gel pinkkel fedve hihetetlen gyö-
nyörű szín az eredménye a két anyag 
kombinációjának.
zselés épített francia körömnél a 
cover bond Gel-t a rákerülő bárme-
lyik cover pink színnel nagyon könnyű 
összedolgozni, átmenetet készíteni. az 
eredmény egy tökéletesen foltmentes, 
átmenetes körömágyi rész lesz. köny-
nyen teríthető, de nem túl lágy anyag.

kötésidő: uV lámpában: 2 perc
Led lámpában: 1 perc

coVer bond GeL
Színezett bond GeL

Legújabb fejlesztésű alapozózselénk 
önterülő, sűrű, mégis könnyen ke-
zelhető zselé, melyet gyorsan meg 
fogsz kedvelni! bond Gel nélkül is 
használható, meggyorsítva a mun-
kát. Használd természetes köröm 
megerősítéséhez és géllakkok alá, 
akár átreszelés nélkül is, alakítsd ki 
vele a köröm c ívét, betört illetve le-
tört köröm korrekciójára is tökéletesen 
alkalmas. rugalmas, oldható.

kötésidő: uV lámpában: 3 perc
Led lámpában: 1-2 perc

fLexi Hard
baSe GeL

ruGaLMaS SzínteLen aLapozó- éS 
erőSítőzSeLé

8ml – 2.480,- 8ml – 2.480,-

8ml – 2.480,-

A köröm Cover Bond Gellel készült.

leGkorszerűbb
alapozózselénk

tökéletes alap a
probléMás körMöknek!

MéG tökéletesebben
fedő színek!
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GeL&Lac eLőkéSzítéS éS LeoLdáS

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

az eLőkéSzítéS forradaLMa 
terMéSzeteS körMökre!

a Scrub alkalmas arra, hogy a mat-
títást és az előkészítő folyadékokat 
helyettesítse Gel&Lac, brush&Go 
Gel&Lac és körömlakk használata 
előtt.

Szuper GazdaSáGoS!

egyetlen, Scrub-bal átitatott szál-
mentes törlővel 5 köröm elkészíthető. 
utána már semmi más dolgod nincs, 
csak felkenni a színt!

rendkívül hatékony a 
Gel&Lac körmök, porcelán 
oldására és a nehezen old-
ható lakkokhoz. finom or-
gona illatával, bőrtápláló 
glicerin és b5-vitamin tar-
talmával pedig a vendégek 
kedvence lesz.
finom, intenzív orgona 
illattal!

porcelán, Mani Gel és Gel&Lac leoldásához fejlesztve. na-
gyon hatékony, mert az alumíniumba ragasztott vattabetét 
pontosan a körömre fekszik, így a köröm folyamatosan 
érintkezik az acryl remover oldó folyadékkal. Gazdaságos, 
mert csak a köröm feletti részre kerül az oldószer.

acryL reMoVer
kíMéLeteS LeoLdáS

Scrub
juSt Scrub&Go!

acryL reMoVer
tip- éS GeL&Lac oLdó

Soak off foiL
LeoLdó fóLia

100ml – 990,-
400ml – 2.900,-

50ml – 990,-
100ml – 1.790,-

500ml – 1.350,-

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

SbS
bruSH&Go

gellac
mattítás
nail prep

szín

SbS
gel&lac

mattítás
nail prep
primer
bond Gel
2x szín
fény
fixálás

mattít,
zsírtalanít,

tökéletes
tapadást
biztosít!

{           }&scrub
go
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briLLbird zSeLéS Lakk HaSznáLata

A brillbird leoldhAtó zselés lAkk csAlád
AlAp lAkkjAi ‒ áttekintő

bond gel
leoldható ragasztózselé

mani gel
clear manikűr zselé

hypnotic gel&lac
bond

flexi hard base gel
rugalmas színtelen 
alapozó- és erősítőzselé

color boost
base gel

cover
bond gel

Tapadás-
közvetítő Sűrű alap

Extrasűrű 
alap

Fehér színű 
Bond zselé

Cover színű 
alap

Sűrűség

Sűrűség

Sűrűség

Sűrűség

SűrűségSűrűség

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

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

a Hypnotic Gel&Lac családhoz kifej-
lesztett alap.
különlegessége, hogy tapadása elle-
nére mégis minden eddiginél köny-
nyebben oldható.
építőzselé alá is használható.

előnyei:
- önterülő
- szuperkönnyű kezelhetőség
- természetes köröm megerősíté-
sére
- géllakkok alá is tökéletes választás

előnyei:
- színélénkítő hatású
- erőteljes tapadást ad a színeknek
- könnyű oldhatóság

előnyei:
- enyhén színezett alapozózselé
- francia alapnak akár önmagában is 
megállja a helyét
- könnyen teríthető

aLapréteG
zSeLéS LakkHoz éS

MűköröMHöz

átLátSzó Saját 
köröM erőSítő

erőS
tapadáSt
biztoSít

bond néLküL iS 
HaSznáLHató
aLapozózSeLé

paSzteL, neon éS
ViLáGoS SzínekHez

eLfedi az apróbb
köröMHibákat

5ml – 2.280,-
15ml – 3.500,-

15ml – 2.980,-

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

8ml – 2.480,-

8ml – 2.480,-8ml – 2.480,-

Pink és
Milky válto-

zatban is
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briLLbird zSeLéS Lakk HaSznáLata

TOP

TOP

TOP

TOP
TOP

A brillbird leoldhAtó zselés lAkk csAlád
fedő lAkkjAi ‒ áttekintő

extra top és
matt extra top
fixálásmentes univerzális 
fedőfény

hypnotic gel&lac
top

top mani gel
átlátszó oldható fényzselé

gel&lac top

brush&go
gel&lac top

Univerzális Sűrűbb

Csúcsfény

Fixálás-
mentes

Sűrűség

Sűrűség

Sűrűség

Sűrűség

Sűrűség

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

a Hypnotic Gel&Lac családhoz kifej-
lesztett fedőfény.
felületének mattítása után könnyedén 
oldható.

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

átlátszó, rugalmas, fixálást igénylő 
erősítő fedő zselé.

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

átlátszó, rugalmas, fedő zselé, fixá-
lásmentes.
kifejezetten egy rétegben is tökélete-
sen fedő, fényesre kötő gél lakkjainkhoz 
lett kifejlesztve ez az oldható, fixálás-
mentes fényzselé.

zSeLéS éS
GéLLakkoS

körMök
tetejére iS!

uV
SzűrőVeL!

oLdHató,
MéGiS

tartóS!

oLdHató,
MéGiS

tartóS!

Szikrázó cSiLLoGáS
a körMöknek!

8ml – 2.800,-
15ml – 3.700,-

Matt Extra Top
Extra Top

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

15ml – 2.990,-

15ml – 2.980,-

5ml – 2.280,-
15ml – 2.990,-

5ml – 2.380,-
8ml – 2.800,-

Hypnotic
fedő

A köröm GoGl26, 34, 42, 79-es és Hypnotic 61-es gél lakkal készült.
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építő porcelánok

clear powder
átlátszó építő por

pink powder
rózsaszín építő por

glassy pink
powder
rózsaüveg színű építő por

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

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

enyhén fedő, szép rózsaszín por. a cover pink felett/
mögött a lenövés láthatatlanná tételére (szín elmosásra) 
alkalmas. versenyekhez 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

üvegszerűen átlátszó rózsaszín por. kiemelkedően szép 
tisztaság és színhatás jellemzi. sokszorosan őrölt, sely-
mes-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

A köröm Cover Pink és White porcelánnal készült.
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vásárlóink
kedvence!

építő porcelánok

cover pink brill
powder
brilliáns csillogás

cover pink powder
fedő rózsaszín por
rózsaszínesebb bőrhöz

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

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 iga-
zán különleges hatást a brillbird legújabb porcelán kö-
römágy-hosszabbító színének. segítségével könnyedén 
elkészítheted a manapság annyira népszerű nude körmö-
ket, egy kis csillogással egyedivé téve. vendégeid garantál-
tan beleszeretnek, ha egyszer elkészíted nekik.

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

nagyon természetes, egészséges körömágy színt nyújtó, 
rendkívül jól fedő körömágyhosszabbító por. sokszorosan 
őrölt, selymes-krémes állagú, jól és sokáig alakítható, for-
mázható. közepes kötési idejű.

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

brill

A köröm Nude Cover Builder és Latte porcelánnal készült.

cover pink tan
powder
fedő rózsaszín por
barnásabb
bőrhöz

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

természetesebb hatású napbarnított bőrszínhez ajánlott 
körömágyhosszabbító porcelánpor. selymes-krémes álla-
gának köszönhetően rendkívül könnyű vele dolgozni, jól és 
sokáig formázható, közepes kötési idejű.

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

tan
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építő porcelánok

tUrbo clear
powder

30ml – 2.850,-
140ml – 6.750,-

a profik gyorsabb munkatempójához kifejlesztett extra 
krémes állagú, jól formázható por, amely a szép, tiszta 
munka elengedhetetlen kelléke. 

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

turbo clear

tUrbo pink
powder

30ml – 2.850,-
140ml – 6.550,-

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

turbo pink

A köröm Extra White, Cover Pink és Turbo Pink porcelánporral készült.

a nude builder
színt

megtalálod
zselében is!

nUde cover
bUilder

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

hatalmas sikerrel mutatkozott be nude builder gel építő 
zselénk, melybe szinte minden körmös azonnal beleszere-
tett. igazán természetes, natúr, bőrszínű porcelánporunk 
tökéletesen alkalmas a manapság rendkívül népszerű ter-
mészetes hatású, nude körmök megépítésére, de tökéle-
tes választás természetes körömágyhosszabbító színnek is.
 
