brillbird köszöntő

BRILLBIRD:

A KÖRMÖS SZAKMA ÉLVONALÁBAN!
A BRILLBIRD MADÁR MAGASAN SZÁRNYAL!

Ungár Katalin
ügyvezető,
BrillBird Europe

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.
Büszkék vagyunk! Büszkék vagyunk, hogy már
19 viszonteladóval rendelkezünk világszerte.
Magyarországon is folyamatosan nő
viszonteladóink száma, illetve Ti műkörmösök
is egyre többen szerettek bele minőségi
alapanyagainkba,
csodás
színeinkbe,
legfrissebb innovációinkba.
Az induláskor célunk volt létrehozni egy
olyan műköröm márkát, mely nemcsak
csomagolásában és minőségében exkluzív
és kiváló, hanem elérhető is marad. Elérhető
marad minden igényes körmös számára, aki
a magáénak érzi a BrillBird szellemiségét,
aki elkötelezett az igényes, minőségi,
professzionális munka és az állandó,
megalkuvást nem tűrő fejlődés mellett.

Immár elmondhatjuk, sikerült. Sosem
engedtünk a minőségből, követtük a
trendeket és nem egyszer diktáltuk azokat,
és ezzel egyidejűleg létrehoztuk az igényes
BrillBird műkörmösök közösségét.
Köszönjük Nektek, hogy egy, a szakmában
teljesen egyedülálló, összetartó közösséget
alkottok. Köszönjük, hogy mindig velünk
vagytok rendezvényeinken, vásárlásaitokkal,
visszajelzéseitekkel és állandó jelenlétetekkel
a Facebook oldalunkon is mindig támogattok
bennünket.
Az embernek kedve támad ebbe a csapatba
tartozni: akár mint BB anyagfelhasználó, a
BrillBird műköröm továbbképzések tanulója,
BB versenyző vagy Nails Premier szakmai nap
látogatója...
A BrillBird ajtaja nyitva áll minden igényes
körmös előtt!
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brillbird hírek
Brill Napok országszerte:
Rendkívül népszerűek az országszerte megrendezett ingyenes szakmai napok, a Brill Napok. Viszonteladóink
„Mini Nails Premier”-jein a legújabb trendeket, színeket,
újdonságokat, díszítési technikákat viszik el hozzátok, hogy
Ti is a szakma élvonalában maradhassatok. Legfrissebb állomásokról a Facebook oldalunkon (www.facebook.com/
BrillBirdHungary), honlapunkon (www.brillbird.hu) és hírleveleinkből értesülhetsz.

Műkörmös Videók Gyűjteménye:
Célkitűzésünk a műkörmös szakma minél magasabb szintre
történő emelése, a Ti szakmai fejlődéseteknek az elősegítése. Ezért hoztuk létre műkörmös videó gyűjteményünket,
ahol a különböző anyagok használatával, azokkal készülő
díszítésekkel, illetve szalontrükkökkel ismerkedhettek meg.
Csemegézz videóinkból: www.mukoromvideo.hu

Minden harmadik továbbképzés féláron:
A BrillBird jutalmazni szeretné azokat a műkörmösöket,
akik rendszeresen minket választanak fejlődésükhöz. Éppen ezért hirdettük meg, hogy minden harmadik képzés
50% kedvezménnyel végezhető el. Programunk sikere töretlen, ezt folytatni fogjuk 2015-ben is.
www.brillbird.hu/mukorom-tanfolyam

Büszkék vagyunk OKJ-s tanulóinkra:
A jogszabályváltozásokat követően ismét elindultak OKJ-s
műkörmös képzéseink. Rendkívül büszkék vagyunk nálunk
végzett tanulóinkra, hiszen olyan tudást sikerült elsajátítaniuk, mellyel remekül megállják a helyüket a szakmában,
sőt a versenyeken is. Kiemelnénk Balogh Évit, aki tanulóként is többször a dobogóra állhatott, de már rögtön az
első felnőtt versenyén is első helyezést ért el. Nálunk a
minőség az első!

Referencia szalon program:
Referencia szalon programunk keretein belül számos kedvezményt kínálunk mindazon körmösök számára, akik minket választanak, BrillBird Referenciaszalont üzemeltetnek.
Belépéskor egy ajándékcsomaggal kedveskedünk Nekik,
továbbá számos kedvezmény vehető igénybe az egész év
folyamán. Legnépszerűbb a 30%-os továbbképzési kedvezmény, mely mindegyik egynapos továbbképzésünknél felhasználható. Részletek: www.brillbird.hu/hirek
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brillbird hírek
Törzsvásárlói program:
Rendszeres vásárlóinknak is igyekszünk megköszönni, hogy
minket választanak. Vásárlásaik után levásárolható kedvezményt nyújtunk, ami szintén rendkívül népszerű, sokan
élnek vele.
Részletek a honlapon a hírek menüpont alatt:
www.brillbird.hu/hirek

Szalonköröm Versenyek:
Egyik legnépszerűbb, legtöbb érdeklődőt vonzó programunk a Facebook oldalunkon lebonyolított szalonköröm
versenyek. Rekord számú pályamunka érkezik minden
egyes meghirdetett versenyünkre, ahol nem csupán az első
három helyezett részesül nyereményben, hanem számos
különdíj is gazdára talál. Nem csak a versenyzők követik
nyomon az újabb és újabb feltöltött munkákat, de szinte
minden műkörmös szakember is, hiszen rendkívül jó ötlettárként is szolgál a verseny egy-egy adott témakörre.

Megújult honlapunk:
Megújult honlapunk:
Megújult honlapunk, melynek köszönhetően nem csak
szebb lett, de már telefonról, I-padról is könnyebben böngészhetővé - mobilbaráttá vált. Webáruházunkban kön�nyebben eligazodhattok oldalsó, a termékkategóriákat
felsoroló sáv segítségével. Nagyobb méretben böngészhetitek galériánkban található képgyűjteményünket. Természetesen a tartalmat is folyamatosan bővítjük, nő step by
step fotóink és videóink gyűjteménye is.

Megújult honlapunk, melynek köszönhetően nem csak
szebb lett, de már telefonról, ipadról is könnyebben böngészhetővé - mobilbaráttá - vált. Webáruházunkban kön�nyebben eligazodhattok oldalsó, a termékkategóriákat
felsoroló sáv segítségével. Nagyobb méretben böngészhetitek galériánkban található képgyűjteményünket. Természetesen a tartalmat is folyamatosan bővítjük, nő step by
step fotóink és videóink gyűjteménye is. Böngéssz kedvedre: www.brillbird.hu

Step by Step Videó és Fotó
gyűjtemény a honlapon
Oktatóink és Ti - BrillBird rajongók - szinte heti szinten gazdagítjátok Step by Step gyűjteményünket. Ezek segítségével bárki könnyen és gyorsan sajátíthat el új mintákat, technikákat, bővítve ezzel szalonjának repertoárját. Kövessetek
minket!!!

Óriási Facebook közösség:
Facebook oldalunk LIKE-olóinak a száma rohamosan nő!
Előző nagykatalógusunkban büszkén hirdettük, hogy 28
800 követővel rendelkezünk, ami mostanra már elérte a 84
600-at!!! Óriási eredmény, melyet Nektek köszönhetünk.
Követőink naprakészen értesülhetnek legfrissebb híreinkről, újdonságainktól, eredményeinkről, sőt rengeteg ötletet gyűjthetnek mindennapi szalonmunkájukhoz is, hiszen
naponta több szalonkörömmel is gazdagodik galériánk.
www.facebook.com/BrillBirdHungary
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szalon nails premier

TAVASSZAL ÉS ŐSSZEL
20 MÉTERES MOZIVÁSZNON
A BrillBird SZALON NAILS PREMIER ingyenes szakmai rendezvényével egyedülálló lehetőséget nyújt a műkörmös
szakma szerelmeseinek. A Corvin mozi 20 MÉTERES MOZIVÁSZNÁN minden tavasszal és ősszel a körmös szakma legújabb trendjei, újdonságai elevenednek meg tűéles képminőséggel. A legutolsó sorokból is tökéletesen követhetőek
szalonra hangolt előadásaink.

Amivel még találkozhattok:
- bemutatkoznak a legfrissebb BB újdonságok, trendszínek
- tesztasztal, ahol minden új szín és termék kipróbálható
- rendkívüli akciók és vásártér (ahol megtalálható a BrillBird
és LadyLash teljes termékválasztéka)
- ajándék minden látogatónak
- egész napos workshop az előtérben

Mitől egyedi ez a rendezvény a körmös szakmában?
Attól, hogy mi figyelünk visszajelzéseitekre, a rendezvények programját a Ti igényeitekhez igazítjuk. Többszörös
bajnok oktatóink bemutatják mindazokat a trükköket,
tippeket melyek valóban segítenek a szalonmunka során.
Bemutatjuk a tartós körömépítés, Gel&Lac-ozás alapjait.
Megmutatjuk, hogyan építsetek felválásmentes körmöket
problémás körmű vendégeitek számára, hogyan építsétek
be a különböző Nail Art kellékeket vendégeitek körmébe.

A következő rendezvény időpontjáról honlapunkon és facebook oldalunkon értesülhetsz!
www.brillbird.hu

A RENDEZVÉNY INGYENES!
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divat és trend

2015

színe a
barnásvöröses

marsala
színes zselé

C18

C33

Go3

C72

H07

GEL&LAC

B10

BRUSH&GO GEL&LAC

GOGL20

GOGL46

GOGL24

SZÍNES PORCELÁN

C61

D9

T04

KÖRÖMLAKK

C41

8

B13

C45

TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

új
brillbird

termékek
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új hypnotic gel&lac
A gel&lac-ok

új

generációja

A köröm az új Hypnotic 29 és
30-as színnel készült

gyönyörű, színnel azonos üvegekben!

legújabb
fejlesztés!

Új fejlesztésű,
tartósabb alap (Hypnotic Gel&Lac Bond)
garantáltan kopás- és sárgulásmentes fedőfény
tökéletesen csíkozásmentesen kenhető
még könnyebb oldhatóság, így még körömkímélőbb
rendkívül jól pigmentált színek
több mint 3 hétig tartós!
Az új színek
(25-40) már
4ml-es
kiszerelésben
is kaphatóak!
4ml - 1 990,-

A Hypnotic Gel&Lac a zselés lakkok új generációja. A legújabb fejlesztéseknek
köszönhetően minden eddiginél pigmentáltabbak színei, egyáltalán nem bőrösödik. Sűrű állagának köszönhetően tökéletesen csíkozásmentesen kenhető,
nem folyik be az oldalsó bőrredőkhöz. Még könnyebben oldható, így körömkímélőbb.
Vendégeitek már az üvegre pillantva eldönthetik, melyik illik hozzájuk - már ha
tudnak egyáltalán választani a megbabonázó Hypnotic Gel&Lac színek közül.
4ml - 1.990,8ml - 2.480,-
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25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

32

40

új hypnotic és brush&go gel&lac
új fairy tale romance
hypnotic gel&lac készlet -

Valódi romantikusoknak

Készletünk igazán romantikus, visszafogottan elegáns színeket tartalmaz, a vendégeket könnyedén
mesebeli hercegnőkké varázsolhatod ezekkel a
gyönyörű színekkel.
A készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 25, 26, 27, 28
4X4ml -

5.970,- / készlet
(csak 1.495,- /db)

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz
25

26

27

28

új brush&go gel&lac
Brush&Go Gel&Lac új színek
Egyetlen rétegben is tökéletesen fedő, fényesre kötő,
könnyen oldható gél lakk
családunk a Brush&Go újabb
trendszínekkel bővült. Készítsetek Ti is Gel&Lac körmöket
maximum 20 perc alatt!

A köröm az új Brush&Go
Gel&Lac 40-es színnel készült

5ml - 2.380,8ml - 2.800,-

GOGL41

GOGL42

GOGL43

GOGL45

GOGL46

GOGL39

GOGL44

GOGL40

új Brush&Go Gel&Lac Top -

Szikrázó csillogás a körömnek

Tedd tökéletesebbé, élettel telibbé, csillogóbbá, tartósabbá Brush&Go Gel&Lac-jaidat!
Kifejezetten egy rétegben is tökéletesen fedő, fényesre
kötő gél lakkjainkhoz lett kifejlesztve ez az oldható, fixálásmentes fényzselé. Segítségével ultrafényes körmökkel indulhatnak vendégeid útjukra
és 3 hét elteltével is garantáltan fényes körmökkel érkeznek vissza hozzád.
Az új Brush&Go Gel&Lac Top
TOP
TOP
fokozza a színek élénkségét!

5ml - 2.380,8ml - 2.800,-
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új brush&go gel&lac és gel&lac készletek
új Neon Nights
brush&go gel&lac Collection -

feltűnés kedvelőinek

Bevállalós, neon színeinket viselő vedégeitek garantáltan kitűnnek a tömegből - a figyelem középpontjába
kerülnek, minden szem az ő kezükre fog szegeződni.
Tökéletes választás fesztiválokon, bulikban, illetve a
mindennapokban is azoknak akik nem szeretik az unalmas dolgokat.

GOGL39

GOGL40

GOGL41
3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db

új Sparkling Beauty
brush&go gel&lac Collection -

Szépséges csillogás a körmökön

Ultrafinom, szikrázó csillámok teszik különlegessé a
készletben található mindhárom igazán csajos színt.
A vendégek 3 legkedveltebb csillámos színét gyűjtöttük egy készletbe, csillámos-piros, meggybordó és barack-rózsaszín. A csillogás kedvelői, nőies nők kedvenc
színei lesznek bármely évszakban.

GOGL43

GOGL45

GOGL46

3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db

új FRENCH gel&lac kit
A vendégek kedvencét - a francia Gel&Lac körmöket
- könnyedén elkészítheted új készletünkkel, mely mindent tartalmaz, amire szükséged lesz. Bond Gellel totál biztos alapot készíthetsz, majd a vendég igényének
megfelelően a fehér véget kombinálhatod akár egy rózsaszínes akár egy nude cover színnel, végül a nagyon
fényes Gel&Lac Top-pal tartós fényt biztosíthatsz a körmöknek.
5x5 ml
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TOP

bond

Gel&Lac Top

Bond Gel

8.550,(1.710,-/db)

C12
fehér

25%
kedvezmény

C27
nude cover

C28
cover pink

új magic light és magic diamond zselék
A köröm az új Magic Diamond 1-es színnel
készült, Brush&Go Gel 01-es díszítéssel

új Magic Light GEL: Teljesen
új, egyedülálló hatás
A BrillBird újdonsága a különleges, egyedi körmök kedvelőinek. Színes zselénk két visszafogott, kisebb, illetve nagyobb csillámú változatban érhető el. Használható akár a
teljes köröm fedésére, illetve a szabadszél kialakításához.
Nappal egy visszafogott, csillámos körömmel jelenhet
meg vendégünk, de este, éjszaka minden szem az ő körmére fog szegeződni.
Magic Light zselénk sötétben foszforeszkál,
világít, így igazi bálkirálynőkké válhat viselője.

Sötétben
Nappali fénynél

Használat előtt minden esetben fel kell keverni!
BB Tipp: A még különlegesebb hatás érdekében Brush&Go
zselével mintát festhetsz a felületére, mely sötétben így
nem foszforeszkál, azaz a köröm mintája is előtűnik.

2

5ml - 2 200,-

új Magic Diamond Gel Mágikus csillogás
Az új Magic Diamond zselé a színes zselék új generációja.
Különböző, színjátszó csillámainak köszönhetően káprázatosan csillogó, a színét
változtató, mágikus körmöket készíthetsz.
Alkalmazd rövidebb körmű vendégeidnél a teljes köröm
fedésére, de elbűvölheted a hosszabb körmökért rajongó vendégeidet is, amennyiben a szabadszélt Magic Diamond zseléből alakítod ki. Nincs szükség extra díszítésre,
a speciális csillogó hatás csak úgy vonzza a tekintetet!
A köröm az új Magic Diamond 1-es zselével készült

1

1

2

4,5ml - 2 200,-
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A köröm az új Brush&Go 40-es és 41-es zselé színekkel készült

új brush&go gel

harmadára
csökken

az alapanyagigény
és a munkaidő

új brush&go
“Felkened és kész”
színes zselék

egyetlen rétegben
tökéletesen fed
Új dimenzió a zselé
alapanyagokban

A Brush&Go zselék ultra-magas pigmenttartalmuknak köszönhetően egy rétegben
kitűnően fednek, mégis könnyedén fényesre kötnek, így nincs szükség fényzselé használatára és fixálásra sem!

tökéletes választás
zselés díszítésekhez
Limitált kiadás az új színekből! 3ml - 1.750,4,5ml - 2.200,-

Go38

14

Go39

Go40

Go41

Varázsoljatok bámulatos körmöket vendégeiteknek harmadannyi idő- és anyagráfordítással! Válasszátok a BrillBird Brush&Go termékcsaládját!
Az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése a Brush&Go színes zselé család. Egyetlen egy réteg Brush&Go zselével helyettesíthetjük az eddigi két réteg színes zselét plusz fényzselét, melyet
rétegenként még lámpáznunk is kellett, illetve a folyamat végén fixálni. Brush&Go színes zseléinket nem csupán színes vég
készítéséhez, teljes köröm színnel borításhoz ajánljuk, hanem
tökéletes választás zselés díszítések esetén is, melyet könnyedén elleshettek díszítő továbbképzéseinken. Keressétek ezeket ÚJ Továbbképzési katalógusunkban!

új brush&go gel készletek

új NEON NIGHTS

brush&go színes zselékészlet
A BrillBird legújabb, élénk színeit tartalmazó készlete rendkívül
kedvező áron! Rózsaszínes-latte, vanília-sárga, élénk-piros és vadító pink a feltűnés kedvelőinek.
4x4,5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

Go39

Go40

Go41

Go1

Go2

Go3

Go18

Go15

Go23

Go38

új must have -“kötelező”

brush&go színes zselé alapkészlet
Összeállítottunk Nektek egy alapszíneket tartalmazó készletet,
melyet biztosan minden körmös teljesen ki tud használni. Egy hófehér, fekete, piros és rózsaszín szín került a készletbe, melyet jól
tudtok használni teljes körmök fedésére, szabadszél kialakítására
és díszítésekhez is!
4x4,5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

új pastel - pasztell

brush&go színes zselé készlet

A Brush&Go zselék közkedvelt pasztell színeit most egy készletbe
gyűjtöttük össze. Trendi barack-rózsaszín, halványlila, almazöld
és türkizkék színek rendkívül kedvező áron, egy tégely ajándék!
4x4,5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

Go31

Go37
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új ZSELÉ készletek
új Night Fever Color Gel Collection -

feltűnésre vágyóknak!

A Night Fever kollekció viselői garantáltan a középpontba kerülnek,
feltűnő, szikrázóan selymes-csillogású neon körmeiknek köszönhetően. A készletben megtaláljátok az F2-es „joker” színt, mely szinte
bármely másik színnel összemosva gyönyörű átmenetet képez. Neon
színek különböző árnyalatai: neonsárga, narancs, vörös és pink!
4x5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

F02

F03

F30

F37

C36

C49

C69

C10

C26

C32

D11

D15

új Pastel Color Gel Collection -

Bájos elegancia

A manapság rendkívül divatos babarózsaszín, lazac, orgonalila
és menta színekből összeállított készletünkben található színek
minden bizonnyal visszafogottabb, mégis csajos színeket kedvelő
vendégeitek nagy kedvencei lesznek!
4x5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

C15

új Diva Color Gel Collection -

Divatot teremt

A vendégek kedvenc piros és rózsaszín árnyalatait gyűjtöttük ös�sze egyetlen készletben. Garantáltan minden egyes színét ki fogod tudni használni! A készletben egy élénkpiros, rózsaszín, bordó és egy különleges pink zselét találsz rendkívül kedvező áron!
4x5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

C06

új Addicted to Diamonds
Color Gel Collection -

A gyémánt csillogás szerelmeseinek

Marilyn Monroe is megmondta, hogy a gyémántok a hölgyek
legjobb barátai. A nők imádják a csillogást, ez ihlette Diamond
zselékből összeállított készletünket. A legnépszerűbb, gyémántfényben szikrázó színek egy kollekcióban!
4x5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)
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D04

D9

új műköröm alapkészlet
műköröm alapkészlet

Tartalma:
Natural Tip-Box 100 db/box - vegyes méret
180/180 reszelő
BB Brill File reszelő 150/150
BB csepp alakú reszelő bolyhozáshoz
BB Brush on Glue ecsetes ragasztó
„Easy” Tipvágó íves fejű, íves vágóélű
Porcelán finomító 100/180
Duplaszárnyú sablon 30 db
BrillBird csodafény polírozó
Portalanító kefe kicsi
Manikűr tál
Narancsfa pálca 1 db
4-es zselés ecset átlátszó nyéllel
6-os zselés ecset átlátszó nyéllel
BrillTop 5ml
Ecset porcelánhoz #6
BB Cleaner zselé fixáló folyadék 50ml
Primer ceruza
0-s díszítő ékszerecset
Clear Powder 30ml
Pink Powder 30ml
White Powder 30ml
Nail Prep ecsetes körömelőkészítő
IRON Gel 15ml
Cover TAN 5ml
BrillBird White Builder Gel 5ml
Brush&Go zselé 3ml Go1
Liquid tartó fedő nélkül
Selyemszál 20 cm
Bőrfeltoló kaparó
Profi bőrvágó olló Solingen
Profi körömvágó olló Solingen
Bőrfeltoló kaparó - manikűrhöz kicsi
2in1 alapozó és fedőlakk
Cutile Remower bőroldó folyadék 15ml
Cutile Oil - Vitaminos bőrolaj 15ml
BrillBird körömlakk (C25) 15ml
Gyémántporos reszelő, Solingen nagy 17 cm
Áztató gyűszű
Baridez eszközfertőtlenítő
Clarasept Derm bőrfertőtlenítő
Innosept szappan

55.415,- helyett

Csak! 50.840,- / készlet
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Anela Mucic

Műkörmös alapkészletünk tartalmaz mindent amire szükséged lehet, ha most kezdenél ismerkedni a műkörmös
szakmával és jelentkeznél OKJ-s tanfolyamra.

