2017/2018 Ősz-Tél

Új!

1

Új színes építő zselé és építő géllakk

Új!

color builder
színes építő zselé szín

Webáruház

Új!

5ml – 2.200,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új CB 7 Color Builder Gel-lel készült.

A QR-kódok beolvasásához tölts le bármilyen QR-kód beolvasó applikációt a telefonodra és
máris válogathatsz webáruházunkban vagy megtekintheted videóinkat.

Gyönyörű telt fekete színű Color Builder Gel-lel gazdagodott a kínálatunk.
A magas pigmentáltság miatt hosszabb köttetési időt igényel és vastagabb ragacsos rétege
marad, mint a világosabb színű Color Buildereknek, de nagyszerű hatás érhető el vele.
Tökéletesen átköt kombinált lámpában 2 perc alatt
UV lámpában 3-4 perc alatt.

cb 7
black

nude builder gel&lac
ecsetes építő gél lakk

Oldható építő, ecsetes 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. Ragacsosra köt, mint a
klasszikus gél lakkok. Alkalmazása nem tér el az eddigi 3
lépéses gél lakkokétól.

1.

Készítsd elő a körmöt: mattítás finom bufferrel,
spray prep és primer2 felvitele.

2.

Használj Bond Gelt alaprétegnek, köttesd kombinált
lámpában 30 másodpercig, uv-ban 2 percig.

3.

Kenj fel egy réteg Nude Builder gél lakkot, köttesd
kombinált lámpában 30 másodpercig vagy uv-ban
2 percig.

4.

A Nude Builder gél lakkot úgy akalmazd, mintha
C-ívet építenél zseléből a körömre. Köttesd 1 percig
kombinált lámpában vagy 2-3 percig uv lámpában.

8ml – 2.480,-

5.
2

Ezután tetszőlegesen díszíthető vagy gél lakk toppal fedhető.

Új brush&go gel színek

Új!

brush&go
gel színek
„Felkened és kész” színes zselék

Go 75

Go 76

Go 77

Go 78

Go 80

Go 81

Go 82

Go 83

Go 79

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

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új GO 83-as zselével készült.

Új!

scarlet passion
brush&go gel készlet
Go 75

Go 78

Go 81

Go 82

A szenvedélyes vörös négy káprázatos árnyalata az új kollekcióból a Scarlet
passion készletben, mellyel megmutathatod milyen tűz lakozik benned!
A készlet tartalma:
Brush&Go go 75, go 78, go 81 és go 82
4 x 4,5ml –
8.800,- helyett 7.040,készletben mindössze 1.760,-/db

20%

árelőnnyel

3

Új designer gel és 3d forming gel színek

Új!

designer gel
díszítő zselé színek
Káprázatos neon színek 5 változatban!

13 neon yellow

14 neon green

12 neon coral

Webáruház

11 neon orange

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Neon Designer Gel színekkel készült.

10 neon pink

Hihetetlenül intenzív színű, erősen pigmentált, nagyon jó fedőképességű,
sűrű festőzselé. Egészen vékony rétegben is fed. Nem folyik el, könnyű
vele dolgozni és fixálásmentesre köt. Próbáld ki ombre technikához!
Kötésidő: UV lámpában 3-4 perc
3ml – 1.580,LED lámpában 1-2 perc.

Új!

3d forming gel
3D díszítő zselé színek
Porcelán hatású minták zseléből

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm 3D Forming zselékkel készült.

6 orange

4

7 red

8 light purple

9 dark purple

Négy újabb nagyszerű színnel bővül a 3D Forming kínálatunk, narancs, piros, világos lila és sötét lila újdonságokkal kápráztathatod el vendégeidet.
Kötésidő: UV lámpában 2-3 perc
3ml – 1.990,LED lámpában 1-2 perc.

Új glamour gel és világító fényzselé

Új!

glamour gel
festőzselé

novembertől!

Új csillogó zseléinkkel valódi glamour hatást érhetsz el. Használd vékony
rétegben effektként színek felületére, reszelt mosolyvonalhoz, teli köröm fedésére 2 rétegben vagy akár szabadszélnek.
Kötésidő: UV lámpában 2 perc
LED lámpában 1 perc rétegenként.
2

4

5

5ml – 2.450,-

3

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Glamour Gel 3 és 4 színekkel készült.

1

glamour gel

Új!