Előnyei:
- igazán természetes hatású szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

nude
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építő porcelánok

a brillbirdnél
elsőként

latte powder
építő porcelánpor
latte színben

30ml – 2.550,-

félig áttetsző tejfehér porcelánpor babybooMer, illetve 
latte körmökhöz. (a  fehér, mosolyvonal nélküli vég ter-
mészetes megjelenést kölcsönöz.) építő porcelánként akár 
a teljes köröm felületén, akár coverrel kombinálva, gyor-
san és egyszerűen használható a szalonban.

porcelán technikai
képzéseinket

keresd továbbképzési
tájékoztatónkban!

porcelán babybooMer
step by step

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.

1.

2.

3.

4.

5.

latte

A köröm Latte, Cover Pink, Cover Pink Tan és Turbo Pink porcelánporral készült.

A köröm Latte porcelánporral és fehér chrome porral készült.
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építő porcelánok

a brillbirdnél
elsőként

white powder
hófehér építő por

extra white
powder
Ultra fehér építő por

30ml – 2.550,-
140ml – 6.590,-

30ml – 2.550,-

hófehér, aprószemcsés, erősen pigmentált, így foltmen-
tesen teríthető francia fehér por. sokszorosan őrölt, sely-
mes-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

szalonMUnkához és versenyekhez aJánlJUk!

vakítóan fehér színű porcelánpor, mely a tökéletes fran-
cia körmökhöz elengedhetetlen. egyenletesen teríthető, 
könnyen formázható.

extra

A köröm Extra White porcelánporral készült.A köröm White porcelánporral készült.
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liqUidek és liqUid tartók

a brillbird porcelán porok tökéletes 
felvitelét biztosító, plaszticizáló hatású 
likvid. közepes kötési idejű, teljesen 
sárgulásmentes.

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

nyolcszögletű üveg.

elegáns, kettős falú (hőszigetelő) por-
celán anyagú likvid tároló. a szagmen-
tes zárást finom parafadugó biztosítja.

a brillbird Uv liquid előnye, hogy 
szagtalan, kíválóan alkalmas kezdő 
műkörmösök számára, hiszen bármed-
dig alakítható, csak az Uv lámpában 
köt meg. 

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

Maximális erősségű és kiemelt Uv-
szűrő adalékának köszönhetően 
garantáltan sárgulást gátló porcelán 
folyadék.

kötési ideje lassabb, így kiválóan 
alkalmazható kevésbé gyakorlottak 
számára az építési technikák elsajá-
tításához, illetve díszítő elemek ké-
szítéséhez.

UltiMate
liqUid

UltiMate porcelán folyadék

liqUid tartó
fedővel

liqUid tartó
fedő nélkül

liqUid tartó
tégely

profi
liqUid tartó

Uv liqUid
Uv fényre kötő

szagtalan
porcelán folyadék

nail art
liqUid

porcelán folyadék

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

1.990,-

790,-

360,-

790,-

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

50ml – 2.800,-

gazdaságos
kiszerelés

gazdaságos
kiszerelés
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leoldás és védőlakk

lanolin tartalmú, erős leoldófolyadé-
kunk segítségével könnyedén leoldha-
tod a gel&lac és porcelán körmöket, 
közben mégis hidratálva a bőrt, így 
az nem szárad ki, nem fehéredik ki.

az acryl removert beletöltve a körmöt 
koncentráltabban éri az oldószer és 
sokkal anyagtakarékosabban lehet 
vele dolgozni, amellett, hogy kényel-
mes is a használata.  ügyelni kell, hogy 
ha nincs teli a gyűszű, a vendég úgy 
tartsa az ujját, hogy a körme a folya-
dékba érjen.

rendkívül hatékony a 
gel&lac körmök, porcelán 
oldására és a nehezen old-
ható lakkokhoz. finom or-
gona illatával, bőrtápláló 
glicerin és b5-vitamin tar-
talmával pedig a vendégek 
kedvence lesz.
finom, intenzív orgona 
illattal!

porcelán, Mani gel és gel&lac leoldásához fejlesztve. na-
gyon hatékony, mert az alumíniumba ragasztott vattabetét 
pontosan a körömre fekszik, így a köröm folyamatosan 
érintkezik az acryl remover oldó folyadékkal. gazdaságos, 
mert csak a köröm feletti részre kerül az oldószer.

áztató gyűszű
acryl reMover

tip- és gel&lac oldó

soak off foil
leoldó fólia

100ml – 990,-
400ml – 2.900,-

1 db – 290,-
10 db – 2.180,-

500ml – 1.350,-

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

a porcelán körmök tetejére kenve védi 
a körmöket a nap és szolárium sárgító 
hatásától. különösen jól használható 
akrilfestékkel díszített porcelán köröm 
bevonására, porcelán díszítések alá.

Uv protector
Uv elleni védőlakk

15ml – 990,-

A köröm Latte  és C 40-es porcelánporral készült.

acryl reMover
kíMéletes leoldás
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építő 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, for-
mázhatóak. színintenzitásuknak és magas minőségüknek, megbíz-
hatóságuknak köszönhetően akár a mindennapi szalonmunkában, 
akár versenyeken a siker zálogai lehetnek.

Tartalma: clear powder 5ml, white powder 5ml, cover pink powder 
5ml, Ultimate liquid 20ml, bb duplaszárnyú sablon minta

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

3 divatszín a csoMagban!

porcelán tesztkészlet
eUrópa- és oliMpia baJnoki
alapanyag tesztkészletben

acrylic basic kit
porcelán alapkészlet

A készlet értéke kb. 3.900,-

Ára csak 2.900,-

közel 20% kedvezménnyel

A készlet értéke 29.390,-

helyett mindössze: 23.600,-

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 
tégelysablon - 30db

Ultimate liquid 
- 50ml

c 31

d 5 d 8

A köröm Cover Pink, White és C 22-es porcelánporral készült.
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színes porcelánok

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 továbbképzési
tájékoztatónkban!

nagyon jó minőségű, intenzív színű, 3 dimenziós díszíté-
sekhez ideális színes porok, amelyeknek színei, csillogási 
módjai a körmös világ legnépszerűbb trendjei alapján let-
tek válogatva.

brillbird color 
színes porok

10ml – 1.550,-
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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 80

c 78c 74 c 75 c 76 c 77c 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 mosoly-
vonal 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 sza-
badszélre, azért hogy a színát-
menetet ne reszeljem el a for-
mázó szakasznál, 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.

A köröm C76 és C63-as porcelánporral készült 8-as Magic porral keverve.
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színes porcelánok

t 02 t 03 t 04t 01

Körömágy

Szabadszél

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

31°c fokon színt váltó porok. a szabadszél színe, de pl. kéz-
mosásnál az egész köröm színe változik.

varázsold el vendégeidet az elegancia bűbájával. csodás 
ragyogás, finom csillámok, szemet gyönyörködtető össz-
hang! ez lesz az egyik legkedveltebb hatás a szalonokban.

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

thermo color
színes porok

magic
porcelánpor

brillbird diamond
színes porok

10ml – 1.750,-

10ml – 1.550,-

10ml – 1.550,- m 02m 01

A köröm D19-es Diamond és C38-as színes porcelánporral készült.
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A köröm Glamour 11-es zselével és Aquarell festékekkel készült.

liqUid színező és aqUarell

10

11

7

8 9

13 14

16 17 20

33 34 36

37 39 40

1 2 3

5 6

üveghatás eléréséhez csupán néhány cseppre van szükség 
ezekből az intenzív színező anyagokból és ti is üveghatású 
porcelán körmökkel bűvölhetitek el vendégeiteket.

a legmagasabb, festőművészek igényeit is kielégítő, minőségi elvárások-
nak megfelelő aquarell krémfestékek. abban különböznek más aquarell 
festékektől, hogy - kisebb vízfelhasználás mellett dolgozva - sokkal élettel 
telibb színintenzitást és fényt érhetünk el velük. praktikus, beszáradás-gátló, 
csőrös, krém-tubus kiszerelésben.

colors for
decoration

liqUid színező

aquarell
kréMfestékek

8ml – 650,-

8ml – 890,-

A köröm türkiz Liquid színezővel készült.
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one MoveMent akrilfestékek

55 56 57 58 59

10

11 12

7 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

41
neon

40
neon

39
neon

38
neon

42
neon

akril
képzéseinkért
látogass el a

brillbird.hu/tanfolyam
oldalra

egy mozdulat technikához és hagyományos 
akrilfestékes díszítéshez is. eddig elképzelhe-
tetlen mennyiségű pigment-tartalommal, 
harmat-vékonyan is kitűnő fedőképességgel, 
krémesebb állaggal, lassabb száradási idővel.

one
movement

egyMozdUlat
akrilfestékek

8ml – 750,-

A köröm Brush&Go zselékkel és akrilfestékekkel készült.
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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 43

c 39

c 44 c 45 c 49 c 51

c 01 c 02 c 03 c 05 c 06

c 07

f 04f 01 f 02 f 03

b 11 b 13b 05b 02 b 03

m 4m 1 m 2 m 3

dekor
köröMlakkok

francia
színek

brill színek

Miracle
köröMlakkok

brillbird körömlakkok

Magas minőségű, tartós lakkok, pazar, diva-
tos színekben. a kézreálló kupak és a finom, 
sűrű ecset az egyenletes, csíkozásmentes, 
pontos lakkozást segítik.

káprázatos, speciális csillogásokkal.

sosem látott, különleges színjátszó effektjé-
vel minden szögből egy újabb arcát mutatja 
a bb Miracle körömlakk család 4 színe. egy 
üveg varázslat, brillbird minőségben!

