ÚJ!
Luxury Nail Design

A KÖRMÖS SZAKMA ÉLVONALÁBAN!
A BRILLBIRD MADÁR MAGASAN SZÁRNYAL!

A BrillBird műkörömalapanyag márka még fiatalnak számít a magyar, illetve nemzetközi porondon, azonban ez idő alatt is hihetetlen magaslatokba
jutott el. Európa-szerte, sőt már Ausztráliában is több és több műköröm
viszonteladó hirdeti büszkén, hogy a BrillBird csapat tagja, hogy egy igazán
elegáns kivitelű, magas minőségű, a szépségipar minden igényét kielégítő
műköröm márka képviselője.
Célunk a műkörmös szakma népszerűsítése. Célunk, hogy a BrillBird műkörmösök minél magasabb szintű szolgálgáltatásukkal emeljék a szakma színvonalát, elismerését.
OKJ-s képzéseink során szintén a lehető legmagasabb szint elérésére törekszünk. Kiscsoportos képzéseink során a tanulók felkészülhetnek a szalonban
előforduló kihívásokra, és felkészülten vághatnak bele a műkörmös sikerszakmába. Tanulóink sorra a legjobbak között végeznek a hazai versenyeken.
Többszörös bajnok oktatóink számos egynapos továbbképzéssel várják a
szakma iránt elhivatottakat, a fejlődni vágyó szakembereket.
A minőség alapvető követelmény, legyen szó akár alapanyaginkról akár továbbképzésekről. A lehető legmagasabb színvonalon, kiscsoportban, gyakorlatorientált képzések keretein belül sajátíthatják el tanulóink az ismereteket.
Bajnok oktatóink egytől egyig szalonban is dolgoznak, így a képzések során
tananyagaikba beépítik a mindennapokban használható szalontrükköket,
praktikákat is. Díszítő képzéseinken a gyakorlás kis tipeken történik, hogy
valóban a szalonokban is alkalmazható mintákat sajátítsátok el.
A BrillBird jutalmazni szeretné azokat a műkörmösöket, akik rendszeresen
minket választanak, amennyiben fejlődni szeretnének, éppen ezért minden
harmadik képzés 50% kedvezménnyel végezhető el nálunk.
Referenciaszalon tagjaink számára is kedvezményesen végezhetőek el a
BrillBird egynapos továbbképzései, a kedvezmény mértéke 30%. Érdemes
a BrillBird csapatába tartozni!
A BrillBird ajtaja nyitva áll minden igényes körmös előtt!

Ungár Katalin
ügyvezető, BrillBird Europe

MEGÚJULT HONLAPUNK!
JELENTKEZZ ONLINE TOVÁBBKÉPZÉSEINKRE!

Megújult honlapunk, melynek köszönhetően nem csak szebb lett, de már telefonról, ipadról is könnyebben böngészhetővé, mobilbaráttá vált. Továbbképzéseinket, azok részletes leírását, a tanfolyamokhoz szükséges eszközök litáját mind
megtalálhatjátok honlapunkon, az alábbi linken:
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
Honlapunkon keresni tudsz akár városra - így vidéki viszonteladóink által szervezett képzéseinket is látod -, akár oktatóra,
de díszítő-, illetve építő képzések szerinti bontásban is böngészhetsz.
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam
Várunk szeretettel továbbképzéseinken!

oktatás
ÚJ! Extrém formák
porcelánból
lépésről-lépésre

Az elmúlt évek szinte összes versenyét végignyerő EURÓPA- ÉS OLIMPIAI BAJNOK, Niki felügyeletével sajátíthatod
el a BrillBird selymes-krémes porcelánporainak magabiztos
használatát. Megtanulhatod a különleges extrém formák
precíz építését: stiletto, oroszmandula, marilyn. Ellesheted
a körömágymagasítás technikáját, a levegősődés- és törésmentes körmök készítését. A tananyag kiegészül színátmenet készítésével, beépíthető díszítésekkel is.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Extrém formák –