új építő porcelánporok
NUDE

A köröm az új Nude Cover Builder porcelánporral készült

új nude cover
builder
Hatalmas sikerrel mutatkozott be Nude Builder Gel építő zselénk, melybe szinte minden körmös azonnal beleszeretett.
Igazán természetes, natúr, bőrszínű porcelánporunk tökéletesen alkalmas a manapság rendkívül népszerű természetes
hatású, nude körmök megépítésére, de tökéletes választás
természetes körömágyhosszabbító színnek is.
Előnyei:
- igazán természetes hatású szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml - 2.550,140ml - 6.590,-

A körömágy-hosszabbítás az új Cover Pink Brill porcelánporral készült

BRILL
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új Cover Pink Brill
Powder brilliáns csillogás

Legnépszerűbb körömágyhosszabbító színünk a Cover Pink
most már szirázóan csillogó változatban is kapható. Ultrafinomra őrölt apró, hófehér csillámok adnak igazán különleges hatást
a BrillBird legújabb porcelán körömágy-hosszabbító színének.
Segítségével könnyedén elkészítheted a manapság annyira népszerű nude körmöket, egy kis csillogással egyedivé téve. Vendégeid garantáltan beleszeretnek, ha egyszer elkészíted nekik.
Előnyei:
- nagyon szép, csillogó, természetes szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml - 2.550,140ml - 6.590,-

egyéb BB újdonságok
új liquid metal színek
Folyékony fémes hatású színeink, az arany, ezüst, lila,
bronz, türkizkék és fémeskék színek a közkedvelt tűzvörös
színnel egészültek ki. A rendkívül jó fedőképességű, metál színek sosem látott tükörfényes, színesfém csillogással
vonják be körmeidet. Sosem ragyogtak még a vibráló színek ilyen tükörfényesen! Használd a teljes felületre, vagy
akár készíts vele díszítéseket. A tartós eredmény érdekében mindig a saját fedőlakkját használd, és a megnövelt
kopásállóság miatt egy réteg Mani Gel&Lac TOP-pal fejezd be a körmöket!

A köröm az új Liquid Metal 7-es színnel és a Go2es Brush&Go zselével készült.

5ml - 2 480,-

7

új expert drill csiszológép
Japán mikromotoros, fogászati műszergyártó által kifejezetten a műkörömös szakma kihívásaira kifejlesztett,
kimagasló minőségű, megbízható csiszológép. Tökéletesen vibráció mentes, lehetővé teszi a pontos, gyors munkát, rendkívül halk üzemmódú, kimagaslóan megbízható,
hosszú élettartalmú gép, melyre minden körmös vágyik.

sZUPER MINŐSÉG!
Szuper ár!

Fordulatszáma oda-vissza fokozatmentesen állítható 0 és
30 000 fordulat között. Gyors tokmány - egy mozdulattal
cserélhető fej. A hófehér ultramodern megjelenésű gépet
a pasztell-lila fej teszi az asztal ékévé.
39 900,-

5ml - 2.480,-
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egyéb bb újdonságok
új art lacquer feketefehér tűecsetes körömlakk
A BrillBird rendkívül pigmentált lakkjai már tűecsetes változatban
is kaphatóak. A tökéletes, tű formájú ecset segítségével könnyedén elkészíthettek bármilyen mintát a körmök felületére, vagy
akár a mosolyvonalat is könyedén meghúzhatjátok vele.
5ml - 580,magas fény és
kellemes,
gyümölcsös
illat

új
illatosított
CLEANER

ZSELÉ FIXÁLÓ FOLYADÉK
A megbízható, BrillBird Cleaner gyümölcsös illatú változata,
így amellett, hogy eltávolítja a zselé- és Gel&Lac körmök
felületén keletkező ragacsos réteget és visszaadja a köröm
fényes csillogását, a vendégeket is elvarázsolja gyümölcsös
illatával.
50ml - 780,100ml - 1.400,-

black

Új bb időpontkártyák

white

új bb toll
30,-

Műanyag toll pöttyökkel lila és pink színben
kék tintával
250,Érintőképernyőhöz is használható toll, kék
tintával
300,-

Új bb poszterek
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990,-

brillbird
építő zselék
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átlátszó építő zselék

új!

Színtiszta erő
és garantált
tapadás

sapphire gel

hard gel

Zafír – Az erő és tapadás zseléje

sűrű, reszeléskönnyített, clear
építő zselé

Speciális szálerősítéssel kombinált építő zselé. A kezdők is
könnyen készíthetnek vele törés- és felválásmentes körmöket. Nem hajlítható, így elsősorban rövidebb szalonkörmök
készítéséhez ajánljuk.

Tartós, színélénkítő, sűrű építőzselé, jól hajlítható, könnyen,
gyorsan reszelhető. A BrillBird legújabb, sűrű építőzseléjének különleges, átlátszó, halványrózsaszín színe élénkebbé
varázsolja a körömágyat, de a fehér véget mégsem színezi el.
Sűrűsége miatt könnyen kezelhető, ideális a gyors és pontos
munkához a szalonokban, de akár versenyeken is. Melegben
sem folyik el, mégis könnyedén terül.

Előnyei:
- rendkívüli erő, elnyűhetetlenség
- felszakíthatatlan tapadás
- víztiszta szín, enyhe zafíros-lila színfokozóval
- sárgulásmentes
- egyfázisú, savmentes
Kötési idő: 2 perc

Kötési idő: 3 perc
5ml – 1.950,15ml – 2.980,50ml – 7.500,-

csúcsminőség! a jövő
építőzseléje!

BB Tipp:
BrillBird mester oktatóink főként gyors borításhoz
ajánlják. Ha ezzel készítesz alapot, akkor egy kitörölt
ecsettel töröld át a felületét.

iron gel
minőség,
unikális
sűrűség

Kötésidő: 2 perc
Vásárlóink
kedvence!

5ml – 2.250,15ml – 3.980,50ml – 9.650,-

UNIQ
gel

iron uniq

Iron gel

UNIKális,
KIVÉTELES MINŐSÉGŰ ZSELÉ

a jövő építő zseléje
A legújabb, leginnovatívabb összetevő-kombinációnak köszönhetően csupa előnyös tulajdonsággal rendelkező átlátszó építő zselé, amit az első használattól kezdve mindenki
akar.

Sűrűsége és ereje miatt a hosszú és vékony körmök stabil
megépítéséhez kifejezetten alkalmas új generációs zselé. Az
Iron Gel-nél sűrűbb és picit magasabb hőképződéssel köt.

Előnyei:
- nem éget
- hihetetlen formázhatóság, kohézió
- nem sárgul, fehér végen sem
- színkiemelő, még fehérebb vég
- hajlítható
- versenyeken még gyorsabb munka,
fehérebb végek és szebb ívek
- egyfázisú, savmentes

Előnyei:
- elnyűhetetlen
- melegben sem folyik
- jól hajlítható, versenyzéshez is ajánlott
- színkiemelő; még fehérebb vég
- egyfázisú, savmentes

Kötésidő: 3 perc
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Clear

hard

5ml – 2.250,15ml – 3.980,50ml – 9.650,-

Kötésidő: 3 perc

5ml – 2.250,15ml – 3.980,50ml – 9.650,-

átlátszó építő zselék
a profik
trükkje a
láthatatlan
lenövéshez!

rugalmasság
és tartósság

GLASSY

átlátszó

Gum Gel

Pink gel – glassy

Rugalmasságánál fogva ellenáll a hirtelen behatásoknak
(ütés, feszítés). Nagy molekulájú, megerősített „kaucsuk”
hatású átlátszó építő zselé. Tökéletes választás a saját köröm
megerősítéséhez.

Üvegszerűen rózsaszín, átlátszó építő zselé, mely leggyakrabban a Cover Pink zselé fölé és mögé kerül a színek összehangolására és a hátsó lenövés elmosására.

Előnyei:
- erős tapadás és rugalmasság
- jó formázhatóság, lágy terülés
- könnyű reszelhetőség
- gyorsan készíthetők vele rövid körmök
- egyfázisú, savmentes

Előnyei:
- kristálytiszta, mégis intenzív szín
- jó formázhatóság
- savmentes
- láthatatlan lenövés

A rugalmasság zseléje

5ml – 1.990,15ml – 3.500,50ml – 7.950,-

Kötésidő: 3 perc

új!

Rózsaüveg –
víztiszta rózsaszín építő

Kötésidő: 3 perc

5ml – 1.950,15ml – 2.980,50ml – 7.500,-

nude

nude builder gel

teljes köröm fedéséhez
kifejlesztett bőrszínű építő zselé
Teljes köröm borítására alkalmas, bőrszínű, fedő építő zselé,
mellyel eddig soha nem látott gyorsasággal építhetőek meg
a töretlenül divatos nude (testszínű) körmök. Tökéletes sűrűségű állagával könnyű a munka, magas pigment tartalma
kiváló fedést biztosít.
Kötési idő: 3 perc

BB Tipp:
Hajlítható, így tökéletes választás, ha visszafogottabb vendégeink kezét egy jól megválasztott
formával szeretnénk kecsesebbé tenni.

5ml – 1.950,15ml – 2.980,-

A köröm a Nude Builder Gel-lel készült
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átlátszó építő ZSELÉk
ragyogó
rózsaszín,
hibátlan
körömágy

áttetsző

MILKY

Pink gel – milky

Cover pink geL

Az enyhe körömhibák lefedésére és szép, rózsaszín körmök
építésére szolgáló közepesen sűrű, tejes rózsaszín építő
zselé.

Új, természetesebb hússzínű, jó fedőképességű körömágyhosszabbító zselé, melynek segítségével a mosolyvonal lenövésmentessé tehető. A hátsó bőrredőnél érdemes elvékonyítani, hogy ne keletkezzen lenövési kontúr.

Előnyei:
- erős, törésmentes anyag
- jó tapadás
- nagyon szép rózsaszín
- egyfázisú

Előnyei:
- tökéletes körömágyszín
- nagyon kezes viselkedés, optimális sűrűség
- erős pigmentáltság

Tejes pink – Enyhén
fedő rózsaszín építő

Kötésidő: 3 perc

5ml – 1.980,15ml – 3.500,50ml – 7.950,-

Körömágyhosszabbító
hússzín

5ml – 1.950,15ml – 2.980,-

Kötésidő: 3 perc

legtermészetesebb
körömágyszín

legnépszerűbb
körömágyhos�szabbítónk

flesh

Cover Pink gel – tan

Cover Flesh Gel

Barnásabb árnyalatú körömágyhosszabbító zselé, a szoláriumozott, napbarnított és kreol bőrű vendégekhez. Fedő
hatása miatt a mosolyvonalat lenövésmentessé teszi. A
hátsó bőrredőnél javasoljuk elvékonyítani, hogy ne keletkezzen lenövési kontúr.
Előnyei:
- barnább bőrű vendégekhez jobban illő szín
- erős pigmentáltság
- közepes sűrűség

A lilásrózsaszínbe hajló, hússzínre hangolt, de a természetes
körömágy színét megőrző Cover Flesh zselé garantáltan elvarázsolja körmöst és vendégét egyaránt.

Körömágyhosszabbító
napbarnított

Kötésidő: 3 perc
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természetes
rózsaszín

5ml – 1.950,15ml – 2.980,-

körömágyhosszabbító
Natúr hússzínű

Előnyei:
- totális átkötés átlátszó alap nélkül is
- hajlítható
- sárgulásmentes

Kötésidő: 3 perc

5ml - 1.950,15ml - 2.980,-

TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

white
delux

forming

forming cover
builder gel

white delux
builder gel

Tökéletes formázhatóság cover színben! Új generációs, sűrű
körömágyhosszabbító zselé, mely az Iron zseléhez hasonlóan rendkívül jól fomázható, segítségével könnyedén kialakítható a tökéletes mosolyvonal. Rendkívüli fedőképesség,
ideális sűrűség jellemzi.

Új generációs, szuperfehér építőzselé, mely több hét után
sem sárgul, és vastagon kenve is könnyedén átköt. Kiváló
választás versenyeken és szalonmunkában egyaránt, hiszen
sosem volt még ilyen könnyű a tökéletes fehér szabadszél
elkészítése. Sűrű állag és rendkívüli pigmentáltság jellemzi.

sűrű, formázható
körömágyhosszabbító zselé

Kötési idő: 3 perc			

5ml - 1.950,15ml - 2.980,-

könnyen átkötő,
hófehér építő zselé

Kötési idő: 3 perc

Ruha: Victoria Lenard

új!

5ml - 1.950,15ml - 2.980,-

25

építő zselék
szolid
gyöngyházas
ragyogás

BRILL

LATTE

Cover pink gel – brill

LATTE GEL

gel

TEJES ZSELÉ

Körömágyhosszabbító
gyöngyház-kristályos

A népszerű Cover Pink zselék gyöngyházas fényű, csillogó
változata. Azoknak a vendégeknek, akik szeretik a finoman,
selymesen csillogó, mégis körömágy színű, nude körmöket.
Előnyei:
- elegánsan feltűnő szín
- népszerű fényhatás
- közepes sűrűség
- erős fedés

Kötésidő: 3 perc

5ml – 1.950,15ml – 2.980,-

tökéletes
fedés a
határozott
mosolyvonalért!

Új divat Európában a „tejes francia köröm”: a köröm teljes
hosszában át van vonva egy félig áttetsző, tejfehér natúr
színű réteggel. Ehhez a divathoz készült a BB Latte Gel, ami
építő zseléként a teljes köröm megépítésére is kiváló, de
fedő zseléként francia köröm átvonására („tejesítésére”) is
szépen használható.

a versenyzők
választása:
ragyogó
fehérség!

White Builder Gel

5ml – 1.980,15ml – 2.980,-

Kötésidő: 3-4 perc

vakító fehér

Lux white

lux white

Éles mosolyvonal építő
Totál fehér

éles mosolyvonal építő
Luxus fehér

A legideálisabb sűrűség és árnyékmentes textúra mellett a
maximális pigmentáltság teszik ezt a fehér építő zselét egyedivé és egyedülállóvá.

Minden eddiginél fehérebb, ideális sűrűségű, maximális
pigmentáltságú zselé a tökéletesen árnyék- és foltmentes
munkához. Kitűnő választás szalonmunkához, de versenyeken is a győzelem kulcsa lehet.

Előnyei:
- totális fehérség
- ideális sűrűség az éles mosolyvonalhoz
- árnyék- és foltmentes munkát lehetővé tévő textúra
- versenyekre is ideális
Kötésidő: 3-4 perc
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5ml – 1.980,15ml – 2.980,-

Kötésidő: 4-5 perc

5ml – 1.950,15ml – 2.980,-

TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

ELŐKÉSZÍTÉS

1X1

A tökéletes tapadás
érdekében

1. Bőrfeltolás, kaparás
2. Bolyhozás
3. Nail Prep
4. Primer 1 - nagyon vékonyan használd,
várd meg míg bemattul, bőrhöz nem érhet
5. Primer 2 - kend nagyon vékonyan
6. Bond Gel - kend vékonyan, majd lámpázd
2 percig
Következhet az építés...
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előkészítő folyadékok

Fertőtlenítés
és vízelvonás
egyben

gazdaságos
kiszerelés

SPRAY PREP

PUMPÁS ELŐKÉSZÍTŐ
SPRAY

Fertőtlenítő, gombásodást megelőző és vízelvonó előkészítő
folyadék. Alkalmas a vendég és saját kezünk fertőtlenítésére
a műkörmömépítési folyamatot megelőzően.
Megkönnyíti a sablon felhelyezését izzadó kezű vendégek
esetén.
Előnyei:
- finom, egyenletes permetezés,takarékosabb használat
- utántölthető, a csinos tégelyt csak egyszer kell megvenni
- kis helyigény és súly

SPRAY PREP
REFILL

előkészítő folyadék
utántöltő
Fertőtlenítő, gombásodást megelőző és vízelvonó előkészítő
folyadékunk minőségén nem, azonban kiszerelésén változtattunk, azt utazásbiztossá tettük.

Előnye:
- erős fertőtlenítő hatás
100ml – 1.480,400ml – 3.950,-

50ml – 1.250,-

használd
minden
előkészítésnél!

NAIL PREP

ECSETES
KÖRÖMELŐKÉSZÍTŐ
Fertőtlenítő, gombásodás megelőző, vízelvonó, PH-kiegyenlítő előkészítő folyadék, ecsetes kiszerelésben. Primer használata előtt meg kell száradnia.
Előnyei:
- erős fertőtlenítő hatás
- minden alapanyag előtt javasolt
(zselé, porcelán és Gel&Lac esetén is)
- segíti a tapadást
BB Tipp: Formára reszelés és portalanítás után a körömágyi részt Nail
Preppel áttörölve eltávolíthatjuk az esetleg ott maradt mikro-porszemeket, így az nem szennyezi a fényzselét, illetve nem visszük azt fel a köröm
felületére a fényzselével.
15ml – 990,-
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savas
előkészítő

PRIMER 1 –
ACID

SAVAS PRIMER

Erős vízelvonó hatással segíti a zselék és porcelánok tapadását. Problémás körmöknél a Primer 2 előtt kell használni,
20 másodperces száradását megvárva. Vékonyan kell kenni.
Savtartalma miatt bőrhöz semmiképpen nem érhet!
Előnyei:
- a körömrétegekből mélyen elvonja a vizet
- problémás körmöknél sokat segít

15ml – 1.730,-

TRANSZFERFÓLIA
előkészítő folyadékok
ZSELÉ

szupererős
ragasztóhatás

PRIMER 2 –
ACID FREE

SAVMENTES PRIMER

Rendkívül erős tapadásközvetítő, ragacsosra száradó előkészítő folyadék. Zselés, porcelános és Gel&Lac-os körmökhöz.

Előnyei:
- nagyon erős ragasztó hatás
- savmentes
- hozzáérhet a bőrhöz
15ml – 1.980,-

univerzális
alap a tapadás
titka!

használd
műköröm
építésnél is!

BOND GEL

RAGASZTÓZSELÉ
Minden zseléhez

Egy sikerfejlesztés a problémás körmökhöz is extrém erősen
odatapadó BB Bond ragasztózselé. A BrillBird építő zseléihez
és Gel&Lac-jaihoz egyaránt totál biztos alaprétegként használható.
Előnyei:
- biztos tapadású zselés építés problémás vendégeknél;
kezdő szakembereknek
- francia zselés műköröm utántöltésnél megcsúszásmentes
alapot biztosít, így élesebb lesz a mosolyvonal
- Gel&Lac-ok alapjaként leoldható, mégis erős tapadás
Kötésidő: 2 perc

5ml – 2.280,15ml – 3.500,-

hypnotic
gel&lac bond
A Hypnotic Gel&Lac Bond Gel építőzselé alá is tökéletesen
használható.
A Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett alap, mely
rendkívül jó tapadást biztosít, és 3 héten keresztül felválás- és
levegősödésmentes körmöket garantál. Különlegessége, hogy
tapadása ellenére mégis minden eddiginél könnyebben oldható.

8ml – 2.480,-
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alap- és fényzselék

magas fény
egyetlen
áttörléssel

CLEANER

ZSELÉ FIXÁLÓ FOLYADÉK

Hatékony fixálás, a módosított összetevőknek köszönhetően
pedig magas fény jellemzik. Zselés ecset áttörléséhez és UV
lámpa tisztításához is.

Előnyei:
- kevésbé mattít
- gazdaságos, nagy kiszerelésben is

magas fény és
kellemes,
gyümölcsös
illat

új
illatosított
CLEANER

ZSELÉ FIXÁLÓ FOLYADÉK
A megbízható, BrillBird Cleaner gyümölcsös illatú változata,
így amellett, hogy eltávolítja a zselé- és Gel&Lac körmök
felületén keletkező ragacsos réteget és visszaadja a köröm
fényes csillogását, a vendégeket is elvarázsolja gyümölcsös
illatával.
50ml – 780,100ml – 1.400,-
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50ml – 780,100ml – 1.400,400ml – 3.980,-

alap- és fényzselék

kopásálló
tükörfény
gyorsan,
egyszerűen

vastagon
kenhető,
magasfényű

vásárlók
kedvence

top finish gel

BRILL TOP GEL

fixálós fény - vastagon
kenhető, sárgulásmentes
A BrillBird fixálást igénylő fényzseléje vastagon kenve is
könnyen átköt, és a ragacsos réteg letörlése után előtűnik
a fényes, kristálytiszta réteg, mely minden műkörmöt élettel
telivé varázsol.
Előnyei:
- vastagon is kenhető, így alkalmas az egyenetlenségek
eltüntetésére, azaz nem kell annyit reszelni
- nem sárgul
- nem kopik
BB Tipp: Akril- és aquarell mintákat érdemes először a Top Finish Gellel
lekenni, lámpázni, majd ezt követően egy fixálásmentes fényzselével pl.
Brill Top Gel-lel átkenni, így a minta tökéletesen tartós lesz.
5ml – 1.950.Kötésidő: 3 perc
15ml – 2.980.-

FIXÁLÁS-MENTES FÉNY
A legnépszerűbb BB fény
A legegyszerűbben, leggyorsabban alkalmazható és legfényesebb lezáró fényzselé. Csak vékonyan szabad kenni. Zselés és
porcelános műkörömre is alkalmazható.
Előnyei:
- fixálást nem igénylő, gyors munka
- maximális tükörfény
- selymesen, könnyen kenhető
- magas minőség
- nem sárgul
- nem kopik
5ml – 2.280.15ml – 3.500.-

Kötésidő: 2-3 perc

HOLO
PINK

silk

selymes,
lágy fény

használd az
extra
csillogásért!

brill top silk

BRILL TOP
HOLO PINK GEL

A legegyszerűbben, leggyorsabban alkalmazható tükörfényes, fixálást nem igénylő fényzselé immár selyemfény hatással. A zselé és porcelán szín nem változik, azonban kap
egy lágy, selymes csillogást.
Előnyei:
- magas fény
- kopásállóság
- elegáns, selymes csillogás
- különleges hatás

Ez az új effektus fényzselé a legendás BB Brill Top Gel fixálásmentes, átlátszó szuper-fény zselé holografikus rózsaszín
gyémántfényű – továbbra is átlátszó – változata.