5ml – 390,-
15ml – 930,-

5ml – 550,-
15ml – 1.400,-

5ml – 550,-
15ml – 1.400,-
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brillbird köröMlakkok

a brillbird rendkívül pigmentált lakkjai már tűecsetes vál-
tozatban is kaphatóak. a tökéletes, tű formájú ecset se-
gítségével könnyedén elkészíthettek bármilyen mintát a 
körmök felületére, vagy akár a mosolyvonalat is könyedén 
meghúzhatjátok vele.

art lacquer
fekete-fehér tűecsetes köröMlakk

5ml – 680,-

black white

elbűvölően nőies gyön-
gyvirág illatával, bőr-
tápláló glicerinnel és 
b5-vitaminnal dúsított 
összetevőjével a szalonok 
és körömlakk-kedvelők tö-
kéletes választása.

nail polish
reMover

köröMlakk leMosó

500ml – 1.250,-

hogy a hosszabb használat 
során besűrűsödött lakkjaidat 
újra „bevethesd”, használd a 
brillbird lakkhígítóját.

lakkhígító

50ml – 990,-

A köröm C19-es és M3-as körömlakkal készült.
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köröMápolók

Magas kalcium- és vitamin tartalmú 
lakk, ami a körömhold közelében a 
körömlemezbe hatolva erősíti a saját 
körmöket. kúraszerűen, pár naponta 
újra kell lakkozni vele kiegészítve ezt 
napi körömbőr olajozással.

a körömfertőzések kezelésének ki-
egészítéséhez ajánljuk. egy cseppnyit 
dörzsöljünk be a bőrredőkbe és a kö-
römfelületre.

színes lakk alá, a körömre kenve védi 
a saját körmöt az elszíneződéstől és 
fokozza a színes lakk tapadását. fe-
dőlakként pedig fényt ad és védi a 
színes lakkot.

a barázdák mélyedéseit szépen kitölti, 
vörösalga-kivonat és ligetszépe olaj 
tartalmának köszönhetően teljesen 
simává varázsolva a körmöket. eltün-
teti a körömhibákat és elszíneződé-
seket is.

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

Uv fényre kötő összetevőket is tartal-
mazó kemény lakkvédő pajzs. az Uv 
lámpába kb. 2 percre kell behelyezni 
(de nem köt meg benne teljesen szá-
razra). tartós védelmet nyújt.

hardening
basecoat

köröMerősítő alapozó

no fUngUs
köröMerősítő alapozó

2in1
kettő az egyben

alapozó és fedőlakk

ridgefiller
barázdakitöltő

lac dry
lakkszárító

Uv topcoat
Uv fedőlakk

15ml – 990,-

15ml – 1.550,-

15ml – 990,-

15ml – 990,-

15ml – 1.320,-

15ml – 1.480,-
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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!

rendkívül gyors és hatékony 
bőroldó praktikus, cseppentős 
üvegben. az elhalt körömbőr el-
távolítására szolgál. különösen 
ajánljuk manikűrhöz, és pedikűr-
höz. Műkörömnél az építés után 
alkalmazandó. Maximum 2-3 per-
cig hagyható a bőrön, utána le 
kell mosni. használata során sem 
kell félni a kiszáradástól! Magas 
glicerintartalma révén hidratálja 
a kéz bőrét.

brill topshield
egyrészt kemény, kopás-csök-
kentő bevonatként védi a színes 
körömlakkot, másrészt magas 
fényt kölcsönöz neki. segítségé-
vel tartósabb, fényesebb lakkozás 
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.

cUticle reMover
bőroldó folyadék

cUticle
reMover  gel

bőroldó gél csepp

brill topshield és
Matte

brill topshield
Magasfényű és Matt

átlátszó alapozó fedőlakk

15ml – 990,-125ml – 1.250,-

15ml – 990,-
matte 15ml – 1.350,-

matte

gyors és
hatékony!

A köröm C11-es gél lakkal és Matte Brill Topshielddel készült.
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köröMápolók

kétféle színben.

kompakt készlet a japán 
manikűr csillogásának fel-
frissítéséhez, otthoni hasz-
nálatra fejlesztve.

Japán Manikűr
paszta és por

Japán Manikűr
szarvasbőr bUffer

p-shine
otthoni készlet

3.750,-

2.750,- / db

1.990,-

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 alka-
lommal 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.

p-shine készlet
profi készlet Japán Manikűrhöz

szalonMUnkához

9.900,-

a körömbőrt puhító, fi-
nomító tápláló olaj, mely 
felszívódva fejti ki hatását. 
körömerősítő kúránál estén-
ként a bőrbe kell masszírozni, 
utolsó kézmosást követően. 
Megemelt illatanyag tar-
talma órák múlva is érezhető.

harmatos gyönyvirág, friss 
eper, a sütik illatát idéző fa-
héjas alma, érett narancs és 
vattacukor illatban készül-
tek a legújabb  brillbird kö-
römágyápoló olajok. illatuk 
olyan tartós, mint egy par-
füm. az ápoló összetevőket 
tartalmazó olajat apró gyü-
mölcs- és virágdíszek teszik 
még vidámabbá.

cUticle oil
tUtti frUtti/ freesia/

alMond illatÚ
vitaMinos bőr olaJok

köröMágy ápoló
parfüMolaJ

flower kiss/ strawbery kiss / 
apple&cinnaMon /fine orange 

/ candy illatÚ

15ml – 990,-

8ml – 650,-

3 illatban

5 féle illatban
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kézápolók

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 ezáltal 
puhává, bársonyossá teszi a bőrt. 
argán olajat, jojoba olajat, kókusz-
olajat és shea vajat tartalmaz. az 
argán olaj táplál és regenerál, a 
jojoba olaj a kókuszolajjal együtt 
kiváló hidratáló és bőrpuhító, a 
shea vaj gondoskodik a bőr ru-
galmasságáról, zsír és nedvesség-
tartalmáról.

bb organic lUxUry –
lUxUs a hétköznapokban!

bb organic lUxUry –
lUxUs a hétköznapokban!

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 összetevők hatni 
kezdenek, majd távolítsd el.
az új fejlesztésű testradír gyen-
géden ápolja a bőrt. puhává, lágy 
tapintásúvá varázsolja a kezeket 
és a lábakat.

bb organic lUxUry
kéz- és lábápoló kréM

bb organic lUxUry
bőrradír

200ml – 1.950,- 200ml – 1.950,-

fehér agyag,
menthol, oliva

shea vaj,
érzéki illattal
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pedikűr

kellemesen radírozó és hidratáló ha-
tású olajos-sós bőrradír. citrom-lime 
olajtartalma és a radírozó szemcsék 
frissítik és serkentik a véráramlást, 
tisztítják a bőrt és a megnyitják a pó-
rusokat, hogy a tápláló olajak szabadon 
a bőr mélyebb rétegébe áramolhas-
sanak. akár otthoni utókezeléshez is 
ajánljuk két pedikűröztetés között.

zöldes színű, enyhén rozmaringos illatú 
bőr- és körömoldó hatású folyadék. 
használd tyúkszem, körömsarok, be-
nőtt köröm kezelésére, úgy hogy a 
kezelendő felületre cseppentesz be-
lőle. a folyadék felpuhítja a felületet 
lehetővé téve a kezelést.

a callus softener spray kíméle-
tes bőroldó, mely a bőr legfelső 
hámrétegét puhítja. enyhén kék 
színű folyadék, ami nedvesen 
tartja a bőrt a pedikűrözés teljes 
folyamata alatt.

salt oil scrUb
hidratáló bőrradír

callUs reMover 
drops

bőr és köröMoldó

callUs softener 
spray

kíMéletes bőroldó

200ml – 2.900,-

30ml – 1.200,-

30ml – 550,-
200ml – 1.850,-

rozmaring
illattal

citrom-lime
illattal
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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

rose redindigo

mirror silver

green valley

3

9

4

10

1112

5 6

fém hatások

metál color effect

Fémes csillogás már a körmökön is!
kövesd a trendeket a BrillBird-del, varázsolj tökörfényesen 
csillogó, fémes hatású körmöket vendégeidnek! Dörzsöld 
a port fixálásmentes termékeink felületére rögtön lámpá-
zás után és zárd le extra Top fényzselével!

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

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

990,-
russian gold – 1.450,-

1.300,-
11-rose – 990,-

red – 1.450,-

új!

A köröm Hypnotic 16, GoGl 66 színnel és Red Chrome porral készült.

A köröm C 42-es gél lakkal és Russian Gold Chrome porral készült.
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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.

chrome porok

hologramm effekt

elragadó csillogás

különleges fehér fény

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

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

1.450,-

2.650,-

990,-

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

BB tipp: Válaszd ki a neked tetsző 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

új!
unicorn powder pink unicorn 

powder

A köröm Designer zselékkel és fehér Chrome porral készült.

A köröm Go 55, Designer, 3D Forming zselékkel és Unicorn Powderrel készült.

A köröm Holographic Mirror porral készült.

fekete alapon

fehér alapon

white
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nailarT

1 3
green

2 4
russian gold purplemiracle

1 2

1

3

2

4

3

chrome flakes

sand dust
homok nailarT por

effect foil

Kövesd A LegújAbb műKörmös trendeKet veLünK!