szalonhossz, a szalonok
legkedveltebb formái zseléből
Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Hogyen lehet egy extrém forma nemcsak esztétikus, hanem
kényelmes is a visszafogottabb vendégek számára? Bán Nikitől most megtanulhatod, hogyan készíts extrém formákat szalonhosszúságban, így azok a vendégeid, akik eddig
tartottak az extrém formáktól, most bátran kipróbálhatják
őket!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok
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oktatás
ÚJ! Extrém formák –

szalonhossz, a szalonok
legkedveltebb formái porcelánból
Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Ha szeretnél kecses és különleges körmöket építeni, ugyanakkor megfelelni a vendégek által leginkább preferált szalonhossz igénynek, akkor ezt a képzést neked találtuk ki.
Ezekkel a formákkal kitűnhetsz az átlagkörmösök közül.
Nyújts többet vendégeid számára, találd meg mindenkihez
a leginkább illő körömformát!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Egyszerű villámgyors
díszítések az alapoktól
Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Bán Niki egy csokorba gyűjtötte nektek a legkönnyebben elsajátítható, ugyanakkor mutatós mintáit, amelyekkel már a
vizsga után is sikert arathatsz a vendégeid körében. Kitűnő
alapozást jelent ez a tanfolyam a további díszítő technikák
elsajátításához, az alapanyagok magabiztos használatához.
A képzésen sok, pillanatok alatt elkészíthető motívum kerül
begyakoroltatásra.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
Legnépszerűbb szalonkörmök zseléből –

soft kocka, szalon mandula, pipe

Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

Legnépszerűbb extrém
körömformák zseléből –

monroe, stiletto, oroszmandula

Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Többszörös bajnok oktatónktól ellesheted a szalonok legnépszerűbb extrém körömformáinak precíz építését. Cél a
tökéletes építési technika begyakorlása és magabiztos használata. A tanfolyam olyan körmösöknek is ajánlott, akik az
extrém formákkal még csak ismerkednek, vagy akik most
vezetik be szalonjaikban a különleges körömformákat.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

A tanfolyamon a három leginkább közkedvelt szalonkörömforma tökéletes elkészítése tanulható meg. Kiemelt szerepet kap a precizitás mellett a gyorsaság, az építési idő csökkentése, a hatékonyabb munka érdekében. A leggyakoribb
szalonfeladatok ezentúl expressz sebességgel és verseny
minőségben készülhetnek el vendégeid nagy örömére.
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oktatás
Porcelán technikai
alapképzés frissen végzett
körmösöknek és
bizonytalanoknak
Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Továbbképzésünket ajánljuk mindazoknak, akik magabiztosabban szeretnék a porcelán technikát alkalmazni, akik tartós és
szép körmöket szeretnének építeni. Az alapoktól, az esetleges
hibalehetőségek elhárításán át, a profi végeredményig mindenre kiterjedően szerezhetsz átfogó tudást. Niki bebizonyítja, hogy
nem kell félned a porcelántól, akkor sem, ha nincs benne gyakorlatod. Legyél több mint mások, válj a porcelán mesterévé is!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

FRISSEN VÉGZETT
KÖRMÖSÖKNEK ÉS
BIZONYTALANOKNAK ALAP
ZSELÉS TECHNIKAI KÉPZÉS ÉS
GYORS SZALONDÍSZÍTÉSEK
Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok

Ezt a tanfolyamot nem csak a kezdő műkörmösöknek ajánljuk, hanem minden olyan szakembernek, aki bizonytalannak érzi magát vagy tökéletesíteni szeretné alap tudását,
hogy a továbbiakban szilárd alapokra építkezhessen. Minden, ami az OKJ-ból kimaradt és a mindennapi szalonmunkában elengedhetetlen!
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
VERSENYFELKÉSZÍTŐ BÁN
NIKOLETTA OLIMPIAI- ÉS
EURÓPA-BAJNOKKAL

Bán Nikoletta Hétszeres Magyar Bajnok, Kétszeres Olimpiai
Bajnok és 2011 Európa-bajnoka. Igazi rutinos versenyző, akitől most megtudhatod a BB versenytitkokat, trükköket, melyet
a versenyeken alkalmazhatsz BrillBird zselével és porcelánnal
egyaránt. Segítséget kapsz a megfelelő anyagok kiválasztásában, a technikád finomításában, a versenyelvárásoknak való
megfelelésében. Emellett Niki beszél a versenytitkokról, a saját
tapasztalatairól, a versenybírák elvárásairól és a győztes praktikákról is.
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! AQUARELL HATÁS
AKRILFESTÉKEKKEL

