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Új latte extra és future gel kellékek Új anti fungus pedi gel és extra top - no blue

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Latte Extra Gellel készült.

speciális építőzselé körömkorrekcióhoz fejlesztve. Kézen és 
lábon egyaránt alkalmazható. a körömforma kialakítása közben 
rövid ideig a bőrhöz tapad, nem folyik el, így jól formázható, 
rövid köröm kiépíthető vele. lágy állagú, átlátszó rózsaszín 
színű zselé. fixálást igényel.
 
Kötési idő: uV lámpában 2-3 perc

led lámpában 1,5 perc

a baby boomer körmök folyamatosan hódítanak, ezért egy 
újabb latte árnyalattal kedveskedünk nektek! gyönyörű színe 
már első alkalommal meggyőzi a vendégeket, tökéletes fehér 
tejes hatást érhettek el vele, mely még 3-4 hét után sem sárgul. 
akár teljes köröm építésére is használható, ráadásul könnyen 
hajlítható!

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

5ml – 1.990,-
15ml – 3.990,-

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

anTi fungus
pedi gel

laTTe gel
exTra

Új!

Új! Új!
Nem kékít!
az extra top kiváló tulajdonságait továbbfejlesztettük! az extra top 
no blue-t speciális összetevőinek köszönhetően bátran használhat-
játok sötétebb színekre is. a színek eredeti árnyalatát megőrzi, nem 
módosítja azt. egy réteg elegendő belőle, hogy a körmök hetekig 
tartósak és csillogóak maradjanak. fixálásmentesre köt.

Tipp: Fehérre, franciára, babyboomerre továbbra is az Extra Top-ot 
javasoljuk, annak optikai színélénkítő összetevője miatt!

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
led lámpában 30 mp

8ml – 2.800,-

exTra Top
no blue

speciális folyadék future gel - polygel akril Zselé formázá-
sához. Megkönnyíti a future gel formázását, hosszú távon 
kíméletesen bánik az ecsettel, nem rongálja a szőrét, sőt, 
kellemes epres illata vendégednek is tetszeni fog.

Legújabb építési techNika!
extra gyorsan készíthetsz vele természetes hatású körmöket, szalonhossz méret-
ben. a rugalmas anyagból készült tipek újrahasznosíthatók, így egy doboz tipet 
rengeteg ideig használhatsz. formálható a vendég körmének megfelelően, így 
akár személyre is szabhatod a tipeket.

Tipp: Gyere el Majoros Ági „Reszelésmentes” szalontechnikák továbbképzésére, 
ahol megtanulhatod a Reverse Tip használatát.

120 db / csomag
12 méret ‒ 10 db / méret

50 ml – 2.590,-

fuTure
forming soluTionÚj!

2.180,-

reverse Tip
fuTure gelhezÚj!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Extra Top - No blueval készült.
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decemberTŐl!

Új glaMour és designer gel sZíneKÚj brush&go gel sZíneK

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm Brush&Go 93-as és az új Go 104-es zselékkel készült.

az újonnan megjelenő brush&go zselé kínálatunkkal a nude és a színes 
körmök kedvelőire is gondoltunk. egy rétegben is jól fedő, óriási pigment 
tartalmú zseléink már az első használatnál meggyőznek. fixálásmentesek 
és akár fedőréteg nélkül is használhatók.

Kötési idő: uV lámpában 2 perc
led lámpában 1-2 perc

3ml – 1.750,-
4,5ml – 2.200,-

brush&go gel
színekÚj!

go 104

go 108

go 105

go 106

go 110

go 107

go 109

festőzseléinket újabb 4 lélegzetelállító árnyalatban 
szerezhetitek be. Kicsattanó pigmentáltság, kápráza-
tos színek jellemzik. elegendő egyetlen vékony réteg 
a tökéletes fedéshez és átkötéshez. festés közben 
nem folyik el, így van időd tökéletesíteni a munkád. 
Kontúrozáshoz is használható. fixálásmentes.