A Chrome Flakes sokrétűen felhasználható díszítő termék, 
mely akár a műköröm teljes felületén használható, külön-
leges hatást érhetsz el, ha elszórtan használod egy sötét 
színen, de természetesen a lehetőségeknek csak a képze-
leted szab határt!

új díszítőelem a brillbird palettáján a divatos, finoman 
szemcsézett, homokhatású sand dust. Használd fixálás-
mentes színbe vagy fedőfénybe szórva vagy akár beépítve.

Fedést nem IgényeL.

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.

1.450,-

690,-

590,-

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

A köröm 2-es Sand Dust porral készült.

A köröm Go 12-es zselével és Miracle Chrome Flakessel készült.

A köröm 4-es Effect fóliával készült.
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nailarT

1

7

vöröses,aranyló 
csillogás

lilás
csillogás

kékes
csillogás

2

8

élénk lilás 
csillogás

aranylóan 
irizáló

aranylóan 
irizáló

irizáló
csillogás

pink vivid pink

rózsaszínes 
csillogás

szuperapró
irizáló

3

9

4

10 11

5 6

1 2 3 4

5

9

6

10

7 8

nail art dots

magic por
igazgyöngy / haBleány eFFekT

Dobd fel vendégeid körmeit színes, tíz árnyalatban besze-
rezhető pöttyökkel! tökéletesen harmonizálnak elegáns 
és bohókás festett mintákkal, ahogy a sötét és világos szí-
nekkel is jól néznek ki!

Így használD:
• a nailArt dots kerek formájú díszítők ragacsos felü-

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

lepd meg Te is vendégeidet valódi igazgyöngy hatású 
körmökkel! A magic termékcsalád hableány effect díszítő 
porai, olyanok, mintha a tenger 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 
körömfelületen, szabadszélen, de akár csak díszítésként is.

690,-

480,-

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

A köröm 8-as Magic porral készült.

A köröm Hypnotic 35, 57-es színnel és 7-es Nail Art dotsszal készült.
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nailarT

np01 np02 np03 np04

neon pigment por
VakÍTó neon szÍnek
látványos füst hatás kialakításához és ombre technikához 
használd a már köttetett, de még ragacsos anyagba app-
likátorral felhordva, vagy felületi díszítéshez és különféle 
minták kialakításához a még nem köttetett anyagba szórva 
és fedőfénnyel zárva.

490,-

3D Triangle - 
Turquoise

3D Triangle - 
Peach

3D Triangle - 
Violet

3D Triangle - 
Russian gold

3D Triangle - 
Greenery

3D Diamond - 
Russian gold

3D Diamond - 
Unicorn

3D Diamond - 
Silver

3d díszítők
a szikrázó, 3D hatású, háromszög és gyémánt alakú kö-
römdíszítők minden irányból más-más csillogással kápráz-
tatnak el. Felhelyezése gyors és könnyű, szalonmunkára 
fejlesztett. tedd ragacsos rétegbe vagy nail Art glue 
gelbe, végül zárd fedőfénnyel.

690,-

neon sárga neon narancs neon pink neon zöld

fólia
arany, ezüst

290,-

A köröm Neon pigment porokkal készült.

A köröm 3D Triangle díszítőkkel készült.
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nailarT

black

rainbow

gold rosegold

mikro szórógyöngy

szóró strasszkő

vegyes metál
díszítők

metálfekete színű, 0,6 mm átmérőjű mikro szórógyöngy, 
mágnesezhető, kopásálló. Használd nail art glue gel-be 
vagy ragacsos felületbe.

káprázatos színekben pompázó strasszok, melyek teli 
felületen vagy mintaként felhordva is gyönyörűvé teszik 
a körmöket. Használd nail art glue gelbe vagy ragacsos 
felületbe.

gold és rosegold színű változatos formájú díszítőelemek, 
hogy mindig megtaláld a számodra megfelelőt.

black – 990,-

rainbow – 2.450,-

990,-

A köröm mikro szórógyöngyökkel készült.

A köröm gold vegyes metál díszítőkkel készült.



114

nailarT

eredeti
crystallized™
swarovski
kövek

strasszfelszedő 
ceruza

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

20db (SS 3) – 390,-
20db (SS 5) – 390,-
20db (SS 8) – 460,- 

20db (SS 12) – 560,- 

260,-

001 001
volcano

209
rose

243
capri blue

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 ragasz-
tására is alkalmas, a kedvelt pixie köveket pedig átlátszó 
anyagának köszönhetően igényesen, tartósan fel lehet 
ragasztani. ragacsosra köt, fénnyel zárjuk.
Uv és Led lámpában is köt.

3ml – 990,-

A köröm Cover Builder zselével és 001-es Swarovski kövekkel készült.

A köröm Go62-es zselével, 3-as Effect fóliával és Nail Art Glue Gellel készült.

001 AB

(A teljes választékot keresd Ó utcai üzletünkben,
viszonteladóinknál és területi képviselőinknél)
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nailarT

cs01

h1

cs02

h2

cs03

h3

cs04

h4

cs05

h5

cs09

1

5

13

cs11

3

7

11

15

cs06

h6

cs10

2

6

10

14

cs12

4

8

12

cs07

h7

cs08

h8

csillámok

dual holo
csillámok

holografikus színjátszó csillámpor, kétféle méret keveré-
kével; a kis szemcsék kitöltik a nagyok közeit, így nem fog 
átlátszani.

390,-

350,-

brillbird
micro glitter
A brillbird aprószemű csillámjai kifejezetten a cukorka-ha-
tás technikához lettek kifejlesztve, hogy kis méretű, csil-
logó szemcséi ne csak az egész felületet borítva, hanem 
vékony vonalas díszítéshez is használhatóak legyenek.

390,-

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

holoholo

dÍSZÍtŐ
tOVÁBBKÉPZÉSEinKEt
KErESd
hOnlaPunKOn!

A köröm GoGl 83-as gél lakkal és H2-es Dual Holo csillámmal készült.
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nailarT

p 01 p 02 p 03

p 04 p 05

foszforeszkáló
pigment

pehelypor

glass effect 
form
minTázoTT saBlon

sötétben világító pigment por különböző színekben, 
dekorációs célokra.

arany, kék, lila, multicolor, piros és zöld színárnyalatban 
játszó, apró hófehér díszítő lapkák.

3 Féle minTáVal: szÍV, kör, csigaVonal
igazán egyedülálló, nem mindennapi köröm extrava-
gáns vendégeknek! készíts te is üveghatású, anyagában 
is mintázott körmöket akár zseléből akár porcelánból 
és varázsold el vendégeidet. A doboz 10 darab mintá-
zott sablont tartalmaz.

990,-

290,-

1.300,- / doboz

pigmentek
990,-

neonzöld égkék

sötétben

világosban

vízkék
1 2 3

a transzferfóliás díszítésekhez ki-
fejlesztett speciális ragasztó, mely-
lyel különleges hatásokat érhetsz 
el! a transzferfólia ragasztásánál 
előbukkanó fekete szín kontrasztos, 
antikolt hatást ad díszítéseidnek! 

a fekete ragsztó inkább a kisebb min-
tákhoz, vonalakhoz javasolt. 

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

A megújult összetételű transzferfólia 
zselé jobb tapadást biztosít, ezáltal 
még teljesebb minták megalkotását 
teszi lehetővé. Korlátlan ideig hasz-
nálható, így a kevésbé gyakorlottak is 
bátran próbálkozhatnak vele.
Uv és Led lámpában is átköt.

transzferfólia 
ragasztók

gel for
transfer foil

megújulT
TranszFerFólia zselé

5ml – 980,-

5ml – 2.300,-
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nailarT

Néhány legnépszerűbb matricánk (a teljes választékot keresd Ó utcai üzletünk-
ben, viszonteladóinknál és területi képviselőinknél)

bb15bb13 bb14

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 gyönyörködtető arany és ezüst kontúros motívu-
mokat. Különleges alkalmakra és egyszerű hétköznapokra 
egyaránt tökéletes választás.

450,-

tükörfólia

szórógyöngy

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

mini gyöngyök arany, ezüst és pezsgő színekben.

450,-

490,-

1

A köröm 2-es tükörfóliával és szórógyöngyökkel készült.

A köröm Brill zselével és Silhouette matricával készült.



118

körömnyomDa

köröm-
nyomda

körömnyomDa
lemezek

körömnyomDa
plaszTik lap

körömnyomDa
Fejek

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!

tökéletesen hajlítható plasztik lap a lakk lehúzásához.

A minőségi szilikonból készült kétféle puhaságú nyomda-
fej garantálja a tökéletes mintakészítést - kezdők és profik 
számára egyaránt.

a clear nyomdafej átlátszóságának kö-
szönhetően a kiválasztott minta még 
könnyebben pozícionálható a köröm 
felületén.

680,-
winter/summer/wedding design – 750,-

60,-

850,-
clear – 990,-

nyOmdÁVal KOmBinÁlt 
SZalOn dÍSZÍtŐ

tanfOlyamunKat
KErESd a

www.brillbird.hu/tanfolyam
OldalOn.

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

új!
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körömnyomDa

nyomDalemez 
TiszTÍTó FolyaDék

nyomDalakk

peel oFF
skin proTecT

ragyogóan tisztítja a nyomdaleme-
zeket, egyáltalán nem mattítja azok 
felületét, így csillogóak maradnak 
hosszú időn át. enyhe citromos illatú.

kifejezetten nyomdatechnikához kifejlesztett lakkok, me-
lyeket már 5 különböző színben szerezhetsz be.

Készíts tökéletes manikűrt ezzel a folyékony lehúzható 
bőrvédő anyaggal, amellyel 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 kez-
dődhet a munka. A teljes száradást a színváltozás jelzi. Ha 
végeztünk, egyszerűen le kell húznunk a felkent réteget.