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

Ezen a képzésen az akrilfestékek egyik különleges felhasználási módját sajátíthatod el, hogy miként lehet aquarell
hatást elérni, mindezt Babett csajos stílusában. A legnépszerűbb virágmintáit gyűjtötte össze úgy, hogy azok kön�nyen megtanulhatóak és gyorsan elkészíthetőek legyenek.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Oktató: Bán Nikoletta
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Kétszeres Olimpiai Aranyérmes London 2011-2012,
Európa-bajnok München 2011,
Világbajnoki Bronzérmes Düsseldorf 2013,
Hétszeres Magyar Bajnok
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oktatás
ÚJ! Transzferfóliás
díszítések akrilfestéssel
kombinálva
Oktató: Bedő Babett
BrillBird Nemzetközi Oktató,
BB CUP győztes,
BrillBird Valentin-napi szalonköröm verseny győztes

Ezen a tanfolyamon kétféle technikát tanulhatsz meg,
egyszerűbb látványos mintákat akrilfestéssel, amelyeket
transzferfóliával emelünk ki a különlegesebb hatás kedvéért. Kiválóan alkalmazható mindkét technika akár külön-külön is a mindennapi szalonmunkában. Gyorsaságuk és szépségük miatt pillanatok alatt elkápráztathatod vendégeidet.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

Think Pink –

csajos minták látványos
megjelenítése
a különböző körömformákon
Oktató: Bedő Babett
BrillBird Nemzetközi Oktató,
BB CUP győztes,
BrillBird Valentin-napi szalonköröm verseny győztes

Babett megmutatja, hogy miről is álmodik a lány! Oktatónk
kiváló érzékkel teremt összhangot a különböző színek és
árnyalatok között, ismeri a szalonok legnépszerűbb csajos
motívumait, díszítési technikáit és most mindezt megosztja
veled is. Legyen szó akár virágokról, fűzőről vagy bármely
más nőies motívumról, ezentúl könnyedén teljesítheted
vendégeid kérését.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
ÉKSZERKÉSZÍTÉS ÉS CSAJOS
KIEGÉSZÍTŐK DÍSZÍTÉSE

Ha a kreativitásod minél több szinten szeretnéd kihasználni, ha vendégeidnek valami különlegeset szeretnél nyújtani,
akkor ezt a képzést neked találtuk ki. Színelmélettel kezdve,
a motívumok elhelyezésének technikáján át, a zselé és akril
harmonikus és látványos kombinálásáig mindent megtanulhatsz. A körmökön túl, most már vendégeid hétköznapjaiba
is csempészhetsz egy kis szépséget az ékszereken és kiegészítőkön keresztül. Elsősorban zselé és akril felhasználásával
dolgozunk, de igény szerint porcelánnal is.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

EXTRÉM FORMÁK ZSELÉBŐL
I. SZINT – (BB STILETTO, GÓTIKUS

MANDULA, PIPE, 3D DOUBLE EFFECT)
MŰKÖRÖM TANFOLYAM
Oktató: Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpiai Bajnok,
Háromszoros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

Amennyiben te is szeretnél extrém körmöket készíteni, csak
nem tudod hogyan állj neki, mik azok az apró titkok, trükkök, amik megkönnyítik a munkádat, akkor ezt a műkörmös
tanfolyamot neked találták ki, tanulni pedig egy bajnoktól
érdemes. Napjainkban rohamosan fejlődik ez a szakma, így
ha igazán naprakészek szeretnénk lenni, nem engedhetjük
meg magunknak, hogy az extrém formák hiányozzanak a
szolgáltatásunk palettájáról. A képzésen elsajátíthatod a
transzferfólia helyes használatát, akár teljes szabadszélen
is.
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Oktató: Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpiai Bajnok,
Háromszoros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes
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oktatás
EXTRÉM FORMÁK ZSELÉBŐL
II. SZINT – (MONROE, OROSZ MANDU-