Magic night
top

Sötétben világító fényzselé

A vendégeid imádni fogják új, sötétben világító fényzselénket, mellyel már nemcsak nappal, de
éjjel is gyönyörködhetnek körmeikben!
Magas foszforeszkáló pigment tartalma miatt használat előtt felrázandó.
fixálásmentes, oldható, rugalmas

8ml – 2.800,-

Webáruház

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Magic Night Top fényzselével készült.

Kötési idő: UV lámpában 2-3 perc

5

Új hypnotic gel&lac színek

Új!

hypnotic
gel&lac színek

•

Tartósabb alap (Hypnotic
Bond) + garantáltan kopásés sárgulásmentes fedőfény
(Hypnotic Top)
• Sűrű állag – nem folyik be az
oldalsó bőrredőkhöz
• Tökéletesen, csíkozásmentesen kenhető
• Még könnyebb oldhatóság, így
még körömkímélőbb
• Rendkívül jól pigmentált színek
• Egyáltalán nem bőrösödik
Több, mint 3 hétig tartós!

Webáruház

4ml – 1.990,8ml – 2.480,-

79

Új!

80

81

82

83

84

85

86

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Hypnotic 86-os színnel és az új Russian Gold Chrome porral készült.

Hogy miért válaszd a HYPNOTIC
Gel&Lac-okat?

87

wild night hypnotic
gel&lac készlet
79

82

83

85

Hódíts az éjszakában a legújabb tündöklően csillogó őszi szinekkel.
A készlet tartalma:
Hypnotic 79, 82, 83 és 85

4 x 4ml –
7.960,- helyett 6.370,készletben mindössze 1.593,-/db

6

20%

árelőnnyel

Új brush&go gel&lac színek

Új!
Gogl 77

brush&go
gel&lac színek

Gogl 78

Gogl 79

Gogl 80

Gogl 81

5ml – 2.380,8ml – 2.800,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Brush&Go Gel&Lac 77-es színnel készült.

Webáruház

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

Gogl 82

Új!

pure delight brush&go
gel&lac készlet
Gogl 79

Gogl 80

Gogl 81

Elragadóan csábító színek az új Pure Delight Brush&Go
Gel&Lac készletben.
A készlet tartalma:
Brush&Go Gel&Lac gogl 79, gogl 80, gogl 81
3 x 5ml –
7.140,- helyett 5.350,készletben mindössze 1.784,-/db

25%

kedvezménnyel
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Új brillbird gel&lac színek

Új!

bb color
gel&lac szín

Piros színből sosem elég!

Az új élénk neon piros színű gél lakkunk minden alkalomra nagyszerű
választás! Magas pigmentáltság, erős fedés és káprázatos szín a fő jellemzői legújabb géllakk színünknek.
c 79

Technikai videó

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új C 79 gél lakkal és NailArt Glue Gel-lel készült.

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

Új!

flakes effect
gel&lac
Kirobbanóan szikrázó színek

Új Flakes Effect gél lakkjaink a legkedveltebb
árnyalatokban pompáznak. Pink, lila és zöld
gél lakkok telis-tele csillogással és szikrázással.

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új 2-es Flakes Effect gél lakkal készült.

1

8

2

3

8ml – 2.800,-

Új cat eye és chrome por színek

Új!

BrillBird
cat eye szín
Ezüstösen csillogó macskaszem hatás!

Próbáld ki világos és sötét alapon, kiváló eredményt érhetsz
el vele. Köttetés előtt mágnessel tudod a lenyűgöző macskaszem hatást elővarázsolni.
Kombináld nyomdával, használd új ezüst nyomdalakkunkkal!

5ml – 2.380,-

silver
Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új silver Cat Eye gél lakkal és ezüst nyomdalakkal készült.

Új!

Unicorn powder és
russian gold chrome por
unicorn powder

Ha valami igazán trendire vágysz, itt az Unikornis por! A szivárvány színeiben játszó felületet varázsolhatsz vele, melyről nem fogod tudni levenni
a szemed.
unicorn powder

russian gold

2.950,-

Fémes krómporos csillogás már Russian gold színben is!

Használd fixálásmentes felületbe bedörzsölve és végül fedd toppal.

1.450,-

(Novembertől!)

Unicorn Powder

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Unicorn Powderrel készült.

Használata: 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!