5ml – 550,-

8ml – 1.550,-

100ml – 750,-

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

A köröm Brush&Go gél lakkokkal és fuchsia pink nyomdalakkal készült.

új!
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körömmaTrica

körömmatrica

m01 m02 m03 m04 m05

m06 m07 m08 m09 m10

VÍzes maTrica használaTa
step by step

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

1.
csipesz se-
gítségével az 
átlátszó fóliát 
eltávolítom a 
matricáról.

2.
a matricát vízbe 
áztatom 10-15 
másodpercre.

3.
amikor felázott, 
csipesz segítsé-
gével könnyedén 
lehúzom a mat-
ricát a papírról.

4.

Felhelyezem 
az előkészített 
tipre.

5.
extra Top fény-
zselével fedem.

6.
a fényzselét köt-
tetem.

7.

nail sTickers
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 matricák 
széles választékát keresd ó utcai üzletünkben, a viszontel-
adó partnereinknél, vagy területi képviselőinknél.
www.brillbird.hu/kapcsolat

350,-

meTal eFFecT
körömmaTrica

Fém haTású körömmaTricák
arany és ezüst színben pompázó elegáns és divatos min-
ták, melyekből kedvedre válogathatsz. Különleges alkal-
makra és egyszerű hétköznapokra egyaránt tökéletes 
választás ez az ultra vékony matrica.

490,-

A köröm Cover Builder alapra, matricával készült.
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ecsetek

Smile line - terméSzeteS Szőrű, zSeléS ecSet

gel hard ecSet

gel 3 zSeléS ferde Szőrű ecSet

gel 4 zSeléS ecSet

gel 6 zSeléS ecSet

3.190,-

2.790,-

1.990,-

2.190,-

2.190,-

a tökéletesen éles mosolyvonalért! Vastagon, ívesen végződő, természetes 
szőrből készült ecset a tökéletes mosolyvonal kialakításához zselés építésnél, 
illetve a Brush&go zselék egyenletes felviteléhez.

nagyobb felületű, keményebb ecset, sűrű zselékhez, nagyobb mennyiségű 
anyag felvételéhez.

fehér véghez és csillámos díszítéshez.

fehér vég építéshez, díszítéshez.

Profi zselés építéshez.

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

Brill lila ecsetek

zSeléS éPítő ecSetek
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ecsetek

Shadow gel ecSet

one moVement 3. ecSet

omBre ecSet

0 díSzítő ecSet

0 long ecSet

one moVement 1. ferde Végű

Shadow art ecSet

one moVement 2. egyeneS Vegű

2.190,-

1.790,-

2.590,-

1.850,-

1.850,-

1.990,-

3.190,-

2.590,-

Speciális műszőrből készült díszítő ecset, főként a minták tökéletes és gyors ár-
nyékolásához fejlesztve. zselés és gel&lac anyagokhoz.

a pontosabb festéshez és apróbb mintákhoz fejlesztett kisebb heggyel. Szalon-
munkában tökéletes választás!

Szintetikus szőrű ecset, kifejezetten ombre technikához. Színelmosást könnyítő 
feje felgyorsítja a munkát és látványos, egyenletes színátmenetet képez.

Vékony heggyel.

francia mosolyvonal, hosszú vonalak, díszítések megrajzolására kifejlesztetett 
ecset, 9 mm hosszúságú, nagyon vékony, szintetikus szőrrel. 

ferde végű ecset a nagyobb virágokhoz.

természetes szőrű, minőségi ecset árnyékoláshoz. Podoba anita kedvence.

egyenes végű ecset.

one moVement díSzítő ecSetek

zSeléS díSzítő ecSetek

most még kiválóbb szőrminőséggel! az egymozdulat technikához fejlesztett ecsetek, pontosan végződő, beszáradásra kevésbé 
hajlamos természetes szőrből.

új!
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ecsetek

Shadow Pro ecSet

line díSzítő ecSet

aqua-art díSzítő ecSet

acrylart Porcelán díSzítő ecSet

3d art ecSet

artiSt díSzítő ecSet

Paint díSzítő ecSet

3.190,-

4.490,-

3.590,-

3.190,-

2.990,-

3.190,-

2.190,-

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

Porcelán díszítő ecset művészi díszítésekhez szükséges precíz heggyel.

nagyobb mintákhoz hangolt, erős, minőségi természetes-szőr ecset.

művészi akrilfestékes díszítésekhez.

nagyon puha szőrű festő ecset.

akrilfestékes és zselés finom részletekhez.

Speciális szürke szőrrel, a profi színelmosáshoz.

díSzítő ecSetek

acryl Porcelán éPítő ecSet

acrylux ecSet

6.590,-

6.590,-

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

kiváló minőségű állati szőrből készült porcelán építő ecset.

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

Brill fekete ecsetek

Porcelán éPítő ecSetek
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ecsetek

a BrillBird ecsetek szőre, 
formája hosszú tesztelési

folyamatot követően
kerül kiválasztásra,

elkészítésük pedig
különös precizitással

történik. 

nail art-line ecSet

Porcelán díSzítő ecSet - fekete (acryl art)

Vékony hegyű díSzítő ecSet - fekete (nail art BruSh)

VaStag Porcelán éPítő ecSet 6-oS éS 8-aS méretBen 
- fekete

4-eS zSeléS ecSet

6-oS zSeléS ecSet (fekete nyéllel)

3.090,-

3.790,-

1.490,-

6-os ‒ 3.190,-
8-as ‒ 4.990,-

1.490,-

1.290,-

akril díszítő ecset, vonalakhoz, kontúrokhoz, árnyékoláshoz kiválóan alkalmas, 
hegyes rövid szőrű ecset.

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

mesterséges szálakból készült, pontosan végződő, vékony hegyével könnyedén 
húzhatunk lendületes vonalakat zselés és akril díszítésnél.

tökéletes választás, ha vastag, nagy likvidfelvevő képességgel rendelkező épí-
tőecsetet keresel kedvező áron. tanulóknak, porcelánnal próbálkozóknak kü-
lönösen ajánljuk!

zselés építő ecset, rövidített, fogást segítő nyéllel.

fehér vég építéshez, díszítéshez, rövidített, fogást segítő nyéllel.

plasztik nyelű ecsetek

A köröm zselé alapra, GoGl 53-as gél lakkal készült.
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ecSet Szettek

decoration BruSh kit
dekorációS ecSetkéSzlet

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.

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

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

12db – 3.190,-

1.990,-

2.990,-
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fém eSzközök

profi fém eszközök
rozSdamenteS acélBól

c-íV hajlító éS
megtartó cSiPeSz

Szikenyél
eldobható szikéhez, rozsdamentes

eldoBható Szikék
a legnépszerűbb méretekben - 20, 21, 22, 23

c-íV hajlító cSiPeSz

Profi Bőrfeltoló-kaParó

manikűr kaParó

SPeciáliS díSzítő tű éS Pontozó

keVerő SPatula

gyémántPoroS reSzelő - Solingen

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 köszönhetően könnyen elfér a legkisebb uV és led lámpákban is.

1.390,-

1.980,-

60,- / db

1.980,-

1.990,-

800,-

1.990,-

1.990,-

kicsi / 15cm – 650,-
nagy / 17cm – 990,-

490,-
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fém eSzközök

„eaSy” tiPVágó
ívelt fejű és íves vágóélű könnyített tipvágó, 
ami nem lapítja össze a tipet

hernyórugóS
körömcSíPő

köröm éS kutikula
eltáVolító cSiPeSz

BB körömVágó olló
fecskefarkú, rozsdamentes

BB BőrVágó olló
fecskefarkú, rozsdamentes

Profi körömVágó olló
rozsdamentes - Solingen

Profi BőrVágó olló
fecskefarkú, rozsdamentes - Solingen

SaBlonVágó olló
Sablonvágásra kifejlesztett olló, könnyen kézre 
áll, kialakításának köszönhetően precízen vezet-
heted a vágásnál.

2.250,-

2.250,-

1.350,-

2.300,-

2.050,-

2.930,-

2.860,-

1.450,- új!
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SaBlonok éS tiPek

duPlaSzárnyú 
SaBlon - extra

30 db – 750,-
200 db – 4.950,-

merevített anyagú sablon a könnyebb formatartásért! 
hajlított körömformák készítéséhez kifejezetten ajánlott, 
a hengerforma egy mozdulattal elkészíthető. a segédvo-
nalak segítenek a mosolyvonal negatív ívének kivágásában 
és a sablonkönnyítésben. ideális formájával, hátsó rögzítő 
szárnyaival és biztos, elmozdulás-mentes tartásával vívja ki 
a profi szalonok és versenyzők maximális elégedettségét.

BrillBird long 
SaBlon

SaBlon
adagoló

BB duPlaSzárnyú 
SaBlon

a BrillBird duplaszárnyú sablonjával megegyezően kiemel-
kedő minőségű, ám annál jóval nagyobb hosszúságú és 
különleges formájú, új generációs sablon, akár párhuza-
mos, akár összetartó új körömformákhoz (Stiletto, long 
Pipe, edge…) kifejlesztve. 100% garancia: uSa gyártmány, 
BrillBird minőség.

a széles BB duplaszárnyú sablon tárolásához, adagolásá-
hoz alkalmas plexi sablon adagoló.