BB Tipp: Használd francia-, illetve szolid körmöt kedvelő vendégeidnél. Egy
kis extra csillogást, különleges hatást adhatsz a megszokott körmöknek.
5ml – 2.280,Kötésidő: 3 perc
15ml – 3.500,-

BB Tipp: Használd francia-, illetve szolid körmöt kedvelő vendégeidnél. Egy
kis extra csillogást, különleges hatást adhatsz a megszokott körmöknek.
5ml – 2.280,Kötésidő: 2-3 perc
15ml – 3.500,-

FIXÁLÁSMENTES
SELYEMFÉNY ZSELÉ

GYÉMÁNTFÉNY

Előnyei:
- fixálást nem igénylő, gyors munka
- maximális gyémántfény
- nemes csillogás
- magas minőség
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alap- és fényzselék

TOP
Matt hatás
bármilyen
felületen

oldható,
mégis
tartós!

Matt
finish gel

TOP MANI GEL

Átlátszó
OLDHATÓ FÉNYZSELÉ

Előnyei:
- magas fényt ad a körmöknek
- nagy rugalmasság és kopásállóság
- ideális Gel&Lac-ok és Mani Gel-ek fölé

15ml – 2.980,-

Kötésidő: 3 perc

Ultra-fehér
ecsetes zselé

SNOW WHITE
PAINT GEL

ECSETES HÓFEHÉR ZSELÉ

Lágy, ecsetes, ultra-fehér, fixálásmentes zselé felületi díszítésekhez. Rendkívüli pigmenttartalmának köszönhetően rendkívűl jól fed, így vékonyan kell használni.
Előnyei:
- intenzív, ragyogó fehér szín
- rendkívül jól fed
- francia mosolyvonal kialakításához is használható
- ultrafehér, vékony minták készíthetőek vele 0-ás ecset
segítségével

Kötésidő: 4 perc
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15ml – 3.250,-

MATT FEDŐZSELÉ

A BrillBird univerzális terméke a Matt Finish Gel. Univerzális, mivel bármilyen felületen, azaz zselé, porcelán vagy
Gel&Lac felületen is könnyen alkalmazható. Rövid idő alatt
bármely felületet tökéletesen csillogás mentessé, azaz mattá varázsolhatsz. Leoldható, így Gel&Lac körmök esetén is
tökéletes választás. A BrillBird matt fedőzseléje rendelkezik
a fedőzselék elengedhetetlen tulajdonságaival, azaz nem
tompítja az eredeti színt – azok ugyanolyan élénkek maradnak. Erős védőréteget képez a körmön, annak felülete nem
karcolódik, nem kopik, nem fényesedik vissza.
Kötésidő: 3-4 perc

5ml – 1.950,15ml – 2.980,A köröm Iron, Cover Pink Tan és Go1-es zselével,
valamint Snow White Gel-lel készült

A saját köröm mozgását rugalmasan átvenni képes, jól tapadó, fényzselé. A módosított nagy molekulastruktúrába az
Acryl Remover be tud hatolni, így az anyag kíméletesen – reszelés nélkül – leoldható.

építő zselékészletek

BB építő zselékészletek - test kit
“a nagyszerűség próbája – FÉLÁRON”

A BrillBird sikert sikerre halmoz, legyen szó akár hazai, akár rangos nemzetközi versenyekről. Oktatóinkat ünnepelhettük már
a dobogón a Londoni Körömolimpián, Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, Magyar Bajnokságokon és ezeket a sikereket BrillBird alapanyagokkal érték el! Nektek, akik esetleg még csak most ismerkedtek alapanyagainkkal, készítettünk két építő zselé teszt készletet, hogy
kipróbálhassátok minőségi alapanyagainkat.
Dolgozzatok bajnok alapanyagokkal a szalonmunka során is; vendégeitek elégedettsége egyben a Ti sikeretek záloga!

SAPPHIRE GEL TEST KIT –
Erő és tapadás
szalonhosszra hangolva!

Sapphire tesztkészletünket bátran ajánljuk akár kezdő körmösöknek is, akik könnyedén készíthetnek vele felválásmentes – és a speciális szálerősítésének köszönhetően – törésmentes
körmöket. Legnépszerűbb körömágy-hosszabbító Cover Tan zselénk segítségével lenövésmentes mosolyvonal készíthető, totál fehér, ideális sűrűségű és maximálisan pigmentált White Gel
fehér építő zselénkkel pedig egyedülállóan kontúros szabadszélt tudunk kialakítani vendégeinknek.
Tartalma: Sapphire Gel 3ml, Cover Pink Gel -Tan 3ml,
White Builder Gel 3ml, Brill Top Gel 5ml, Cleaner 50ml,
BB duplaszárnyú sablon minta és szálmentes törlőlap minta.

A készlet értéke kb. 7.000,Ára csak

3.500,-

IRON GEL TEST KIT –
Versenyszínvonal
szalonkörnyezetben!

LUX WHITE

Iron zselékészletünket az extrém formákért is rajongó körmösöknek ajánljuk, akiknek fontos
a hihetetlen formázhatóság, hajlíthatóság, hogy a színek szinte életre keljenek és a hófehér
vég is tökéletesen fehér maradjon. A készletbe szintén legnépszerűbb körömágy-hosszabbító
zselénk a Cover Tan Gel került, mellyel könnyedén készíthető el a lenövésmentes mosolyvonal. Fehér építő zseléink közül legújabb, minden eddiginél fehérebb, maximális pigmentáltságú
építő zselénkre, a Lux White zselére esett a választásunk, mely kitűnő szalonmunkához, de akár
versenyeken is a siker kulcsa lehet.
Tartalma: Iron Gel 3ml, Cover Pink Gel - Tan 3ml,
Lux White Gel 3ml, Brill Top Gel 5ml, Cleaner 50ml,
BB long sablon minta és szálmentes törlőlap minta.

A készlet értéke kb. 7.200,Ára csak

3.600,-
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építő zselékészletek
gel basic kit - zselé alapkészlet

Színes zselé
5ml

Iron Gel
15ml

Gyönyörű csomagolású, kedvező
árú zselé kezdőkészletünk minden
szükséges kelléket tartalmaz a zselés építés megkezdéséhez. 4 népszerű szín a csomagban!

20%

kedvezménnyel
A készlet értéke 42.230,helyett mindössze:

33.700,-

Cover Tan Gel
5ml

White Builder
Gel 5ml

Cleaner
50ml

Vogue UV lámpa - 2X9W
Brush&Go Gel

Epres körömágy
ápoló olaj
8ml

Sablon - 30db

Nail Prep
15ml

Primer 1.
15ml

Primer 2. Brill Top Gel Bond Gel
15ml
5ml
5ml

4-es zselés ecset

Reszelő 150/150

Színes zselé
Szálmentes törlő

Narancsfa pálca
Brill Buffer

Profi bőrfeltoló-kaparó

Portalanító kefe

Műkörmös alapkészletünk tartalmaz mindent amire szükséged lehet, ha most kezdenél ismerkedni a műkörmös
szakmával és jelentkeznél OKJ-s tanfolyamra.
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Színes zselé

Reszelő 180/180

új műköröm alapkészlet

Tartalma:
Natural Tip-Box 100 db/box - vegyes méret
180/180 reszelő
BB Brill File reszelő 150/150
BB csepp alakú reszelő bolyhozáshoz
BB Brush on Glue ecsetes ragasztó
„Easy” Tipvágó íves fejű, íves vágóélű
Porcelán finomító 100/180
Duplaszárnyú sablon 30 db
BrillBird csodafény polírozó
Portalanító kefe kicsi
Manikűr tál
Narancsfa pálca 1 db
4-es zselés ecset átlátszó nyéllel
6-os zselés ecset átlátszó nyéllel
BrillTop 5ml
Ecset porcelánhoz #6
BB Cleaner zselé fixáló folyadék 50ml
Primer ceruza
0-s díszítő ékszerecset
Clear Powder 30ml
Pink Powder 30ml
White Powder 30ml
Nail Prep ecsetes körömelőkészítő
IRON Gel 15ml
Cover TAN 5ml
BrillBird White Builder Gel 5ml
Brush&Go zselé 3ml Go1
Liquid tartó fedő nélkül

Brush&Go Gel
3ml

Selyemszál 20 cm
Bőrfeltoló kaparó
Profi bőrvágó olló Solingen
Profi körömvágó olló Solingen
Bőrfeltoló kaparó - manikűrhöz kicsi
2in1 alapozó és fedőlakk
Cutile Remower bőroldó folyadék 15ml
Cutile Oil - Vitaminos bőrolaj 15ml
BrillBird körömlakk (C25) 15ml
Gyémántporos reszelő, Solingen nagy 17 cm
Áztató gyűszű
Baridez eszközfertőtlenítő
Clarasept Derm bőrfertőtlenítő
Innosept szappan

55.415,- helyett

Csak! 50.840,- / készlet

Színes zselé

új magic light és magic diamond zselék
A köröm az új Magic Diamond 1-es színnel
készült, Brush&Go Gel 01-es díszítéssel

új Magic Light GEL: Teljesen
új, egyedülálló hatás
A BrillBird újdonsága a különleges, egyedi körmök kedvelőinek. Színes zselénk két visszafogott, kisebb, illetve nagyobb csillámú változatban érhető el. Használható akár a
teljes köröm fedésére, illetve a szabadszél kialakításához.
Nappal egy visszafogott, csillámos körömmel jelenhet
meg vendégünk, de este, éjszaka minden szem az ő körmére fog szegeződni.
Magic Light zselénk sötétben foszforeszkál,
világít, így igazi bálkirálynőkké válhat viselője.

Sötétben
Nappali fénynél

Használat előtt minden esetben fel kell keverni!
BB Tipp: A még különlegesebb hatás érdekében Brush&Go
zselével mintát festhetsz a felületére, mely sötétben így
nem foszforeszkál, azaz a köröm mintája is előtűnik.

2

5ml - 2 200,-

új Magic Diamond Gel Mágikus csillogás
Az új Magic Diamond zselé a színes zselék új generációja.
Különböző, színjátszó csillámainak köszönhetően káprázatosan csillogó, a színét
változtató, mágikus körmöket készíthetsz.
Alkalmazd rövidebb körmű vendégeidnél a teljes köröm
fedésére, de elbűvölheted a hosszabb körmökért rajongó vendégeidet is, amennyiben a szabadszélt Magic Diamond zseléből alakítod ki. Nincs szükség extra díszítésre,
a speciális csillogó hatás csak úgy vonzza a tekintetet!
A köröm az új Magic Diamond 1-es zselével készült

1

1

2

4,5ml - 2 200,-
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brush&go gel

harmadára
csökken
az
alapanyagigény
és a munkaidő

brush&
go

“Felkened és kész”
színes zselék
egyetlen rétegben
tökéletesen fed
Új dimenzió a zselé
alapanyagokban
fixálásmentes
3636

tökéletes választás
zselés díszítésekhez

A Brush&Go zselék ultra-magas pigmenttartalmuknak köszönhetően egy rétegben
kitűnően fednek, mégis könnyedén fényesre kötnek, így nincs szükség fényzselé használatára és fixálásra sem!
Varázsoljatok bámulatos körmöket vendégeiteknek harmadannyi idő- és anyagráfordítással! Válasszátok a BrillBird Brush&Go termékcsaládját!
Az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése a Brush&Go színes zselé család. Egyetlen egy réteg Brush&Go zselével helyettesíthetjük az eddigi két réteg színes zselét plusz fényzselét, melyet
rétegenként még lámpáznunk is kellett, illetve a folyamat végén fixálni. Brush&Go színes zseléinket nem csupán színes vég
készítéséhez, teljes köröm színnel borításhoz ajánljuk, hanem
tökéletes választás zselés díszítések esetén is, melyet könnyedén elleshettek díszítő továbbképzéseinken. Keressétek ezeket ÚJ Továbbképzési katalógusunkban!
Limitált kiadás az új színekből! 3ml - 1.750,4,5ml - 2.200,-

brush&go gel
Go1

Go2

Go3

Go4

Go5

Go6

Go7

Go8

Go9

Go10

Go11

Go12

Go13

Go14

Go15

Go16

Go17

Go18

Go19

Go20

Go21

Go22

Go23

Go24

Go26

Go27

Go28

Go29

Go30

Go31

Go32

Go25

új!
Go34

Go33

Go35

Go36

Go37

Go38

új!
Go39

új!
Go40

új!
Go41

brush&go zselé
használat

1X1

Díszítéshez tökéletes!
Próbáld ki felületi díszítéshez a Brush&Go zselét, mellyel
hajszálvékony, de jól fedő vonalak készíthetőek a köröm felületére. Fess rózsát, csipkemintát vagy más motívumokat
könnyedén egy 0-s ecsettel!

- Beépítve szabadszélként: megfested az általad választott Brush&Go zselével a szabadszélt, majd borítod
a felületét
- Teljes köröm felületére: akár beépítve, borítóréteg
előtt, akár a köröm formára reszelését követően is alkalmazható
BB Tipp: A köröm felületén használva egy réteg Hard&Go
Gel&Lac-kal növelheted a köröm tartósságát és fényét

- Porcelán körmök felületén: formára reszelést követően Top Finish Gel-lel kend át a körmöket, majd
lámpázást követően egy buffer segítségével mattítsd
vissza a felületét és így már használhatod a Brush&Go
zselét
- Díszítésre: beépített- és felületi minták elkészítéséhez is rendkívül jó választás, fixálásmentes, rögtön fényesre köt
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BRUSH&GO GEL KÉSZLETEK

NEON NIGHTS

brush&go színes zselékészlet
A BrillBird legújabb, élénk színeit tartalmazó készlete rendkívül
kedvező áron! Rózsaszínes-latte, vanília-sárga, élénk-piros és vadító pink a feltűnés kedvelőinek.

3+1

4x4,5ml

3-at fizetsz,
4-et kapsz

cosmopolitan girl

brush&go színes zselékészlet

A nyár slágerszínekből állítottuk össze készletünket, melyekkel
tündöklő körmöket varázsolhattok akár visszafogott, akár extravagáns vendégeitek körmeire. Válasszátok a készletet, hiszen így
25% kedvezménnyel juthattok leginnovatívabb színes zseléinkhez.
6x4,5ml
13.200,- helyett
/ készlet
(csak 1.650,- /db)

9.900,-

6.600,- / készlet
(csak 1.650,- /db)

új!

Go38

38

Go39

Go40

Go41

Go8

Go12

Go4

Go6

Go13

Go18

BRUSH&GO GEL KÉSZLETEK

must have -“kötelező” pastel - pasztell

brush&go színes zselé alapkészlet brush&go színes zselé készlet
Összeállítottunk Nektek egy alapszíneket tartalmazó készletet,
melyet biztosan minden körmös teljesen ki tud használni. Egy hófehér, fekete, piros és rózsaszín szín került a készletbe, melyet jól
tudtok használni teljes körmök fedésére, szabadszél kialakítására
és díszítésekhez is!
4x4,5ml

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

3+1

4x4,5ml

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

(csak 1.650,- /db)

(csak 1.650,- /db)

új!

Go1

A Brush&Go zselék közkedvelt pasztell színeit most egy készletbe
gyűjtöttük össze. Trendi barack-rózsaszín, halványlila, almazöld
és türkizkék színek rendkívül kedvező áron, egy tégely ajándék!

új!

Go2

Go3

Go18

Go15

Go23

Go31

Go37
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színes ZSELÉk

BRILLBIRD
COLOR
zselék
Extrém színélénkségű, mégis könnyedén átkötő (2-3
perc), nagycsillámok nélküli kicsattanó színek.
100% BrillBird színtisztaság!

Színes zselés
díszítő
tanfolyamainkat
keresd új
továbbképzési
katalógusunkban!
40
40

5ml – 2.200,-

színes ZSELÉk

C01
fehér

C02
fekete

C03
clear / tiszta*

C04

C05
áttetsző!

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C49

C50

C51

C52

C53

C54

C55
szürkés
padlizsán

C56
szürkéslila

C60
harangvirág

C61
pink

C62
rubin

C63
mályva

C64
galambszürke

C57
lazac

C58
mandarin

C59
napsárga

C48

* BB Tipp: C3-as clear, víztiszta zselénket használhatod zselék
lágyításához, például csillámos zselék esetén, segítségével készíthetsz üveg hatású körmöket. Kötelező darab.
C65

C66

C67

C68

C69
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SZÍNES ZSELÉK
frosty GEL – ZÚZMARÁS ZSELÉK
A zúzmara (Frosty) hatás finom fehéres csillogásával szelídíti az élénk színeket nemesen
elegánssá.
5ml – 2.200,-

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F09

F10

F11

F12

F13

F14

F17

F18

F07

F08

F15

F16

NEON

NEON

F19

F20

F21

F22

F23
neonsárga

F24
neonzöld

F27
mandarin

F28
fáradt rózsaszín

F29
neonnarancs

F30
neonpiros

F31

F32

NEON

F25
neonkék

F33
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F26
harangvirág

F34

F35

F36

F37

SZÍNES ZSELÉK
Bb brill zselék
Ahogy a nevük is mutatja, briliáns csillogással vannak felvértezve, különlegesen fénylő poliészter csillámokból, speciális hordozózselében, igazi ékszer körmöket varázsolva. Ráadásul
a márka ezeket a különleges színeit kiemelt figyelemmel kezeli, hiszen a márkanév és a
márkaszlogen is a brilliáns ékszerkörmök divatját hirdeti.
5ml – 2.200,-

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

b66
átlátszó lila
effekt

brill
air

b67
átlátszó pink
effekt

Brill-Air –
LÉGIES CSILLÁMLÁS, DUPLA ERŐVEL

A legerősebb BB csillámlás titka a nagy és közepes csillámok speciális összjátékának köszönhető. A légiesség itt annyit jelent, hogy ezek a zselék rögtön a tégelyek felnyitásakor
elvarázsolják a kíváncsiskodót, mivel a csillámok nem ülepednek le bennük.
5ml – 2.200,-

B34

B35

B36

B37

B47

B52

B53

B54

B55

B56

B57

B58

B59

B60

B61

B62

B63

B64

B65

* Megújult választék, néhány B-s szín kivonásra került
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D16-os Diamond Gel

A köröm a D13-as és D6-os Diamond zselével készült

színes ZSELÉk

DIAMOND GEL – GYÉMÁNT ZSELÉK
Vakító gyémántfényű, apró szikrákat szóró, finom, elegáns zselék, makulátlan fedőképességgel.
5ml – 2.200,-
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D01
éjfekete
gyémánt

D02
türkíz
gyémánt

D03
mandarin
gyémánt

D04
harangvirág
gyémánt

D9
rubint vörös
gyémánt

D10
ibolya gyémánt

D11

D12

D17

D18

D19

D20

D05
24K színarany
gyémánt

D06
fehér
gyémánt

D07
multicolor
gyémánt

D8
harsány lila
gyémánt

D13

D14

D15

D16

színes ZSELÉk
BB PAINT zselék
A BrillBird színes festő zseléi nagyon speciálisak, amellett hogy erősebben kötő bázis-zselére épülnek, sokkal finomabbra őrölt, töménytelen mennyiségű „paint” pigmentet tartalmaznak, így harmatvékonyan is teljesen fednek, élénkségükből semmit sem veszítve. Álom
velük festeni, egymozdulatozni, árnyékolni, kontúrozni; akár kezdő, akár művészi szinten.
Vékony rétegben használandók. A rájuk kerülő Brill Top Gel tovább segíti az átkötésüket.
Egy új trükk segítségével aquarellezni is lehet velük, egyszerűen csak fel kell higítani őket
Cleaneres ecsettel.
5ml – 2.450,-

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15
vérvörös

P16
narancs

P17
türkiz

3D zselék

Szuper-sűrű, könnyen használható, látványos 3D díszítési technikához fejlesztett zselék.
5ml – 2.450,-

3D01
fehér

3D02
fekete

3D03
rózsa

3D04
piros

3D05
lila

3D06
zöld

3D07
ezüst

3D08
arany

3D09
acél

3D10
vér

THERMO COLOR GEL – SZÍNVÁLTÓ zselék
Színét hőmérséklet-változás hatására látványosan változtató zselék. 31°C-on
vált, így ha a szabadszél ez alá tud hűlni, megváltozik a színe.
5ml – 2.450,-

Szabadszél

T01

Körömágy

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08
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brillbird zselé készletek

Night Fever

Pastel

Color Gel Collection -

Color Gel Collection -

feltűnésre vágyóknak!

Bájos elegancia

A Night Fever kollekció viselői garantáltan a középpontba kerülnek,
feltűnő, szikrázóan selymes-csillogású neon körmeiknek köszönhetően. A készletben megtaláljátok az F2-es „joker” színt, mely szinte
bármely másik színnel összemosva gyönyörű átmenetet képez. Neon
színek különböző árnyalatai: neonsárga, narancs, vörös és pink!

A manapság rendkívül divatos babarózsaszín, lazac, orgonalila
és menta színekből összeállított készletünkben található színek
minden bizonnyal visszafogottabb, mégis csajos színeket kedvelő
vendégeitek nagy kedvencei lesznek!