LA, EDGE, STILEDGE KÖRÖMFORMÁK)
Oktató: Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpiai Bajnok,
Háromszoros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik már elvégezték az I.-es szintet! A II.-es szint tartalmazza az extrém formákhoz szükséges
különleges anyagfelhordást és reszelési technikát! Megtanulhatod, hogyan készítsd el a Monroe formát, mely extrém hajlítást igényel. Az orosz mandula szalonban is alkalmazható gyors
technikája és a legújabb körömforma a Stiledge elkészítésének
trükkjei és technikája! A körömágymagasítást is begyakoroljuk,
mellyel hihetetlenül kontúros mosolyvonalat készíthetünk!
Mindhárom körömformát még tovább díszítjük felületi mintákkal!
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ZSELÉS TECHNIKAI
TOVÁBBKÉPZÉS
Oktató: Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpiai Bajnok,
Háromszoros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes

NÉGYSZERES FINN OLIMPIAI BAJNOK oktatónk a tanfolyamát
azok számára ajánlja, akik az alapképzést már elvégezték, azonban szeretnének technikailag fejlődni, jelenlegi tudásukat biztosabbá tenni. Cél a szakmai ismeretek mélyebb megismerése,
a hivatalos nemzetközi BrillBird technikák elsajátítása. Precíz
formák kialakítása, gyorsaság-tréning, törésmentes körmök
építése magabiztosan.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
Gyorsaság tréning –

műkörömtöltés és csiszológéphasználat, valamint mindennapi trükkök,
tippek

Munkánk felgyorsítása érdekében szükségünk van csiszológépre.
Itt elsajátíthatod, hogy mire, és hogyan tudod használni a csiszológépedet töltésnél, díszítésnél, formára reszelésnél, a köröm
eltávolításánál, illetve, hogy mikor, melyik csiszolófejet érdemes
alkalmazni. Cél a szalonmunka idejének csökkentése.
Töltés: Ezen a tanfolyamon megtanulhatod a töltés szalonban
történő gyors kivitelezését; a levegősödés-mentes, tartós köröm
építés trükkjeit.
Ecsetkezelés: Mostantól képzésünk kiegészül az ecsetkezelés fortélyaival is! Megtanulhatod az ecsetek megfelelő tárolását, tisztítását, apró trükköket, amelyekkel tartósságukat növelheted.
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Vintage Style –

régi korok stílusa, modern
köntösben
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

A legújabb trendi Vintage minták akár szalonhosszra is!
A romantikus díszítések a gyengéid? Unod a megszokott motívumokat és valami újat szeretnél? Ez az oktatás csak rád vár!
Fess égetett szélű papiruszt, borítékot régi pecséttel, antik
porcelán mintákat, vagy akár aranyórát. A tanfolyam különlegessége még, hogy a régi mintákat különböző trendi díszítési
technikákkal egészítjük ki.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Oktató: Lakatos Zsuzsanna
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Négyszeres Finn Körömolimpiai Bajnok,
Háromszoros Országos Bajnok,
Kétszeres Olimpiai Bronzérmes
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oktatás
ÚJ! 3D hatású liquid
metal díszítések
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

Szereted a feltűnést, a csillogást, a fémes hatást és a különleges díszítéseket? Akkor ebben a tanfolyamban nem
fogsz csalódni. Szalonra hangolt, látványos, mégis egyszerű
technikákat tanulhatsz az év egyik legütősebb újdonságával
a Liquid Metal Gel&Lac-kal! Kezdőknek is garantált sikerélmény! Vendégeid imádni fogják a folyékony fémes színeket,
akár rövid szalonkörmökön is.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Transzferfóliás
díszítések –

látványos minták kiemelése
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

Szereted a feltűnést, a csillogást, a fémes hatást és a különleges díszítéseket? Akkor ebben a tanfolyamban nem
fogsz csalódni. Szalonra hangolt, látványos, mégis egyszerű
technikákat sajátíthatsz el az év egyik meghatározó díszítési technikájával, a transzferfóliával. Kezdőknek is garantált
sikerélmény!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
14

oktatás
2 COLOR –

BÁRMELY KÉT SZÍN IZGALMAS
KONTRASZTJA MODERN ÉS ATTRAKTÍV
MINTÁKKAL
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