Előnyei:
- gyorsabb sablonkezelés
- helytakarékos

a BrillBird duplaszárnyú sablon teljesen új, ideális formájá-
val, hátsó rögzítő szárnyaival és biztos, elmozdulás-mentes 
tartásával vívja ki a profi szalonok és versenyzők maximális 
elégedettségét. az erős ragasztóerő mellett legfontosabb 
tulajdonsága, hogy különleges merevsége miatt – a speci-
álisan rétegezett papírnak köszönhetően – az ívét tökéle-
tesen megtartja; nem lapul le, és nem is rúgja ki magát. az 
uSa-ban készül.

30db – 490,-
250db – 3.750,- 2.690,-

30db – 490,-
300db – 3.900,-

szuper
formatartás
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tipek

natural
Box

nail glue

BruSh on glue

félköríVeS

francia
Box

drámai
francia

mani tiP duPla
Segéd-tiPeS fehér

mani tiP SzimPla
fehér manikűr tiP

clear
Box

edge Box óriáS tiPek

félkarValy
Box

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

3g – 290,-

7,5g – 870,-

100db, 10 méret –
2.650,-

100db, 10 méret –
1.850,-

100db, 10 méret –
2.650,-

140db / box –
2.950,-

140db / box –
1.950,-

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

100db, 10 méret –
1.990,-

500,-

500,-

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

csőrös tip ragasztó, 
erős, gyors.

Villámgyors, szu-
pererős  ecsetes 
ragasztó. különleges 
ecsetjének és sűrűsé-
gének köszönhetően 
pontosan lehet vele 
dolgozni.

Versenyekhez 
győzteseknek. 
ívesebb, cső-
formájú tip, ami 
rugalmassága 
miatt bármilyen 
körömformához 
illeszkedik.

drámai hatású
mosolyvonal.
kontaktsáv nélkül.

a segédtipnek köszönhetően nagyobb 
szorítóerő, tisztább munka, véko-
nyabb réteg jellemzik.

tökéletesen szabályos mosolyvonalú 
hófehér francia vég készíthető vele 
nagyon gyorsan.

a hosszan tartó munkával megépít-
hető, mégis rendkívül népszerű edge 
forma kedvelőinek életét egyszerű-
sítheti le ezeknek a tipeknek a hasz-
nálata.
kontaktsáv nél-
küli, rugalmas 
m ű a n y a g b ó l 
készült, az edge 
építés szabályai 
szerint megemelt 
oldalvonalú tipek 
100 darabos box-
ban.

gyakorláshoz, választható minták 
bemutatásához a vendégnek, port-
fólióhoz.

12 darabos stiletto változó long mére-
tekben, fehér és clear színben.

10 darabos óriás kocka tip.

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

BrillBird tipek
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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

Brill file #100/100
- durva

Brill file #100/180
- kombinált, piros maggal

Brill file #150/150
- közepes, zöld maggal

Brill file #180/180
- finom, kék maggal

Brill VonalzóS reSzelő
- finom, 180/180

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

egyeneS fehér
- durva, zöld #80/100

cSePP alakú
- bolyhozáshoz #180/180

egyeneS fehér
- kombinált, piros #100/180

egyeneS fekete
- kombinált, nem maszatol #100/180

egyeneS fehér
- finom, pink #150/180

390,-

390,-

390,-

390,-

390,-

330,-

260,-

260,-

260,-

230,-

260,-

új!
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reSzelők - Bufferek

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

BB Porcelán finomító Buffer
- finom #220/280, íves-egyenes praktikus forma,

finomabb, BB tartóssággal.

Porcelán finomító minőSégi Buffer
erősebb, tartósabb #100/180

leoPárd mintáS
manikűrhöz #180/240

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

fehér (#120)

Brill Buffer
(angliában gyártva).

erősebb, tartósabb, puhább szivacsú.

VadmacSkáS ajándék reSzelő
#180/szőr

kímélő Buffer gel&lac-hoz
ultrafinom, körömbarát buffer, mely kifejezetten az ösz-
szes gel&lac felvitele előtti mattításra lett kifejlesztve. 
kíméli, nem sérti fel a természetes köröm felületét, kizá-
rólag annak fényességét tompítja.

mini BrillBird Vendég reSzelő
Praktikus, mérete miatt – mindössze 7 cm hosszú – a 
kisebb női táskákban is kiválóan elfér. ajándékozd vissza-
térő vendégeidnek, így kis ráfordítással örömet szerez-
hetsz nekik. ráadásul bármikor is lesz rá szükség, mindig 
te és szalonod jut majd róla az eszébe!

670,-

670,-

260,-

250,- 360,-

390,-

250,-

90,- / db

BB tipp: Tökéletesen alkalmas 
zselé-, illetve porcelán köröm 
felületének finomítására.

Vékony fa
- manikűrhöz, keskeny helyekhez

160,-
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reSzelők - Polírozók

VaStag Polírozó
- 3 érdesség

láBköröm reSzelő
íves végű körömreszelő, praktikus kialakításának köszön-
hetően a köröm hosszát és vastagságát is egyszerre tudja 
eltávolítani. felülete fertőtleníthető. Szükség esetén akár 
a bőr reszelésére is használható, a kétoldalú sarokreszelő-
vel történt előkészítés után.

kétoldalú SarokreSzelő
kétoldalú sarokreszelő egyik oldalán finomabb, másik 
oldalán durvább szemcsézettségű felületet találtok, így 
a pedikűrözés teljes folyamatában a bőr állapotának 
megfelelő felületet tudjátok használni.  fém felületének 
köszönhetően könnyedén fertőtleníthető, ergonomikus 
nyele pedig kényelmes fogást biztosít a szakember szá-
mára. otthoni használatra is kiváló.

cSodafény Polírozó
- megújult színben

SzarVaSBőr Polírozó

cSodafény Polírozó tömB

lila cSodafény Polír
a már jól ismert csodafény polír kompaktabb változata, 
mely vékonyabb, de ugyanolyan tartós. nagy felületé-
nek köszönhetően gyorsan polírozza a porcelánt vagy a 
természetes körmöt. gyönyörű lila-fehér színben.

410,-

1.200,-

2.950,-

360,-

920,-

560,-

360,-

új!

új!
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géPek - lámPák

tunel
uV-lámPa

elegant
uV-lámPa

16.800,-25.500,-

4x9w-os, időkapcsolós, ventillátoros, körben tükrös, a né-
metországban divatos “alagút” formájú lámpa. nagy mély-
sége garantálja, hogy a vendég nem üti be a körömhegyét.

elegáns uV-lámpa rengeteg professzionális funkcióval. 
4x9w nagy teljesítmény, ventillátor, digitális kijelzős idő-
kapcsoló. kihúzható talplemezzel pedikűrhöz és csőcse-
réhez. két led csővel kombinált lámpává alakítható, a 
csöveket a felső foglalatba érdemes illeszteni, illetve 4 led 
csővel led lámpaként is használható.

használd kombinálva 
led+uv csővel

9w uV-lámPaVogue
uV-lámPa

Csak 3.900,-8.900,-

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.

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

pedikűrözéshez
is kiváló

szenzációs ár!
kompakt méret akár 

utazáshoz is
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géPek - PótcSöVek

a hosszabb pótcsövet tunel és elegant és 9w uV-lámpá-
hoz, a rövidebbet Vogue lámpához ajánljuk.

uV-lámPa
9w-oS PótcSő

Brill
led cSő

1.625,-Csak 3.590,-

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.

BB tipp: Minden általunk for-
galmazott UV lámpához találsz 
pótcsövet kínálatunkban.

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

Tunel lámpában használd:
4 db LED csővel

Star
uV led cSő

3.980,-

minden alapanyagot gyorsan megkötő, fekete színű, hosz-
szú uVled cső, tunel és elegant uV lámpába. a cső 270 
fokban elfordítható, így könnyebben a lámpába helyez-
hető és a fény szögét is te tudod beállítani.

kétféle méretben

vogue lámpához

minden brillbird
alapanyagot megköt

gyorsítsd fel mindennapi 
munkád, kombináld a led és 

uv csöveket lámpádban!

Vogue
uVled cSő

3.690,-

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!

forradalmi
technológia

vogue lámpához

elegant és tunel 
lámpához

elegant és tunel 
lámpához

elegant, tunel és 
9W uv-lámpához
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géPek - lámPák

eaSy led
lámPa

6.500,-

kis méret, nagy erő, megnyerő design! legújabb, hor-
dozható uV led lámpánk mindössze 80 grammos, mégis 
szupererős led fényével bőrösödés mentesen, 45 másod-
perc alatt  átköti a gel&lac-okat. a rendkívüli minőségű kis 
led-csoda akár a laptopodba dugva, uSB-vel is működik, 
de egy megbízható hálózati adapter is található a doboz-
ban. Brush&go és hagyományos zselével történő felületi 
díszítésekhez is ajánljuk.