4x5ml

4x5ml

3+1

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

F02

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

(csak 1.650,- /db)
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A köröm a C36-os zselével készült

új! új!

(csak 1.650,- /db)

F03

F30

F37

C15

C36

C49

C69

brillbird zselé készletek

új! új!

Addicted
to Diamonds

Diva

Color Gel Collection -

Color Gel Collection -

Divatot teremt

A gyémánt csillogás szerelmeseinek

A vendégek kedvenc piros és rózsaszín árnyalatait gyűjtöttük ös�sze egyetlen készletben. Garantáltan minden egyes színét ki fogod tudni használni! A készletben egy élénkpiros, rózsaszín, bordó és egy különleges pink zselét találsz rendkívül kedvező áron!

Marilyn Monroe is megmondta, hogy a gyémántok a hölgyek
legjobb barátai. A nők imádják a csillogást, ez ihlette Diamond
zselékből összeállított készletünket. A legnépszerűbb, gyémántfényben szikrázó színek egy kollekcióban!

4x5ml

3+1

3+1

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

3-at fizetsz,
4-et kapsz

6.600,- / készlet

(csak 1.650,- /db)

C06

4x5ml

(csak 1.650,- /db)

C10

C26

C32

D04

D9

D11

D15
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A köröm az új Hypnotic Gel&Lac 28-cal készült

TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

HYPNOTIC GEL&LAC
A gel&lac-ok

új

legújabb

generációja

fejlesztés!

gyönyörű, színnel azonos üvegekben!

A köröm az új Hypnotic Gel&Lac 28-cal készült

Új fejlesztésű,
tartósabb alap (Hypnotic Gel&Lac Bond)
garantáltan kopás- és sárgulásmentes fedőfény
tökéletesen csíkozásmentesen kenhető
még könnyebb oldhatóság, így még körömkímélőbb
rendkívül jól pigmentált színek
több mint 3 hétig tartós!

Az új színek (25-40)
már 4ml-es
kiszerelésben is
kaphatóak!
1.990,-

A Hypnotic Gel&Lac a zselés lakkok új generációja. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően minden eddiginél pigmentáltabbak színei; egyáltalán
nem bőrösödik. Sűrű állagának köszönhetően tökéletesen csíkozásmentesen kenhető, nem folyik be az oldalsó bőrredőkhöz. Még könnyebben
oldható, így körömkímélőbb.
Vendégeitek már az üvegre pillantva eldönthetik, melyik illik hozzájuk már ha tudnak egyáltalán választani a megbabonázó Hypnotic Gel&Lac
színek közül.
4ml – 1.990,8ml – 2.480,-
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hypnotic gel&lac

1

50

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

15

16

40

hypnotic gel&lac készlet

új!
új fairy tale romance
hypnotic gel&lac készlet -

Valódi romantikusoknak

Készletünk igazán romantikus, visszafogottan elegáns
színeket tartalmaz, a vendégeket könnyedén mesebeli
hercegnőkké varázsolhatod ezekkel a gyönyörű színekkel.
A készlet tartalma: Hypnotic Gel&Lac 25, 26, 27, 28

3+1

5.970,- / készlet
(csak 1.495,- /db)

25

26

3-at fizetsz,
4-et kapsz

27

Ruha: Victoria Lenard

4X4ml -

28
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hypnotic gel&lac bond

hypnotic gel&lac top

A Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett alap, mely rendkívül jó tapadást
biztosít, és 3 héten keresztül felválás és
levegősödésmentes körmöket garantál.
Különlegessége, hogy tapadása ellenére
mégis minden eddiginél könnyebben oldható. Építőzselé alá is használható.

A Hypnotic Gel&Lac családhoz kifejlesztett fedőfény, mely nem sárgítja a színeket, és 3 hétig kopásálló, magas fényt
garantál. Felületének mattítása után
könnyedén oldható.

8ml – 2.480,-

8ml – 2.480,-

NEW FORMULA 2015

hypnotic gel&lac

A képen látható köröm az új Hypnotic Gel&Lac color 30 színnel készült.

hypnotic gel&lac kezdőkészlet
Praktikus készlet, mellyel rendkívül kedvező
áron próbálhatod ki a Hypnotic Gel&Lac termékcsalád speciális alap géllakkját, és fedőfényét, valamint a vendégek kedvenc piros
17-es színét.
A készlet tartalma a dobozon látható
Hypnotic Gel&Lac Bond, Hypnotic Gel&Lac
Top, Hypnotic Gel&Lac color 17.
3X8ml -

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,-/db)

Készletünkben a klasszikus eleganciát kedvelők színeit, a feketét, a pirosat és a bordót
gyűjtöttük össze, hogy kedvező áron juthass
legelegánsabb Hypnotic Gel&Lac színeinkhez.
A készlet tartalma a dobozon látható
Hypnotic Gel&Lac color 16, 3, 4.

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,-/db)

A képen látható köröm az új Hypnotic Gel&Lac color 34 színnel készült.

kedvezménnyel

hypnotic gel&lac classic készlet

3X8ml -
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20%

20%

kedvezménnyel

hypnotic gel&lac pastel készlet
Visszafogottabb vendégeid kedvenc Hypnotic Gel&Lac pasztell színei, a gyönyörű friss
mentazöld, a halvány babarózsaszín és csábító mályva; kedvező árú készletben.
A készlet tartalma a dobozon látható
Hypnotic Gel&Lac color 5, 12, 23.

3X8ml -

7.440,- helyett

5.950,- (csak 1.985,-/db)

20%

kedvezménnyel

A képen a Hypnotic Gel&Lac color 8, 16

hypnotic gel&lac

garantáltan kopásés sárgulásmentes
fedőfény
tökéletesen csíkozásmentesen kenhető
több mint 3 hétig
tartós!

Hypnotic Gel&Lac color 3

hypnotic gel&lac Step by Step

1. A letapadt bőr alapos
eltávolítása, és a Scrub
tapadáskönnyítő alkalmazása után 1 vékony
rétegben kenjük fel a
Hypnotic Bond alapot.
Kenjük át a köröm élét
is, majd köttessük UV
lámpában 2 percig.

2. Kenjünk fel egy vékony réteg Hypnotic
Gel&Lac színt. Kenjük
át a köröm élét is, majd
köttessük UV lámpában
2 percig.

3. Szükség esetén kenjünk fel egy második,
vékony réteg színt.
Kenjük át a köröm élét
is, majd köttessük UV
lámpában 2 percig.

4. Utolsó lépésként
kenjünk fel egy réteg
Hypnotic Gel&Lac TOP
fedőfényt, és köttessük
UV lámpában 3 percig.

Kész! Fixálás után már el
is készült a magas fényű,
tartós Hypnotic Gel&Lac
köröm.
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brush&go gel&lac

Kész körmök
akár

20 perc
alatt!

Negyedére csökkenő
alapanyagigény!

Egyetlen réteg
és kész!

Bővítsd vendégköröd!
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brush&go gel&lac

brush&go gel&lac

Új dimenzió
a gel&lacozásban!
A színek új g
 enerációja!

felkened és kész!

Ultragyors - több vendéget tudsz fogadni,
új vendégeket tudsz elérni a szolgáltatással

•

Alapanyagigény a negyedére csökken nincs szükség alaprétegre, fedőrétegre,
egy réteg szín elegendő, nincs szükség
fixálásra sem

•

Tökéletés fedés egy rétegben

•

“Körömbarát” - a természetes körmöt
csupán kímélő bufferezni kell

•

Maradéktalanul, könnyen oldható

5ml – 2.380,8ml – 2.800,-

A köröm a GoGl24-es Brush&Go Gel&Lac-kal készült

•

Már 8ml-es gazdaságos
kiszerelésben is, elegáns
papírdobozban!

8ml

5ml

A köröm a GoGl34-es Brush&Go
Gel&Lac-kal készült

Miért válaszd a brush&go gel&lac-ot?
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brush&go gel&lac

GOGL2

GOGL3

GOGL4

GOGL5

GOGL6

GOGL7

GOGL8

GOGL9

GOGL10

GOGL11

GOGL12

GOGL13

GOGL14

GOGL15

GOGL16

GOGL17

GOGL18

GOGL19

GOGL20

GOGL21
Átlátszó, fixálásmentes fény

GOGL22

GOGL23

GOGL24

GOGL25

GOGL26

GOGL27

GOGL28

GOGL29

GOGL30

GOGL31

GOGL32

GOGL33

GOGL34

GOGL35

GOGL36

GOGL37

GOGL38

GOGL39

GOGL40

GOGL41

GOGL42

GOGL43

GOGL44

GOGL45

GOGL46

A köröm az új Brush&Go
Gel&Lac 40-es színnel készült

GOGL1

új!

új Brush&Go Gel&Lac Top -

Szikrázó csillogás a körömnek

Tedd tökéletesebbé, élettel telibbé, csillogóbbá, tartósabbá Brush&Go Gel&Lac-jaidat!
Kifejezetten egy rétegben is tökéletesen fedő, fényesre
kötő gél lakkjainkhoz lett kifejlesztve ez az oldható, fixálásmentes fényzselé. Segítségével ultrafényes körmökkel
indulhatnak vendégeid útTOP
TOP
jukra és 3 hét elteltével is garantáltan fényes körmökkel
érkeznek vissza hozzád.
Az új Brush&Go Gel&Lac Top
fokozza a színek élénkségét!
5ml - 2.380,8ml - 2.800,-

56

brush&go gel&lac
HARD&go GEL&LAC KERATIN GEL
Fixálásmentes, sajátköröm erősítő zselé - Védőpajzs természetes körmeinknek!

•
•
BrillBird
erősítés gyenge
körmöknek

•
•
•
•
•

Pajzsként véd

•

Keratint
tartalmaz

5ml – 2.500,15ml – 3.700,-

A köröm a GoGl38-as Brush&Go Gel&Lac-kal készült

A köröm a GoGl27-es, GoGl39-es és GoGl37-es Brush&Go Gel&Lac-kal készült

Használd francia
körömnél átlátszó
helyett

Két hétig védi, rugalmasítja, fényesen tartja a természetes körmöt
Keratint tartalmaz, mely a köröm fő alkotóeleme, s
szerepe a köröm erőssé és rugalmassá tétele
Kíméletes, csak finommattítani kell a körmöt
Könnyen, 15 perc alatt oldható
Elég egyetlen réteg, nincs szükség fixálásra
Csak felkened, lámpázod (akár a napfény hatására
is megköt) és már indulhatsz is!
(Kötési idő: UV lámpában 2 perc,
LED lámpában 30mp)
Tökéletes férfi manikűr befejezéseként
Fényzseléként
is
rendkívül jól alkalmazható, sűrű állagának köszönhetően
az akril és aquarell
minták tartósabbá
tehetők
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brush&go gel&lac kezdőkészlet
A BrillBird sikerfejlesztése, az egyetlen rétegben fedő, fixálásmentes
Brush&Go Gel&Lac már kezdőkészletben is! Klasszikus piros, vadító pink,
és elegáns nude színvariációkban az összes szükséges alapanyaggal,
kellékkel és géppel, ami Brush&Go Gel&Lac körmök elkészítéséhez, és
leoldásához szükséges!

Minden szükséges alapanyaggal, kellékkel
Brush&Go Gel&Lac elkészítéséhez és leoldásához
8 ml-es, szuperkiadós Brush&Go Gel&Lac-kal!
Extra erős, 5 ujjas LED lámpával, mely minden
Gel&Lac-ot bőrösödés mentesen megköt
részletes használati útmutatóval, sbs-el!

3 változatban!
GoGl08

GoGl30

GoGl33

3 gyönyörű és divatos
színvariációban!

a Készlet tartalma:

•
•
•
•
•
•
•
•

Brush&Go Gel&Lac 8ml
Brill Scrub 30ml
LED-UV Lamp
Acryl Remover 30ml
Fém bőrfeltoló
Vendégreszelő
20 leoldó fólia
20 szálmentes törlő

12.970,- helyett

9.900,-

BrillBird
Brush&Go
Gel&Lac

Stepby
Step
minden kellék
a dobozban!

1. Óvatosan feltolom a
2. SCRUB előkészítő
körömágy bőrét a fém
folyadékkal átitatom a
eszköz laposabb végével. szálmentes törlőlapot, és
alaposan áttörlöm vele a
köröm felületét. Egy jól
átitatott szálmentes törlő
5 körömre elegendő.

3. Egyetlen vékony
rétegben felkenem a
Brush&Go Gel&Lac-ot.

4. 60 sec alatt megköttetem a LED lámpában.
(Ha szükséges, még egy
vékony réteg Brush&Go
Gel&Lac felkenhető.)
A Brush&Go Gel&Lac
kész.

leoldás

Stepby
Step
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1. A reszelővel megmattítom a Brush&Go
Gel&Lac felületét.

2. A leoldófólia vattás
3. 10 percig fennhagyjuk
részét jól átitatom az
az Acryl Remover-rel
Acryl Remover-rel, majd átitatott leoldófóliát.
a vattás részét a körömre
helyezve betekerjük vele
az ujjat.

4. A leoldott Gel&Lac
maradékát a fém eszköz
kaparó végével kíméletesen eltávolítjuk. A köröm
készen áll a következő
Brush&Go Gel&Lac-ra.

A köröm a GoGl37-es Brush&Go Gel&Lac-kal készült

brush&go gel&lac
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brush&go gel&lac készletek
first selection
A BrillBirdnél már készletben is megvásárolhatjátok a
Brush&Go Gel&Lac színeket, így 25% kedvezménnyel
juthattok 5 üveg csodálatos színű Brush&Go Gel&Lachoz!!! A BrillBird új zselés lakk családjával mindössze 20
perc alatt készíthettek Gel&Lac körmöket vendégeiteknek! Nincs szükség alaprétegre, nincs szükség fedőrétegre és még fixálni sem szükséges!
5x5ml

11.900,- helyett 8.925,(csak 1.785,- /db)

GOGL3

GOGL17

GOGL18

GOGL19

GOGL20

GOGL24

GOGL28

GOGL37

GOGL32

GOGL33

GOGL34

DIVA
Elképesztően dögös, élénk színeivel a Brush&Go
Gel&Lac DIVA készlet a magabiztos, nőies hölgyek legjobb választása. Az élettel teli, feltűnő, de mégis stílusos színek közül mindenki megtalálja a hangulatához
illőt. A dögös piros a rövid és hosszú körmökön is jól
mutat, és hangsúlyozza viselője stílusérzékét, viseljen
bármit vagy tegyen bármit, ezzel a színnel nem tévedhet! A csillámos bordós-pirosas színnel a klasszikus
elegancia elevenedik meg, míg a lilás, virágszirmokat
idéző, romantikus árnyalattal visszafogottabban hangsúlyozható a nőiesség.
Válaszd a Brush&Go Gel&Lac DIVA színeit, ha hódítani
akarsz, ha körmeiddel nőisségedet és magabiztosságodat akarod hangsúlyozni, és varázsolj egy rétegben
fedő, rögtön fényesre kötő színeinkkel dívához illő körmöket 20 perc alatt!
3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db

NUDE
Klasszikusan elegáns, visszafogott és igényes viselet,
mely minden élethelyzet és munka mellett megállja
a helyét. Akár hosszabb, akár rövidebb körmökön is
jól mutatnak a BrillBird legújabb, NUDE színei. Édesanyáknak, dolgozó nőknek, fiataloknak és idősebbeknek is remek választás a természetes, bőrszínhez
hasonló NUDE köröm, mely hosszítja viselője ujjait,
minden színhez és ruhához passzol, és a játszótértől
az irodán át az esti csajos bulikig mindenhol stílusos.
Válaszd a Brush&Go Gel&Lac NUDE készlet egy rétegben fedő, rögtön fényesre kötő, így fixálást nem igénylő színeit, mellyekkel 20 perc alatt elegáns körmöket
varázsolhatsz.
3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db
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A köröm a GoGl34-es és GoGl38-as Brush&Go
Gel&Lac-kal készült

A köröm a GoGl34-es Brush&Go Gel&Lac-kal készült

brush&go gel&lac KÉSZLETEK

új Sparkling Beauty
brush&go gel&lac Collection -

Szépséges csillogás a körmökön

új!

Ultrafinom, szikrázó csillámok teszik különlegessé a
készletben található mindhárom igazán csajos színt.
A vendégek 3 legkedveltebb csillámos színét gyűjtöttük egy készletbe, csillámos-piros, meggybordó és barack-rózsaszín. A csillogás kedvelői, nőies nők kedvenc
színei lesznek bármely évszakban.

3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db

új Neon Nights
brush&go gel&lac Collection -

feltűnés kedvelőinek

GOGL43

GOGL45

GOGL46

új!

Bevállalós, neon színeinket viselő vedégeitek garantáltan kitűnnek a tömegből - a figyelem középpontjába
kerülnek, minden szem az ő kezükre fog szegeződni.
Tökéletes választás fesztiválokon, bulikban, illetve a
mindennapokban is azoknak akik nem szeretik az unalmas dolgokat.

3x5ml 7.140,- helyett 5.350,Készletben mindössze 1.790,-/db

GOGL39

GOGL40

GOGL41
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CAT EYE - MACSKASZEM EFFECT GEL&LAC

BRILLBIRD

CAT EYE

62

CAT EYE - MACSKASZEM EFFECT GEL&LAC
A BrillBird új, macskaszem hatású Cat Eye Effect Gel&Lac-jának különlegessége, hogy nemcsak önmagában használható,
hanem egy másik szín tetejére kenve különleges, a macskaszem fényjátékához hasonló effekttel bolondíthatod meg
már meglévő zseléidet és Gel&Lac-jaidat. A színek és macskaszem-fények kombinációjának csak a képzeleted szabhat
határt!

Önmagában használva

Az előkészített, Bond Gel-lel borított körömre felkenem az első réteg Cat Eye
Effect Gel&Lac-ot majd 2 percig köttetem. Ezután felkenem a második réteget, amelyen még köttetés előtt, mágnessel elővarázsoljuk a macskaszem
hatást. 2 perc köttetés után jöhet a Top Mani Gel&Lac.

5

különleges
hatással!
GOLD

SKY

VIOLET

PURPLE

OLIVE

Másik színen használva

A Cat Eye Effect Gel&Lac-jával a zselék és Gel&Lac-ok bármelyik, sötétebb
színét macskaszem fényjátékkal dobhatod fel. Ehhez szükséged van egy, már
tökéletesen fedő, lehetőleg sötétebb alapszínre. Ennek a tetejére 1 rétegben
kell felkenni a Cat Eye Effect Gel&Lac-ot, amelyen még köttetés előtt mágnessel elővarázsoljuk a macskaszem hatást. 2 perc köttetés után jöhet a Top
Mani Gel&Lac.
Zselé és Professional Gel&Lac termékek esetén a még ragacsos rétegre fel lehet kenni a Cat Eye Effect Gel&Lac-ot. Fényesre kötő termékeink (Brush&Go
Zselé és Brush&Go Gel&Lac, stb.) esetében a mattított felületre kell felvinni a
Cat Eye Effect Gel&Lac-ot.
Minden esetben a mágnesezést a köttetés előtt végzem, és a köttetés után
legvégül Top Mani Gel&Lac fedőfényt alkalmazok.

cat eye magnet

Fekete színen használva

A tökéletes macskaszem
effekt eléréséért használd a technikához kifejlesztett szupererős mágnest.
990,-

SKY

VIOLET

PURPLE

OLIVE

Piros színen használva

GOLD

SKY

VIOLET

PURPLE

OLIVE

5ml - 2.380,-

bb tipp:
A mágnest mindig felülről, kissé átlósan,
egészen közel tegyük a
köröm fölé. A mágnesezéshez 10 másodpercig
tartsuk mozdulatlanul a
köröm felett a mágnest,
majd függőlegesen, fölfelé emeljük el a körömtől.

A köröm a Sky Cat Eye Gel&Lac-kal készült

GOLD
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A képen az új Liquid Metal 4 és Brush&Go Go1

Helyszínek: Art&Deco Lakberendezés

LIQUID METAL

liquid metal
Folyékony fém hatás
BrillBird üvegbe zárva

LIQUID METAL
liquid metal színek
Végre megérkezett! A Real Gold (arany) és Real Silver (ezüst) után kibővültek a folyékony fém hatású színek a metál 7 leggyönyörűbb árnyalatával. A rendkívül jó fedőképességű, metál színek sosem látott tükörfényes, színesfém csillogással vonják be körmeidet. Sosem ragyogtak még a vibráló színek ilyen tükörfényesen! Használd a teljes
felületre, vagy akár készíts vele díszítéseket. A tartós eredmény érdekében mindig a
saját fedőlakkját használd, és a megnövelt kopásállóság miatt egy réteg Mani Gel&Lac
TOP-pal fejezd be a körmöket. Válaszd a bronz, az antracitszürke és kék színeket amen�nyiben valamilyen visszafogottan elegánsra vágysz, vagy dobd fel hangulatodat a metál
pink, lila és vörös vibrálásával.

új!

5ml - 2.480,-

1

2

3

4

5

6		

7

liquid metal top
A Liquid Metal, folyékony fém hatású Gel&Lac családhoz kifejlesztett speciális fedőfény, mely
garantálja, hogy a fém hatás a lehető legtartósabb és legfényesebb legyen, és hetekig ragyogó
maradjon.
5ml - 2.480,-

liquid metal step by step

UV 4 perc
3. A színt mindig köttesd lámpában 4
percig. A 4 perc mindenképp szükséges, akkor is, ha már hamarabb száraznak tűnik a szín.

4. Ha szükséges, vigyél fel még egy
réteg Liquid Metal színt a korábban
leírtak szerint, gyors mozdulatokkal,
hajszálvékonyan, ügyelve arra, hogy
a köröm élét ne kend át a színnel!

