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Új future gel árnyalatok

Új!

Új future gel test kit

Új!

future gel - polygel, akril zselé
árnyalatok

future gel
teszt készlet
október végétől!

27ml – 6.950,Clear pink és Latte színekben!
Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Clear Pink Future Gellel készült.

A Clear pink üveghatású pink árnyalata kiváló körömágymagasításhoz, teljes vagy francia építésre,
erősítésre. A Latte árnyalatot a nagyon kedvelt baby
boomer körmök elkészítéséhez is ajánljuk.
Szalonban és versenyeken is ott a helyük!

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

5 x 3ml – 5.950,-

d már a
Te próbálta gél, akril
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A QR-kódok beolvasásához tölts le bármilyen QR-kód beolvasó applikációt a telefonodra
és máris válogathatsz webáruházunkban vagy megtekintheted videóinkat.

Tulajdonságok:
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•
•
•
•
•
•

egyáltalán nem éget
használd erős szőrű, Cleanerbe mártott ecsettel
spatulával helyezd a körömre
profin hajlítható
könnyedén reszelhető
nem foltosodik, nem buborékosodik

Kötésidő: UV lámpában: 2-3 perc
LED lámpában: 1-2 perc

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

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

Készletünkben most egyszerre mind az 5 Future
Gel-hez hozzájuthatsz és elkészítheted a tökéletes Future Gel körmöket. A baby boomer vagy a
klasszikus francia körmöt kedveled, esetleg cover
builderből alkotnád meg az egészet? A Future Gel
készletben Clear, Cover Builder, White, Clear Pink
és Latte színű építőzseléket találsz.
A zselé és a porcelán tulajdonságait ötvöző polygel
akril zselében mindent megtaláltok, amit szerettek:
a korlátlan formázhatóság, nem éget, nem folyik,
könnyen reszelhető, gyorsan és pontosan kialakítható vele a kívánt forma, így még a reszelésre
fordított idő is minimálisra csökken.
Kezdő és gyakorlott szakemberek számára is egyaránt tökéletes választás lehet, ha meg szeretnék
tapasztalni a Future Gel nagyszerűségét. Szalonmunka során és versenyeken is egyaránt megállja
a helyét és sikereket hoz!

Clear
Cover Builder
White
Clear Pink
Latte
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Új nagy kiszerelésű latte gel, cover bond gel

A népszerű Latte Gel kérésetekre már 50ml-es
kiszerelésben is kapható! Baby boomer, tejes francia
köröm és teljes köröm építésére is kiváló!
Kötési ideje: UV lámpában 3 perc
LED lámpában 2 perc

Új brush&go gel színek

Új!

nagy kiszerelésű
latte gel

Új!

brush&go
gel színek
Go 90

Go 91

Go 92

Go 95

Go 96

Go 97

50ml – 7.950,Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm Latte Gellel és az új Neon pigment porokkal készült.

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

Go 93

Go 94

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új GO 91, 92 és 94-es zselékkel készült.

„Felkened és kész” színes zselék

Technikai videó

A Brush&Go zselék ultramagas 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

Új!

cover
bond gel
Tökéletes alapot ad a
problémás körmöknek is!

8ml – 2.480,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Cover Bond Gellel készült.
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Nagyon természetes és egyben enyhén fedő
cover színű bond gél. Géllakkoknál francia
alapnak már akár önmagában is használható. Enyhe fedőképességének köszönhetően
a körömlemezen lévő apróbb hibákat, foltokat elfedi. Mani Gel Milky-vel vagy Mani
Gel Pinkkel fedve hihetetlen gyönyörű szín
az eredménye a két anyag kombinációjának.
Zselés épített francia körömnél a Cover Bond
Gel-t a rákerülő bármelyik cover pink színnel nagyon könnyű összedolgozni, átmenetet készíteni. Az eredmény egy tökéletesen
foltmentes, átmenetes körömágyi rész lesz.
Könnyen teríthető, de nem túl lágy anyag.
Kötésidő: UV lámpában: 2 perc
LED lámpában: 1 perc