Kötési idő: uV lámpában 3-4 perc
led lámpában 1-2 perc

a legcsillogóbb színes zselék, hihetetlen szikrázó csillámokkal! 
használd teljes körömfelületre, színátmenetet képezve, minták 
kialakításához, szabadszél festéséhez vagy beépítésre, mindenhogy 
látványos végeredményt fogsz kapni. 
ragacsosra köt, fedést igényel.
 
Kötési idő: uV lámpában 2-3 perc

led lámpában 1,5 perc

3ml – 1.890,-

5ml – 2.450,-

designer gel
színek

glamour gel
árnyalaT

Új!

Új!

23 - Violet

24 - petrol
blue

25 - burgundy

22 - neon
peach

13

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új violet Designer Gellel készült.
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november közepéTŐl!

Új hypnotic gel&lac sZíneKÚj spider gel és porcelán sZíneK

Állandó 20% kedvezmény!

legyél elbűvölő a be glamorous 
készlet színeivel!  Most 4 szikrázó 
árnyalatot hoztunk nektek egy kész-
letben! a csillámokban gazdag gél 
lakkok lenyűgöző látványt nyújta-
nak teljes szetten, de akár egy-egy 
körmön is.

a készlet tartalma:
hypnotic 109, 111, 112, 114

Kedvenc géllakkjaitok csillogó glamour kiadással jelentkeznek! 
csillámokkal szikrázó glamour árnyalatot és két telt hypnotic 
gel&lac színt hoztunk nektek. Őrületes pigmentáltságuknak 
köszönhetően egy rétegben is kitűnően fednek.  használjátok a 
hozzá tartozó hypnotic bondot és hypnotic topot, mely garan-
táltan nem fakul és nem sárgul.  a hypnotic gel&lac egyáltalán 
nem bőrösödik, könnyen- és csíkozásmentesen kenhető. oldható, 
így kíméletes a körömhöz. több mint 3 hétig tartós!

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

be glamorous
hypnoTic gel&lac készleTÚj!

6.370,-/készlet
(csak 1.593,- /db)

4x4ml – 

4ml – 1.990,-
8ml – 2.480,-

hypnoTic gel&lac
glamour színekÚj! 107

108

109

110

111

112

113

114

a szupervékony, egyenletes vonalak 
meghúzása már nem lehet probléma 
többé! a spider gellel könnyedén ala-
kíthatsz ki geometriai formákat, pókháló 
hatású motívumot vagy akár 3d hatású 
vonalas mintákat. extra rugalmas, elsza-
kíthatatlan, sűrű állagú anyag. használd 
pontozótűvel vagy 0-ás ecsettel.
fixálásmentes.

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

3ml – 1.850,-spider gel
színekÚj!

royal
blue

russian
gold

chaMpagne

gold

gLa
m

our

gL
am

o
u

r

gL
am

o
ur

gL
am

o
u

r

gL
am

o
u

r

gL
am

o
u

r

gL
am

o
u

r

gL
am

o
u

r

gL
am

o
u

r

Új!
porcelán kínálatunkat 3 csodás színnel bővítettük! a nagyszerű 
fedőképességű színek nem foltosodnak, szép egységes réteget 
képeznek, így nagyszerű választás vendégeitek számára. diamond 
porcelán sorozatunkkal szuper csillogó hatást érhettek el, próbál-
játok ki szórásos technikával is!

10ml – 1.550,-

3d color powder
színek

d33

novemberTŐl!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új C85-ös porcelánporral készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Hypnotic 107-es és 113-as géllakkal készült.

d32

c85
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Új brillbird nail artÚj tiffany géllaKK sZíneK és Új nail art drops

Új!
Különleges üvegtextúrájú géllakkok, amivel látványos 
és egyedi hatást alakíthatsz ki, akár alapszínre hasz-
nálva, akár díszítésként is. fess mintákat vagy vidd 
fel a különféle nail art elemekre és gyönyörködj a 
látványos végeredményben! 
rugalmas, oldható.
 