6. Ezután körmönként kend fel, és
egyesével lámpázd a Liquid Metal
TOP, speciálisan a Liquid Metal színekhez kifejlesztett fedőfényt. Gyors
mozdulatokkal kend fel, zárd vele a
köröm élét, és rögtön kezd el a lámpázást.

7. A tartósság érdekében Gel&Lac
TOP-pal fejezd be a körmöt, melyet 3
percig köttess az UV lámpában, majd
a folyamat végén fixáld.

KÉSZ
FONTOS! A meglévő Real Silver és
Real Gold színekhez nem szükséges
az új Liquid Metal Top fedőfény, továbbra is használhatod őket a megszokott módon, a Brush&Go Gel&Lac
(GoGL21)-el borítva. A Liquid Metal
színek azonban csak az új fedőfénnyel
működnek tökéletesen!

Liquid Metal 2

1. A formára reszelt köröm felületére
vigyél fel egy réteg átlátszó Brush&Go Gel&Lac-ot (GoGL21). Zárd le a
köröm élét is, majd köttesd a
lámpában 3 percig.

2. Hajszálvékony rétegben, egy helyre csak egyszer kenve, gyors mozdulatokkal vidd fel az előzőleg felrázott
Liquid Metal színt. A köröm élét SEMMIKÉPP NE zárd le a színnel!

UV 4 perc
5. A második réteg Liquid Metal színnél is ügyelj arra, hogy 4 percig mindenképp köttesd a lámpában, akkor
is, ha már hamarabb száraznak tűnik
a szín.
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BRILLBIRD GEL&LAC

Gel&Lac -

BB ZSELÉS
LAKKOK

Előnyei: kiugró pigmentáltság, élénk, erősen fedő színek, könnyed átkötés, selymes terülés, könnyű kenés,
csíkozás- és foltmentesen, lábkörmökre és műkörmökre is tökéletes, 5ml-es kiszerelésben is kényelmes,
hosszú, jó fogású kupak!
5ml – 2.280,15ml – 2.990,-
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a brillbird zselés lakk használata

1

BOND GEL
LEOLDHATÓ RAGASZTÓZSELÉ
aLAPRÉTEG ZSELÉS LAKKHOZ

A legújabb fejlesztésű leoldható alapzselé, ami a GEL&LAC-oknak biztos tapadást garantál.
Előnyei:
- kezdőknek is biztos tapadás
- felválásmentes körmök
- oldhatóság
Kötésidő: 2 perc
5ml – 2.280,15ml – 3.500,-

2

gel&lac
színes zselés lakk

A hagyományos lakkozás egyszerűségét és a műköröm zselék tartósságát egyesíti ez a
nagyon új, nagyon népszerű körömbevonat, a zselés lakk. Rögtön keményre köt, nem
úgy, mint a lakkozás. A puha saját körmöket megkeményíti, védi, rugalmassága miatt a
körömmozgásokat repedés és felválás nélkül átveszi.

Az 5ml-es
üvegen is
hosszú, jó
fogású
kupakkal!

Használati sorrend: zsírtalanítás, mattítás, Nail Prep vagy Spray Prep és Primer 1 használata után Bond Gel-lel alapozunk. A színes fedés (szükség szerint egy vagy két vékony
réteg) után TOP átlátszó GEL&LAC-kal fedünk.
Praktikák: A 15ml-es kiszerelés szilikonos ecsete lapított a szebb, könnyebb fedés érdekében. (Az ecsetet mindig lapjával húzzuk a körmön.) Vékonyan kell kenni. A szabadszél
peremét minden réteggel át kell fedni, bőrhöz nem érhet! Kötésidő: 3 perc.
Francia: A fehér Gel&Lac (C12-es szín) mosolyvonal ívét érdemes belülről
kitörölni zselés ecsettel, így nagyon szép éles lesz.
Cover Pink: A Cover Pink Gel&Lac (C27-es, illetve C28-as színek) közepesen
fednek. Azért nem takarnak teljesen, hogy hátul ne legyen éles lenövési
kontúrvonal, de annyira fednek, hogy a mosolyvonalnál enyhén elfedjék a
lenövést.
5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

3

TOP

gel&lac top

fedőfény

TOP

Átlátszó, nagyon fényes GEL&LAC, a színes anyag lezárására és védelmére.
Előnyei:
- tartós, fényes
- nem kékíti be a sötét színeket
Kötésidő: 2 perc

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-
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BRILLBIRD GEL&LAC
BB COLOR ZSELÉS LAKKOK
Kicsurranó színek: több pigment el sem férne ezekben a zselés lakkokban, erről híresek a BB Gel&Lac-ok.

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11
fekete

C12
fehér

C13

C14

C15

C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C35

C36

C37

C44

C45

C17

C25

C38

C46
mandarin

c54

65

73

C31

C32

C33

C34

C39

C40

C41

C42

C47

C48
tűzvörös

C43

C24

C49
fáradt rózsaszín

c50

c51

c52

c53

c55
baby pink

c56
baby blue

60

61

62

63

64

66

67

68

69

70

71

72

74

75

76

77
Áttetsző, tejes
(latte) szín
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5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

A népszerű, Latte építő zselé már Gel&Lac változatban is elérhető. Legújabb, közepesen fedő,
tejes színű professzionális Gel&Lac-unk (C77), a
mostanság divatos természetes hatású körmök készítéséhez kiváló. Használd Bond alapra 2 rétegben
az igazán nude hatásért, vagy kend a francia köröm
tetejére a természetesebb, visszafogottabb francia
manikűrért.

BRILLBIRD GEL&LAC

keresd
készletben
is!

FRANCIA ÁTLÁTSZÓ SZÍNEK

C26

C27

nude cover

C28

cover pink

C29

C30

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

FROSTY NEON zselés lakk
A zúzmara és a neon házassága, mindenki felkapja rá a fejét.
A visszafogott fehéres csillámlás leple alól „kiabálnak” a neon pigmentek.

F01
neonpink

F09

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

F02
neonnarancs

F03
neonmandarin

F04

F05

F06

F07

F08

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

brill zselés lakk
Feltűnés a köbön. A különböző méretű csillámszemcsék egymás közeit kitöltve
képezik le a tökéletes fedőképességet.

B01

B02

B03

b4

B7

B8

B9

B10

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

b5

THERMO ZSELÉS LAKK
Színváltó zselés lakkok, melyek 31°C-nál látványosan átszíneződnek.

T01

T02

T03

T04

t5

t6

t7

t8

felső szín: körömágyon
alsó szín: szabadszélen

T9

T10

T11

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-
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brillbird gel&lac
HOLOGRAM ZSELÉS LAKK

Színjátszó, finom csillámos zselés lakkok holografikus hatással.

H01

H07

H02

H08

H03

H09

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

H04

H05

h10

H11

SELYEM-METÁL ZSELÉS LAKKok

5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

Különlegesen nemes, finom csillogás, az elegancia kedvelőinek. Egy luxusautó fényei a körmökön.

S01

S09

s17

H06

S03

S04

S05

S06

S07

S08

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

s18

s19

s20

s21

S02

s22

s23

effect gel&lac
Legújabb gél lakkjaink átlátszó alapszínébe különleges hatású, szikrázó csillámokat kevertünk. Kend bármilyen szín tetejére,
és 4 különböző, különleges hatást érhetsz el. Tökéletes választás a csillám nélküli színek ragyogóvá varázsolásához, csillámos
minták kialakításához, ékkőhatás elkészítéséhez.
5ml – 2.280,15ml – 2.990,-

Fekete
alapon

E1

E2

E3

E4

Lila
alapon

E1 - apró arany csillámok nagyobb ezüst flitterekkel
E2 - apró arany csillámok kékesen irizáló flitterekkel
E3 - ékkő hatású, színjátszó, kék flitterek
E4 - apró ezüst csillámok egy kis kék csillogással
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brillbird gel&lac
gel&lac starter kit- gel&lac alapkészlet

UV lámpa 9W

Bond Gel Top Mani Epres körömágy
5ml
Gel&Lac
ápoló olaj
8ml

Gel&Lac
5ml
Cleaner
50ml

Szálmentes törlő

Nail Prep
15ml

Primer 1.
15ml

Primer 2.
15ml

Portalanító kefe

Gel&Lac

Gel&Lac

Gel&Lac

Finoman nőies csomagolásával, professzionális géllakozáshoz összeállított tartalmával a Gel&Lac-ozni vágyók tökéletes választása. Valóban az összes szükséges, profi
kellékkel és 5 trendszínnel a dobozban!

Profi bőrfeltoló-kaparó

Reszelő Soft 180/180
Gel&Lac
Reszelő 100/180

Brill buffer

Narancsfa pálca

Gel&Lac

Több, mint

A készlet értéke 29.840,helyett mindössze:
23.870,-

20%

kedvezménnyel

SOFT TOUCH GEL&LAC
Az egyedülálló BrillBird Soft Touch Gel&Lac egyetlen rétegben fed, és 3 perc köttetés után különlegesen selymes tapintásúvá, matt fényűvé változik. Az új fejlesztésnek köszönhetően a felület nem fényesedik vissza, így sokáig élvezhető a különleges hatású Soft Touch Gel&Lac köröm.
Ez más mint a matt effekt! Próbáld ki! Érintsd meg!

5ml – 2.380,-

1

5

2

6

3

4

7

8

A köröm a Soft Touch Gel&Lac
9-es színnel készült

BB Tipp:
Természetes körömnél Bond Gel-re, a Zselé és Professional Gel&Lac termékek esetén a még ragacsos rétegre fel lehet kenni a Soft Touch Gel&Lac-ot. Fényesre kötő
termékeink (Brush&Go Zselé és Brush&Go Gel&Lac, stb.) és a porcelán esetében a
mattított felületre kell felvinni a Soft Touch Gel&Lac-ot.

A legkülönlegesebb,
legGyengédebb, szatén
érintésű körmökért!
Próbáld ki díszítésre is!

9

10

11

12

Elegáns papírdobozban!
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bb gel&lac alapkészlet
BB gel&lac készletek

8.550,(1.710,-/db)

5x5ml minden készletben.

új FRENCH gel&lac kit
A vendégek kedvencét - a francia Gel&Lac körmöket - könnyedén
elkészítheted új készletünkkel, mely mindent tartalmaz, amire
szükséged lesz. Bond Gellel totál biztos alapot készíthetsz, majd
a vendég igényének megfelelően a fehér véget kombinálhatod
akár egy rózsaszínes akár egy nude cover színnel, végül a nagyon
fényes Gel&Lac Top-pal tartós fényt biztosíthatsz a körmöknek.

25%
kedvezmény

PARTY LOVE készlet
Party Love készletünkben megtalálhatod a tavasz-nyár slágerszíneit: a barackot, a korallpirosat, a smaragdot egy igazán dögös
bordót, valamint egy csillámos zselés lakkot, mellyel bármely szín
felületének extra csillogást kölcsönözhetsz.

új!

TOP

bond

Gel&Lac Top

Bond Gel

C27
nude cover

C28
cover pink

B6

63

B9

64

65

metal chic készlet

silk love készlet

Metál hatású színek a feltűnő elegancia kedvelőinek. Négy sötétebb trendszín a visszafogott eleganciáért és egy feltűnő, élénkebb árnyalat az extravagáns megjelenésért. Vásárold meg kedvezményesen készletben!

Lágy selyemhatás és finom csillogás házasságából született meg a
kollekció, melyben öt finoman csillámos, bársonyos szín található.

s19

72

C12
fehér

s20

s21

s22

s23

c50

s10

s11

s13

s14

BRILLBIRD GEL&LAC
scrub - just scrub&go!
Az előkészítés forradalma természetes körmökre!
A SCRUB alkalmas arra, hogy a mattítást és az előkészítő folyadékokat helyettesítse Gel&Lac, Brush&Go Gel&Lac és körömlakk
használata előtt.
SZUPER GAZDASÁGOS!
Egyetlen, SCRUB-bal átitatott szálmentes törlővel 5 köröm elkészíthető. Utána már semmi más dolgod nincs, csak felkenni a színt!

sbs
Gel&Lac
mattítás
nail prep
primer
Bond Gel
2x szín
fény
fixálás

scrub&go
mattít,
zsírtalanít,
tökéletes
tapadást
biztosít!

sbs
brush&go
gellac

mattítás
nail prep
szín

30ml – 480,118ml – 1.500,-
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leoldható ecsetes zselék

MANI GEL –
CLEAR
MANIKŰR ZSELÉ

Átlátszó saját köröm
erősítő
A saját köröm mozgását rugalmasan átvenni képes, jól
tapadó átlátszó zselé. A módosított nagy molekulastruktúrába az Acryl Remover be tud hatolni, így az anyag kíméletesen – reszelés nélkül – leoldható.
Előnyei:
- egyszerűen és tartósan lehet vele
a saját körmöt erősíteni, védeni
- nagy rugalmasságú, erős tapadású
- ideális GEL&LAC-ok alá és
vékony körmökre
Kötésidő: 3 perc

PINK

MILKY

PINK MILKY

MANI GEL
PINK ÉS MILKY

MANIKŰR ZSELÉ
Átlátszó
rózsaszín és
tejes pink

A Mani Gel Clear színezett változatai, rózsaüveg színben
és a hibákat kissé elfedő tejes rózsaszínben.
Előnyei:
- ugyanaz a rugalmasság és tapadás,
élénkebb élettel teli színekben
- divatos NUDE hatás
- egészségesnek ható, rózsaszín körömágy
Kötésidő: 3 perc
74

15ml – 2.980,-

15ml – 2.980,-

TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

TOP

TOP MANI GEL

Átlátszó

OLDHATÓ FÉNYZSELÉ

A saját köröm mozgását rugalmasan átvenni képes, jól tapadó, fényzselé. A módosított nagy molekulastruktúrába
az Acryl Remover be tud hatolni, így az anyag kíméletesen
– reszelés nélkül – leoldható.
Előnyei:
- magas fényt ad a körmöknek
- nagy rugalmasság és kopásállóság
- ideális GEL&LAC-ok és MANI GEL-ek fölé

Kötésidő: 3 perc

15ml – 2.980,-

75

brillbird gel&lac
black & white art gel&lac
Koromfekete és vakítóan hófehér vékonyecsetes díszítő Gel&Lac,
melynek segítségével rendkívül egyszerűen készíthetőek akár bonyolultabb, látványos minták Gel&Lac körmök felületén.
Minden eddiginél erősebb,
határozottabb vonalak

5ml – 2.290-

megújult!

ART1

SOAK OFF FOIL
LEOLDÓ FÓLIA

acryl remover kíméletes
leoldás

acryl remover
tip- és gel&lac
oldó

Porcelán, Mani Gel és Gel&Lac leoldásához fejlesztve. Nagyon hatékony,
mert az alumíniumba ragasztott vattabetét pontosan a körömre fekszik,
így a köröm folyamatosan érintkezik
az Acryl Remover oldó folyadékkal.
Gazdaságos, mert csak a köröm feletti
részre kerül az oldószer.

Lanolin tartalmú, erős leoldófolyadékunk segítségével könnyedén
leoldhatod a Gel&Lac és porcelán
körmöket, közben mégis hidratálva
a bőrt, így az nem szárad ki, nem fehéredik ki.

Rendkívül hatékony a Gel&Lac körmök, porcelán oldására és a nehezen oldható lakkokhoz. Finom
orgona illatával, bőrtápláló glicerin
és B5-vitamin tartalmával pedig a
vendégek kedvence lesz.

100 db-os nagy,
szalon csomagolásban
2.580,-/100db-os box
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ART2

100ml – 990,400ml – 2.900,-

Finom, intenzív orgona illattal!
500ml – 1.350,-

Brillbird

építő
porcelánok
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építő porcelánok - európa- és olimpiai bajnok pocelánja

clear powder

PINK POWDER

A szép, tiszta munka elengedhetetlen kelléke ez a clear (átlátszó) szín. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes állagú, jól és
sokáig alakítható, formázható. Közepes kötési idejű.

Enyhén fedő, szép rózsaszín por. A Cover Pink felett/mögött
a lenövés láthatatlanná tételére (szín elmosásra) alkalmas.
Versenyekhez is ajánlott. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes
állagú.

Előnyei:
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

Előnyei:
- ideális szín a Cover fölé
- az enyhe körömhibákat elfedi
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

átlátszó építő por

RÓZSASZÍN ÉPÍTŐ POR

30ml – 2.550,140ml – 6.590,-

30ml – 2.550,140ml – 6.590,-

GLASSY PINK POWDER COVER PINK POWDER
RÓZSAÜVEG színű építő por

FEDŐ RÓZSASZÍN POR
Rózsaszínesebb bőrhöz

Üvegszerűen átlátszó rózsaszín por. Kiemelkedően szép tisztaság és színhatás jellemzi. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes
állagú. Közepes kötési idejű.

Nagyon természetes, egészséges körömágy színt nyújtó, rendkívül jól fedő körömágyhosszabbító por. Sokszorosan őrölt,
selymes-krémes állagú, jól és sokáig alakítható, formázható.
Közepes kötési idejű.

Előnyei:
- szép tisztaság és színhatás
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be
- versenyre is ajánlott

Előnyei:
- teljes fedést biztosít
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
-+ hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-
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vásárlók
kedvence

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-

építő porcelánok - európa- és olimpiai bajnok pocelánja

új nude cover
builder
Hatalmas sikerrel mutatkozott be Nude Builder Gel építő zselénk, melybe szinte minden körmös azonnal beleszeretett.
Igazán természetes, natúr, bőrszínű porcelánporunk tökéletesen alkalmas a manapság rendkívül népszerű természetes
hatású, nude körmök megépítésére, de tökéletes választás
természetes körömágyhosszabbító színnek is.
Előnyei:
- igazán természetes hatású szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be
30ml – 2.550,140ml – 6.590,-

a nude builder
színt
megtalálod
zselében is!
új!

A körömágy az új Nude Cover Builder építő porcelánnal készült

NUDE

A köröm az új Nude Cover Builder porcelánporral készült

új!

nude
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építő porcelánok - európa- és olimpiai bajnok pocelánja
BRILL

A körömágy-hosszabbítás az új Cover Pink Brill porcelánporral készült

új!

új Cover Pink Brill
Powder brilliáns csillogás

Legnépszerűbb körömágyhosszabbító színünk a Cover Pink
most már szirázóan csillogó változatban is kapható. Ultrafinomra őrölt apró, hófehér csillámok adnak igazán különleges hatást
a BrillBird legújabb porcelán körömágy-hosszabbító színének.
Segítségével könnyedén elkészítheted a manapság annyira
népszerű nude körmöket, egy kis csillogással egyedivé téve.
Vendégeid garantáltan beleszeretnek, ha egyszer elkészíted
nekik.
Előnyei:
- nagyon szép, csillogó, természetes szín
- jól tapad, könnyen terül
- rugalmas, nehezebben törik
30ml – 2.550,- hidegben sem cukrosodik be
140ml – 6.590,-

TAN

COVER PINK TAN
FEDŐ RÓZSASZÍN POR
Barnább bőrhöz

Természetesebb hatású napbarnított bőrszínhez ajánlott körömágyhosszabbító porcelán por. Selymes-krémes állagának
köszönhetően rendkívül könnyű vele dolgozni, jól és sokáig
formázható, közepes kötési idejű.

HÓFEHÉR ÉPÍTŐ POR

Hófehér, aprószemcsés, erősen pigmentált, így foltmentesen
teríthető francia fehér por. Sokszorosan őrölt, selymes-krémes
állagú, jól és sokáig alakítható, formázható. Közepes kötési
idejű.
Előnyei:
- világító fehér szín
- folt- és árnyékmentesen teríthető
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- versenyre is ajánlott

Előnyei:
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-
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WHITE POWDER

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-

építő porcelánok - európa- és olimpiai bajnok pocelánja
turbo pink

BB Turbo Pink
Powder
A profik gyorsabb munkatempójához kifejlesztett extra krémes állagú, könnyen kezelhető, jól tapadó, enyhén fedő, rugalmas, szép rózsaszín por. A Cover Pink mögött a lenövés
láthatatlanná tételére, a szín elmosására alkalmas.
Előnyei:
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

A képen látható köröm Turbo Pink Powder-rel készült

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-

uv
protector

UV elleni védőlakk

A porcelán körmök tetejére kenve védi a körmöket a nap és szolárium sárgító hatásától. Különösen jól használható akrilfestékkel
díszített porcelán köröm bevonására, porcelán díszítések alá.
15ml – 990,-

turbo clear

BB Turbo clear
Powder
A profik gyorsabb munkatempójához kifejlesztett extra krémes állagú, jól formázható por, amely a szép, tiszta munka
elengedhetetlen kelléke.
Előnyei:
- nagyon könnyű vele dolgozni
- jól tapad és finoman terül
- rugalmas, nehezebben törik
- hidegben sem cukrosodik be

30ml – 2.550,140 ml – 6.590,-
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liquid és leoldás

ultimate
LIQUID

ULTIMATE PORCELÁN
FOLYADÉK

uv LIQUID

Uv fényre kötő
szagtalan
porcelán folyadék

A BrillBird porcelán porok tökéletes
felvitelét biztosító, plaszticizáló hatású likvid. Közepes kötési idejű, teljesen sárgulásmentes.
Előnyei:
- rugalmasítja, képlékenyíti,
könnyebben bedolgozhatóvá 		
teszi a porokat
- erős tapadású
- intenzív sárgulásgátlóval
ellátott

A BrillBird UV Liquid előnye, hogy szagtalan, kíválóan alkalmas
kezdő műkörmösök számára, hiszen bármeddig alakítható, csak
az UV lámpában köt meg.
Felületén vékony, ragacsos réteg képződik, így lassabban lehet
vele dolgozni, mint a hagyományos Liquiddel.
50ml – 2.550,100ml – 3.980,400ml – 9.980,-

50ml – 2.550,100ml – 3.980,400ml – 9.980,-

már
gazdaságos
nagy
kiszerelésben
is!