9

Új brillbird nail art

Új!

magic por
szín
Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új 11-es Magic Porral készült.

Szikrázóan csillogó magic por

Használd akár a teljes körömfelületen, akár csak
díszítésként. Ragacsos felületbe beleszórhatod,
hogy cukorka hatást érj el, vagy beledörzsölheted,
hogy csillogjon, mint az igazgyöngy.
480,-

Új!

Webáruház

11

nail art dots
színek

7

8

9

A dots őrület folytatódik!

Öt új árnyalattal vár rád. Minden alkalomhoz találsz megfelelőt. Csak rajtad
múlik, hogy melyiket választod!
10

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új 7-es Nail Art Dots-al készült.

6

690,-

Új! effect foil
2

3

Káprázatos csillogás a körmeiden!

Négy új effekt fólia, arany, pink, zöld és ezüst árnyalatban,
hogy mindig megtaláld a köröm stílusához illőt.
Ultravékony, így tökéletesen alkalmazható géllakkokhoz is.
590,-

10

4

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új 1-es Effect fóliával készült.

1

Új brillbird nail art

Új!

körömnyomda
kellékek

#2

új nyomdalakk színek

Két újabb, kifejezetten nyomdatechnikához kifejlesztett lakk, ezüst és russian gold színben.

5ml – 550,#1

új karácsonyi nyomdalemezek

Két új nyomdalemez, hogy körmeiddel is tökéletesen kifejezhesd ünnepi hangulatod.

750,-

(Winter Design #2 nyomdalemez novembertől!)

Új!

metal effect
körömmatricák

új fém hatású körömmatricák

Arany és ezüst színben pompázó elegáns és divatos
minták, melyekből kedvedre válogathatsz. Különleges alkalmakra és egyszerű hétköznapokra egyaránt
tökéletes választás ez az ultra vékony matrica.

m001

m002

m003

m004

m007

m008

m009

m010

m005

Új!

m006

nail art
glue gel

Továbbképzéseinket keresd itt:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Nail Art Glue Gel-lel készült.

a tartós kövek ragasztója!

Tégelyes praktikus kiszerelés, aminek köszönhetően,
csak annyi ragasztót veszünk fel, amennyire szükség
van és a díszek hetekig megmaradnak. Nagy méretű
kövek ragasztására is alkalmas, a kedvelt pixie köveket
pedig átlátszó anyagának köszönhetően igényesen,
tartósan fel lehet ragasztani. Ragacsosra köt, fénnyel
zárjuk.
UV és LED lámpában is köt.

Technikai videó

490,-

3ml – 990,-

Új!

brillbird
strasszfelszedő ceruza

Strasszfelszedő ceruzánk megkönnyíti a strasszkövek
felvételét és a pontos helyükre illesztését.
260,-

11

Új kellékek

Új! ombre ecset
Szintetikus szőrű, kifejezetten ombre technikához kifejlesztett ecset.
Könnyedén készíthető vele látványos és
egyenletes színátmenet, függőlegesen illetve vízszintesen.
Hypnotic 13

Hypnotic 13

Designer Gel
white

Hypnotic 49

GoGl 81

Hypnotic 82

Hypnotic 19

Hypnotic 49

Hypnotic 5

Designer Gel
blue

Designer Gel
light blue

Hypnotic 15

Designer Gel
neon red

Designer Gel
neon orange

GoGl 81

Hypnotic 11

Hypnotic 82

Hypnotic 86

Technikai videó

2.350,-

Új!

nude nailart
tip

A Nude NailArt Tip megkönnyíti és meggyorsítja
munkátokat, elegendő csak bufferrel előkészíteni és készülhetnek is a szebbnél szebb minták.

50 db / csomag – 980,-

megújult! Brillbird
sablon

novembertől!

Még könnyebb építés a BrillBird megújult sablonjával.
A magas minőségen, tökéletes tapadáson nem változtattunk, kizárólag segédvonalakkal
egészült ki a sablon. Jelöltük a sablon mélyítés és könnyítés helyét, ezáltal könnyebb és
gyorsabb lehet a szalonmunka.
30 db – 490,300 db – 3.750,-

Új!

magnetic nailart
palett

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.
2.980,magnetic nailart palett utántöltő
10 db – 490,-

12

novembertől!