Kötési idő: uV lámpában 3-4 perc

led lámpában 2-3 perc

5ml – 2.280,- Tiffany gel&lac
színek

ti7 royal
blue

ti6 red

januárTól!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új royal blue Tiffany géllakkal és Designer zselékkel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új extra pink Chrome porral készült.

4ml – 1.480,-nail arT
dropsÚj!

piros

kék

sárGA

Levegőre kötő díszítő foLyadék

próbáld ki az új nail art drops díszítési technikát. a nail art drops 
híg állagú folyadék, melyet az ecsettel kisebb-nagyobb cseppek-
ben helyezhetsz el a köröm felszínén, mintákat is alkothatsz vele 
és kontúrozhatod. a 3 alapszín kombinálásával rengeteg további 
színt és árnyalatot létrehozhatsz.

használata: a szokott módon előkészített körömre két réteg 
szín felvitele és megköttetése után extra top fedőfénnyel 
fedjük a körmöt, köttetés után visszamattítjuk bufferrel, majd 
a nail art drops-ot tetszőleges formában csepegtetjük a felü-
letre. a minta további alakításához segédfolyadékként hasz-
nálható cleaner, primer, acryl remover. levegőn száradását 
követően extra top fedőfénnyel vastagon kenve borítjuk a 
mintát. figyelj rá, hogy fedésnél minél kevesebb ecsetmozdu-
latot végezz, hogy ne karcolódjon a minta. Matt végeredmény 
eléréséhez az extra top megköttetett felületére vigyük fel a 
Matt extra topot. fedéshez ne használjuk az extra top no 
blue, illetve brill top gel fedőfényt. levegőre köt.

sötét pink színű chrome pigmentpor, mely extra pigmenttartalmának köszönhetően 
gyönyörű, telt fémes rózsaszínbe öltözteti a körmöket. csak dörzsöld fixálásmentes 
felületbe a chrome port és zárd fedőfénnyel.

1.450,-

chrome exTra pink
pigmenTÚj!

a nagyszemcsés holo hatású csillámporainkat látványos felületi 
díszítésre, cukorszórásos effekt létrehozására, vagy beépítésre 
ajánljuk nektek. a fényben holo színben pompázó, mély fekete 
és  elegáns világos lila árnyalat mindenkit rabul ejt.

390,-

csillámporokÚj! Cs13
holo fekete

Cs14
holo lila
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szuper neon királykék árnyalattal bővült a hihetetlen népszerűségnek örvendő neon 
pigment por sorozatunk. használd a félig kiköttetett, de még ragacsos rétegbe, végül 
zárd fedőfénnyel.

Új brillbird nail art Új brillbird nail art

neon pigmenT
por árnyalaTÚj!

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új kék neon pigment porral készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Extra transzferfólia zselével készült.

mikro
szórógyöngyökÚj!

ss3-ss10-es méretű strasszkövek egy 
szettben. a kövek minden szögből 
gyönyörűen ragyognak, ahogy a fény 
megcsillan rajtuk. rögzítsd nail art glue 
gellel így biztos lehetsz benne, hogy a 
kövek a helyükön maradnak, nem vál-
nak fel és még hetek múlva is ékesítik 
a körmöket.
Méretek egy csomagban: ss3, ss4, ss5 
ss6, ss8, ss10

3ml – 1.590,-

2.990,-

sTrasszkŐ mix
6 méreTbenÚj!

Np05
neon kék

silver

russian gold és eZüst sZínben!
0,6 mm átmérőjű mikro szórógyöngy, ami tökéletesen illeszkedik 
bármilyen csillogó-köves díszítéshez, de akár önmagában is 
nagyszerű díszítéseket készíthettek vele. Kopásálló felületük-
nek köszönhetően a mindennapi igénybevételnek ellenáll, a 
színét hetekig tartja! rögzítsd nail art glue gellel vagy tedd 
ragacsos felületbe.