ACRYL
REMOVER
PORCELÁN OLDÓ

acryl remover

tip- és gel&lac oldó
Az erős leoldó folyadékba hidratáló Lanolin is került, hogy ne
szárítsa annyira oldás közben a bőrt, és az ne fehéredjen ki.
Ideális Gel&Lac és Brush&Go Gel&Lac leoldásához is!

Rendkívül hatékony a Gel&Lac körmök, porcelán oldására és a
nehezen oldható lakkokhoz. Finom orgona illatával, bőrtápláló
glicerin és B5-vitamin tartalmával pedig a vendégek kedvence
lesz.

Finom, intenzív orgona illattal!
100ml – 990,400ml – 2.900,-
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500ml – 1.350,-

építő porcelán

porcelán készlet

Európa- és Olimpia
Bajnoki alapanyag
tesztkészletben

Porcelán technikai
képzéseinket
keresd
új továbbképzési
katalógusunkban!

Porcelán tesztkészletünket elsősorban olyan kezdő, illetve
gyakorlattal rendelkező szakemberek számára állítottuk össze,
akik még nem tapasztalták meg a BrillBird porcelánporok által
biztosított tökéletes körömépítés lehetőségét. Porcelánporaink
alapvető jellemzője, hogy sokszorosan őrölt, selymes-krémes
állaguknak köszönhetően rendkívül jól, könnyedén és sokáig
alakíthatóak, formázhatóak. Színintenzitásuknak és magas minőségüknek, megbízhatóságuknak köszönhetően akár a mindennapi szalonmunkában, akár versenyeken a siker zálogai
lehetnek.
Tartalma: Clear Powder 5ml, White Powder 5ml, Cover Pink
Powder 5ml, Ultimate Liquid 20ml, BB duplaszárnyú sablon
minta
A készlet értéke: 3 900,Ára csak: 2 900,-
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építő porcelán
acrylic basic kit - porcelán alapkészlet

Nail Prep
15ml

Primer 1. Primer 2.
15ml
15ml

Clear Powder
30ml

White Powder
30ml

Cover Pink
Powder 30ml

Színes porcelán
10ml

Reszelő 180/180
Csodafény polír - 3db.
Reszelő 150/150
Epres körömágy
ápoló olaj
8ml

Elegáns dizájnjával rögtön magára
vonzza a tekintetet új kezdőkészletünk, tartalma és alapanyagainak minősége pedig a legprofibbakkat is lenyűgözi. 3 divatszín a csomagban!
A készlet értéke 28.920,helyett mindössze:
23.150,-

Liquid
50ml

Reszelő 100/100
Porcelán finomító buffer 220/280

Liquid tartó
tégely

Színes porcelán

Sablon - 30db

Színes porcelán

6-os porcelán ecset
Profi bőrfeltoló-kaparó

Portalanító kefe

Színes porcelán

Közel

20%

kedvezménnyel

LIQUID TARTÓ
FEDŐ NÉLKÜL
Nyolcszögletű üveg

LIQUID TARTÓ
FEDŐVEL
360,-

tüskés tip oldó

LiQUid tARTÓ PROFI

A tégelyben lévő lamellákhoz
dörzsölve a körmöt hatékonyabban oldható le a porcelán és a
Gel&Lac. Ujjankénti oldásra.

Elegáns, kettős falú (hőszigetelő)
porcelán anyagú likvid tároló. A
szagmentes zárást finom parafadugó biztosítja.

60ml – 1.450,-

1.990,-

SOAK OFF FOIL LEOLDÓ fÓLIA

ÁZTATÓ
GYŰSZŰ
Az Acryl Removert beletöltve a
körmöt koncentráltabban éri az
oldószer és sokkal anyagtakarékosabban lehet vele dolgozni,
amellett, hogy kényelmes is a
használata. Ügyelni kell, hogy ha
nincs teli a gyűszű, a vendég úgy
tartsa az ujját, hogy a körme a folyadékba érjen.
1db – 290,10db – 2.180,-
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790,-

Porcelán, Mani Gel és Gel&Lac leoldásához fejlesztve.
Nagyon hatékony, mert az alumíniumba ragasztott vattabetét pontosan a körömre fekszik, így a köröm folyamatosan érintkezik az Acryl Remover oldó folyadékkal.
Gazdaságos, mert csak a köröm feletti részre kerül az
oldószer.

100 db-os nagy,
szalon csomagolásban
2.580,-/100db-os box

színes porcelán
brillbird 3d color színes porok
Nagyon jó minőségű, intenzív színű, 3 dimenziós díszítésekhez ideális színes porok, amelyeknek
színei, csillogási módjai a körmös világ legnépszerűbb trendjei alapján lettek válogatva.
10ml – 1.650,-

C01

C10

C19

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C33

C34

C35

C36

C42
neonsárga

C43
lazac

C44
napsárga

C45
terrakotta

C50
gyöngyfehér

C51
vanília

C53

C54

C55

C60

C61

C62

C28

C29

C30

C37

C38

C39

C40
neonpiros

C46
bronz

C47
petrolkék

C48
éjfekete

C49
üvegrózsa

C56

C57

C58

C65

C66

Higanyszerű hatás Higanyszerű hatás Higanyszerű hatás

C31

C59

C32

C41
neonnarancs

C63

C18

C64

C67
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színes porcelánok
BrillBird 3D PAINT színes festő porok
Különleges eljárással mikroszemcsésre őrölt porok, megtöbbszörözött pigment tartalommal.
Rendkívüli színintenzitásuknak köszönhetően nem csak három, hanem két dimenzióban, nagyon vékonyan is lehet velük díszíteni, mivel vékonyan is tökéletesen fednek. Használatukkor
különleges érzést, élményt nyújt a krémpúderszerű, „kezes” viselkedésük.
10ml – 1.750,-

P01

P09

P17

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P18

P19

BrillBird DIAMOND színes porok
Vakító gyémánt fényű, apró szikrákat szóró finom, elegáns porok, makulátlan fedőképességgel.
10ml – 1.650,-
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D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D21

D22

D25

D26

D27

D29

D30

D20

D28

D23

D24

színes porcelánok
BB THERMO COLOR színes porok
31°C fokon színt váltó porok. A szabadszél színe, de pl. kézmosásnál az egész köröm színe változik.
10ml – 1.850,köröm-ágyon
szabad
szélen
T01

T02

T03

T04

BB FROSTY NEON POROK

A zúzmarás csillogás és a neon színek intenzív vibráló pigmentjének ötvözete.

F01
sárga

F02
mandarin

F03
pink

F04
harangvirág

10ml – 1.650,-

F05
kék

COLORS FOR DECORATION - liquid színező
Üveghatás eléréséhez csupán néhány cseppre van szükség ezekből az intenzív színező anyagokból és Ti is üveghatású
porcelán körmökkel bűvölhetitek el vendégeiteket, akárcsak Podoba Anita, aki a türkiz cseppel készítette ezt a káprázatos
körmöt. Négyféle színben kapható: Black-fekete, Violet-lila, Turquoise-türkiz és Red-piros.

A képen látható köröm a
Türkiz színező cseppel készült.

8ml – 650,-

Színes porcelános
díszítő képzéseinket
keresd új
továbbképzési
katalógusunkban!

OKTATÁSI KATALÓGUS 2015
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bb színes porcelán készletek

Elegant

party shine

Acryl Powder Kit -

Acryl Powder Kit -

Elegancia felsőfokon

feltűnő csillogás

Porcelánimádók figyelem! Elegant készletünket a hölgyek
kedvenc, csajos, apró, szikrázó csillámokkal díszített színeiből
állítottuk össze. Gyémánt fényben csillogó piros, orgonalila,
babarózsaszín, rózsaszín és csillámos hófehér színek egyetlen
készletben!

Hihetetlenül csillogó, nagyon jól fedő porcelánporok válogatott
színei a partik, fesztiválok legfényesebben csillogó körmeihez.
A készletben megtaláljátok a Frosty Neon - selymesen csillámló
mandarin, pink, harangvirág-lila és kék színeket, valamint egy
gyönyörű terrakotta színt.

5x5ml

5x5ml

4.900,- / készlet

4.900,- / készlet

(csak 980,- /db)

D03
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D04

(csak 980,- /db)

D06

C49

C50

F02

F03

F04

F05

C45

bb színes porcelán készletek

summer classics

Acryl Powder Kit -

coffee love

Acryl Powder Kit -

vidám nyári színek

kávészínek egy készletben

Porcelán készletünket a legnépszerűbb, a körmösök által
leggyakrabban választott nyári színekből állítottuk össze.
Természetesen a vendégek tavasszal és ősszel is szívesen
viselik a nude-természetes bézs, csillámos babarózsaszín, lila,
csillámos fehér és vörös színeket.

Cappuccino, forró csoki, vanília - ki ne vágyna ezekre a színekre, melyek melegséget árasztanak bármely reggelen. Öt
gyönyörű, igazán elegáns, hihetetlenül csillogó színt tartalmazó készletünk elengedhetetlen kelléke a manapság oly’
népszerű nude, illetve visszafogott barnás színeket előtérbe
helyező trendnek. A Coffee Love „ékszerdoboz” híresen szép
és kiválóan kezelhető porai 5ml-es kiszerelésben rendkívül
kedvező áron érhetők el.

5x5ml

5x5ml

4.900,- / készlet

4.900,- / készlet

(csak 980,- /db)

(csak 980,- /db)

C06

C10

C14

C16

C18

D9

D10

D14

D15

D8
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one movement
ONE MOVEMENT Egy mozdulat akrilfestékek
Egy mozdulat technikához és hagyományos akrilfestékes díszítéshez is. Eddig elképzelhetetlen mennyiségű pigment-tartalommal, harmat-vékonyan is kitűnő fedőképességgel, krémesebb állaggal, lassabb száradási idővel.
8ml – 650,-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
Metál arany

49.
Metál ezüst

ONE MOVEMENT thermo
szabadszél

körömágy

8ml – 650,-

34

35

36

37

ONE MOVEMENT neon

8ml – 650,-

Krémes állagú akrilfestékek vadító NEON színekben!

38
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39

40

41

42

aquarell
aquarell krémfestékEK

A legmagasabb, festőművészek igényeit is kielégítő, minőségi elvárásoknak megfelelő aquarell krémfestékek. Abban különböznek más aquarell festékektől, hogy – kisebb vízfelhasználás mellett dolgozva – sokkal élettel telibb színintenzitást és
fényt érhetünk el velük. Praktikus, beszáradás-gátló, csőrös, krém-tubus kiszerelésben.
8ml – 890,-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

thermo

A BrillBird magas minőségű és színintenzitású, élettel teli, krémes aquarell festékei.
szabadszél

8ml – 980,-

körömágy
30

31

32
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aquarell
VELVET – selyem-metál
A vizes bázisú festék a tubusban kicsapódhat, de a benne
lévő golyó segítségével könnyen felrázható. Ügyelni kell,
hogy a golyó ne zárja el a kimeneti nyílást. Selyem-metál hatású, enyhe fénnyel, fémesen csillogó festék a különleges és
elegáns díszítésekhez.
8ml – 980,-

21

22

23

24

25

26

27

28

29

aqua-art aquarell – új dimenzió a festészetben
BB Aqua-Art – a név, ami megváltoztatja az aquarellezést... Teljesen új összetételű, minden eddiginél magasabb pigment
tartalmú, kiváló színintenzitású, káprázatos aquarell színek a díszítések szerelmeseinek. A festékben található fényálló
mikro-pigmentek egyenletes eloszlásának köszönhetően a legfinomabb színárnyalatokat is könnyedén kialakíthatjátok, a
színeket könnyedén összemoshatjátok, így igazán egyedi, kiemelkedően művészi alkotásokkal kápráztathatjátok el vendégeiteket.
A különbség nagyon érezhető...
5ml – 980,-

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A14

A15

A16

A17

Podoba Anita
első számú
választása!
Aquarell
még sosem volt
ilyen élénk!

A18

A képen látható köröm az A17-es és az A7-es Aqua-Art
Aquarell-el készült

A13

Egymozdulat és
aquarell
képzéseinket
Podoba Anitával
lásd a továbbképzési
katalógusunkban!
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brillbird körömlakkok

brillbird
körömlakkok

dekor KÖRÖMLAKKOK

Magas minőségű, tartós lakkok, pazar, divatos színekben. A kézreálló kupak és a
finom, sűrű ecset az egyenletes, csíkozásmentes, pontos lakkozást segítik.
5ml – 390,15ml – 930,-

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28
szürke

C29
rózsa

C30
kapuccsínó

C31
sötét rubin

C32
indigókék

icecream színek
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A képen látható köröm a C54-es körömlakkal készült

brillbird körömlakkok

C33
mandarin

C34
harangvirág

C35
tűzpiros

C36
orgona

C37

C38

C39

C41

C42

C43

C44

C45

C46

C47

C49

C50

C51

C52

C53

C54

C55

C40

C48

brill SZÍNEK

Káprázatos, speciális csillogásokkal.
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5ml – 550,15ml – 1.400,-

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B07

brillbird körömlakkok

effekt színek

új miracle körömlakkok

Összeválogattuk Neked az azonos színben kapható BB körömlakkokat és Gel&Lac-okat. Hogy a kedvenc színeidet
mindkét anyag-típusban megszerezhesd. Sőt már ezek a
lakkszínek is elérhetők „LONG CAP” 5ml-es változatban.

Sosem látott, különleges színjátszó effektjével minden szögből egy újabb arcát mutatja a BB Miracle körömlakk család 4
új színe. Egy üveg varázslat, BrillBird minőségben!
5ml – 550,15ml – 1.400,-

5ml – 550,15ml – 1.400,Használd
bármelyik szín
felületén!
M1

Csillámos
vagy gyöngyház
hatás!

E1

M2

M3

M4

F03

F04

Francia színek

F01

E2

lakkhigító
Hogy a hosszabb használat során besűrűsödött lakkjaidat újra „bevethesd”, használd a BrillBird lakkhígítóját.

50ml – 990,-

F02

nail polish remover
körömlakk lemosó
Elbűvölően nőies gyöngyvirág illatával, bőrtápláló glicerinnel és
B5-vitaminnal dúsított összetevőjével a szalonok és körömlakk-kedvelők tökéletes választása.
500ml – 1.150,-
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TRANSZFERFÓLIA ZSELÉ

1

brillbird brill lila ecsetek

Az ecsetek szőre, formája hosszú teszteléseket követően lett kiválasztva, elkészítésük pedig különös precizitással történik.
A nyelek extravagáns, csillogó dizájnja pedig a mindennapi munka egyik kedvenc eszközévé teszi őket.

zselés építő ecsetek

új!

Smile Line - természetes szőrű, zselés ecset

A tökéletesen éles mosolyvonalért! Vastagon, ívesen végződő, természetes szőrből készült ecset a tökéletes
mosolyvonal kialakításához zselés építésnél.
2.550,-

Gel 3 zselés ferde szőrű ecset

Fehér véghez és csillámos díszítéshez.

1.880,-
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BrillBird BRILL lila ecsetek
Gel 4 zselés ecset
Fehér vég építéshez, díszítéshez.

1.980,-

Gel 6 zselés ecset
Profi zselés építéshez.

1.980,-

Gel Hard ecset

Nagyobb felületű, keményebb ecset, sűrű zselékhez.

2.550,-

zselés díszítő ecsetek
Shadow Gel ecset

Speciális műszőrből készült díszítő ecset, főként a minták tökéletes és gyors árnyékolásához fejlesztve. Zselés és Gel&Lac
anyagokhoz.
1.850,-

0 díszítő ecset

Vékony heggyel.

1.650,-

One Movement Egy mozdulat díszítő ecsetek
“One Movement” Egy mozdulat ecsetek – Ehhez a nagyszerű, látványos és gyors technikához fejlesztett, pontosan végződő,
beszáradásra kevésbé hajlamos szőranyagú ecsetek.

új!

One Movement 3. ecset

A pontosabb festéshez és apróbb mintákhoz fejlesztett kisebb heggyel. Szalonmunkában tökéletes választás!
1.650,-

One Movement 1. Ferde végű
1.980,-

One Movement 2. Egyenes vegű

2.350,-
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BrillBird BRILL fekete ecsetek
Magas minőségű állati szőrből készült ecsetek. A készítésüknél először a szőröket átválogatják, majd pontos illesztéssel –
figyelve az irányokra és a hegyes csúcsban való végződésre – készülnek el. Építésnél és díszítésnél is nagyon pontosan lehet
velük dolgozni, és az anyagok (likvid, zselé, akrilfesték) felvételét szabályozni.

porcelán építő ecsetek
Acryl porcelán építő ecset

A profik porcelán építő ecsete.

3.880,-

AcryLux ecset

Igazán vastag, tökéletes pontban végződő kiváló minőségű állati szőrből készült porcelán építő ecset.

4.950,-

díszítő ecsetek
Shadow Pro ecset

Nemes állati szőrből készült díszítő ecset, főként a minták tökéletes és gyors árnyékolásához fejlesztve. Porcelán, akrilfesték
és aquarell anyagokhoz.
2.350,-

AcrylArt porcelán díszítő ecset

Porcelán díszítő ecset művészi díszítésekhez szükséges precíz heggyel.

2.550,-

3D Art ecset

Nagyobb mintákhoz hangolt, erős, minőségi természetes-szőr ecset.

2.550,-

Artist díszítő ecset

Művészi akrilfestékes díszítésekhez.

2.350,-

Line díszítő ecset

Akrilfestékes és Paint festő zselés finom részletekhez.

2.350,-

Paint díszítő ecset

Nagyon puha szőrű festő ecset.

2.350,-

Aqua-art díszítő ecset

Speciális szürke szőrrel, a profi szín-elmosáshoz.
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1.980,-

BrillBird BRILL ecsetek
BB X1, X2 és X3 ECSETEK
Az eXpress gyors díszítő technikához és a Zhostovo-technikához fejlesztett ecsetek. X1 az apró, finom részletek megfestéséhez, kitörléséhez. X2 a normál mintákhoz, színek kimosásához. X3 az alapokhoz, nagyobb részletekhez, gyors munkához.

1.150,-

1.250,-

1.450,-
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PLASZTIK NYELŰ ECSETEK
új!

Vastag porcelán építő ecset 6-os és 8-as méretben - Fekete

Tökéletes választás, ha vastag, nagy likvidfelvevő képességgel rendelkező építőecsetet keresel kedvező
áron. Tanulóknak, porcelánnal próbálkozóknak különösen ajánljuk!
2.950,-

1.980,-

új!
új!

Vékony hegyű díszítő ecset - Fekete

Mesterséges szálakból készült, pontosan végződő, vékony hegyével könnyedén húzhatunk lendületes vonalakat zselés és akril díszítésnél.

1.170,-

Porcelán díszítő ecset - Fekete

Kedvező árú, de kiváló minőségű, természetes szőrből készült díszítő ecset, kifejezetten porcelán díszítésekhez.

1.980,-

6-os zselés ecset
Átlátszó nyéllel (a nyél vége tégelyek belső kupakjának felnyitásához kiképezve).

1.450,-

4-es zselés ecset

Átlátszó nyéllel.

1.250,-

Legyező ecset

Színátmenethez.

1.550,-

Ferde szőrű díszítő ecset
Díszítéshez, mosolyvonalhoz.

Közepes díszítő ecset

Hosszú díszítő ecset

Rövid díszítő ecset
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1.270,-

1.220,-

1.320,-

1.170,-

Körmökhöz fejlesztett profi fém eszközök
rozsdamentes acélból
C-ív hajlító csipesz –

1.980,-

Profi bőrfeltoló-kaparó –

1.990,-

Speciális díszítő tű és pontozó – 1.990,-

Keverő spatula - flexibilis –

1.990,-

Gyémántporos reszelő, Solingen – kicsi 650,-; nagy 990,-

Gyémántporos reszelő, Solingen – kicsi 650,-; nagy 990,-

új!

professzionális c-ív tartó csipesz
Fémből készült, profi csipesz, mely kialakításának köszönhetően tökéletes ívben, éppen a megfelelő erővel tarja meg a meghajlított körmöt. Versenyzőknek, de szalonmunkához is ideális, kompakt méretének köszönhetően könnyen elfér a legkisebb UV és LED lámpákban is.
490,-

Profi BB KÖRÖMVAGó
olló
fecskefarkú, rozsdamentes

“Easy” Tipvágó –

Ívelt fejű és íves vágóélű könny
tett tipvágó, ami nem lapítja
össze a tipet.
2.250,-

2.300,-

Profi BB bőrvágó olló
fecskefarkú, rozsdamentes

Hernyórugós
körömcsípő

Profi körömvágó olló,
rozsdamentes

Köröm és kutikula
eltávolító csipesz

2.250,-

2.050,-

2.930,-

1.350,-

Profi bőrvágó olló,
fecskefarkú, rozsdamentes

2.860,-

Eldobható szikék
a legnépszerűbb
méretekben (15,
20, 21, 22, 23)

50,- /db
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sablonok & tipek

brillbird Long sablon

BB duplaszárnyú sablon

A BrillBird duplaszárnyú sablonjával megegyezően kiemelkedő minőségű, ám annál jóval nagyobb hosszúságú
és különleges formájú, új generációs sablon, akár párhuzamos, akár összetartó új körömformákhoz (Stiletto, Long
Pipe, Edge…) kifejlesztve. 100% garancia: USA gyártmány,
BrillBird minőség.

A BrillBird duplaszárnyú sablon teljesen új, ideális formájával, hátsó rögzítő szárnyaival és biztos, elmozdulás-mentes tartásával vívja ki a profi szalonok és versenyzők
maximális elégedettségét. Az erős ragasztóerő mellett
legfontosabb tulajdonsága, hogy különleges merevsége
miatt – a speciálisan rétegezett papírnak köszönhetően
– az ívét tökéletesen megtartja; nem lapul le, és nem is
rúgja ki magát. Az USA-ban készül.