Brill Pro
uV led lámPa

led Pro max
uV led lámPa

comPact Power
led lámPa

19.500,-14.500,-

7.900,-

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

elegáns, letisztult megjelenésű, 36w-os 18 darab szupe-
rerős izzóval, mozgásérzékelővel és időzítő kapcsolóval 
felszerelt megbízható lámpa, mely bármely BrillBird alap-
anyagot tökéletesen átköt. kis helyet foglal, mégis erős, 
precíz, ideális pedikűrhöz is.

kimagaslóan erős led fény, ami minden gel&lac-ot bő-
rösödés mentesen, 30 másodperc alatt megköt. teljesít-
ménye miatt alkalmas a mindennapi szalonmunkára is, de 
kompakt méretének köszönhetően utazáshoz is ideális. 
forgatható led-sorainak köszönhetően egyszerre 5 ujjon, 
valamint lábon is használható. 30 és 60 másodpercre 
időzíthető.

minden gel&l ac-ot BőröSödéS menteSen 
megköt!

minden anyagot
megköt 1 perc alattkompakt, mégis erős

30 extraerős led
forgatható fénycső

tökéletes
villámköttetésekhez
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géPek - cSiSzológéPek

csúcskategória

könnyen hordozható
ideális utazáshozoda-vissza állítható

Brill drill
high-tech cSiSzológéP

exPert drill
cSiSzológéP

„PortaBle”
cSiSzológéP

„Shell”
cSiSzológéP

49.800,-
pedál ‒ 3.600,-49.500,-

17.780,-23.700,-

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

Pedál
külön vásárolható meg.

a műkörmös szakma kihívásaira kifejlesztett, kimagasló 
minőségű, megbízható csiszológép. tökéletesen vibráció 
mentes, lehetővé teszi a pontos, gyors munkát, rendkívül 
halk üzemmódú, kimagaslóan megbízható, hosszú élettar-
talmú gép, melyre minden körmös vágyik.

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

a PortaBle füstmetál színű csiszológép már első látásra 
a kedvencünkké válik: sokan szeretik a kézreálló, masszív, 
de mégsem nehéz, csinos kis kompakt gépeket. a kis he-
lyigényű, mégis minden szükséges funkcióval rendelkező 
csiszológépet állítható fordulatszám, gyors tokmány (egy 
mozdulattal cserélhető fej), extra ki-be kapcsoló jellemzi 
- közvetlen a kezünk felett. csiszolófej készlettel. Szalon-
munkához nem ajánlott!

a kagyló (Shell) formájú dizájnos sötétlila kezelőegység és 
a könnyű fém fej teszik az egész napos szalonmunka kel-
lemes eszközévé a Shell csiszológépet. minden profesz-
szionális funkció megtalálható rajta: oda-vissza állítható 
fokozatmentes sebesség-állítás, lábpedál-kapcsoló, gyors 
tokmány (egy mozdulattal cserélhető fej), kétféle fejtartó 
állvány (egy a kezelőre szerelhető és egy mobil szilikon 
pad).

szuper minőség!
szuper ár!
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cSiSzolófejek

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

BrillBird csiszolófejek
titánium karBid frézerek gyémánt cSiSzolófejek

kerámia cSiSzolófejek

karBid frézerek

romBuSzhálóBan VéSett, 
domBorfejű

kicsi ‒ 3.900,-

töltő ‒ 1.900,-
francia mosolyvonal

kis kúp ‒ 980,-

nagy kúp ‒ 980,-

henger ‒ 1.600,-

hegyes ‒ 1.200,-

henger ‒ 7.690,-

kugli ‒ 7.690,-

henger ‒ 7.690,-

2.550,-

kicsi ‒ 2.640,-

nagy ‒ 7.600,-

2.900,-

nagy ‒ 3.860,-

kúpos ‒ 8.900,-

henger ‒ 3.350,-

német precizitással készült maró hengerek, elnyűhetet-
len titánium bevonattal. Professzionális alapanyagának és 
különleges mintázatának köszönhetően nem melegszik, 
mégis gyors munkát tesz lehetővé.

anyagának köszönhetően nem melegszik.

kerámia henger cSiSzolófej
közepes méretű párhuzamos oldalú csiszolófej. formá-
zásra, anyagleszedésre. lekerekített teteje miatt bizton-
ságos a használata. Porcelánhoz és zseléhez.

kerámia kugli cSiSzolófej
nagyméretű, szűkülő kialakítású. kényelmes vele a formá-
zás és a töltés előtti reszelés. Porcelánhoz és zseléhez.

kerámia henger cSiSzolófej - extraerőS
Vésésének köszönhetően tökéletesen távolítja el az anya-
got, nem porlasztja azt.

géPi manikűr Szett kiegéSzítéSéhez

nem melegSzenek

új!
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cSiSzolófejek

géPi manikűr Szett

cSiSzológyűrű éS
tartó Szár

gyémánt fej éS gyűrű
kéSzlet

45,-

650,-

kicsi ‒ 2.540,-

nagy ‒ 3.555,-

6.500,-

készíts tökéletesen gél lakkozott körmöket a vendégek-
nek! az új technikával egészen közvetlenül a körömágy-
hoz tudod a gél lakkot felkenni, így plusz egy hetet nyertek 
vendégetekkel a következő töltés időpontjáig. a vendéged 
pedig látványosabb eredményt kap, mint eddig.

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

cSiSzológyűrű tartó Szár



140

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

nagy szívóerő,
szabályozható

sebességgel
1 év garancia!

tornado
PorelSzíVóS kéztámaSz

aSztalBa éPíthető 

lux elSzíVók

tornado
PorelSzíVó PorzSák

23.950,-

20.770,-

400,-

13.950,-

egykezes, kompakt, helytakarékos kialakítású, nagy kapa-
citású porelszívó, párnázott kéztámasszal. könnyen tisztít-
ható. legjobb hatékonyság érdekében érdemes egyszerre 
2db porzsákot  alkalmazni használat közben.

kéztámaszos porelszívó kétkezes kivitelezésben. műbőr 
bevonatú, párnázott, hogy a vendéged kényelmét maxi-
málisan szolgálja. kifinomult design jellemzi, fém hatású 
szegélyeivel, lekerekített formájával a szalon éke lehet.  
tartozék: 2 db porzsák
teljesítmény: 25w

nagy szívóerővel rendelkező, hatékony, asztalba építhető 
porelszívó készülékek megerősített, vastag porzsákkal a ti 
egészségetek védelmében! a reszelő és csiszológép hasz-
nálata során keletkezett szálló por jelentős részét elnyeli, 
így megakadályozza annak tüdőbe jutását.
Védd te is egészséged!

mosható, fehér színű, gumírozott nyakkal ellátva.

elegant
PorelSzíVó új!
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géPek - aSztali lámPák

a legmodernebb
led technológia

bevilágítja az egész
műkörmös asztalt

nagyítóS
ledlámPa

flexi aSztali lámPa
led fénytechnológiáVal

touch SenSor
led deSk lamP

Brill Pro
taBle lamP

15.400,-

12.990,-

12.500,-

25.800,-

nagyítós asztali lámpa, állítható karral, 
erős led világítással

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

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

könnyű, kis helyen elfér ez a szépen kivitelezett, letisztult 
formavilágú asztali lámpa. fénye hideg, fényerőssége ál-
lítható.
összecsukható testének köszönhetően bárhová magad-
dal viheted. érintés érzékelő gombjának segítségével a 
számodra leginkább megfelelő fényerőséget állíthatod 
be, ezzel tökéletes munkakörülményeket biztosítva ma-
gadnak.

24 wattos szupererős asztali led lámpa 4 fényerősség fo-
kozattal. a feje 360 fokban körbe, és 180 fokban felfelé 
és lefelé állítható a tökéletes világítás érdekében. a lámpa 
nyaka szintén 180 fokban mozgatható. 117 led égő talál-
ható benne, mely tökéletesen  bevilágítja a munkaterüle-
tet,  nyugodtan használható a kibontott tégelyek felett is, 
mivel nem köti a műkörmös alapanyagokat.
Satuval rögzíthető.

aprólékos, precíz
munkához

utazáshoz a legjobb 
választás!
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géPek - Paraffin

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

Bajnok Oktatóink:

Bán nikoletta
Bedő Babett
herczeg adrienn
kárpáti orsolya
kispál luca
kovács erika
lakatos zsuzsanna
majoros ágnes
marton Bettina
móréné kovács nikoletta
Podoba anita

ParaffingéPdigitáliS
ParaffingéP

19.600,-17.800,-

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

digitálisan, fokozatmentesen állítható hőfok, nagy méretű 
paraffin tartály a vendég kényelméért.

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

450g ‒ 1.980,-

keSztyű éS láBtyű

1.900,-
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kellékek

a BB fémBőröndök 
a kiállítákosokon 

is ámulatBa ejtik a 
szakemBereket!

körmös fémtáskák
dögöS kÜlSő, PraktikuS BelSő
BB Szett fémtáSkák

BB óriáS fémBőröndök

BB közePeS fémtáSkák

24x18x12cm ‒ 4.900,-

65x37x25cm ‒ 39.500,-

37x30x25cm ‒ 21.950,-

az egyrekeszes kis készletekhez tervezett fémtáskák trendi kül-
sejükkel hódítanak. a belsejükbe került két, bárhova áthelyez-
hető elválasztó lamella, amivel könnyedén megtámaszthatóak 
a belekerülő anyagok és eszközök, így véd borulás ellen.

kerekeken guruló, teleszkópos fogantyúval rendelkező extra-
vagáns bőröndök, amiket biztosan mindenki irigyelni fog majd. 
három részre szétszedhetők: a felső rész közepes táskaként 
külön is használható. minden elfér bennük, amire egy profi 
szakembernek szüksége lehet, az erős váz pedig biztosítja az 
értékes portéka gondos védelmét.

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.
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kellékek

BB óriáStáSka BB kéztámaSz éS 
huzat

BB „Szagtalan”
ecSettartó

Pamut törölközőBB ecSettartó

BB SziVacSoS
kéztámaSz

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

Praktikus, könnyedén tisztítható, mosható, pamut kéztá-
masz huzat fekete és fehér színben.

nagyon szépen kidolgozott, varrott 
textilbőr ecsettartó, patenttel rögzít-
hető kupakkal (a szagok lezárására és 
szállításhoz), BB lila színben és logóval. 
az asztal egyik dísze.

lila és fehér színben. Varrott logóval.
egy mozdulattal kinyitható és felállítható nagyon praktikus 
ecsettartó, 12 ecset tárolásához. fekete színben,  BrillBird 
logóval.