990,-

exTra Transfer
foil gelÚj!

teLjes feLüLetre és mintákhoz is!
tégelyes kiszerelésű, sűrű állagú, átlátszó transzferfólia zselé. Kiemelkedően jó tapadású, 
így segítségével akár az egész körmöt is boríthatod transzferfóliával. teljes felületen 
használva minden eddiginél egységesebb fedés érhető el!  Minták kialakításához is 
próbáljátok ki, javasoljuk, hogy a géllakk felületét mattítsátok, így a fényes zseléből 
könnyebben felrajzolhatjátok a mintát. 
 a köttetésnél mindig vegyétek figyelembe, hogy milyen vastagságban vittétek fel az 
anyagot! ajánljuk hozzá a  szilikon fejű ecseteinket, mellyel szükség szerint a sáncok 
mentén a fólia tökéletesen elsimítható.

russian gold

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Aurum Strasszkővel és russian gold mikro szórógyönggyel készült.

CrysTAL

CrysTAL AB

Aurum

VoLCANo
490,-
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Új brillbird nailart Új kellékek

bőrvágó olló extra

ecseTekTégelyes díszíTŐ
meTal flake

Tégelyes vegyes 
meTal nailarT

csillagos vegyes
Tégelyes díszíTŐ

Új!Új!

Új!

Új!

Különleges, ergonomikus kialakítású bőrvágó olló, a hegye hajlított, ami megkönnyíti a körömbőr 
egyszerű kivágását, valamint a sablonon a sarokpontok pontos bevágására is alkalmas.

természetes szőrű ecset, szélesebb, szögletesebb fejkialakítással. formájának 
köszönhetően akár egy gombócból is ki tudod alakítani a c-ívet, ezáltal felgyorsítva 
a szalonmunkát. a sáncok mellett könnyebb az anyag eldolgozása a szögletes 
forma miatt.

természetes szőrű építő ecset lekerekített véggel. feje rövidebb, 
mint a smile line ecseté, de ugyanolyan kiváló minőséget képvi-
sel. szabadszél kialakításához, színfelvitelhez ajánljuk.

sZintetiKus sZŐrű ecset
árnyékolástechnikához, gyors zselés szalonmunkához, zselés festés- és zhostovo technikához minden 
eddiginél tökéletesebben használható, lágy szőrének segítségével könnyedén alakíthatjátok ki a virág, 
levél és egyéb díszítéseket.

arany, ezüst és pezsgő csillogású leheletvékony díszítő 
lapkák, könnyedén felfekszenek a kisebb körmökre is. 
beépítve vagy felületi díszítésként is szuper díszítések 
készítetők vele. felületi díszítésnél ragacsos felületet 
igényel.

fém hatású nail art elemek kétféle designban. a kombinálási lehetőségek 
végtelenek, de akár csak egy-egy elemet felhasználva is különleges hatást 
érhetsz el. javasoljuk, hogy nail art glue gellel rögzítsd őket a köröm felületére.

nagyszerű őszi-téli díszítések készíthetők a kétféle csillagos szettünkkel. 
nagyon vékonyak, könnyen ráilleszthetők a körömre.  a biztos tapadás 
érdekében érdemes nail art glue gellel ragasztani őket.

5.790,-

4.790,-

2.590,-

690,-

1.450,-

690,-

1 zöld

2 kék

flat hard

smile line - short

gradient díszítő ecset

rozsdamentes acél reszelő

3.500,-

rozsdamentes acélból készült 80/120-as reszelőfelületű reszelő, stabil, strapabíró kialakítással, így 
nem hajlik el. Könnyedén fertőtleníthető és tisztán tartható, hosszantartó használatra terveztük. 
természetes- és műkörömhöz is egyaránt használható. Műkörömnél az oldalfalak reszeléséhez 
és/vagy a mosolyvonal kialakításához is kiváló. bordázott nyelével a biztonságos fogás garantált.

nagy – 990,-

fém
eszközökÚj!

eldobható, steril, rozsdamentes acélból készült.59,-

braun szike 22

2

3

1

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új tégelyes csillagos vegyes díszítővel készült.
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Új KelléKeK és KiegésZítŐKÚj kellékek

haTáridŐnaplókÚj!