Új!

sunset kiss
brush&go gel készlet

Go 91

Go 92

Go 94

Go 95

Az őszi naplemente melengető és egyben káprázatos árnyalatait
gyűjtöttük egybe a Sunset Kiss készletbe!
A készlet tartalma:
Brush&Go Gel go 91, go 92, go 94 és go 95
4 x 4,5ml –
8.800,- helyett 7.040,készletben mindössze 1.760,-/db

20%

árelőnnyel
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Új glamour gel és contour paint gel színek

Új!

Új hypnotic gel&lac színek

Új!

glamour gel
színek
5ml – 2.450,-

6

7

8

9

10

11

12

hypnotic
gel&lac színek

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Brush&Go Go90 és Glamour 9-es színekkel készült.

Káprázatos szikrázás

94

95

96

98

99

100

6
silver

7
dark silver

8
metal rose

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Metal rose Contour Paint zselével készült.

Kontúr zselé már fémes
árnyalatokban is!

Vékony és vastag kontúrvonalak megfestéséhez, 3D hatású kontúrozáshoz, felületi
díszítéshez, ombre kialakításához kiváló!
Pigmentált, mint a Designer Gel, de lágyabb
állagú. Vékony rétegben is tökéletesen fed,
ugyanakkor vastagabban is átköt így erőteljesebb 3D hatás érhető el vele. A legnagyobb melegben sem folyik meg. Kagylómintához ezt ajánljuk!

Technikai videó

5ml – 2.450,-

5
gold

97

Technikai videó

Új!

rendkívüli tartósság
hozzá tartozó szuperbiztos tapadást biztosító alap (Hypnotic Bond) és sárgulásmentes top (Hypnotic Top)
• tökéletes sűrűség, nem folyik el
• magas fedőképesség
• nem bőrösödik
• csíkozásmentes kenhetőség
• oldható
Kötésidő: UV lámpában: 2-3 perc
4ml – 1.990,LED lámpában: 1-2 perc
8ml – 2.480,Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Hypnotic 96-os színnel készült.

Igazi nagy kedvencetek a Glamour Gel, színes festőzselé, mely mindenkit magával ragad első pillantásra.
Próbáld ki legújabb színváltozatainkat és vendégeid
imádni fogják!
Felhasználási lehetőségek:
•
akár az egész köröm felületére
•
színátmenetet képezve
•
vonalak, minták felfestésére
•
szabadszél készítése beépítéses módszerrel
•
szabadszél felületi festéséhez
Ragacsosra köt, fedést igényel.
Kötési ideje: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 1,5 perc

contour paint gel
kontúr zselé színek

Miben rejlik a Hypnotic Gel&Lac-kok sikere?

•
•

Új!

Dance with Me
hypnotic gel&lac készlet

94

95

96

99

Táncba hívnak legújabb csábító őszi színeink! Hagyd hogy magukkal
ragadjanak és elvarázsoljanak.
A készlet tartalma:
Hypnotic 94, 95, 96 és 99
4 x 4ml –
7.960,- helyett 6.370,készletben mindössze 1.593,-/db

6

20%

árelőnnyel
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Új brush&go gel&lac és cat eye színek

brush&go
gel&lac színek

Felkened és kész! A szupergyors körmök
kulcsa a Brush&Go Gel&Lac.
Imádni fogod, mert:
•
tökéletesen fed, akár egy rétegben is
•
nem igényel fixálást
•
könnyen oldható

Új!

Rugalmas színtelen alapozó- és erősítőzselé

5ml – 2.380,8ml – 2.800,Gogl 86

Gogl 87

Gogl 88

Gogl 89

Gogl 90

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Brush&Go Gel&Lac 87 és 88-as színekkel készült.

