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Új future gel árnyalatok

Új!

Új!

future gel
milky rose & brill rose

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Milky Rose Future Gellel készült.

27ml – 4.990,-

Új árnyalatok!
A BrillBird Future Gel - Polygel Akril zseléivel hihetetlen
gyorsan építhetsz műkörmöket, könnyen és korlátlan ideig
formázható alapanyagunk nem éget, nem folyik el, gyorsan
köt LED és UVLED lámpában is. Felviteléhez Future Forming
Solution - Future Gel formázó folyadékba mártott porcelán
építő ecsetet javaslunk. A Future Gel - Polygel Akril zselé
termékcsalád tagjait használd együtt, rendszerben, de akár
kombinálhatod is őket egyéb építő anyagokkal.

Új nagy kiszerelésű future gel és reverse tip

nagy kiszerelésű future gel
cover builder és clear

nagy kiszerelés!
Két népszerű Future Gel színünk közkívánatra nagyobb
kiszerelésben! Most már dupla mennyiségben is beszerezheted kedvenc építőanyagaidat, ráadásul kedvezményes
áron!
Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1-2 perc

54ml – 7.990,-

Ecset tipp: 3D Art Ecset, Acryl Porcelán Építő Ecset,
Smile Line Ecset
Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1-2 perc

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Brill Rose Future Gellel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm Future Gellel készült.

Új!

reverse tip
future gelhez

+2 méret!
2 mérettel bővítettük népszerű Reverse Tip készletünket, mely így már 14
méretet tartalmaz, hogy biztosan megtaláld a vendég körmének megfelelőt.
Extra gyorsan készíthetsz természetes hatású körmöket, szalonhossz méretben
Reverse tippel és Future Gellel. A rugalmas anyagból készült tipek újrahasznosíthatók, így egy doboz tipet rengeteg ideig használhatsz.
140 db / doboz
14 méret ‒ 10 db / méret

új almond forma!
Már könnyedén készíthettek mandula formájú körmöket is Reverse Tip Almond
készletünk és Future Gel segítségével. Szerezzétek be készletünket, hogy az egyik
legkedveltebb szalonformát Ti is pillanatok alatt készíthessétek el.
140 db / doboz
14 méret ‒ 10 db / méret

2

2.450,-

3

Új brush&go gel színek

Új!

Go 118
Toffee

brush&go gel
színes zselék

3ml – 1.750,4,5ml – 2.200,-

Kitűnő fedőképességű, fixmentesre kötő színes zseléinket elegendő
akár egy rétegben használnod, sőt még a fedőfényt is elhagyhatod.
Próbáld ki őket és gyönyörűen pigmentált árnyalataival biztosan meg
fognak győzni! Használd teljes felületre, beépítve szabadszélként vagy
minták megfestéséhez.
Kötési idő: UV lámpában 2 perc
LED lámpában 1-2 perc

Go 119
Midnight Blue

Új!

Új glamour gel színek

glamour gel
színes festőzselék

2 új árnyalat
Káprázatos csillámokat tartalmazó színes festőzselé,
melyet használhattok akár az egész köröm felületére,
akár vonalak, minták felfestésére vagy éppen szabadszélhez is. Bármelyiket is választjátok, biztosan nem
fogtok csalódni.
Ragacsosra köt, fedést igényel.
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5ml – 2.450,-

15

Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1,5 perc
Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Brush&Go 119-es zselével készült.

Tipp: Vékony rétegben használjátok! Ha több réteget
szeretnétek felvinni, akkor rétegenként köttessétek!

Go 120
Deep Emerald

Go 121
Ruby Red
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Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Glamour Gel 14-el készült.
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Új fedőfény

Új!

Flake
top coat

4ml – 2.250,-

1

Új!

Új hypnotic gel&lac színek

hypnotic gel&lac
színek

4ml – 1.990,8ml – 2.480,-

Csillámos fedőfény
3 árnyalatban
Szikrázó csillámlapokat tartalmazó
fedőinkkel bármelyik alapszínnek
látványos hatást kölcsönözhetsz.
Világos alapon visszafogottabb,
sötét alapon extra hatást érhetsz
el velük. Jól kenhető, kicsit sűrűbb
állagú. Könnyen egyenletesen eloszlathatók a csillámok, egységesen
belesimulnak a felszínbe, nem állnak
ki, nem akadnak bele semmibe. Fixálásmentes. Rugalmas.