Naptár borító - tulipános, trópusi – 2.450,-
Naptár belső (magyar) – 990,-

Naptár borító+belső (magyar) – 2.900,-

2020-as naptárkülsőt két nagyszerű designban találjátok 
meg, a klasszikus tulipános és a vagány trópusi minták 
biztosan tetszeni fognak nektek. a naptárbelső fehér 
színű lila vonalazással, napi beosztásban, órákra lebontva 
tartalmazza az évet.
a borító és a belső külön-külön és egyben is megvásá-
rolható.

Mérete: 115x172 mm

dusT collecTor brush
porgyűjTŐ kefeÚj!

a sarokpontok korrigálására fejlesztett csiszolófej, mosolyvonal reszelés 
technikához és orosz manikűr kiegészítő fejként is használható.

elegant és tunel láMpáhoZ!
népszerű led csövünket most még magasabb mi-
nőségben kínáljuk nektek! tartósabb szerkezetű és 
még pontosabban illeszkedik a foglalatba. elegant 
uV és a tunel uV lámpában is használhatod kom-
bináltan led és uV csöveket párosával, de akár az 
összes csövet cserélheted, led lámpát kialakítva.

formatartó, rugalmas anyagának köszönhetően gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el a reszelés után keletkezett finom port a sáncokból. fertőtleníthető, 
szappanos vízzel tisztítható. 
szálai magukhoz vonzzák a port, így a díszítő porokat és csillámokat is finoman 
letisztíthatod a bőrről, anélkül, hogy a minta sérülne.
Mérete: 9x5,3x4,3cm

gél lakk leszedésre kiválóan alkalmas csiszolófej, lekerekített fejének köszönhetően a sáncoknál és a 
körömágynál is kényelmesen és biztonságosan használható, kíméletes a bőrhöz és a körömhöz.  ajánljuk 
mind töltéshez, mind a kész műköröm formázásához, bőr körüli átmenet kialakításához.

gyengéd, mégis hatékony bőrradír, a fehér agyag, mentol, olíva 
olaj jótékony hatásával. Vékony rétegben vidd fel a kézre és a 
lábra, majd várj néhány percet, míg a hatóanyagok beszívódnak. 
finom mozdulatokkal radírozd át a bőrt, végül távolítsd el a 
felszínen megmaradt szemcséket.

tápláló és hidratáló hatású, könnyen felszívódó kéz- és lábápoló krém, mely minden bőr-
típushoz megfelelő választás. az érzékeny és kiszáradt bőrt extra hatóanyagtartalmának 
köszönhetően feltölti élettel, puhává és simává varázsolja azt. luxus összetevői, a shea 
vaj, argán olaj, jojoba olaj, kókuszolaj, a- e- és f vitaminok gondoskodnak a megfelelően 
táplált, hidratált és bársonyos bőrről.

1.980,-

3.590,-

1.150,-

200ml – 1.950,-

csiszolófejek

brill
led csŐ

gyémánt csiszolófej
mosolyvonalhoz

bőrradír

gel&lac remover
csiszolófej

mangós
organic luxury

kéz- és lábápoló krém

Új!

megÚjulT!

Új!
3.860,-

praktikus, a5-ös méretű fényes felületű alátét, mellyen könnyedén 
keverheted a színeket.  az alátéten feltüntettük a leggyakrabban 
használt színek kombinálási lehetőségeit és színkeverési arányokat, 
hogy ezzel is segítsük a munkád. Vízálló felületű, így könnyen tisztít-
ható és számtalanszor használható.

450,-

keverŐlapÚj!
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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

A katalógus árai áFá-s nagykereskedelmi árak. / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.  /  A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© Copyright BrillBird 2019, minden jog fenntartva.