Új!

cat eye gel&lac
pearl white

8ml – 2.480,-

Legújabb fejlesztésű alapozózselénk önterülő, sűrű, mégis könnyen kezelhető zselé, melyet
gyorsan meg fogsz kedvelni! Bond Gel nélkül is használható, meggyorsítva a munkát.
Használd természetes köröm megerősítéséhez és géllakkok alá, akár átreszelés nélkül
is, alakítsd ki vele a köröm C ívét, betört illetve letört köröm korrekciójára is tökéletesen
alkalmas. Rugalmas, oldható.
Kötésidő: UV lámpában: 3 perc
LED lámpában: 1-2 perc
Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Flexi Hard alapra Hypnotic 95-ös színnel készült.

Új!

5ml – 2.380,-

flexi hard
base gel

Webáruház

Új!

Új flexi hard és color boost base gel

color boost
base gel

pearl white

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Pearl white Cat Eye gél lakkal készült.

Gyöngyházfényű macskaszem hatás
a körmökön!

Az új Pearl White Cat Eye Gel&Lac fehér alapra
kenve elegáns ekrü színt ad szolíd fehér fénycsíkkal, alkalmi és esküvői körmök elengedhetetlen kelléke! Próbáld ki fekete alappal is az
ezüstös-szürkés macskaszem hatásért.
Kötésidő: UV lámpában: 2 perc
LED lámpában: 1 perc
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Fehér színű Bond zselé, melyet elsősorban világos, pasztel, csillámos és
neon színű géllakkjainkhoz ajánlunk,
de bármilyen színt élénkebbé, erőteljesebbé varázsol. Színélénkítő hatásának köszönhetően a Color Boost
Base Gelre felvitt színek sokkal tökéletesebben fednek és erősteljesen
tapadnak. Elegendő egyetlen vékony
rétegben felvinni a Scrubbal előkészített körömre és köttetni.
Ragacsosra köt. Oldható.
Kötési ideje: UV lámpában 2-3 perc
LED lámpában 0,5-1 perc

8ml – 2.480,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Color Boost Base Gel alapra készült.
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Technikai videó

Új brillbird nail art

Új brillbird nail art

Új!

neon pigment
porok

Új!

490,-

750,-

Vakító neon színek

Látványos füst hatás kialakításához és ombre technikához
használd a már köttetett, de még ragacsos anyagba applikátorral felhordva, vagy felületi díszítéshez és különféle
minták kialakításához a még nem köttetett anyagba szórva és fedőfénnyel zárva.

NP01
neon sárga

NP02
neon narancs

NP03
neon pink

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új nyomdalemez mintáival készült.

NP04
neon zöld

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Neon pigment porokkal készült.

summer design

Divatos, csajos hangulatú körömnyomda
lemez, a legtrendibb mintákkal. Nyomdázz
a teljes körömfelületre önmagában, vagy
egészítsd ki a mintákat további díszítésekkel.

black
990,-

Új! 3d díszítők
3D Diamond Russian gold

3D Triangle Turquoise

3D Diamond Unicorn

3D Triangle Violet

3D Triangle Russian gold

3D Triangle Greenery

Új!

mikro szórógyöngy és
szóró strasszkő
rainbow

október végétől!

2.450,-

690,-

3D Diamond Silver

3D Triangle Peach

körömnyomdalemez

A szikrázó, 3D hatású, háromszög és
gyémánt alakú körömdíszítők minden
irányból más-más csillogással kápráztatnak el. Felhelyezése gyors és
könnyű, szalonmunkára fejlesztett.
Tedd ragacsos rétegbe vagy Nail Art
Glue Gelbe, végül zárd fedőfénnyel.

Metálfekete színű, 0,6 mm átmérőjű
mikro szórógyöngy, mágnesezhető,
kopásálló. Használd Nail art Glue
Gel-be vagy ragacsos felületbe.