124

125

9 szuper árnyalattal bővítettük kedvenc gél lakk családotok
palettáját! Magas pigment tartalmú, csíkozásmentesen
kenhető, sűrű állagú gél lakkokat nagyon könnyű használni,
nem folynak be a sáncokhoz, nem bőrösödnek, kopásmentesek, sőt a hozzájuk kifejlesztett Hypnotic Gel&Lac
Bonddal és Toppal használva legalább 3 hétig tartósak
maradnak!

126
128

Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1-2 perc

127

Használat előtt mindig rázd fel!
130

Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1-2 perc

129

2
3

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Flake Top Coattal készült.

132

131

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Hypnotic 128-as és 131-as géllakkal készült.

Új!

sugar plum
hypnotic gel&lac készlet
4x8ml –

8.930,-/készlet
(csak 2.233,- /db)

10%

kedvezmény!

Most 8ml-s kiszerelésben!
Bársonyos fuchsia, mályva, hamvas
rózsa, tejeskávé árnyalatok várnak
rád Sugar Plum készletünkben,
ráadásul most 8 ml-s nagy kiszerelésben szerezhetitek be ezeket
a szuper árnyalatokat a készleten
belül.
A készlet tartalma:
Hypnotic 124, 125, 126, 129
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Új cat eye extra gél lakk szín

Új!

cat eye extra
gel&lac árnyalat

4ml – 2.480,-

platinum
Fémes platina fényű, szuper pigmentált Cat Eye gél
lakkunk különlegessége, hogy alapszínre kenve önmagában is gyönyörű a csillogása, azonban tetejére
Tiffany gél lakkot kenve tetszőlegesen megváltoztatható a színhatása.
Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1-2 perc

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új platinum CatEye Extra géllakkal készült.

Új!

Új repesztő lakk

marble
nail art lac

Repesztő lakk fehér színben
Ti is kedvelitek az antik hatású, márványos körmöket?
Új Marble Nail Art Lakkunkkal Ti is könnyen varázsolhattok ilyen effekteket.
Világosabb alapszínen használva szolidabb, sötétebb
alapszínen vagányabb végeredményt kaptok.

4ml – 1.480,-

Használata:
A választott, megköttetett alapszínre vigyetek fel egy
réteg repesztő lakkot. Vékony rétegben kenve apróbb,
sűrűbb erezetek alakulnak ki, míg vastagon kenve nagyobb darabok maradnak egyben. Az éleket finoman
bufizzátok és fedjétek 2 réteg toppal, így lesz 3 hétig
tartós az alkotásotok.
Levegőre szárad 2-3 perc alatt.

white

Tipp: Gyorsítsd meg a száradást a műkörmös lámpa
ventilátorával!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Marble Nail Art repesztő lakkal készült.
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Új brillbird nail art

Új!

swarovski
crystal pixie

golden
dreams

8.990,-

A készlet
erejéig!

A Pixie Edge kiadás kristályos felülete lenyűgöző
látványt nyújt minden szögből, csillogása mindenkit
magával ragad már az első pillantásra.

electric
touch

sahara
blue

cute
mood

Új brillbird nail art

Új! flitterek
silver

5 gyönyörű árnyalatban
Vadiúj flitterkollekciónkba kisebb-nagyobb
méretű és többféle alakú csillámot, flittert
kombináltunk a lenyűgöző hatás érdekében.
A szemet gyönyörködtető látványtól Te és
vendégeid is el fognak ájulni.
Használata:
Szórd bele Nail Art Glue Gélbe, majd egy
picit nyomkodd bele a flittereket a felületbe. Köttesd meg, majd fedőfénnyel zárd
a körmöt.

russian gold

unicorn

champagne

690,-

Új!

magic powder
árnyalat

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Hypnotic 126-al és Flitterekkel készült.

emerald

480,-

Kristályos csillogású díszítőporunk a valódi hóhatás elengedhetetlen
kelléke, a téli szezonban biztosan szükséged lesz rá a csodaszép
díszítések megalkotásához.