3D porcelán díszítő
továbbképzés
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

A BB Cup győztes Marton Bettina műkörmös képzését azoknak ajánljuk, akik a porcelánnal való műköröm díszítésben
szereznének rutint, elegáns 3D porcelán díszítéseket szeretnének vendégeik körmére varázsolni, mindezt a kiváló
minőségű BrillBird Color krémporcelánokkal és Paint festő
poraival. A technika különlegessége abban áll, hogy leheletvékony rétegben használjuk az anyagot, amitől igazán
könnyed és hordható lesz az elkészült, festett hatású minta.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Párosítsd a klasszikus fekete-fehéret, vörös-feketét vagy
kombinálj neon árnyalatokat, a végeredmény igazán látványos lesz. Bármilyen két, kontrasztos színből kialakíthatod
a mintákat, a különleges árnyékolási technikának köszönhetően érdekesebbek lesznek, mint valaha. Ezzel a kombinációval a legkülönfélébb minták is újszerűen hatnak a
szalonkörmökön.
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oktatás
SZALONDÍSZÍTÉS MIX –

MINDEN, AMI A SZALONMUNKÁBAN
ELENGEDHETETLEN
Oktató: Marton Bettina
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpia Bajnok - London 2012,
BB Cup győztes

A Szalon Mix oktatást olyan, saját magukat fejleszteni vágyó
szakembereknek találtuk ki, akiknek nehézséget jelent a kisebb méretű szalonkörmök szép, ízléses díszítése; mindez
természetesen pillanatok alatt.
Különböző technikákkal és alapanyagokkal készítünk mintákat, hogy minden vendég ízlésének meg tudjunk felelni.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! TECHNIQUE MIX

Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Podoba Anita legújabb képzése során különböző - szalonban rendkívül jól alkalmazható - technikát kombinál, így készülnek el a csodás és sokoldalú minták. A képzés tananyaga
folyamatosan megújul, a legújabb díszítési trendeket ötvözi. A minták gyorsan és könnyedén elkészíthetőek, így kezdők számára is bátran ajánljuk!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
ÚJ! VINTAGE DREAMS
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

Zselés szalondíszítő
tanfolyam Brush&Go
zselékkel
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

OLIMPIAI BAJNOK oktatónktól ellesheted a népszerű, és
a szalonmunkában is könnyen használható egymozdulat
festés technikáját, méghozzá az új Brush&Go zselékkel. A
minták kifejezetten kis méretben készülnek. A tanfolyamon
egyúttal begyakoroljuk a szalonokban is gyorsan használható, mutatós mintákat.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

Ha tetszik a régi idők eleganciája, ha valami különlegeset,
a hétköznapi díszítésektől eltérőt szeretnél vendégeidnek
nyújtani, akkor ezt a képzést neked találtuk ki. Anitától
megtanulhatod, hogy a különböző mintákat miként lehet
nosztalgikus hangulatúvá varázsolni úgy, hogy az összhatás
igazán kifinomult és nőies legyen.
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oktatás
ROMANTIKUS LAPÍTOTT
PORCELÁN DÍSZÍTÉSEK –

SZALONVISELETRE FEJLESZTVE

Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Olimpiai Bajnok Díszítő oktatónk képzésén rendkívül praktikus, mégis mutatós díszítéseket tanulhatsz meg porcelánnal. A lapításos technikának köszönhetően a porcelán virágok szinte a köröm felületébe simulnak, így hétköznapi
szalonkörmökön is könnyedén alkalmazhatóak. Anita a
technikát akrilfestéssel kombinálja, így a virágok és egyéb
motívumok szinte életre kelnek.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

EMBERI ARCOK MEGJELENÍTÉSE A MINDENNAPI
SZALONMUNKÁBAN ÉS
EXTRÉM KÖRMÖKÖN
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

A képzés célja a szalonokban is felhasználható, ám mégis
különleges, exkluzív minták elsajátítása, melyek fókuszában
az emberi arc áll. A tanfolyamon arcokkal és azok részleteivel (pl.: szem, ajkak) kialakítható mutatós, csajos, mégis művészi dizájnok magabiztos begyakorlása a cél. A résztvevők
az így szerezett tudást később saját fejlesztésű mintákon is
képesek lesznek megvalósítani. A képzéshez az akrilfestés
alapjainak ismerete szükséges.
Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
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oktatás
EGYMOZDULAT I. SZINT
MŰKÖRÖMDÍSZÍTŐ TOVÁBBKÉPZÉS AKRILFESTÉKEKKEL
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