30db – 490,250db – 3.450,-

30db – 490,250db – 3.450,-

sablon adagoló
A széles BB duplaszárnyú sablon tárolásához, adagolásához alkalmas plexi sablon adagoló.
Előnyei:
- gyorsabb sablonkezelés
- helytakarékos
1.950,-
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MANI TIP
SZIMPLA
FEHÉR
MANIKŰR TIP

MANI TIP
DUPLA
SEGÉD-TIPES
FEHÉR

Tökéletesen szabályos mosolyvonalú hófehér francia
vég készíthető vele nagyon
gyorsan.

A segédtipnek köszönhetően nagyobb szorítóerő,
tisztább munka, vékonyabb réteg jellemzik.

140 db/box – 1.950,-

140 db/box – 2.950,-

tipek
BRILLBIRD TIPEK
Közkedvelt tip-formák és színek. Rugalmasságuk, különleges anyaguk és pontos gyártásuk teszi őket naggyá.

Clear box

Félkarvaly
box

Francia box

Natural box

100db, 10 méret –
1.850,utántöltő (50db) –
1.100,-

100db, 10 méret –
1.850,utántöltő (50db) –
1.100,-

100db, 10 méret –
1.850,utántöltő (50db) –
1.100,-

100db, 10 méret –
1.750,utántöltő (50db) –
920,-

Edge box

ÓRIÁS TIPEK

A hosszan tartó munkával megépíthető, mégis
rendkívül népszerű Edge forma kedvelőinek életét
egyszerűsítheti le ezeknek a tipeknek a használata.
Kontaktsáv nélküli, rugalmas műanyagból készült,
az Edge építés szabályai szerint megemelt oldalvonalú tipek 100 darabos boxban.

Gyakorláshoz, választható minták
bemutatásához a
vendégnek, portfólióhoz.

100db, 10 méret – 1.990,-

12 darabos stiletto változó
long méretekben, fehér és
clear színben

500,-

Drámai
francia

Félköríves

Drámai hatású
mosolyvonal.
Kontaktsáv nélkül.

Versenyekhez győzteseknek. Ívesebb,
csőformájú tip, ami
rugalmassága miatt
bármilyen körömformához illeszkedik.

100db, 10 méret –
2.650,utántöltő (50db) –
1.520,-

100db, 10 méret –
2.650,utántöltő (50db) –
1.520,-

Brush
on Glue

Vilámgyors, szupererôs ecsetes
ragasztó. Különleges ecsetjének
és sűrűségének
köszönhetően
pontosan lehet
vele dolgozni.
7,5g – 790,-

Nail Glue
Csőrös tip
ragasztó, erős,
gyors.

3g – 290,-

50 darabos karvaly stiletto,
0-s méretben, matt fehér
színben

990,-

50 darabos karvaly stiletto,
0-s méretben, átlátszó
színben

990,-

Óriás kocka tip

10db/500,-
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reszelők
BRILL íves-egyenes zebra reszelők

A 4 féle érdességű BrillBird íves-egyenes zebra reszelőn látható BRILL jelzés nem véletlen: ezeknek a reszelőknek a speciális szemcséi
úgy hasítják az alapanyagot, mintha apró briliáns drágakövek lennének. Ráadásul ezt nem csak az első néhány használatkor teszik:
hosszantartó igénybevételt követően is megdöbbentően hatékonyak maradnak. Sok izom-energiát és költséget spórolhatunk velük.

Brill File #100/100, durva
390,-

Brill File #100/180, kombinált
390,-

Brill File #150/150, közepes
390,-

Brill File #180/180, finom

390,-

Soft reszelő, bolyhozáshoz és
finomabb reszeléshez kifejlesztett, japán
papíros professzionális reszelő.
330,-

Egyenes fehér, durva, zöld
logó #80/100

260,-

Csepp alakú, bolyhozáshoz #180/180
260,-

Egyenes fehér, kombinált, piros
logó #100/180

260,-

Egyenes fekete, kombinált, nem
maszatol #100/180
230,-

Egyenes fehér, finom, pink logó
#150/180
260,-

Vékony fa, manikűrhöz, keskeny
helyekhez
160,-

BB porcelán finomító buffer –

Finom #220/280, íves-egyenes praktikus forma.
Finomabb, BB tartóssággal.
670,-

Porcelán finomító minőségi buffer,

erősebb, tartósabb #100/180
670,-
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BB Tipp: Tökéletesen alkalmas zselé-, illetve
porcelán köröm felületének finomítására.

reszelők
Leopárd mintás,

manikűrhöz #180/240
260,-

Vastag polírozó, 3 érdesség
410,-

Szarvasbőr polírozó

920,-

Csodafény polírozó

360,-

Bufferek narancs (#100/150), lila (#60/100)
és fehér (#120)
250,-

Brill Buffer (Angliában gyártva). Erősebb, tartósabb, puhább szivacsú.
360,-

Praktikus mini BrillBird vendégreszelő,
mely mérete miatt – mindössze 7 cm hosszú – a
kisebb női táskákban is kiválóan elfér. Ajándékozd visszatérő vendégeidnek, így kis ráfordítással örömet szerezhetsz nekik. Ráadásul bármikor
is lesz rá szükség, mindig Te és szalonod jut majd
róla az eszébe!

Csodafény
polírozó
tömb

Vadmacskás ajándék
reszelő #180/szőr
260,-

560,-

90,-/db

Kímélő buffer Gel&Lac-hoz –
Ultrafinom, körömbarát buffer, mely kifejezetten
az összes Gel&Lac felvitele előtti mattításra lett
kifejlesztve. Kíméli, nem sérti fel a természetes
köröm felületét, kizárólag annak fényességét
tompítja.
250,-

lila csodafény polír
A már jól ismert Csodafény
polír kompaktabb változata,
mely vékonyabb, de ugyanolyan tartós. Nagy felületének köszönhetően gyorsan
polírozza a porcelánt vagy a
természetes körmöt. Gyönyörű lila-fehér színben.
360,-

BB Tipp: Első használat előtt a reszelők élét érdemes tompítani, így elkerülhetjük vendégeink bőrének felsértését.
Ehhez egy használt reszelőt használjunk!
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körömápolók

Hardening
basecoat

brill
toPshield

Körömerősítő
alapozó

Lakkvédő
magasfény

Magas kalcium- és vitamin tartalmú lakk, ami a körömhold közelében a körömlemezbe hatolva erősíti
a saját körmöket. Kúraszerűen, pár naponta újra kell
lakkozni vele kiegészítve ezt napi körömbőr olajozással.

Egyrészt kemény, kopás-csökkentő bevonatként védi
a színes körömlakkot, másrészt magas fényt kölcsönöz neki. Segítségével tartósabb, fényesebb lakkozás
érhető el.

15ml – 990,-

15ml – 990,-

RidgeFiller

Barázdakitöltő

MATTE

Brill
topShield
matte –

Matt fedőlakk,
átlátszó alapozó
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Magnézium por tartalmával szépen kitölti a barázdák
mélyedéseit, teljesen simává varázsolva a körmöket.
Eltünteti a körömhibákat és elszíneződéseket is.

Ez a matt hatásúra száradó fedőlakk bármilyen színes
lakkra, színes zselére, porcelánra felkenhető. Megőrzi
az akrilfestékkel díszített porcelán körmök szép matt
felületi hatását, és jöhet rá a 3D díszítés. A színeket és
mintákat nem vátoztatja, élességük megmarad, csak
a fényük tűnik el.

15ml – 990,-

15ml – 1.350,-

körömápolók

no
fungus

Gombaölő folyadék

lac Dry

Lakkszárító

Tolnaftate gombaölő adalékot tartalmazó folyadék, a
körmök gombás fertőzései ellen. Egy cseppnyit dörzsöljünk be a bőrredőkbe és a körömfelületre.

A színes körömlakkra kenve felgyorsítja annak száradását, megelőzve a sérülését. Olaj tartalmával körömbőrre kenve puhítja azt. Körmönként egy cseppnyi
szükséges.

15ml – 1.550,-

15ml – 1.320,-

2 IN 1

Kettő az egyben
alapozó- és
fedőlakk

uv
topcoat

UV fedőlakk

Színes lakk alá, a körömre kenve védi a saját körmöt
az elszíneződéstől és fokozza a színes lakk tapadását.
Fedőlakként pedig fényt ad és védi a színes lakkot.

UV fényre kötő összetevőket is tartalmazó kemény
lakkvédő pajzs. Az UV lámpába kb. 2 percre kell behelyezni (de nem köt meg benne teljesen szárazra).
Tartós védelmet nyújt.

15ml – 990,-

15ml – 1.480,-
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körömápolók
3 illatban!

Cuticle
oil

Tutti Frutti/
FreEsia/
Almond
illatú
vitaminos
bőrolajok

Bőrolaj ceruza Bubble gum
illatalapozó

A körömbőrt puhító, finomító tápláló olaj, mely a
növekedési zónába felszívódva még műköröm alatt
is táplálja a saját körmöt. Körömerősítő kúránál esténként a bőrbe kell masszírozni, utolsó kézmosást
követően. Műköröm készítésnél a vegyi anyagokat
semlegesíti. Megemelt illatanyag tartalma órák
múlva is érezhető. 3 illatban.

Az intenzív sláger illat (Bubble Gum)
ecsetes olaj ceruza formában. A nagy,
széles ecsettel gyorsabban, hatékonyabban lehet bekenni a körömbőrt. A
bőr alá is be lehet vele nyúlni.

15ml – 990,-

4,5ml – 990,-

3 illatban!

körömágy ápoló
parfümolaj

Friss eper, harmatos gyönyvirág és a sütik illatát idéző fahéjas alma illatban készültek a BrillBird legújabb
körömágyápoló olajok. Illatuk olyan tartós, mint egy
parfüm. Az ápoló összetevőket tartalmazó olajban
apró eper, virág, alma díszek úsznak, valamint flitterek, mely játékossá, a vendégek kedvencévé teszi ezt
8ml – 650,a terméket.
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Cuticle
oil pen

körömápolók

BB NAIL KERATIN

PARFUME FOR NAILS

Szuperintenzív körömerősítő szérum négy fő hatóanyaggal, magas aktív hatóanyagtartalommal. A keratin a köröm
fő alkotóeleme, visszapótlásával építhető újjá a köröm. A
Panthenol segít a köröm vízfelvevő képességének növelésében. A protein erős hidratáló hatásával a száraz körömbőrt
puhítja, a körömnek visszaadja természetes szépségét. A
kollagén a körmök erősségét és rugalmasságát adja.
Használat: kúraszerűen, naponta 1-2 alkalommal a körmökbe és a körömbőrbe masszírozva.

Érzéki, nőies illatfelhő a kezeken a körömszalonból kilépve, és még órákkal utána is. Igazi csajos kényeztetés a
vendégnek. Parfümolajon kívül köröm- és bőrápoló, hidratáló összetevőket is tartalmaz.
Használata: a kész körmök kézmosás utáni olajozását követően (esetleg ahelyett) kell a körömbőrre és a köröm
felületére finoman, ujjbeggyel felvinni.

KÖRÖM KERATIN

Körömparfüm

5ml – 1.500,-

5ml – 1.600,-

P-shine otthoni
készlet
Kompakt készlet a
japán manikűr csillogásának felfrissítéséhez, otthoni
használatra fejlesztve.
3.750,-

p-shine készlet
Profi készlet japán manikűrhöz. Szalonmunkához.

JAPÁN MANIKŰR PASTE
2.750,-

9.900,-

JAPÁN MANIKŰR POR
2.750,-

JAPÁN MANIKŰR
SZARVASBŐR BUFFER
KÉTFÉLE SZÍNBEN
1.750,-
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körömápolók

Gyors és
hatékony!

cuticle
remover
gel

Cuticle
Remover

Bőroldó folyadék

bőroldó gél csepp
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Rendkívül gyors és hatékony bőroldó praktikus,
cseppentős üvegben. Különösen ajánljuk manikűrhöz, és pedikűrhöz. Műkörömnél az építés után
alkalmazandó. Maximum 2-3 percig hagyható a bőrön, utána le kell mosni. Használata során sem kell
félni a kiszáradástól! Magas glicerintartalma révén
hidratálja a kéz bőrét.

A körömbőr kíméletes leoldására szolgáló folyadék.
1-2 perc után a feloldott bőr lekaparható. 5 percen
belül le kell mosni, hogy ne oldja az élő bőrt!

125ml – 1.250,-

15ml – 990,-

nail art – transzferfólia

transzferfólia step by step

1. Akrilfestékkel megfestem az
egymozdulat mintákat.

2. Vékony ecsettel felviszem a
transzferfólia zselét, 2 percig
köttetem.

3. Erősen rányomom a transzferfóliát, majd hirtelen lerántom
róla.

4. A szükséges helyeken tovább
kontúrozom akrilfestékkel a mintát.

díszítő
képzéseinket
keresd
új továbbképzési
katalógusunkban!
5. Brill Top fixálásmentes fényt
kenek rá, majd köttetem.

6. Különlegesebb, ha fekete
Brush&Go-val tovább díszítem a
felületet.
OKTATÁSI KATALÓGUS 2015
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nail art – transzferfólia
transzferfólia
Kövesd Te is a legújabb trendeket a BrillBirddel! Díszítsd vendégeid körmét transzferfóliával, melynek segítségével fémes
hatású, hologramos, irizáló és különböző, igazán egyedi felületeket alakíthatsz ki akár a köröm teljes felületén, a köröm
szabadszéli részén vagy az általad megálmodott mintában.
450,-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Átlátszó,
gyöngyházfényű

11

12

13

14

15

16
Színváltóan
írizáló ezüst

transzferfólia ragasztók

transzferfólia zselé

A transzferfóliás díszítésekhez kifejlesztett speciális ragasztó,
mellyel
különleges
hatásokat érhetsz el!
A transzferfólia ragasztásánál előbukkanó fekete szín kontrasztos,
antikolt hatást ad díszítéseidnek!

A transzferfóliás, 3D vonalakkal
kombinált díszítések leggyorsabb
módja. Az új transzferfólia zselével fesd fel a mintát, amit fóliával
szeretnél borítani, majd kb. 45
másodperc köttetés után a szokásos módon használd a fóliát. (Erősen rányomod a transzferfólia zselé vonalaira, majd egy határozott
mozdulattal lehúzod róla.)

5ml - 980,-

5ml - 1.980,-

nail art metal lines
A legújabb, rendkívül gyors és látványos díszítési technika,
melynek segítségével pillanatok alatt hajszálvékony, fémes
díszítéseket készíthetsz vendégeid körmére. Az öntapadós
csíkok beépíthetők zselé, porcelán és Gel&Lac körmökbe is.
Idén a geometriai minta a trend!
190,-

L01 L02

112

L03

L04

L05

L06

L07

L08

L09

L10

nail art
nail art masnik
Válassz ízlésed szerint a csajos, elegáns, csillogó vagy visszafogottabb BrillBird masnik közül!

200,-/db

Silhouette matrica
Rendkívül gyors és látványos szalondíszítési technika. Az apró sablonok
megadják a minták sziluettjeit, melyeket a körmökre ragasztva a körvonalakat pedig zselé, porcelán vagy Gel&Lac anyaggal kitöltve könnyedén
készíthetsz szemet gyönyörködtető arany és ezüst kontúros motívumokat. Különleges alkalmakra és egyszerű hétköznapokra egyaránt tökéletes választás.
450,-
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nail art
BRILLBIRD szegecsek
Alkoss Te is dögös, vad, szegecsekkel díszített egyedi körmöket vendégeidnek. A BrillBird szegecsek nagy választéka lehetőséget nyújt számodra, hogy akár finoman, akár erőteljesebben díszíts
bármely hétköznapi körmöt. Az új neon szegecseknek köszönhetően vidámságot tudsz csempészni
vendégeid hétköznapjaiba.
490,-

S01

S02
Matt

S03

S08
Matt

S09
Matt

S10

S15

S16

S17
Neon

S04

S05
Matt

S06

S07
Matt

S11

S12

S13

S14
Matt

S18
Neon

S19
Neon

S20
Neon

S21
Neon

Eredeti CRYSTALLIZED™ – Swarovski kövek
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Crystal
001

Aquamarine
202

Topaz
203

Amethyst
204

Emerald
205

Shappire
206

Siam
208

Rose
209

Peridot
214

Black
Diamond 215

Smoked Topaz
220

Satin
227

Olivine
228

Blue Zircon 229

Fireopal
237

Chrysolite
238

Capri Blue 243

Sun
248

Citrin
249

Purple Velvet
277

Jet
280

Cobalt
369

Silk
391

Caribbean Blue
Opal 394

Ruby
501

Fuchsia
502

Burgundy
515

Padparadscha
542

Jet Aurora Borale 208 AB

Jonquil Aurora
Borale 213 AB

Khaki
550

Crystal Volcano Crystal Volcano
001 VOL
001 VOL

Crystal Aurora Topaz Aurora
Borale 001 AB Borale 203 AB

1440 db (SS 5) – 17.500,20db (SS 3) – 360,20db (SS 5) – 360,20db (SS 8) – 460,20db (SS 12) – 560,-

Light Rose
223 AB

nail art
BRILL opal
A drágakő hatású szintetikus opálőrlemények a legcsillogóbb színjátszó hatású ékszerként ragyognak a körmökben. Napsütésben kilométerekről szikrázik. Nagyértékű kövecskék, az igényes vendégeknek.
1.880,-

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

O13

O14

O15

O16

O17

O18

O19

DUAL HOLO CSILLÁMOK

Holografikus színjátszó csillámpor, kétféle méret keverékével a kis szemcsék kitöltik a nagyok közeit, így nem fog átlátszani.
350,-

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

csillámok

390,-

CS01

CS02

CS03

CS07

CS08

CS09

CS04

CS05

CS06

CS10

bársonyporok - velvet hatás már körmökön is
Vendégeink mindig valami újra, valami különleges, egyedi díszítésre vágynak, ezt biztosíthatjuk számukra bársonyporok
segítségével. A különleges hatású és tapintású felülettel igazán egyedülálló körmök, minták készíthetők. A bársonypor
használatáról Step by Step fotókat találhatsz honlapunk SBS Gyűjtemény menüpontja alatt:
www.brillbird.hu/mukorom-step-by-step-gyujtemeny
480,-

B01

B02

B03

B04

B05

B06
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nail art

SZÓRóGYÖNGY
Mini gyöngyök nagyon erős
színekben, amikre már régóta vártunk.
490,-

Szórógyöngy méret

BB1

BB2

BB3

BB4

BB5

BB6

BB10

BB11

BB12

Gyöngy méret
BB7

BB8

BB9

TÖRT KAGYLÓ
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K01

K02

K10

K11

K19

K20

510,-

K03

K04

K05

K06

K07

K08

K09

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K21

K22

nail art
vivid jégfólia

pigmentek

Jégfólia már korábban is létezett, de most erősebb lett a színe;
szinte világít a körmökben. Nagyon felkapott hatást nyújt.
590.-

990,-

holo zöld

fukszia

neon narancs

neon sárga

P01

P02

P03

P04

fehér

holo piros

neon pink

holo lila

P05

P06

P07

P08

lila

kék

P09

P10

P11

FOSZFORESZKÁLÓ PIGMENT
Sötétben világító pigment por különböző színekben, dekorációs célokra.
990,-

világosban

sötétben
1

2

3

fólia
290,-

ezüst

arany

PEHELYPOROK
Kristályosan csillogó apró hófehér díszítő lapkák, melyek
fény hatására hat különböző színárnyalatban játszanak:
arany, kék, lila, multicolor, piros és zöld.
390,-
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nail art
brillbird micro glitter
A csillámporral készült cukorkahatás a legújabb trendőrület, mely most hódító körútjára indult. A BrillBird új, aprószemű
csillámjai kifejezetten ehhez a technikához lettek kifejlesztve, hogy kis méretű, csillogó szemcséi ne csak az egész felületet
borítva, hanem vékony vonalas díszítéshez is használhatóak legyenek. Tipp: Próbáld ki színátmenetek, és hagyományos
csillámos díszítésekhez is a különleges, aprószemcsés csillogásért!
390,-/db

1

9

2

10

3

11

4

12

5

6

Holo

Holo

13

14

7

8

15

cukorka hatás step by step

UV 4 perc

1. A már kész, fényzselézett - ha szükséges, akkor
fixált - köröm felületére
ecsettel (pl. 0-s) kissé
vastagabb festékmennyiséggel felfestem a mintát.
Ehhez a csillám színéhez
passzoló Brush&Go zselét
használok.

2. A csillámmal bőségesen 3. A csillámporral borított
beszórom a minta felüle- díszítést 4 percig köttetjük
tét, majd a felesleget le- UV lámpában.
szórom róla. A csillámpor
nem megy kárba, ha egy
A4-es papír fölött végezzük mindezt, és utána a
kiszóródott csillámot vis�szatöltjük a tégelybe.

4. Köttetés után a felületen maradt felesleges csillámszemcséket egy puha
szálakból álló kefével lekeféljük.

Valódi, körömbe építhető csipke
A csipke örök divat, mely egyaránt fejez ki bájt és vadságot. Pontosan tudják
ezt a divat fővárosában is, ahol szinte minden szezonban a „kifutók sztárja”
a csipke. Vendégeid körmét bátran bolondítsd meg fekete csipkével, hiszen
minden stílushoz kiválóan passzol.
A csipke használatáról Step by Step fotókat találhatsz honlapunk SBS Gyűjtemény menüpontja alatt:
www.brillbird.hu/mukorom-step-by-step-gyujtemeny
Vigyázat, nemcsak Csipkerózsikáknak!
450,-
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5. Ezzel a cukorka hatás
elkészült. Extra tartós az
eredmény, ha az alapnak
Snow White Gel-t használsz, ami minden világos
cukorka hatáshoz jól mutat.