Káprázatos színekben pompázó strasszok,
melyek teli felületen vagy mintaként felhordva is gyönyörűvé teszik a körmöket. Használd
Nail art Glue Gelbe vagy ragacsos felületbe.
Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Glamour Gel 10-el és fekete mikro szórógyönggyel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új 3D Triangle díszítőkkel készült.
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Új brillbird nailart

Új!

Új brillbird nailart

nailart
díszítők
hamarosan!

Hamarosan számos Nail Art díszítővel gazdagodik kínálatunk.
Formakövek, változatos szín, forma és méretkombinációban,
díszek, fóliák, szórógyöngyök, hogy a legcsillogóbb körmöket
készíthessétek el.

Új!

vegyes
metál díszítők

október végétől!
Gold és rosegold színű változatos formájú
díszítőelemek, hogy mindig megtaláld a
számodra megfelelőt.
990,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Brush&Go Go92-94-es színekkel és vegyes metál díszítőkkel készült.

Továbbképzéseinket keresd itt: www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
A köröm az új Brush&Go Go 90 és 97-es színekkel készült.

Új!

nail art
display box
novembertől!
Rendszerezd tipjeidet Nail Art Display Boxba!
Elegáns, átlátható, könnyen kezelhető, és bármikor magaddal viheted.
2.580,-

Új!

nail art
display tip
580,-

Továbbképzéseinket keresd itt: www.facebook.com/brillbirdtovabbkepzesek
A köröm az új Glamour Gel 10-es és Brush&Go géllak 87-es színekkel készült.
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Formájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik
a Nail Art Display Boxba.
120 db/csomag
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Új kellékek

Új kellékek és kiegészítők

Új!

brill pro table
lamp

október végétől!
24 wattos szupererős asztali LED lámpa 4 fényerősség fokozattal. A feje 360 fokban körbe, és 180
fokban felfelé és lefelé állítható a tökéletes világítás érdekében. A lámpa nyaka szintén 180 fokban
mozgatható.
Satuval rögzíthető.

25.800,-

30 db – 750,200 db – 4.950,-

Trendi flamingós, elegáns csipkés és nőies virágos
változatokat hoztunk nektek. Cserélhető belső,
patentos zár, könyvjelző, tolltartó, praktikus belső
zsebek jegyzeteknek, kártyáknak és színes körömképek jellemzik naptárunkat.
A naptár külső és belső együtt és külön-külön is megvásárolható!

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

Technikai videó

Új!

Új! határidőnaplók

duplaszárnyú
sablon – extra

Új! BB jegyzetfüzet
A5-ös alakú, 48 oldalas igényes és elegáns
kivitelezésű BrillBird Jegyzetfüzet, könnyen
elfér bármelyik női táskában. A belső oldalak vonalasak, és tele vannak kedvenc
BrillBird termékeitek képeivel.

Szuper formatartás

Merevített anyagú sablon a könnyebb formatartásért! Hajlított
körömformák készítéséhez kifejezetten ajánlott, a hengerforma
egy mozdulattal elkészíthető. A segédvonalak segítenek a mosolyvonal negatív ívének kivágásában és a sablonkönnyítésben. Ideális
formájával, hátsó rögzítő szárnyaival és biztos, elmozdulás-mentes
tartásával vívja ki a profi szalonok és versenyzők maximális elégedettségét.

Új!

290,-

c-ív tartó
csipesz – clear

Clear színű c-ív tartó csipesz zselés hajlításhoz fejlesztve. Átereszti a fényt, így a zselé tökéletesen
megköt mindenhol!
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Új!

fekete nitril
kesztyű
hamarosan!

1.400,-

Púdermentes, erős, kiváló minőségű anyagból készült gumikesztyű.
S, M, L méret
50db/doboz

1.890,-
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A Kiadvány elkészítésében partnereink voltak:
Kikl Dorisz Make Up, 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
A katalógus árai ÁFÁ-s nagykereskedelmi árak. / Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. / A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© Copyright BrillBird 2018, minden jog fenntartva.
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