EGYMOZDULAT II. SZINT
MŰKÖRÖMDÍSZÍTŐ TOVÁBBKÉPZÉS akrilfestékekkel
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik már szereztek némi rutint az egymozdulat díszítési technika területén; a tananyagot a haladó műkörömösök igényei alapján állítottuk össze.
Realisztikus minták, összetett kompozíciók és bonyolultabb
minták.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

OLIMPIAI BAJNOK oktatónktól ellesheted a népszerű, és a
szalonmunkában leginkább használt egymozdulat technika
alapjait, melyet az oktatás előrehaladtával egyre bonyolultabb mintákkal gyakorlunk be. A képzés magabiztos alapokat ad, így a mintáid életre kelhetnek.
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oktatás
LÁTVÁNYOS AQUARELL
TANFOLYAM
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Olimpiai Bajnok Díszítő oktatónktól megtanulhatod a legújabb aquarell díszítést, mely ötvözi a már jól ismert egymozdulat technikát az aquarellfesték nyújtotta lágysággal,
könnyedséggel. A különleges aquarell-egymozdulat technika megismerésével kecsesebb, művészibb mintákat valósíthatsz meg vendégeid legnagyobb örömére.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

KOMBINÁLT AKRILFESTŐ
TANFOLYAM
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Az akrilfestékkel történő AQUARELL-HATÁSÚ, EGYMOZDULAT- és HAGYOMÁNYOS AKRILFESTÉST a háromszoros Magyar Bajnok, okleveles rajztanár, Podoba Anita professzionális oktatásában sajátíthatod el. Alapszintű képzés, amely
bepillantást enged többféle festési technikába és amely
felkészít a haladó szintű továbbképzésekre.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
20

oktatás
ÚJ! hagyományos
zseléfestő tanfolyam
Oktató: Podoba Anita
BrillBird Nemzetközi Oktató,
Olimpiai Bajnok Díszítő - London 2012,
Háromszoros Országos Díszítő Bajnok,
Rajztanár

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Gel&Lac díszítések,
avagy miként dobjuk fel
a hétköznapokat
Oktató: Kovács Erika
Többszörös Díszítő Bajnok,
NailArt Magyar Kupa II. helyezett,
Háromszoros BrillBird Szalonköröm Verseny Győztes

A géllakkozás töretlen népszerűségnek örvend a vendégek
körében, azonban egyre kiforrottabb trendek is övezik ezt a
technikát, így Era is igyekszik valami egyedit nyújtani. Most
megtanulhatod legnépszerűbb mintáit, megismerheted
az anyagcsoportban rejlő lehetőségeket vendégeid legnagyobb örömére.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

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

OLIMPIAI BAJNOK oktatónktól ellesheted a népszerű, és a
szalonmunkában is könnyen használható egymozdulat festés technikáját. A minták kifejezetten kis méretben készülnek. A tanfolyamon egyúttal begyakoroljuk a szalonokban is
gyorsan használható, mutatós mintákat.
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oktatás
ÚJ! Expressz zhostovo
hatás
Oktató: 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 ez idáig nem volt megtalálható, azonban most Era ezeknek a mintáknak, illetve ilyen
hatású minták megfestésének lépéseit és titkait mutatja be
Nektek. A képzést kezdőknek is ajánljuk!

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA

ÚJ! Villámgyors
franciavariációk
Oktató: Kovács Erika
Többszörös Díszítő Bajnok,
NailArt Magyar Kupa II. helyezett,
Háromszoros BrillBird Szalonköröm Verseny Győztes

Az örök klasszikus, a szalonok kedvence, a francia sose megy
ki a divatból, szezonról szezonra megújul. Most ennek a képzésnek köszönhetően Te is naprakész tudással felvértezve
várhatod vendégeidet. A tanfolyamon expressz, ugyanakkor
extravagáns mintákat mutatunk be, amelyeket, akár kezdő
körmösök is könnyedén elsajátíthatnak.

