A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

Továbbképzési tájékoztató 2018
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Az egész napos képzések díja
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9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

A KÖRMÖS SZAKMA ÉLVONALÁBAN!
All for fashion design!

Ungár Katalin
ügyvezető,
BrillBird Europe

A BrillBird műköröm alapanyag márka 2018-ban már több mint 20 országban, köztük Amerikában és Ausztráliában is jelen van. Büszkék vagyunk rá, hogy egy igazán elsőrendű, magas
minőségű brandet képviselünk, három kontinensen, ahol több tízezer szakember 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 alapanyagainkba, csodás színeinkbe, legfrissebb innovációinkba.
Magyarországon több mint 40 partnerünk segítségével törekszünk arra, hogy könnyedén
elérhetővé váljon a BrillBird márka, mégis vigyázunk rá, hogy megtartsa professzionális
jellegét.
A BrillBird-del létrejött egy olyan brand, mely nemcsak csomagolásában 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. Tapasztalatunk 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!

Szintek

Főbb alapanyagok
kezdőknek is

polygel

haladóknak

zselé
porcelán

Típusok
technikai képzés

gel&lac

díszítő képzés

aquarell, akril, egyéb díszítő
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szalon

Nail�
Premier

Műköröm építő- és díszítő bemutatók a 20 méteres
mozivásznon.
Kiscsoportos workshopok, ahol oktatóink minden kérdésedre válaszolnak.
Nemzetközi Bajnok Oktatóink bemutatják legújabb
termékeinket, megismerheted használatukat.
„Nyitott tégely” asztalainknál feltárul a zselé és porcelán tégelyek káprázatos tartalma, így minden színünkkel közelről is megismerkedhetsz.
A helyszínen felállított boltunkban kedvenc termékeidet és újdonságainkat is megvásárolhatod.
Óriási AKCIÓK!

Minden látogatónak 2 ajándékkal kedveskedünk.

Találkozzunk Budapesten a Corvin Moziban!
A következő rendezvény időpontjáról honlapunkon és
facebook oldalunkon értesülhetsz!
www.brillbird.hu
A rendezvény INGYENES!
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Az egész napos képzések díja

9.800,- +ÁFA

Szezonnyitó rendezvény
a legfrissebb újdonságokkal,
trendekkel
Egész napos ingyenes képzések
minden évben kétszer

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

Képzések és
Ingyenes nyílt napok
országszerte!

Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy minél több műkörmöshöz
eljussanak építő- és díszítő mester oktatóink, és az ország számos pontján továbbadják tudásukat.
Aktuális képzéseinket keresd a http://www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam-naptar-eves oldalon vagy facebook oldalunkon:
/ BrillBirdHungary
/ brillbirdtovabbkepzesek

Jelentkezz
továbbképzéseinkre
online!
A www.brillbird.hu honlapunkon keresztül könnyen
és gyorsan jelentkezhetsz továbbképzéseinkre akár
okostelefonodról is! A továbbképzések leírását, az
ajánlott anyaglistát megtaláljátok az alábbi linken:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
Holnapunkon kereshetsz akár kedvenc oktatód, a
képzés típusa - építő vagy díszítő - de akár település
szerint is. A vidéki oktatásokat éppúgy megtalálod
honlapunkon, mint a Budapest Ó utca 46. szám
alatti Oktatási Központunk képzéseit. Oktatásainkat
kis csoportban tartjuk, hogy az oktatók minden
műkörmös munkájára maximális figyelmet tudjanak fordítani.
Az egész napos BrillBird képzések díja:

9.800,- Ft + ÁFA

Szervezünk ingyenes ‒ a BrillBird technikát bemutató és levásárolható gél lakk képzéseket is!

Nézz szét képzéseink között:
http://www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam

Állandó 30% kedvezmény
a Budapest, Ó utcai képzések árából
Referenciaszalon tagjainknak és
a nálunk végzett OKJ-s tanulóknak.
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Az egész napos képzések díja

9.800,- +ÁFA

Miért érdemes
továbbképzésre
járni?
Sokan vagytok, akik folyamatosan fejlesztitek magatokat, továbbképzésre jártok, kutatjátok az új technikákat,
formákat, mintákat, próbáljátok ellesni, hogyan tökéletesíthetitek tudásotokat.

Mi, a BrillBirdnél úgy gondoljuk, a műkörmös szakmát is
az életen át tartó tanulás jellemzi. A BrillBird továbbképzések kis csoportban zajlanak, hogy mindenkire kellőképp
figyelni tudjunk. Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi
szalonmunkában használható tudást adjunk tanulóink
kezébe, hogy úgy érezzék hasznos tudással gazdagodtak,
melyet begyakorolva szélesíthetik palettájukat, szolgáltatásaikat.

előt te
utána

Minden képzésünkön az elméleti és a gyakorlati tudást
is átadjuk egy-egy technikához, a lépéseket részletesen
elmagyarázva. Utána már csak rajtatok múlik. Kitartás,
szorgalom, és gyakorlás meghozza gyümölcsét. Gondoljatok arra, hogy az előttetek álló oktató, verseny győztes
műkörmös, ugyanonnan indult, ahonnan te.

előt te
utána
előt te
utána
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A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

precíz szalonmunka új!

tartós, gyors,

tökéletes körmök

Szeretnél több vendéget egy nap, de mégis elcsúszol az időddel? Több mint 18 éves
szakmai tapasztalatommal próbálok olyan
technikákat, trükköket bemutatni, hogy Te is
a legminimálisabbra csökkentsd az elkészített
köröm idejét, legyen szó építésről vagy töltésről. Sérült köröm korrekció.
Legnagyobb hansúlyt itt azonban a töltés
kapja, három különböző technikával. Megismered közben a különböző Cover és Építő
zseléket. Hogyan használd a színeket, ombre, színátmenet, éles mosolyvonal. Mi az amit
beépítünk és mit használunk a felületre.
A szalonmunka viszont nem csak a töltésről
szól, így egy rövid szalon körmöt is építünk.
Nézd meg lépésről lépésre az előkészítést,
építést, és a reszelést. Mottó: Nem a reszelővel építünk körmöt! Közben megismertetlek
a csiszológép használatával, annak számtalan előnyével. Mikor milyen fejeket érdemes
használni,milyen fordulaton a maxilmális teljesítmény érdekében. Melyik gépet válaszd?
Maradt még kérdésed? Gyorsabb szeretnél
lenni? Precízebb? Várlak!!!

Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes ‒
London,
Európa-bajnok ‒ München,
Világbajnoki Bronzérmes ‒
Düsseldorf,
Hétszeres Magyar Bajnok

/ Fontos, hogy a továbbképzésre legalább 3
lenőtt körömmel érkezz, amin gyakorolhatsz /

szalontechnika

a szalonok legkedveltebb formái
porcelánból

Rájöttél milyen jó a porcelánnal dolgozni és
szeretnéd tökéletesíteni, gyorsítani a munkád? Itt a helyed!
Körömkorrekció esetleges rágott vagy sérült körömnél, a tökéletes éles mosolyvonal
kiépítése, körömágy magasításos technika
mintha zselével dolgoznál? Lenövésmentes
köröm készítése, hajlítási technika, minden
amivel exkluzívvá teheted szalon munkád.
Körmök egyedi bereszelése, ami egyaránt
fontos a köröm tartóssága illetve esztétikája
szempontjából és nem utolsó sorban az idő
lefaragása miatt.
Ha kedvet kaptál a szalonok kedvenc formáihoz, mint a pipe, elliptik, balerina köröm
tökéletes kivitelben megépíteni, várlak képzésemen!
A tartósság, felválás mentes építés alapfeltétele, hogy tökéletes formájú műkörmöt építs,
a sablont a műköröm formájának megfelelően helyezd fel és a műköröm építés előtt tarts
be minden lényeges lépést. A tanfolyamon
ezeket mind elsajátíthatod.

7

Az egész napos képzések díja

alap zselés technikai képzés

és gyors szalondíszítések,
frissen végzett körmösöknek
és bizonytalanoknak

Szeretnél biztosabb alapokkal dolgozni a szalonban? Rég nem vetted elő az ecseteidet
vagy még csak most fogsz végezni az Okj-n?

Bán Nikoletta

Akkor a legjobb helyen vagy!

BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes ‒
London,
Európa-bajnok ‒ München,
Világbajnoki Bronzérmes ‒
Düsseldorf,
Hétszeres Magyar Bajnok

Megtanulhatod az anyagtakarékos munkát,
hogyan oszd be jól az idődet. A legtöbbször
előforduló problémák, mint fellevegősödés
kizárása, sablon gyors és egyszerű felhelyezése problémás körmökre is. C ív tökéletes megépítése, ezzel a köröm élettartamának növelése, törésmentessé tétele. Hogyan készíts
gyorsan tökéletes francia kocka körmöket
a népszerű Cover Builder géllel. A szalonok
másik kedvenc formáját is elsajátíthatod, mint
a szalon mandulát a közkedvelt babyboomer
technikával.
Helyet kap bemutató szintjén 1-2 gyorsan elkészíthető vendég-kedvenc díszítés. A képzés
alatt pedig megismerheted a BrillBird anyagait, eszközeit, hogy azokat a legmegfelelőbben
tudd használni.
Tűnj ki a tömegből én segítek!

porcelán technikai alapképzés
frissen végzett körmösöknek
és bizonytalanoknak

Mindig csak kacérkodtál, hogy milyen jó lenne elővenni a porcelánt, de félsz tőle?
Megmutatom neked, hogyan használd megfelelően az anyagot lépésről lépésre, hogy
magabiztossá váljál!
Az anyaghasználat mellett fontos technikai
ismeretek sem maradhatnak el, mint a tökéletes sablonozás, előkészítés, építési technika
minimális anyag felhasználással és ezáltal a
reszelési idő csökkentésével. Színes és fehér
szabad széllel elkészített francia kocka körmök és a szalonok kedvence a szalon mandula
sem maradhat ki a tananyagból színátmenetes technikával.
Ha unod, hogy folyik a zselé vagy nyavalyog
a vendég, hogy éget, még egy ok, hogy megtanuld a porcelánt!
Ígérem nem fogsz csalódni és le sem akarod
tenni az ecsetet ha rákapsz az ízére. És ezt
a tanfolyamot is felturbózzuk egy kis szalon
díszítéssel bemutató szinten. Remélem Te is
lelkes lettél! Nincs lehetetlen!!!!
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9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

Luxus szalon

future gel technika
tanfolyam

új!

Tarts lépést a technika forradalmával!
Ha nem szeretnél Te sem lemaradni a többi
Körmöstől itt a helyed!
Amellett, hogy megismered az új anyagot, a
közkedvelt extrém formákat készítjük el természetesen szalon kivitelben!!!! Megismerkedünk az anyag tulajdonságaival és a használatával. Hogyan dolgozz egy zselé típusú
anyaggal a porcelán technika könnyedségével. Persze ettől nem kell megijedni! Hiszen
aki nem is szeret vagy nem tud porcelánozni
van egy jó hírem! Ez az anyag csak az UV illetve LED lámpában köt, így van időd játszani az anyaggal és a lehető legtökéletesebb
formákat kialakítani. Nem beszélve arról, ha
valaki esetleg a porcelánt jellegzetes illata
miatt nem tudta használni, így most ezzel ezt
kiküszöbölheti!

Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes ‒
London,
Európa-bajnok ‒ München,
Világbajnoki Bronzérmes ‒
Düsseldorf,
Hétszeres Magyar Bajnok

Ha felkeltettem az érdeklődésedet, ne késlekedj nincs más dolgod mint regisztrálni!

versenyre
készülsz?
Szükséged van egy tapasztalt versenyzőre,
aki tudásával, hozzáértésével hozzásegíthet
a sikerhez?
Válassz többszörös díjnyertes bajnok oktatóink közül, akik vállalnak versenyfelkészítést
műköröm építés- és díszítés területen is.
Versenyfelkészítés iránt egész évben folyamatosan érdeklődhetsz Oktatási Központunkban elérhetőségeinken:

BrillBird Oktatási Központ
Budapest, Ó utca 46.
oktatas@brillbird.hu
06-30/462-2276
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Az egész napos képzések díja

glamour

design

Bedő Babett
BrillBird Nemzetközi Oktató,
BB CUP győztes,
BrillBird Valentin-napi szalonköröm verseny győztes

új!