12

Használata:
A kész felületre rajzold meg a mintát lehetőleg a csillámhoz hasonló
színnel és szórd be Magic porral, köttesd és söpörd le a felesleges
port. Ne borítsd fényzselével!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Magic 12-es porral készült.
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Új brillbird nailart

Új!

Új!

3d effect
körömmatricák

Készíts látványos 3D-s díszítéseket pillanatok alatt
matricáinkkal. Próbáld ki őket teljes felületen, vagy
vágj ki egy-egy részletet, kiegészítheted kövekkel vagy
egyéb nail art elemekkel. A köröm formájára könnyen
illeszkedik, a tartósság érdekében használj fényzselét
a matrica felületére. Vizes matrica, használat előtt pár
másodpercre áztasd vízbe.

Új kellékek

flat ombre
ecset

2.880,-

650,-

Nagyon praktikus ecset a tökéletes színátmenetek
elkészítéséhez. Puha szőre finoman mossa össze a
színeket. Használhatod gél lakkhoz és színes zseléhez
egyaránt.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A tipeken az átmenetek az új Flat ombre ecsettel készültek.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm új 3D Effect matricával készült.
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Új kellékek

Új!

Műanyag reszelő mag és
Cserélhető reszelő felület

reszelő mag – 100,cserélhető reszelő felület 10db – 2.400,-

Új! határidőnaplók

Új kellékek és kiegészítők

2021-es naptárborítónkat 3 lenyűgöző változatban szerezhetitek be. Patentos zárral,
könyvjelzővel, tolltartóval, praktikus zsebekkel
a jegyzetek, fontos papírok, névjegykártyák
részére. A borítóba a BrillBird naptárbelső
tölthető be. A naptárbelső napi beosztásban,
órákra lebontva tartalmazza a 2021-es évet,
december 31-ig. A lapok színe fehér, lila színű
vonalazással és írással.
Mérete: 115x172 mm

Környezetbarát megoldást hoztunk Nektek! Most már nem kell kidobnod elkopott reszelőidet,
elegendő a papír reszelőfelületet lecserélned! A magra tökéletesen illeszkedő felületet 3 erősségben vásárolhatjátok meg, így akár minden reszelődet lecserélheted erre a környezetkímélő
megoldásra.
10 darab/csomag
#100, 150, 180

Új!

perfect mani
olló

14

Új!

mágneses
tiptartó
1.950,-

decembertől!

Egy tökéletes ollóval tudsz tökéletes manikűrt készíteni. Minél
hegyesebb, annál jobban tudod levágni az apró kiálló szálkás
bőröket. Ehhez ajánljuk neked új Perfect Mani ollónkat. Hegyes,
hosszú kialakítása segít a minél precízebb manikűr elkészítésében.
6.850,-

Naptár borító - Eiffel-tornyos, fekete, aquarell – 2.990,Naptár belső (magyar) – 990,-

BB tipp: A legjobb végeredmény és az olló megóvása érdekében
nagyon durva bőrkeményedésre ne használd! Gépi manikűrrel
kombinálva éred el a legszebb eredményt.

Elegáns kivitelezésű, praktikus tip tartóink
a díszítő tipek megfestése közben fogják
segíteni a munkád. Kialakításának köszönhetően stabil, ugyanakkor kényelmes fogást
biztosít. A készletben egy állványt és 5 darab
tip tartót találtok, a tipek rögzítéséhez használjatok gyurmaragasztót.
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A Kiadvány elkészítésében partnereink voltak:
Kikl Dorisz Make Up, Dala Gábor fotográfus, ElMagic Agency

Új!

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, oktatas1@brillbird.hu, oktatas2@brillbird.hu
Viszonteladók, budapesti területi képviselők és Webáruház a honlapon: www.brillbird.hu

/BrillBirdHungary

@brillbird_official / @brillbird.hu

@brillbird_hungary

Műköröm videók: www.mukoromvideo.hu
A katalógus árai ÁFÁ-s nagykereskedelmi árak. / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. / A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© Copyright BrillBird 2020, minden jog fenntartva.
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