A képen a D16 és az új D17 színes zselé
Ruhák: Envy Fashion

nail art
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nail art
ékszer alapok
Az egyre divatosabbá váló műköröm alapanyagokból készülő egyedi ékszer műalkotásokhoz készült fém alapok.
A jelűek - 250,B jelűek - 350,C jelűek - 480,-

1-A

9-A

17 - A

2-C

10 - B

18 - B

3-B

11 - B

19 - B

4-B

12 - B

20 - A

5-B

6-B

7-C

13 - C

14 - C

15 - C

21 - A

22 - A

23 - A

8-B

16 - C

24 - A

Nyaklánc alapok
Medáltartó
Gyűrű alapok
Fülbevaló alapok
Kitűző alapok
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290,200,290,290,190,-

nail art
RUGALMAS Kagylólapok

Nem repedező-töredező minőségi lapok, nagy rugalmassággal, optimális vastagsággal, köröm szépítő márvány és állatmintákkal.
760,-

matrica - sokféle

tüll

Széles választékunkat keresd webáruházunkban
(www.brillbird.hu/mukorom-alapanyagok) és viszonteladóinknál.

390,-/csomag

290,-/csomag

tanfolyamajánló
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
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KELLÉKEK
gepárd, kozmopolita és fekete struccbőr
hatású körmös fémtáskák
– Dögös belső, praktikus külső –

BB SZETT
FÉMTÁSKÁK
Az egyrekeszes kis készletekhez tervezett fémtáskák újdonsága a trendi külsőn túl, hogy a belsejükbe került két,
bárhova áthelyezhető elválasztó lamella, amivel könnyedén megtámaszthatóak a belekerülő anyagok és eszközök, így véd borulás ellen.
24x18x12cm 3.900,-

BB KÖZEPES
FÉMTÁSKÁK
Az optimális méretű, rendkívül csajos új táskák nem csak
külsejükkel különlegesek, a belső fiókjaik nem felfelé nyílnak, hanem oldalra kihúzhatóak, így stabilabbak és jóval
nagyobb nyílást engednek az alsó rekeszbe pakoláshoz,
ahova így nagyobb méretű UV lámpa is befér. A szerkezet
a sarkokon külön merevítőkkel van megerősítve.
37x30x25cm 19.400,-

BB ÓRIÁS FÉMBRÖNDÖK
Kerekeken guruló, teleszkópos fogantyúval rendelkező
extravagáns bőröndök, amiket biztosan mindenki irigyelni
fog majd. Három részre szétszedhetők: a felső rész közepes táskaként külön is használható. Minden elfér bennük,
amire egy profi szakembernek szüksége lehet, az erős váz
pedig biztosítja az értékes portéka gondos védelmét.
35.500,-
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kellékek
BB óriásTÁSKA

BRILLBIRD
„SZAGTALAN”
ECSETTARTÓ
Nagyon szépen kidolgozott, varrott
textilbőr ecsettartó, patenttel rögzíthető kupakkal (a szagok lezárására és szállításhoz), BB lila színben
és logóval. Az asztal egyik dísze.

Elegáns, nőies dizájn, strapabíró, vízlepergető és könnyen
tisztítható alapanyag; tartós, erős és kényelmes fülek: így
lehetne röviden jellemezni a BrillBird divattáskáját. Összehajtva bármely női táskában elfér és jó szolgálatot tehet
vásárlás, utazás, vagy akár strandolás alkalmával.
750,-

3.300,-

bb ECSETTARTÓ
Egy mozdulattal kinyitható és felállítható nagyon praktikus ecsettartó,
12 ecset tárolásához. Fekete színben, elegáns BrillBird logóval.
3.350,-

BB CROCO BLACK & GOLD
DIZÁJNERtáska

ELEGÁNS LUXUS TÁSKA

bb Kéztámasz és huzat
Kéztámaszhuzat
Kéztámasz + huzat
Fekete műbőr kéztámasz

1.420,3.550,2.640,-

Fekete krokodilbőr mintázatú táska, melyben nem csupán
műkörmös alapanyagokat tárolhatsz, hanem a hétköznapok során is büszkén viselheted, illetve sminktáskának is
tökéletes (a műselyem bélésben számtalan zseb segíti a
rendszerezést). A fekete táskát arany szegecsek, illetve
arany színű, erős fémcipzár díszíti, illetve a cipzár behúzására szolgáló dísz is extravagánsra sikerült. Dobd fel Te is
megjelenésedet ezzel az igazán egyedi darabbal!
3.900,-
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poszterek
BB poszterek

50×70cm – 990,-

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

kellékek
BB időpontkártyÁK
Kápráztasd el vendégeidet elegáns
időpontkártyával, melyre mindig
feljegyezheted a következő alkalmat, amikor kezeit ismét gyönyörűvé varázsolod.
30,-/db

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

nyitva tartás táblák

falióra

Ezentúl nem okoz gondot szalonod
nyitvatartási idejének kiírása! Nem
kell tovább keresgélni a csúnya,
előre elkészített műanyag táblák
között. Válassz a két design közül,
majd egy alkoholos filccel töltsd
ki az új, figyelemfelkeltő, elegáns
és igényes nyitvatartási tábládat.
Belülről az ajtóra ragasztva, keretbe téve a bejáratra akasztva, vagy
akár asztalod mellett a falon is remekül mutat! Szabvány A4-es méretéhez könnyen találsz a szalon
stílusához megfelelő keretet!
250,-/db

Nem tudod, hány perced van hátra a következő vendéged érkezéséig? Úgy érzed, kicsit
megcsúsztál, de nem szeretnéd látványosan
a karórádat nézni? Akkor Neked találtuk ki
ezt a mutatós BrillBird faliórát. Visszafogott
stílusának és lila színének köszönhetően
szalonodnak is tökéletes dísze lesz.

Különleges megoldás igényes
körmösöknek!

1.900,-

bb-lila KÉPKERET

új bb toll

50x70 cm BB poszterméretre készült, BB lila színű exkluzív képkeret, króm
sarokerősítésekkel, rugósan felpattintható keretezéssel. Képcsere, akár a
falon is mindössze 1 perc alatt.

Műanyag toll pöttyökkel lila és pink színben kék
tintával
250,-

37x30x25cm 5.900,-

ÚJ!

Érintőképernyőhöz is használható toll, kék tintával
300,-

ÚJ!

350,-
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ruházat
PÓLÓ

bb denevérujjú póló

Divatos szabásmintákkal, európai varrodában készülő nemes darabok, a BrillBird arany logójával.

Nemcsak a modell alkatú lányoké a világ! Mi minden hölgyre
gondoltunk. Az új, denevérujjú, előnyös fazonú BrillBird pólók
bármilyen alkaton tökéletesen mutatnak. A pólók S-es mérettől
egészen XXL-es, azaz 56-os méretig megvásárolhatóak.
Méretek: S (36-38), M (40-42), L (44-46), XL (48-52), XXL (54-56)

Tartós árcsökkenés: 3.300,-

4.700,- helyett most
bevezető áron: 3.990,-

56-os méretig

bb kötény

bb kötény fehér

bb fehér póló olasz design

A közkedvelt impregnált, portaszító és vízlepergető BB kötény megújult változata. Szuper fazonnal,
zsebbel, BB logóval, a megszokott
fekete szín helyett igazi trendi,
BrillBird lila színben!

A közkedvelt impregnált, portaszító
és vízlepergető BB kötény megújult
változata. Elegáns, nőies fazonnal,
zsebbel, BB logóval, közkívánatra,
fehér színben.

Légy trendi BrillBird pólóban! Vadonatúj pólónk a legújabb olasz design
szerint készült. Elegáns és csajos mintájával nem csak a munkában, hanem
utcai viseletként is hordható. Fehér
színben, kerek nyakkivágással és nőies fazonú ujjal, karcsúsított fazonnal,
S-től egészen XXL-es méretig! Hiszen
az egyetlen, amire szükséged van, az
a BrillBird!

3.300,-

3.300,-

1.600,-/db

pamut
törölköző

bb szivacsos
kéztámasz

Sötétlila és fehér színben. Varrott logóval.
Csak 1.200,-
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1.850,-

kellékek

Papírtörlő
500 db-os

Szálmentes
törlő
100 db-os

Szivacstörlő Francia
mosolyvonal
lapok
sablon

Fő tulajdonságai: szabályosabb préselés, egyenletesebb felület, kisebb
helyigény, kedvező ár.

Teljesen szálmentes, nem
papír szövet. Aki megismeri,
ezt használja.

Szöszmentes.

500 darab – 1.120,100 darab – 390,-

papírtörlő
adagoló
2.945,-

festék
keverőtál

Színes anyagok keveréséhez, adagolásához.

560,-

490,-

C-ÍV hajlítás Ecsettároló
tartó csipesz és tisztító
1.400,-

Manikűrtál
790,-

890,-

80db – 1.270,-

Gumis UJJBEGYŰ
cérnakesztyű

Fejjel lefelé beszúrva tárolhatóak benne a porcelán
ecsetek.

Biztosabb fogás, jó szellőzés. Több méretben.

Narancsfa
pálca

Ujjvédő
szalag

1.400,-

590,-

Rózsaszínű.
40,-

870,-
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kellékek

Pumpás
adagoló

Pumpás
adagoló

120ml

990,-

LEGYEZŐ
SZÍNSKÁLA
A szétnyitható legyező formának köszönhetően realisztikusan rápróbálhatók a
vendég körmére a választásra felajánlott színek. 23
darabos.

MargarétÁK OVÁLIS
MARGARÉTA
SZÍNSKÁLA
Natúr és clear színekben,
kerek és ovális (képen) formákban.

Fém.

1.300,-

390,-/db

A 34 darabos ovális palettával jóval nagyobb színkészlet
mutatható be. A BrillBird logójával.
770,-

Lakkszárító Portalanító Egymásba
levegő spray csavarható
spray
Clear tégelyek.
1.250,-

850,-

1.600,-

3M maszk

selyemszál

500,-/4db

bb gyűrűs
színskála
10 db/ csomag

995,-

gyakorló ujj

1.270,-

porvédő maszk

1. bedugható tip-es,
2. felragasztható tip-es
285,-
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1db – 80,-

450,- / csomag

kellékek

Portalanító
kefe

C-ív hajlító
készlet

Portalanító LILA
kefe
PORTALANÍTÓ
KEFE

6 darabos, alu

Kicsi.
250,-

savas Primer lakkjavító
ceruza
ceruza
1.295,-

baridez
250ml – 1.045,1 liter – 1.475,-

350,-

3.850,-

Bőrhöz nem érhet.

Alaposabban szedi a port,
jobban kézre áll.

390,-

vízálló
munkaterítő sanalk

995,-

1.300,-

1 liter – 1.475,-

clarasept clarasept körömlakk tip leoldó
derm
lemosó
250ml – 1.045,1 liter – 2.115,-

250ml – 1.045,1 liter – 1.475,-

100ml – 255,1 liter – 1.065,-

1 liter – 1.475,-
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Gépek, kellékek
„SALON” LAKKÁLVÁNY
90 darab bármilyen BB lakk, Gel&Lac, ecsetes zselé vagy ápoló esztétikus és rendszerezett tárolására alkalmas. Nagyobb vendégforgalmú
szalonokban optimális helykihasználást eredményez.
29.800,-

„DEMO” LAKKÁLVÁNY
30 darab bármilyen BB lakk, Gel&Lac, ecsetes zselé vagy ápoló esztétikus és rendszerezett tárolására alkalmas. Ráadásul helytakarékos is,
mivel az asztalon felfelé és nem oldalirányban foglalja a helyet.
19.800,-

turbo led
A szokásos Led lámpáknál akár 20-szor erősebb, 45W-os
Led fényerejével 30 mp alatt bármely, Ledben kötő zselét
vagy Gel&Lac-ot teljesen átköt. Az új, BrillBird Turbo Led
lámpában még a vastagon felkent Gel&Lac sem bőrösödik, ez teszi kivételessé! Egyedülállóan erős fényerejével
kizárólag a körmöt célozza meg a lámpához tartozó lehajtható védőbura segítségével, így a fény nem bántja a
vendég szemét. Kivehető talpának köszönhetően ideális
pedikűrhöz is.
39.000.-

Szupererős Ledek!
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gépek - uv-lámpák
UV-LáMPA

ELEGANT UV-LÁMPA
Elegáns UV-lámpa rengeteg professzionális funkcióval.
4x9W nagy teljesítmény, ventillátor, digitális kijelzős időkapcsoló. Kihúzható talplemezzel pedikűrhöz és csőcseréhez.

Rendkívül megbízható, letisztult formájú 9W-os csővel
ellátott UV-lámpa, melynek oldala könnyen eltávolítható,
így akár két kéz vagy egy láb is könnyebben elfér benne.
Csak 3.900,-

19.900,-

Szenzációs ár!

Kompakt méret akár utazáshoz is

VOGUE UV-LÁMPA
UV-LÁMPA PÓTCSŐ

Minden általunk forgalmazott UV lámpához találsz pótcsövet kínálatunkban.

Három oldalon zárt, két dupla 9W-os csővel, körben tükrös, népszerű formájú, strapabíró lámpa.

8.900,-

1.625,-

compact power led lamp
Kimagaslóan erős LED fény, ami minden Gel&Lac-ot bőrösödés mentesen, 30 másodperc alatt megköt. Teljesítménye miatt alkalmas a mindennapi szalonmunkára is, de
kompakt méretének köszönhetően utazáshoz is ideális.
Forgatható LED-sorainak köszönhetően egyszerre 5 ujjon, valamint lábon is használható. 30 és 60 másodpercre
időzíthető.
7.900,-

extra
erős

minden gel&lac
bőrösödés
mentesen megköt

4x9W-os, időkapcsolós, ventillátoros, körben tükrös, a Németországban divatos “alagút” formájú lámpa. Nagy mélysége garantálja, hogy a vendég nem üti be a körömhegyét.
16.800.-

forgatható fénycső

30 LED!

TUNEL UV-LáMPA
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gépek - csiszológépek
új expert drill csiszológép
Japán mikromotoros, fogászati műszergyártó által kifejezetten a műkörömös
szakma kihívásaira kifejlesztett, kimagasló minőségű, megbízható csiszológép. Tökéletesen vibráció mentes, lehetővé teszi
a pontos, gyors munkát, rendkívül halk
üzemmódú, kimagaslóan megbízható,
hosszú élettartalmú gép, melyre minden
körmös vágyik.

ÚJ!

Fordulatszáma oda-vissza fokozatmentesen állítható 0 és 30 000 fordulat között.
Gyors tokmány - egy mozdulattal cserélhető fej. A hófehér ultramodern megjelenésű gépet a pasztell-lila fej teszi az asztal
ékévé.
5ml - 2.480,39 900,-

BRILL DRILL HIGH-TECH CSISZOLÓGÉP
Japán mikromotorral, a szokásos 2
csapágy helyett 4 csapággyal, óramű
pontosságú kidolgozottsággal ez a gép
megvalósítja minden műkörmös álmát:
vibrációmentes, pontos, gyors munka,
rendkívül halk üzemmód, kimagasló megbízhatóság, hosszú élettartam. Lábpedállal, fokozatmentes 0-30.000 fordulattal.
49.800,-

csúcskategória

“SHELL” CSISZOLÓGÉP
A kagyló (SHELL) formájú dizájnos sötétlila
kezelőegység és a könnyű fém fej teszik
az egész napos szalonmunka kellemes
eszközévé a SHELL csiszológépet. Minden professzionális funkció megtalálható
rajta: oda-vissza állítható fokozatmentes
sebesség-állítás, lábpedál-kapcsoló, gyors
tokmány (egy mozdulattal cserélhető fej),
kétféle fejtartó állvány (egy a kezelőre szerelhető és egy mobil szilikon pad).
23.700,-

MEGÚJULT
FEJJEL!
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sZUPER
MINŐSÉG!
Szuper
ár!

GÉPEK - CSISZOLÓGÉPEK
“PORTABLE” CSISZOLóGéP
A PORTABLE füstmetál színű csiszológép
már első látásra a kedvencünkké válik:
sokan szeretik a kézreálló, masszív, de
mégsem nehéz, csinos kis kompakt gépeket. A kis helyigényű, mégis minden
szükséges funkcióval rendelkező csiszológépet állítható fordulatszám, gyors
tokmány (egy mozdulattal cserélhető
fej), extra ki-be kapcsoló jellemzi - közvetlen a kezünk felett.

KÖNNYEN
HORDOZHATÓ!

IDEÁLIS
UTAZÁSHOZ

17.780,-

KARBID FRÉZEREK

TITANIUM KARBID FRÉZEREK

Nem melegszenek
Karbid 2.550,Karbid 2.900,-

Német precizitással készült maró hengerek, elnyűhetetlen titánium bevonattal. Professzionális alapanyagának és
különleges mintázatának köszönhetően nem melegszik,
mégis gyors munkát tesz lehetővé.

Karbid 3.350,Rombuszhálóban vésett, domborfejűek.
Kicsi

2.640,-

Nagy

3.860,-

Gyémánt fej
és gyűrű készletek
kicsi 2.540,nagy (képen) 3.555,-

Kicsi

3.900,-

Nagy

7.600,-

Francia mosolyvonal
töltő gyémánt fej
1.900,-

Kis kúp gyémánt
csiszoló fej
980,-

Nagy kúp gyémánt
csiszoló fej
980,-

Csiszológyűrű
Megerősített vászon hordozófelülettel,
amely megnöveli a csiszológyűrű hatékonyságát és élettartamát. Háromféle:
finom, normál és durva.
45,-

Csiszológyűrű tartó szár

650,-

Henger gyémánt
csiszoló fej
1.600,-
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GÉPEK
porelszívó
ASZTALBA ÉPÍTHETŐ
Ezüst, fehér, fekete színekben.

Porelszívós
kéztámasz
18.990,-

Porelszívó és kéztámasz egyben. Könnyen üríthető porzsákokkal, szalonmunkára fejlesztve, ergonomikus kivitelben.

asztalba építhető
lux elszívók
Nagy szívóerővel rendelkező, hatékony, asztalba építhető porelszívó készülékek megerősített, vastag porzsákkal
a Ti egészségetek védelmében! A reszelő és csiszológép
használata során keletkezett szálló por jelentős részét
elnyeli, így megakadályozza annak tüdőbe jutását. Védd
Te is egészséged!
18.850,-

2 év
cseregarancia!

flexi asztali lámpa led fénytechnológiával
Teljesen flexibilis vázú, könnyen állítható erősen világító
asztali lámpa, mely a legmodernebb LED technológiával
valóban kíméli a szemet, azonban a zseléket, Gel&Lacokat egyáltalán nem köti be.
12.900,-

Legmodernebb LED
technológia
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12.700,-

GÉPEK & KRÉMEK
digitális paraffingép

paraffingép

Digitálisan, fokozatmentesen állítható hőfok, nagy méretű
paraffin tartály a vendég kényelméért.
16.800,-

3 fokozatban állítható, kisméretű kompakt gép, melyhez
ajándék lábtyűt és kesztyűt is mellékelünk (3.800 forint értékben).
17.800,-

kesztyű

lábtyű
1.900,-

Ápoló paraffinok
1.900,-

Jázmin, Teafa, Narancs, Levendula,
Rózsa és Barack illatban.

450 gr - 1.850,-

BB Organic Luxury
Kéz- és lábápoló krém
A száraz, repedezett, igénybe vett bőr és a törékeny körmök kezelésére, védelmére kifejlesztett, magas hatóanyag
tartalmú, ugyanakkor könnyen felszívódó krém. A-, E- és
F-vitaminokban gazdag, elősegíti a sejtregenerációt, védi,
hidratálja és ezáltal puhává, bársonyossá teszi a bőrt. Argán olajat, jojoba olajat, kókuszolajat és shea vajat tartalmaz. Az argán olaj táplál és regenerál, a jojoba olaj a
kókuszolajjal együtt kiváló hidratáló és bőrpuhító, a shea
vaj gondoskodik a bőr rugalmasságáról, zsír és nedvességtartalmáról.
BB Organic Luxury –
Luxus a hétköznapokban!
50ml – 800,200ml – 1.950,-

ÉRZÉKI
ILLATTAL

BB Organic Luxury
BŐRradír

Organikus bőrradír fehér agyaggal, mentollal és olíva olajjal. A fehér agyag kiváló a vízhiányos, száraz bőrre, a mentol hűsítő hatású, az olíva olaj pedig antioxidánsokban és
vitaminokban gazdag. Vékony rétegben vidd fel a kezekre
és a lábakra, várj néhány percet, amíg az összetevők hatni
kezdenek, majd távolítsd el.
Az új fejlesztésű testradír gyengéden ápolja a bőrt. Puhává, lágy tapintásúvá varázsolja a kezeket és a lábakat.

BB Organic Luxury –
Luxus a hétköznapokban!
50ml – 800,200ml – 1.950,-

TERMÉSZETES
ÖSSZETEVŐK
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oktatás
A BrillBird bajnok oktatói által
tartott nemzetközileg egységes,
professzionális továbbképzéseinket keresd ÚJ Továbbképzési
katalógusunkban!

A tanfolyamokra jelentkezni a 06 30/462-2276-os
számon, az oktatas@brillbird.hu címen vagy személyesen, az Ó utcai üzletben tudsz:
1066 Budapest, Ó utca 46. (Oktogon közelében),
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00 szombat 9.00-14.00
A képzések kis létszámban, rendkívül gyakorlat-orientáltan,
a hétköznapok szalonmunkáinak igényeit figyelembe véve, családias
légkörben zajlanak.
Továbbképzéseinket elvégezve hivatalos BrillBird oklevelet kapsz!

OKTATÁSI KATALÓGUS 2015

OKTATÁSI KATALÓGUS 2015

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!
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