A Glamour Design képzésen gyönyörű, mély
színű, csillogó mintákat tanulunk meg festeni,
de természetesen mindenki saját és vendégei
ízlése szerint formálhatja a megtanult mintákat.
Igazán nőies, szépen kidolgozott, magával
ragadó motívumok jelennek meg a képzés
végére a körmökön.
A tanfolyamon a manapság egyik legnépszerűbb zselével a Designer Gellel készítünk szalon kedvenc mintákat.
A glamour hatást a szikrázóan csillogó zselékkel, effect porokkal érjük el.
Elsajátíthatod a helyes anyaghasználatot,
színkeverést, kompozició kialakítását, vékony
vonalak technikáját, ecsetkezelést és hogyan
óvhatod meg az ecseteidet, hogy hosszú élet
várjon rájuk.

stained glass

effect

Az üvegfestés egy festészeti technika, amely a
színes üvegdarabok összeillesztésével alkotja
meg a kompozíciót. Ezen a tanfolyamon ezt
a hatást fogjuk elsajátítani designer zselék
segítségével.
Fixálás mentesek, erősen pigmentáltak és
használatuk nagyon könnyű.
Megtanuljuk az üvegfestésre jellemző szép
vékony vonalakat elkészíteni, különböző színárnyalatokat kikeverni.
Az építészetben és a képzőművészetben is
jelen lévő stílus körmökön való megjelenítésével igazán különleges és egyedi hatást érhetünk el. A vékony fekete vonalak teszik még izgalmasabbá és dinamikusabbá a kompozíciót.
A népszerű virágminták szokatlan formában
jelennek meg, romantikussá és különlegessé
varázsolva a körmöket.
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új!

9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

shabby

chic

új!

„Shabby Chic” amely egyszerre romantikus
és rusztikus, bájos és elegáns. A színvilágot
a finom pasztellszínek, a rózsaszín, a menta
és a bézs uralják.

Bedő Babett

Egy világ mely egyszerre divatos, de mégis
kopott, érzésekkel teli, nyugalmat árasztó,
bájos és elegáns.
Miközben elmerülünk ebben a hangulatban,
megismerjük a Brush&Go zseléket, előkerül
a keverőpaletta, hogy a stílusnak megfelelő
színek kikeverését elsajátíthassuk.
A mintákkal a különböző korosztályú vendégek körében is sikert arathatsz.

aquarell festés

kezdőknek is!

BrillBird Nemzetközi Oktató,
BB CUP győztes,
BrillBird Valentin-napi szalonköröm verseny győztes

új!

Bepillantást nyerhettek az akvarell krémfestékekkel történő festés rejtelmeibe. Elsajátíthatjátok a színelmosást, satírozást. Vékony
vonalakkal megtanulhatjátok kiemelni a mintákat, hogy azok szinte életre keljenek a vendégeitek körmein.
Téged is elvarázsol az akvarell festmények
légies világa?
Akkor ezt a tanfolyamot neked találták ki!
Megismerkedünk a vízfestés alapvető technikájával, hogyan lehet az akvarellre oly jellemző “könnyed, légies”mintákat festeni.
Megtanuljuk a különleges virágokat, leveleket festeni, árnyékolás technikát és a vékony
vonalak festésének titkait.
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nyomdával kombinált

szalon díszítő
tanfolyam

Bedő Babett
BrillBird Nemzetközi Oktató,
BB CUP győztes,
BrillBird Valentin-napi szalonköröm verseny győztes

Ha szereted a gyors és látványos díszítéseket,
akkor erre az oktatásra érdemes eljönnöd.
Új irányzat a körömdíszítésben a különböző
anyagok és technikák kombinálása. Felületi
díszítés zselével. Sajátítsd el a körömnyomda
technikát.
Látványos, megkapó díszítést készítenél,
ugyanakkor nem áll rendelkezésedre sok idő,
akkor a körömnyomdát neked találták ki.
Változatos minták, időtlen és szezonális motívumokkal. Egészítsd ki a nyomdával készített
díszítést festéssel, díszítőelemekkel és máris
teljesen egyedit alkothatsz.
A képzésen Babett elmondja, hogyan használd a különböző kombinációkat, hogy személyessé tedd a körmöket viselőjüknek.

vintage

style

Megtanulhatjátok a színösszemosást, árnyékolást Brush&Go fixálásmentes műköröm
zselékkel.
Megismerkedhettek a hajszálvékony zselé
vonalak technikájával, színek keverésével,
mindez vintage stílusban. Rendkívül divatos
és népszerű manapság a vendégek körében
ez a romantikus, elegáns műköröm díszítési
minta.
Kápráztasd el te is a vendégeidet, legyenek
büszkék műkörmösükre és az általuk viselt
műkörömre.
Ez az irányzat napjainkban reneszánszát éli,
sokan próbálják otthonukba csempészni vagy
ruhájukon megjeleníteni a vintage stílust, miért ne tehetnék meg a körmük segítségével?
Elsajátíthatod a jellemző színeket, festési
technikát, motívumokat, hogy bármikor vintage hangulatot festhess a körmökre.
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A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

bársony hatású

virágminták

szalonhosszon

új!

A tanfolyamot azoknak ajánlom akik valami
egyedit, különlegeset szeretnének alkotni
vendégeiknek.
A bársonyhatás egy új dimenzióba kalauzolja
el a virágmintás alkotásokat. Lágy, mesebeli
hatást ad a körmöknek, bársonyos textúrája
azonnal odavonzza a tekinteteket.
Igazi kis finom motívumok, melyeket a mindennapokban és különleges alkalmakkor is
viselhetsz.
A vékony vonalak és a finom árnyékolás teszik
még teljesebbé a képet. Az elszórtan megjelenő strasszok váratlanul megcsillanó fénye a
bársony textúra puhaságát fokozza.

Kovács Erika
Többszörös Díszítő Bajnok,
NailArt Magyar Kupa II. helyezett,
Háromszoros BrillBird Szalonköröm verseny győztes

Valódi nőies körmök, melyek elkészítése a
technika elsajátítása után kezdők számára
sem jelent akadályt.

trendy design

géllakkal

új!

A gél lakkozás töretlen sikernek örvend, dobd
fel a hétköznapokat dizájnos díszítésekkel.
A vendégek egyre nagyobb része kér gél lakk
körmöt a szalonokban, talán mondhatni, hogy
az épített műkörmök egy kicsit háttérbe szorultak. Így előtérbe kerültek a gél lakk minták,
a rövidebb gél lakk körmökön is megvalósítható apróbb nailart dizájnok.
Gyere el Era új képzésére melyen, ‒ mint
ahogy a nevében is benne van ‒ igazán mai,
divatos, trendy mintákat sajátíthatsz el, amiket egy kis gyakorlás után könnyedén és gyorsan jeleníthetsz meg vendégeid körmén. Így
biztosan elégedetten és jókedvvel távoznak
tőled.
A képzés során a Hypnotic, a Brush&Go és a
hagyományos gél lakkokkal is megismerkedhetsz, vidám, színekkel teli minták fognak
készülni.
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expressz

zhostovo
hatás

Kovács Erika
Többszörös Díszítő Bajnok,
NailArt Magyar Kupa II. helyezett,
Háromszoros BrillBird Szalonköröm verseny győztes