Új gépek

Új!
könnyű
szerkezet

touch sensor
led desk lamp

erős LED
világítás

állítható
fényerősség

érintés
érzékelő

állítható
lámpafej

összecsukható
lámpatest

12.500,-

Új!

brillbird dynamic
led lámpa

36 Wattos LED lámpa 18 darab szupererős LED izzóval
és mozgásérzékelővel

Nagy teljesítményű LED lámpa. Félkör alakú, hátul nyitott, ultra könnyű
lámpa, gyöngyház lila borítással. Kompakt, kis méretű kialakításának köszönhetően lábon is kiválóan alkalmazható.
Led lámpában kötő anyagoknál használható, a kötési idő 1-2 perc.
Mozgásérzékelős be/kikapcsolás funkcióval rendelkezik, a vendég csak
bedugja a kezét és a lámpa automatikusan bekapcsol.
Időzíthető: 30mp, 60mp, (+100mp – mozgásérzékelős bekapcsolással)
Hálózati adapterrel.
1 év garanciával

13.500,-

Szervíz hátérrel!

Új!

tornádó
porelszívós kéztámasz

Nagy szívóerő, szabályozható sebességgel

Egykezes, kompakt, helytakarékos kialakítású, nagy kapacitású
porelszívó, párnázott kéztámasszal. Könnyen tisztítható. Legjobb
hatékonyság érdekében érdemes egyszerre 2db porzsákot alkalmazni használat közben.
23.950,-

Tornádó porelszívó porzsák

Mosható, fehér színű, gumírozott nyakkal ellátva.
400,-

13

Új kellékek és kiegészítők

megújult! design táska
Divatos, stílusos, nagy méretű táska. Vízlepergető, strapabíró anyag, erős fülek jellemzik a
táskát, mely összehajtva könnyen elfér bármelyik női táskában.
Méretei: H: 38,8 cm
SZ: 48,4 cm x 12,2 cm
750,-

Új!

2017/1

időpontkártyák

Új időpontkártyáinkkal elkápráztathatod vendégeidet. Bármelyiket választod is, biztosan
imádni fogják!

2017/2

2017/3

2017/4

2017/5

2017/7

2017/8

2017/9

2017/10

30,- / db
2017/6

Új! határidőnaplók
Gyönyörű, elegáns design; praktikus, később cserélhető belsővel, patentos zárral,
könyvjelzővel, tolltartóval, praktikus zsebekkel a jegyzeteknek, fontos papíroknak,
névjegykártyáknak. Első és utolsó oldalait
színes körömképek díszítik.
A naptár és a belső együtt kerül forgalomba.

fekete, pezsgő, virágos – 2.700,arany, ezüst – 2.400,belső – 1.800,-
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Új kellékek és kiegészítők

megújult! lila kötény
Megújult a BB kötény színe, csajosabb, vidámabb, ciklámenszín nemcsak neked, de vendégeidnek
is tetszeni fog. Nőies fazonú, portaszító anyagú, állítható nyak- és derékpántokkal, zsebbel ellátott
elegáns kötény, mely mindenkinek jól áll.
3.300,-

Új!

cleaner wipes és
extra nail wipes

cleaner wipes

Könnyű, gyors fixálás. Egyesével csomagolva (egyszer használatos).
Cleanerrel átitatott szálmentes törlőkendő praktikus csomagolásban.
Nincs szükség külön Cleanerre és törlőkendőre, ebben a csomagolásban megkapod mindkettőt egyszerre.
100 db / csomag

1.450,-

Extra nail wipes

Szálmentes törlőkendő extra nagy kiszerelésben.

360 db / csomag

Új!

1.450,-

színes nitril
kesztyű

Zöld és lila színekben pompázhatsz
munka közben az új BrillBird púdermentes nitril gumikesztyűkkel.
Keresd 100 darabos kiszerelésben S, M,
L méretben.

3.490,-

Új! autós matrica
Kétféle matricánkkal megmutathatod,
mennyire imádod a körmöket!
Kiteheted autódra vagy akár szalonodat
is díszítheted vele!
500,-
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A Kiadvány elkészítésében partnereink voltak:
Kikl Dorisz Make Up – Máhr Bianka,
El’Magic Agency, Dala Gábor fotográfus

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 E-mail: oktatas@brillbird.hu
Honlap és webáruház: www.brillbird.hu

/BrillBirdHungary

brillbird_official

Műköröm videók: www.mukoromvideo.hu
16
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