Az egész napos képzés díja

9.800,- +ÁFA
22

oktatás
Ingyenes egész napos
BrillBird technikai
képzés

Gel&Lac tartós körmök
percek alatt az
alapoktól

Ezen a tanfolyamon megismerheted a BrillBird anyagokat,
tulajdonságaikat, felhasználási módjaikat. Saját kezedbe
foghatod termékeinket, hogy meggyőződhess a luxus minőségről! Elsajátíthatod az anyaghasználatban a hivatalos
BrillBird technikákat oktatónktól. Bemutatkoznak aktuális
újdonságaink és a legfrissebb trendek is. A képzés interaktív, így bármilyen felmerülő kérdésre választ kaphatsz!
Gyere, tölts velünk egy szuper napot!

A tanfolyam célja, hogy megismertesse a Gel&Lac 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. Megismerheted a speciális géllakkok tulajdonságait és azok
használatát (pl.: Liquid Metal, Cat Eye, stb.), valamint kombinálási lehetőségeiket.

ingyenes!

Az egész napos képzés díja 4.900,-

+ÁFA

A képzés ára teljes egészében levásárolható!
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oktatás
OKJ-s Műkörmös képzés Bajnok oktatókkal,

kiscsoportban

Oktatók: Békefiné Müller Georgina, Kárpáti Orsolya

MINDEN BRILLBIRDNÉL VÉGZETT OKJ-S TANULÓ 30% KEDVEZMÉNNYEL VEHET RÉSZT EGYNAPOS TOVÁBBKÉPZÉSEINKEN!!!

Kézápoló- és Műkörömépítő - OKJ 32 815 01
Lábápoló - OKJ 32 815 02
Tanulj Te is sikerszakmát, légy Te is a BrillBird csapat tagja! Ha kreatív vagy, szeretsz emberekkel foglalkozni, ha a kézügyességedet szeretnéd kamatoztatni, vagy ha egy nem hétköznapi munkalégkörre vágysz, akkor nálunk a helyed! OKJ-s tanfolyamaink mind kiscsoportosak, gyakorlatorientáltak, így a siker garantált! A nálunk végzett tanulók a versenyeken kitűnő
eredményekkel végeznek, a szakma élvonalában kezdhetik pályafutásukat. A tehetséges tanulóinkat ösztöndíjprogrammal
is támogatjuk!
A jelentkezés feltételei:
- 18. betöltött életév
- alapképzettség 8 osztály alapképzés, aki 1998 után végzett attól 10 osztály a követelmény 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelet alapján
- szakmai orvosi alkalmasság (saját üzemorvosnál, mi adjuk a beutalót)
- eredeti bizonyítvány
Az elméleti és gyakorlati képzés helyszíne:
1066 Budapest, Ó utca 46. (Oktogonnál)
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www.brillbird.hu

Ha a szaggatott vonal mentén levágod a fotód és egy szalonod stílusához passzoló keretbe teszed, „körmös szentélyed” tökéletes dísze lesz.
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Ha a szaggatott vonal mentén levágod a fotód és egy szalonod stílusához passzoló keretbe teszed, „körmös szentélyed” tökéletes dísze lesz.

brillbird MŰKÖRÖM NAGYKERESKEDÉSÉS OKTATÓKÖZPONT
1066 Budapest, Ó utca 46. (Oktogon közelében),
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00, szombat: 9.00-14.00
Üzlet telefonszám: 06 30/462-2236, Oktatás telefonszám: 06 30/462-2276
Viszonteladók, budapesti területi képviselő és Webáruház
a honlapon: www.brillbird.hu, e-mail: rendeles@brillbird.hu
Facebook: /BrillBirdHungary, Instagram:
brillbird_official
Műköröm videók: www.mukoromvideo.hu
Budapesti területi képviselő, ingyenes kiszállással: 06 30/773-7504

INGYENES CSOMAGKÜLDÉS MAGYARORSZÁG
EGÉSZ TERÜLETÉN 48 ÓRÁN BELÜL
(10.000 Ft alatti rendelés esetén 950 Ft csomagolási
és kezelési költséget számolunk fel.)