A világhírű Zhostovo minták már sokunkat elkápráztattak. A BrillBird palettáján ez a képzés
egy valódi kulturális utazás is, hiszen bizonyára sokan tudjátok, hogy egy híres orosz festési
eljárás az alapja. Most Era ezeknek a mintáknak, illetve ilyen hatású mintáknak a megfestésének lépéseit és titkait mutatja be Nektek.
A tanfolyam során megismekedhettek a színhasználattal, azok harmonikus párosításával,
hogy hogyan készítsetek esztétikus kompozíciókat, hogyan használjátok a vékony vonalakat tökéletes kontúrok készítésére és a megfelelő ecsetfogásokat is elleshetitek Erától.
Mindezt hihetetlen vibráló, felfrissült színvilágban, Brush&Go és Designer zseléink segítségével.

esküvő mix

különleges és elegáns
díszítések

Esküvői díszítések transzferfóliával, Liquid
Metal-lal, zselével. Babyboomer, Russian
Gold, 3D hatások.
A tanfolyam során elsajátítható többféle
anyaggal történő díszítés: vékony vonalak,
egyszerű, lapított porcelán virágok, 3D és
Designer zselével készült minták.
Kezdőknek is ajánlott!
Ezen a továbbképzésen belevetjük magunkat
sokféle anyagba, kombináljuk a különféle textúrákat, szem előtt tartva a képzés témáját,
az esküvőt.
Megmutatjuk, hogyan lehet a hagyományos
francia esküvői körmön túl a menyasszonyok
nagy napjára látványosat és emlékezeteset
alkotni.
Az anyagok kombinálását más témákhoz, mintákhoz is könnyen felhasználhatjátok majd a
mindennapi szalonmunkában.
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9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

extravagáns minták

szalonhosszra
fejlesztve

A tanfolyamot azoknak ajánlom akik szeretnének valami extrát alkotni vendégeiknek
gyorsan, egyszerűen a mindennapi szalon
munka során.

Kovács Erika

Ezen a képzésen a szebbnél-szebb színes zselék kerülnek előtérbe, fény derül a zselésfestés technikájára az alapoktól kezdve.
A nap folyamán megtanulhatjátok a kígyóbőrés márvány hatást, hogyan érhettek el cukorka- és buborék hatást, matrica hatású virágok
villámgyors festését, hogy hogyan készítsetek
beépített 3D hatást valamint tökéletes ombre
körmöket.
Ha gyors és látványos fejlődésre vágysz,
gyere és nézd meg, hogyan készülnek ezek
a szemet gyönyörködtető, színpompás, változatos minták.

Többszörös Díszítő Bajnok,
NailArt Magyar Kupa II. helyezett,
Háromszoros BrillBird Szalonköröm verseny győztes

A tanfolyamot kezdőknek is ajánlom.

future

gel

extrém formák

A világhódító forradalmian új műköröm építő
alapanyag, a Future Gel ‒ Poligél Acryl zselé ‒ az extrém formák megépítését is kön�nyeddé és gyorssá teszi. Természetesen az
építési technika szabályos, precíz és alapos
ismeretéről a Future Gel használatakor sem
feledkezhetünk meg.
Zsuzsi a képzésén 3 különböző körömformát
hoz nektek, melyeket 3 különböző építési
technikával mutat be. Modern stiletto, orosz
mandula és pipe körömformákkal vár benneteket.

új!

Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpia
Bajnok,
Háromszros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

Amit Zsuzsi legújabb képzésén elsajátíthattok:
felületi francia festés tökéletes formához illő
kivitelezése, épített francia kombinálva Color
Builder zselével és üveghatás brilliáns csillogással.
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mini formák

slim technikával
zseléből

Nagyon nagy sikernek örvend Zsuzsi Mini Slim
oktatása, mely a vékony körmök építésének
speciális technikáját jelenti.

Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpia
Bajnok,
Háromszros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

Ezt a technikát ráadásul 5 különböző körömforma elkészítése során mutatja be, így
minden népszerű és divatos, vendégkedvenc
forma slim változatával megismerkedhettek,
figyelembe véve a szabályos technikai kivitelezést.
A kocka, pipe, szalonmandula, balerina és a
gótikus mandula mind-mind előkerül.
/ Ez az oktatás porcelán alapanyagból is elérhető. /

porcelán

kezdő, újrakezdő tanfolyam
szalonhosszra hangolva és
díszítésekkel kiegészítve

Szeretnél porcelánnal is gyorsan és magabiztosan dolgozni? Akkor ezt a képzést neked
találtuk ki!
A továbbképzés technikai részében megtanulhatod a 3 leggyakrabban használt műköröm
forma (kocka, mandula, pipe) szalonváltozatának elkészítését és a manapság rendkívül
népszerű és trendi Babyboomer technikát.
Elsajátíthatod a tökéletes sablonfelhelyezés
trükkjeit, a megfelelő arányú anyagfelhasználást, anyagfelhordást és reszeléstechnikát,
hajlítási trükköket.
A nailart, díszítő blokkban pedig Zsuzsi olyan
gyors felületi díszítésekre tanít majd meg,
mint a csipkehatás, francia vég kialakítása gyorsan és egyszerűen, színátmenetek,
csigavonalak, valamint virágminták elkészítése, melyeket könnyedén használhatsz rövid
műkörmökön is.
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új!

9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

7 technika 1 tanfolyam
néhány perc alatt, egyszerűen,
szalonhosszra hangolva

Tanuld meg a cukorka hatást, a színátmenet
képzést, csipke mintát, Snow white rózsát,
Tiffany-hatást, a transzferfólia pontos használatát, matrica dekorációt Lakatos Zsuzsi
megújult képzésén.
7 különböző díszítési technikát lehet elsajátítani melyek önmagukban is, de kombinálva
is nagyon mutatósak. Nagy szeretettel várjuk
Lakatos Zsuzsi képzésére azokat, akik még kevésbé gyakorlottak a műkörmök díszítésében,
illetve kedvelik a látványos, viszont nagyon
egyszerű és gyors mintákat. Zsuzsi garantálja, hogy a nap végére 7 mintát magabiztosan
készítesz majd el vendégeidnek.

Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpia
Bajnok,
Háromszros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

/ Zsuzsi ezen tanfolyamán a gyakorlás tipeken
folyik, így modellre nincs szükséged. /

gyorsaság tréning

műköröm töltés és
csiszológép használat,
valamint mindennapi
trükkök, tippek

Gépi előkészítés és formára reszelés technikája. Melyik csiszolófejet mire tudod jól, és
hatékonyan használni a szalonmunkában (építésnél és töltésnél). Fellevegősödés teljes kiküszöbölése! A tanfolyam elvégzése után garantáltan gyorsabb, precízebb hatékonyabb
leszel a mindennapi szalonmunkában! Sok
szeretettel várok mindenkit!
Töltés:
Gyönyörű körmöket építünk, viszont 4-6 hét
elteltével szükségessé válik a műköröm lenövésének feltöltése. Ezen a tanfolyamon megtanulhatod a töltés szalonban történő gyors
kivitelezését; a levegősödés-mentes, tartós
műköröm építés trükkjeit.
Ecsetkezelés:
Képzésünk kiegészül az ecsetkezelés fortélyaival is! Megtanulhatod az ecsetek megfelelő
tárolását, tisztítását, apró trükköket, amelyekkel tartósságukat növelheted.
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future gel

technikai alaptanfolyam
és töltéstechnika

Majoros Ágnes
Nemzetközi BrillBird
Mesterleveles Szakoktató

új!

Kedves érdeklődők, pár szóban bemutatnám
a polygelünket, hogy kinek, miért és mire
ajánlom.
Sokaknak gondot jelent a zselé folyóssága,
igaz ma már számos fantasztikus állagú zselé
közül választhatunk, de vannak akiknek mégsem esik kézre a használata. A porcelánt, pedig hiába a gyors hasznàlata, erőssége, egyes
szalonokban tiltjàk az illata miatt. Most elérkezett az idő a két anyag legjobb tulajdonságainak ötvözésére!
Megszületett a polygel! Számomra a legjobb
tulajdonsága a nulla, de tényleg nulla hőképződése. E mellett pedig ne felejtsük el, hogy
állaga extrém kemény, így porcelánszerűen
formázható, C-ívet akár egyszerre az alapréteggel egy gombócból fel tudunk építeni.
Ha kíváncsi vagy ennek a különleges anyagnak
a szalon használatára nézd meg videómat és
ha kedvet kaptál, szeretettel várlak tanfolyamomon.

babyboomer

technikai

szalontrükkök

Sok műkörmöst látok, hogy tanácsot kérnek
közösségi oldalakon a babyboomer körmök
technikájáról.
Mivel nem elég csak szóban elmondani vagy
leírni, így egy képzés keretein belül meg is
mutatom nektek hogyan tudjátok elkészíteni
a tökéletes színátmenetet rövid pici szalonkörmökön.
Ezen a tanfolyamon elsajátítható a zselés
körmök szalontechnikája ‒ csiszológéphasználat előkészítésnél, sablon felhelyezés,
szalonformák ‒, a színátmenet alapjai, fehér
babyboomer körmök készítése zseléből, fehér és színes babyboomer körmök készítése
porcelánból, felületi színátmenetek készítése
és fotózástechnika.
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új!

9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

szalonkörmök

luxus kivitelben,

tökéletes mosolyvonal
készítése

Mindig arra vágytál, hogy éles, tökéletesen
precíz mosolyvonalat készíts vendégeidnek?
Akkor ezen a továbbképzésen a helyed.
Ez a technika rendkívül praktikus szalonkörülmények között, hiszen ezzel a technikával a
mosolyvonal mindig hibátlan lesz.
Megismerkedünk az összes BrillBird Cover
Műköröm Zselével és az új generációs Cover
Builder Gellel és a Color Builder Gelekkel. Háromféle technikával készítünk el francia szabadszélt, vendégek által a ma legkedveltebb
műköröm formákban ‒ mai kocka és rejtett
C-íves technika, modern mandula, és a rendkívül kedvelt balerina.
A mosolyvonal hibátlanságát pedig reszelt
technikával érjük el.

Majoros Ágnes
Nemzetközi BrillBird
Mesterleveles Szakoktató

zselés alapképzés

kezdőknek, újrakezdőknek,
plusz alapdíszítések

Minden ami a szalonmunkában elengedhetetlen: a mai zselés anyagok ismerete, mit
mire és hogyan használjunk. LED és UV lámpák ismerete.
Ezen a képzésen megismerkedhettek a legújabb fejlesztésű anyagokkal és használatukkal, a tökéletes előkészítéssel. Kiiktatjuk
a fellevegősödést és a töréseket, megismerkedünk az egyszerű és gyors sablonfelhelyezéssel, sablonmélyítéssel és könnyítéssel.
Körömágyhosszabbítással készítjük el a kedvelt kocka és mandula körmöket, rövid illetve
közepes hosszúságban. A francia véget fehér
és színes zselékkel alakítjuk ki, a full Cover
Builder Gel technikával pedig felgyorsítjuk
szalonmunkánkat.
Ezen felül pedig elsajátíthatjátok a legpraktikusabb szalondíszítéseket pl: transzferfólia,
cukorkahatás.
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Extrém formák

zseléből
I. szint

Majoros Ágnes
Nemzetközi BrillBird
Mesterleveles Szakoktató

Extrém hosszú körmök készítése speciális
sablonfelhelyezést és helyes anyagfelhordást
igényel.
A tanfolyamon megismerkedünk a vendégek
legkedveltebb, legtöbbször kért formáival
modern kivitelben: orosz vagy gótikus mandula, extrém kocka, stiletto. A tanfolyamon
megtanuljuk a Cover Builder Gel technikát, a
sarokpontok helyes elkészítését, a szabályos
mosolyvonal kialakítását, a Brush&Go színes
zselék használatát extrém formákhoz, a díszített és a hófehér szabadszél kiépítésének
fortélyait.
A továbbképzést a profi gépi előkészítéssel
kezdjük, hiszen már ekkor megalapozzuk a későbbi sikeres és tökéletes munkát, így ennek
a pontos és precíz ismerete és alkalmazása
elengedhetetlen. Választ kaphattok egy nagyon fontos és meghatározó kérdésre, mikor
hajlítsatok és hogyan. A tökéletes forma kialakításához ennek ismerete elengedhetetlen,
ezért Ági választ ad erre a kérdésre is.

gépi manikűr

és gel&lac

Körmeink körüli szaruréteg folyamatos igénybevételnek van kitéve. Kiszárad, beszakadhat
ami gyulladással fájdalommal járhat. Egy
erősen kiszáradt szarupárkányt klasszikus
manikűrrel nehéz ápolttá varázsolni.
A gépi száraz manikűr viszont megoldást jelent ezekre a problémákra.
Speciális fejekkel tisztítjuk le a köröm körüli
és a körömre tapadt bőröket. Segítségükkel a
lenőtt kutikula teljes mértékben eltávolítható,
így a köröm teljes felületét ki tudjuk lakkozni.
Ezzel a technikával tovább marad ápoltabb
a bőr és a gél-lakk lenövése is eltolható, így
több vendéget is tudunk akár vállalni.
Gyakoroljuk a Mani gél lakkos építést és erősítés, hiszen előfordul, hogy a vendégek körmének szüksége van egy kis extra erősítésre,
valamint megismerkedünk egy új anyag, a
Nude Builder Gel&Lac használatának lehetőségeivel.
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9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

Pink

gleam

új!