750,-

kéztámaszhuzat ‒ 1.420,-
fekete műbőr kéztámasz ‒ 3.990,-

3.300,-

csak 1.490,-

3.350,-

1.850,-
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PoSzterek, időPontkártyák

BB poszterek és időpontkártyák

50x70cm ‒ 990,-

40x50cm ‒ 490,-

30,- / db

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

28
29

32

2018/1

2018/2

2018/3

2017/1

2017/2

2017/3

2017/4

2017/8

2017/9

2018/1

2017/6

2017/10

2018/2

2018/3

2018/4
2018/5

2018/7

2018/6
2018/8
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kellékek

BB határidőnaPló BB jegyzetfÜzet

BB toll

gyönyörű, elegáns design praktikus, később cserélhető 
belsővel, patentos zárral, könyvjelzővel, tolltartóval, öt-
letes zsebekkel a jegyzeteknek, fontos papíroknak, név-
jegykártyáknak. első és utolsó oldalait színes körömképek 
díszítik.
A naptár külső és belső együtt és külön-külön is megvá-
sárolható!

a5-ös alakú, 48 oldalas igényes és elegáns kivitelezésű 
BrillBird jegyzetfüzet, könnyen elfér bármelyik női táská-
ban. a belső oldalak vonalasak, és tele vannak kedvenc 
BrillBird termékeitek képeivel.

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

érintőképernyőhöz is használható toll, kék tintával.

Naptár borító - nude virágos, csipkés, flamingós – 2.450,-
Naptár belső (magyar) – 990,-
Naptár borító+belső – 2.900,-

290,-

250,-

350,-

300,-

250,- / db

nyitVatartáS
táBlák
ezentúl nem okoz gondot szalonod nyitvatartási idejének 
kiírása! nem kell tovább keresgélni a csúnya, előre elké-
szített műanyag táblák között. Válassz a két design közül, 
majd egy alkoholos filccel töltsd ki az új, figyelemfelkeltő, 
elegáns és igényes 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!
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ruházat, kellékek

autóS matrica

BB PólóhoSSzú ujjú Póló

BB kötény
kétféle matricánkkal megmutathatod, mennyire imádod 
a körmöket!
kiteheted autódra vagy akár szalonodat is díszítheted vele!

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 alkotás közben.

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

a közkedvelt impregnált, portaszító és vízlepergető BB kö-
tény megújult változata. Szuper fazonnal, zsebbel, BB logó-
val, a megszokott fekete szín helyett igazi trendi, BrillBird 
lila és fehér színben!

500,-

3.300,-
2.990,-

3.300,-

aSztali
alátét

250,-

42x59,4cm
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kellékek

magnetic nailart Palett 
utántöltő

nail art diSPlay tiP

490,-

50 db / csomag ‒ 980,-

580,-
10 db-os

formájának köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik a nail art display Boxba.
120 db/csomag

2.980,-

1.380,-

2.580,-

nude 
nailart tiP
a nude nailart tip megkönnyíti és 
meggyorsítja munkátokat, elegendő 
csak bufferrel előkészíteni és készül-
hetnek is a szebbnél szebb minták.

magnetic
nailart Palett

nyomdalemez 
tartó

nail art
diSPlay Box

könnyű, zárható, elegánS
mágneses keverőpaletta, melyben mindig magaddal 
viheted kedvenc színeidet. a tégelyek kézzel könnyen 
kiemelhetők, azonban a mágnes megakadályozza, hogy 
kiessenek.
tökéletes a designer zselék keveréséhez is.

nyomdalemezeid és matricáid ren-
dezett tárolására kiválóan alkalmas 
album, lapozható belső tokokkal, hogy 
könnyedén átlásd te és vendéged is 
a lemez- és matrica mintákat. kis he-
lyen elfér, ugyanakkor bőven van hely 
benne. 40 db tartóbéléssel.
mérete: 8,5 x 14,5cm

rendszerezd tipjeidet nail art display Boxba! elegáns, 
átlátható, könnyen kezelhető, és bármikor magaddal vi-
heted.
a box mérete: 21,6x18x3,2cm

új!
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kellékek

cleaner wiPeS

1.450,-

könnyű, gyors fixálás.
cleanerrel átitatott szálmentes
törlőkendő praktikus
csomagolásban.
100 db-os

gumiS ujjBegyű 
cérnakeSztyű

fekete nitril
keSztyű

extra nail wiPeS törlőlaPok

PaPírtörlő

SzíneS nitril keSztyű

hyPnotic állVány

590,-

1.890,-

1.450,- 490,-

1.120,-

3.490,-

12.900,-

Biztosabb fogás, jó szellőzés.
S - m - l méretekben.

Púdermentes, erős, kiváló minőségű 
anyagból készült gumikesztyű.
S, m, l méret
50db/doboz

Szálmentes törlőkendő extra nagy kiszerelésben.
360 db-os

nem papír szövet. aki megismeri, ezt használja.
100 db-os

fő tulajdonságai: szabályosabb
préselés, egyenletesebb felület,
kisebb helyigény, kedvező ár.
500 db-os

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

elegáns megoldás szalonodba! a Brill-
Bird új fekete display akár az asztalra 
állítva akár falra szerelve használható. 
nem csak hypnotic gél lakkjaidat, 
hanem akár színes zseléidet is tárol-
hatod, rendszerezheted benne.



150

kellékek

margaréták

lakkjaVító
ceruza

SelyemSzál

SziVacS-
törlő

oVáliS margaréta

VédőSzemÜVeg

3m maSzk

gyakorló ujj éS
kéz

legyező SzínSkála

BB gyűrűS
Színjelölő

PorVédő maSzk

nyeleS tiP

390,- / db

950,-

kicsi ‒ 290,-
nagy ‒ 995,-

80 db ‒ 1.270,-

770,- / db

995,-

1.270,-

ujj ‒ 285,-
kéz ‒ 2.500,-

850,-

25,- /db

80,- / db

1.250,-

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

a 34 darabos ovális palettával jóval 
nagyobb színkészlet mutatható be. a 
BrillBird logójával.

a szétnyitható legyező formának kö-
szönhetően realisztikusan rápróbál-
hatók a vendég körmére a választásra 
felajánlott színek. 23 darabos.

kétféle ujj: bedugható vagy felragaszt-
ható tipes.

50 darabos natúr 
és fekete színű 
nyeles tip.

Szöszmentes.

manikűrtál feSték keVerő tál

ujjVédő Szalag

790,- 560,-

870,-

Színes anyagok 
keveréséhez, 
adagolásához.

rózsaszín.
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kellékek

PumPáS
adagoló

clear Portalanító 
kefe

c-íV hajlítáS tartó 
cSiPeSz

Portalanító
kefe

PumPáS
adagoló

c-íV hajlító
kéSzlet

Portalanító
kefe

lila Portalanító 
kefe

120ml ‒ 990,-

390,- 1.400,-

250,-

100ml ‒ 1.300,-

3.850,-

350,- 390,-

fém.

6 darabos alu.a szalonok berendezéséhez tökélete-
sen illeszkedő, kényelmes, kézre álló 
portalanító kefe.

fekete és clear színben.

alaposabban szedi a port, jobban 
kézre áll.

PaPírtörlő
adagoló

narancSfa Pálca

2.945,-

40,-

StraSSztartó
tárcSa

455,-

StraSSztartó
tégely Szett

2.500,-

25 db-os



152

kellékek

claraSePt
derm

körömlakk
lemoSó

innoSePt

tiPleoldó

Portalanító
SPray

Baridez

250ml ‒ 1.290,-
1 liter ‒ 1.990,-

100ml ‒ 390,-
1 liter ‒ 1.590,-

500ml ‒ 1.495,-

1 liter ‒ 1.690,-

1.600,-

250ml ‒ 1.290,-
1 liter ‒ 1.990,-

illatosított.

ecSettároló éS 
tiSztító

1.400,-

fejjel lefelé beszúrva
tárolhatóak benne a
porcelán ecsetek.

lakkSzárító
SPray

1.560,-
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oldal jelölő

Innovatív alapanyagok
Luxus minőség
Kiscsoportos, gyakorlatorientált oktatások
Folyamatos háttértámogatás

Keresd a BrillBirdnél!

/ladylash.hu

Termékinformációkért, tanfolyamokért látogass el honlapunkra:
www.ladylash.hu

Keresd legújabb katalógusunkat a Budapest Ó utca 46. szám 
alatti üzletünkben, területi képviselőinknél és viszonteladóinknál.
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oldal jelölő

A BrillBird bajnok oktatói által tartott nemzetközileg 
egységes, professzionális továbbképzéseinket keresd 
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 vagy 06-30/548-7139

nyitvatartás:
hétfő-péntek 8.30-17.00

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.

várunk szeretettel továbbképzéseinken!

SZereZd MeG 
TUdÁSOd
gyorsaBBan és
kedvezőBB áron!
BRIllBIRD AlAp- ÉS TováBBKÉpzÉSEK 
INDulNAK EGÉSz ÉvBEN!



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 vagy 06 30/ 548 7139
e-mail: oktatas@brillbird.hu

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

    /BrillBirdHungary          @brillbird_official / @brillbird.hu
műköröm videók: www.mukoromvideo.hu

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

Bács-kiskun, Békés és Csongrád megyei képviselő, ingyenes kiszállással:
06 30/213-9775

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 2019, minden jog fenntartva.
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