A csillogó feltűnést és a visszafogott színeket
ötvözi ez a tanfolyam.
A teljesen síkbeli zselésfestés mellett, megismerkedhetsz a kiemelkedőbb mintákon át a
teljesen térbeli designokkal is, egy új technika
segítségével!

Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok - London,
BB Cup győztes

A tanult minták használhatók esküvői vagy
báli körmökhöz is, hiszen a csillogást a rózsaszín mellett szinte minden színnel fel lehet
dobni a nude-tól egészen a borvörösig!
A nagy sikerrel berobbant Glamour Gel is
megjelenik az oktatásban, hiszen visszajelzéseitek alapján nagyon kedvelitek és csillogásukkal feldobják az egyszerűbb és bonyolultabb mintákat is.

dark

design

új!

Sötét minták melyek mégis finoman elegánsak és szemet gyönyörködtetőek!
Ezen a tanfolyamon az árnyékolástechnikán
van a hangsúly és azon, hogyan kombináld
helyesen a sötét mintákat. Megtanulhatod
hogyan használd a mély tónusokat, hogyan
készíts tökéletes színösszemosást sötét színek kombinálásával és hogyan használd helyesen a kontrasztokat, finom kontúrokat.
A tanfolyam végére természetes, szinte élethű virágok pompáznak majd a körmökön, melyek könnyedén átültethetők a szalonmunkába és vendégeid is imádni fogják.
Mindezt Brush&Go és Designer zselék segítségével hozza el nektek Bettina.
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neon

painting

új!

A nyár legdivatosabb vibráló neon színei kerülnek a középpontba ezen az új képzésen.

Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok - London,
BB Cup győztes

Designer zseléinkkel ismerkedhettek Bettina
segítségével. Megmutatja nektek, hogyan
készíthettek különböző állat és virág mintákat könnyedén és mégis élethűen ezekkel a
különleges színekkel.
Megtanulhatod hogyan használd az élénk
színeket egy mintán belül harmónikusan, hogyan árnyékolj és kontúrozz, valamint hogyan
készíts tökéletes átmenetet több színből.
A Bettina által megfestett minták szalon és
extrém formán is nagyszerűen mutatnak.
Neon Painting továbbképzésünket kezdőknek
is ajánljuk.

Tündöklő

körömékszerek

Bettina különleges ékszer hatású körmöket
hoz nektek ezen a képzésen, mellyel valódi
luxus érzést teremthettek.
Rövidebb és extrém körmökön is nagyszerűen mutatnak a 3D minták, melyeknek különlegességét strasszokkal, kövekkel emeli ki
Bettina.
A képzésen megismerkedhettek az árnyékolás
technikával, bevezetés nyertek a porcelánhatású zselés minták készítésébe, kipróbáljuk a
matt-fényes effekt játékosságát és a kontúrozás rejtelmeire is fény derül. Mágnes segítségével elővarázsoljuk a Cat Eye ‒ macskaszem
hatást és a króm porok használatát is megmutatjuk.
Ha luxus szintre szeretnéd emelni műköröm
díszítő tudásod, akkor mindenképp érdemes
eljönnöd és eltanulni az ékszerkörmök készítését.
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új!

9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

aquarium

hatású körmök

új!

Te is szeretnél valódi tengerparti hangulatot
idézni a körmökkel?
Kíváncsi vagy hogyan készül ez a lélegzetelállító valódi 3D műköröm?

Marton Bettina

Akkor gyere el Bettina Aquarium képzésére
és megtudhatod, hogyan kerül a buborék a
körömbe!
Alkoss valami igazán különlegeset! Csak tőled függ, milyen díszítést képzelsz el a saját
akváriumodba.
Hozz magaddal csillámokat, köveket, stras�szokat, gyöngyöket, bármit, amit szeretnél a
játékosan úszkáló buborékok között látni, de
persze figyelj a harmóniára és végeredményként különleges Aquarium körmöt kapsz.

BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok - London,
BB Cup győztes

/ A tanfolyam elvégzéséhez a hajlított körömformák ismerete szükséges. /

3d

fantasy

új!

Elragadó 3D minták, melyeket 3D Forming
zselé és 3D színes zselé felhasználásával alakítunk ki, mindvégig figyelve az árnyékolás
fontosságára.
A képzés során a virág és a figurális ábrázolás
apró trükkjeit sajátítatjátok el, megtapasztalhatjátok mennyire fontosak a tökéletes
végeredmény szempontjából az apró mozdulatok, a leheletnyi árnyékok és a kontúrok
alkalmazása.
Előkerülnek a különféle Brush&Go Gel színek,
a Liquid Metal gél lakk, a Designer zselé színek
és a szórógyöngy is.
Anyagismeretedet is bővítheted, mely a jövőben csak hasznodra válhat.
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Az egész napos képzések díja

3D MAgic
flower

Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London,
Háromszoros Országos Díszítő
Bajnok,
Rajztanár

Ezen a tanfolyamon egy teljesen új 3 dimenziós díszítési technikát tanulhatunk meg 3D
Forming zselé használatával, melyhez hasonlót eddig csak porcelánból lehetett elkészíteni. Emellett begyakorlásra kerül az árnyékolástechnika is.
A szemünk előtt elevenednek meg a különféle virágok, melyeknek a csillogó kövek, díszek
méginkább kiemelik szépségüket.
A zselé textúrák sokfélesége keveredik ebben
a képzésben, mégis jól megférnek egymás
mellett a 3D Forming, a Brush&Go és a Designer zselé színek és anyagok.

fény-árnyék

játéka

virágokon

Amit Anita képzésén megtanulhatsz egy új,
gyors, szalonban is használható zseléfestési
technika, mellyel a részletek további hozzáadásával igazán élethű virágokat alkothatunk.
A zselés festés alapjaitól kezdve, megtanulhatjátok, hogyan készülnek a precíz színátmenetek, a hajszálvékony vonalak. Szó lesz
árnyékolásról és egylendület technikáról is,
hogy minél több hasznos tudással gazdagodhassatok.
A sötét háttérből sejtelmesen bontakoznak
majd ki a változatos virág motívumok és ragadják magukra a figyelmet.
Olyan érzésünk lehet, mintha egy régi festményt látnánk és mindennek megalkotásában Anita lesz a segítségünkre.
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új!

új!

9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

egymozdulat

zselével

szalonméretben

új!

Anita új tanfolyamán a zselés egymozdulat
technika alapjait tanulhatjátok meg az új Designer zselék használatával, szalon méretben.
Megmutatja nektek a fény és árnyék kialakításának leggyorsabb módját, melyet különböző
nehézségi fokú minták segítségével gyakorolhattok be.
A virág mellett a pillangó formák több változata is megjelenik, így mindenki a kedve és
ízlése szerint válogathat.

Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London,
Háromszoros Országos Díszítő
Bajnok,
Rajztanár

A One Movement ecsetek szakszerű használatát is elsajátíthatjátok, ezzel megkönnyítve
munkátokat.

technique

mix

Podoba Anita képzése során különböző (szalonban rendkívül jól alkalmazható) technikákat kombinál, így készülnek el a csodás és
sokoldalú minták.
Megtanulhatjátok a babyboomer technikát,
dots használatát, liquid metal, fólia, matrica,
gyors 3D, chrome por és nyomda technika alkalmazása valamint a cukorka és kagyló effekt
technikákat. Gyors és népszerű szalontechnikák összefűzve.
Ha igazán sokrétű díszítő képzésre vágysz,
akkor itt a helyed, hiszen egyszerre számos
anyaggal ismerkedhetsz meg, megtanulod
szakszerűen használni és kombinálni őket,
hogy mindig valami újat alkothass.
A sokféle anyag izgalmas és változatos mintákat ígér.
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Az egész napos képzések díja

3d virágok
és csipke

Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London,
Háromszoros Országos Díszítő
Bajnok,
Rajztanár

Díszítő műköröm tanfolyam azoknak, akik
művészi hatású, mégis gyors és egyszerű
zselés díszítésekre vágynak.
A tanfolyamon a 3D Forming műköröm zselé
kapja a főszerepet, mely könnyedén formázható, korlátlan ideig.
Ha eddig tartottál a 3D porcelán minta készítéstől, ezzel az új anyaggal könnyen beleszeretsz a három dimenziós mintákba.
A tanfolyamon elsajátíthatod, hogy hogyan is
kell kezelni ezt a műköröm alapanyagot, hogyan alakíthatsz ki a mindennapi szalonmunka során csipke, masni, illetve különböző virág
mintákat 3 dimenzióban akár rövidebb műkörmök, de még gél lakk körmök felületén is.

hagyományos

zseléfestő
tanfolyam

Díszítő műköröm tanfolyam azoknak, akik
művészi hatású, mégis gyors és egyszerű zselés díszítéseket szeretnének készíteni.
A tanfolyamon anyagismeretet és a zselés
díszítés alapjait is megtanulhatjátok.
Amiről még szó lesz: arányok, fény-árnyék
hatás és ezek jelentősége, mindez a szalonokban is közkedvelt minták begyakorlásán
keresztül.
Kiterjedt ismereteket szerezhetsz a Brush&Go zselékkel kapcsolatban, megismerheted,
hogy milyen lehetőségeket rejt magában ez
az anyag, ellesheted használatának minden
fortélyát.
Nagyon jól hasznosítható, a mindennapi szalonmunkában kifejezetten szükséges és praktikus tudást kaphatsz.
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9.800,- +ÁFA

A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

OKj-s Műkörmös képzés
bajnok oktatókkal!
Herczeg Adrienn
Kézápoló- és Műkörömépítő - OKJ 32 815 01 (E-001235/2015/A001)
Lábápoló - OKJ 32 815 02 (E-001235/2015/A002)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001235/2015

Héray Zsanett

Kárpáti Orsolya

Miért nálunk végezd az OKJ-s képzést?
• tanfolyamaink mind kiscsoportosak, gyakorlatorientáltak, valódi elméleti
és gyakorlati tudást kapsz. Minden tanulóra jut időnk, személyesen tudnak
oktatóink a tanulókkal foglalkozni
• hétköznap és hétvégn is indítunk csoportot, így munka mellett is végezhető
• részletfizetési lehetőség
• államilag elismert OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad
• a tehetséges tanulóinkat ösztöndíjprogrammal is támogatjuk
• oktatóink mesterleveles bajnok oktatók számos versenygyőzelemmel
• a BrillBirdnél OKJ-t végzett műkörmösök 30% kedvezménnyel vehetik
igénybe továbbképzéseinket, ezzel gondoskodunk folyamatos fejlesztésükről és biztosítjuk, hogy igényes és színvonalas szolgáltatást nyújtsanak

Kispál Luca

Majoros Ágnes

Végzett tanulóink remekül megállják a helyüket a szakmában, sőt a szakmai
versenyeken is.
A szalon üzleti részét segítő referencia szalon programmal támogatjuk a
BrillBird körmöseket.
Móréné
Kovács Nikoletta
A jelentkezés feltételei:
• 18. betöltött életév
• alapképzettség (8 osztályos alapképzés)
• szakmai orvosi alkalmasság

Nagy Magdolna

A képzés helyszíne:
BrillBird Oktatási Központ,
1066 Budapest, Ó utca 46. (Oktogonnál)
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Az egész napos képzések díja

9.800,- +ÁFA

Intezív fejlődés
nagyszerű hangulatban!
Jelentkezz a BrillBird NailCamp táborába, hogy
egy szuperintenzív héten fejlődhess oktatóink
segítségével!
Tökéletesítsd építési és díszítési technikádat 5
napon keresztül profi oktatóink segítségével,
miközben kellemes hangulat, lélegzetelállító
környezet és családias légkör vesz körül. A tábor
végén vizsgázhatsz, és mester oklevelet szerezhetsz, amely mögött valódi fejlődés és tudás áll.
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A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

levásárolható

gel&lac tartós körmök
percek alatt az alapoktól

A KÉPZÉS ÁRA A TANFOLYAM NAPJÁN LEVÁSÁROLHATÓ! ERRE AZ OKTATÁSRA REGISZTRÁCIÓS DÍJAT NEM KELL FIZETNI!
Valljuk be, bármennyire is szeretünk szép
hosszú, hegyes műkörmöket építeni, a mindennapokban a vendégeink inkább a szolidabb, rövidebb körmöket igénylik. Mani gel,
Mani tip, Gél Lakk, Japán manikűr. A Mani geles körömerősítés, és a Mani tip-es francia körömkészítés előnyei, hogy pontosan feleannyi
idő alatt elkészíthető, mintha épített technikát alkalmaznánk! Az eltávolításukkal sem kell
bajlódnunk, hiszen teljes egészében leoldhatóak! Méltán népszerű oldható körömtechnikák elsajátításával biztos lehetsz abban, hogy
vendégeid elégedetten távoznak!
A tanfolyam célja, hogy megismertesse a gél
lakk anyagcsoportokat, hogy bemutassa a
hivatalos BrillBird technikákat. Ez a képzés
a géllakkozás alapjaitól, egészen a díszítési
technikákig átfogó tudással vértez fel , hogy
a vendégek igényeinek maximálisan meg tudj
felelni.

Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes ‒
London,
Európa-bajnok ‒ München,
Világbajnoki Bronzérmes ‒
Düsseldorf,
Hétszeres Magyar Bajnok

Az egész napos képzés díja

4.900,- +ÁFA

ingyenes

egésznapos

BrillBird technikai képzés

Melyik cover köt LED lámpában? Milyen rugalmas fedőfények vannak és mire tehetem
őket? Hogyan kezeljem a problémás körmöt?
Gyere és ismerd meg te is a luxus minőségű
márka termékeit, azok pontos használatát és
a legújabb fejlesztéseket!
Ezen a tanfolyamon megismerheted a BrillBird anyagokat, tulajdonságaikat, felhasználási módjaikat.
Saját kezedbe foghatod termékeinket, hogy
meggyőződhess a luxus minőségről.

Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpia
Bajnok,
Háromszros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

Bemutatkoznak a legfrissebb trendek és technikák is! A képzés interaktív, így bármilyen felmerülő kérdésre választ kaphatsz.
Négyszeres finn olimpiai bajnok oktatónk a
képzés során bemutatja a hivatalos BrillBird
technika lépéseit, a sárgulás – és felválás
mentes briliáns alapanyagok használatát,
új technikákat, a duplaszárnyú BB sablon
előnyeit. Profi BB briliáns technikák a magasabb rendű szolgáltatásért.
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Az egész napos képzések díja

szálankénti

szempilla dúsító

9.800,- +ÁFA

Alapkészlet vásárlása esetén a
képzés féláron végezhető.

tanfolyam

Bővítsd szolgáltatásaid körét, kápráztasd el vendégeidet! Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzésünk során mindössze
egy nap alatt elsajátíthatod a luxus minőségű, azonban kedvező árú LadyLash tartós szálankénti szempilla hosszabbítás
lépéseit. Tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani az alapismereteket. A képzés során megismerkedhetsz a legújabb technológiákat és trendeket követő, széles választékú LadyLash termékcsaláddal.
A gyakorlás babafejen történik, így modellre nincs szükség.

Diószegi Beáta
Nemzetközi LadyLash Oktató,
professzinális kozmetikus

stylist

képzés
Fontos információ:
A 27/2012 NGM rendeletet 2016. augusztusában módosították,
melynek értelmében,
olyan korábban nem
szabályozott szépségszakmai területek, mint
a szálankénti szempilla-hosszabbítás, vagy
a smink mostantól kizárólag csak megfelelő
szakképesítés mellett
végezhetők. Azaz, ha
ezeken a területeken
nem végzett kozmetikusként dolgozol, akkor
megfelelő szakképesítést kell szerezned!

Stylist képzésünk segít mindazoknak, akik már alaptanfolyamot végeztek és szeretnék MESTER fokra emelni tudásukat.
Képzésünk egynapos, gyakorlatorientált és minden olyan technikát magába foglal, amely az alapképzésből kimaradt. Cél a
kényelmes és látványos pillaillesztés és viselés a hétköznapitól az extravagánsig. Légy Te is a szempillák mestere!
A gyakorlás ennél a képzésnél már saját modellen történik, kiscsoportban, hogy a gyakorlatban is jól használható tudást
szerezhessetek.

Hollywood volume

képzés

A szempilladúsítási technika hatalmas népszerűsége abban rejlik, hogy a természetes pillaszálakhoz több, pehelykönnyű „silk”
pillát illesztünk a különleges és egyedi Volume-Up technikával. Extrém dúsítás a természetesség határain belül. A tanfolyam
kis létszámú és gyakorlatorientált, hogy a természetes pilla szett kialakításától egészen az extrém hatásokig magabiztosan
teljesíthesd vendégeid kérését a legújabb trendek szerint.
A gyakorlás saját modellen történik.

Camelia volume

képzés

hamarosan!

A LadyLash legújabb fejlesztése a többszálas, különböző hosszúságú pillák használata a még naturálisabb hatás elérése
érdekében. Az innovatív, külföldön nagy népszerűségnek örvendő változó hosszúságú pillák segítségével igazán légies,
könnyű ugyanakkor természetes tekintetet varázsolhatunk.

Szemöldökdúsító

tanfolyam

A szemöldökdúsítás egy forradalmi technika a szépségiparban, amellyel a hiányos szemöldököt lehet pótolni, valamint a
nem megfelelő ívet korrigálni, ugyanakkor teljes rekonstrukcióra is alkalmas. Intenzív és gyakorlatorientált képzésünkön
egy nap alatt sajátíthatod el a szálankénti szemöldökdúsítás technikáját, amelyen magabiztos tudásra tehetsz szert.
Az elméleti képzés után a gyakorlás élő modellen történik. Megtanulhatod, hogyan alakítsd ki az arcformákhoz igazodva
a szemöldök tökéletes ívét és vastagságát, a szakszerű formázást.

További részletekért
látogass el honlapunkra vagy
keresd oktatási központunkat!
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A képzésekre jelentkezni a www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam oldalon lehet.

Luxus pillahosszabbítás láthatatlan illesztéssel

www.ladylash.hu

Képzéseinket keresd Facebook oldalunkon is!
/ladylash.hu
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9.800,- +ÁFA

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 E-mail: oktatas@brillbird.hu
Viszonteladók, budapesti területi képviselők és Webáruház a honlapon: www.brillbird.hu

/BrillBirdHungary

brillbird_official

Műköröm videók: www.mukoromvideo.hu
Budapesti területi képviselők, ingyenes kiszállással: 06 30/773-7504, 06 30/3992755

Ingyenes csomagküldés
magyarország egész területén 72 órán belül

(10.000 Ft alatti rendelés esetén 950 Ft csomagolási és kezelési költséget számolunk fel.)
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