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Kedves Olvasóink!
A legutóbbi katalógusunk megjelenése óta eltelt időszakra a megújulás volt jellemző.
Erről szeretnénk hírt adni tőlünk megszokott módon legfrissebb, informatív
katalógusunkkal. Számos újdonság és fejlesztés található legújabb színpompás
és inspiráló kiadványunkban, körömépítés és díszítés kategóriában egyaránt.
Célunk az volt, hogy még színesebbé és változatosabbá tegyük meglévő kínálatunkat a
magas minőséget szem előtt tartva.
Az új termékek hamar népszerűvé váltak: a Moyra Fusion Acrylgel forradalmi
körömépítő anyag pillanatok alatt a körmös szakemberek kedvencévé vált,
mint a kiemelkedő minőségű fixálásmentes Artistic festőzselék, AquaLine színes
zselék, Fixing Gel ragasztózselék, eszközök közül pedig a Moyra Master Zselés
ecsetek, Ombre, Szilikon és Szivacs ecsetek. 2018-ban is számos további termékkel
bővítjük kínálatunkat, többek között új építő zselék, a Moyra Mini lakkzselék,
és a minden eddiginél tartósabb Everlast körömlakk termékcsalád kerül bevezetésre.
Díszítés terén is nagyot léptünk, hangsúlyt fektetve nemcsak az eszközök bővítésére,
hanem új dekorálási lehetőségeket tartogató termékek megalkotására,
mint a nyomdázáshoz kifejlesztett Fólia nyomdalakk, Nyomda lakkzselé és Fólia
lakkzselé, Easy transzferfóliák, Kristály nyomda készlet, hogy a körmös
szakemberek káprázatos díszítéseket valósíthassanak meg szalonmunkájuk során.
A körömnyomdázás rajongóira is gondoltunk, számukra meglepetés lehet
az új nyomdalemezek, nagy nyomdalemez szettek, nyomdák, egyéb kiegészítők
és új nyomdalakkok érkezése. Körömlakk színpalettánk is frissült
trendi Gel look árnyalatokkal és egy ragyogó, csillámos kollekcióval.
Küldetésünk továbbra is a megújulás marad, hogy változatossággal
és üde színekkel üzenjük: We are colours!
Moyra Team

Dear Readers!
Since the publication of our last catalogue, renewal is the word most characteristic
to us as there are so many novelties and improvements which we would like to present
to you now. Our goal was to make our existing range more colourful and diversified with
high quality in mind.
Our new products have quickly become very popular: Moyra Fusion Acrylgel,
the revolutionary gel has become one of the favourites of nail technicians in moments,
as well as the no-wipe Artistic painting gels, AquaLine gels, Fixing Gel glue gels,
Moyra Master Gel brushes, the Ombre, Silicone and Sponge brushes. In 2018 we are also
expanding our range with a number of great products: new low-heat builder gels,
Moyra Mini gel polish and a new long-lasting nail polish family (Moyra Everlast) will
also be introduced.
We also worked a lot on developing new products in nail stamping and nail
decoration. Besides coming out with new stamping plates, stamping polish and starter
kits, we opened new dimensions in nail art by introducing Foil polish,
Stamping and Foil gel polish, which are unique products on the market.
We also have to mention our Crystal Stamping Set and Easy transfers foils.
The colour palette for nail polish has also expanded by new trendy Gel look shades
and a glitter collection.
Our mission continues to be the renewal and to send the message with the variety and
vividness of our new products: “We are colours”!
Moyra Team
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oktatóink, termékfejlesztôink / instructors, product developers
Szalay Andrea „Norka”
Nemzetközi nail art oktató,
szakmai tanácsadó

Snóbl Alexandra „Alexa”
Porcelán műkörömépítés - Európa-bajnok, többszörös
magyar bajnok, olimpiai 2. és világbajnok 3. helyezett

Üdvözöllek a Moyra színes világában! Az elmúlt időszakban
is számos olyan termékkel rukkoltunk elő, melyek mindenki
számára egyaránt örömet okoznak. A visszajelzések alapján
nem csak az én kedvencem a fixálásmentes, rendkívül magasan pigmentált Moyra Artistic Painting Gel termékcsalád. Ezen
festőzselék használatával lenyűgözően szép körömdíszítéseket
készíthetsz. Az egyedülálló, levegőre száradó Fólia Nyomdalakk
szintén rövid időn belül igazi bestsellerré vált. Ráadásul külön öröm számomra, hogy a
„nyomda-láz” továbbra sem csillapodik, ezért nyomdalemezeinket 2018-ban is folyamatosan fejlesztjük, bővítjük a kínálatot. Változatos és tartalmas díszítő képzéseimen továbbra
is hasznos, alkalmazható tudásra tehetsz szert a világ bármely pontján.

Mozgalmas év van mögöttünk. Hogy veletek is megoszthassuk
az összes izgalmas újdonságot egy helyen, mondhatni hagyományt teremtve, idén is új katalógussal jelentkezünk. Tovább
szélesedett a méltán közönségkedvenc nyomdalemez kínálatunk, szuper trendi lakkzselé színekkel bővítettük az amúgy
is széles színpalettánkat, csúcsminőségű szalon sablont és
ecseteket fejlesztettünk. Az újdonságok között az aktuális
kedvencem a Moyra Fusion Acrylgel, amivel káprázatos szalonkörmöket készíthetünk.
Sűrű mint a porcelán, de köttetés előtt tetszőleges ideig kedvünkre formázhatjuk.
Kíváncsi vagy minden újdonságunkra? Fogadd szeretettel az új katalógust, és fedezd fel,
mi mindennel várunk téged itt, a Moyra színes világában!

Tanfolyamok:

Tanfolyamok:

• BÁRSONY HATÁSÚ ZSELÉS FESTÉS
• ZSELÉS FESTÉS
• SZALON DÍSZÍTŐ KOMBINÁLT TANFOLYAM
• AKVARELL DÍSZÍTŐ FESTÉS
• AKVARELL GRAPHIC DÍSZÍTÉS
• AKRILFESTÉS
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Courses:
• VELVET GEL PAINTING
• GEL PAINTING
• SALON STAMPING COMBINATED COURSE
• AQUARELL PAINTING
• AQUARELL GRAPHIC STYLE
• ACRYLIC PAINTING

• Porcelántechnikai tanfolyamok
- kezdőknek, újrakezdőknek
- haladóknak
• Díszítő tanfolyamok
- szalon díszítő kombinált
- festő tanfolyamok

Courses:
• Acrylic technical training for
- beginners, restarters and
- advanced users
• Nail art courses
- salon mix with stamping
- painting with different techniques

Welcome to Moyra’s colourful world! We have come out again with several new
products recently that were cheered by many of you. According to the feedback,
the tack-free, highly pigmented Artistic Painting Gel is not only my personal favourite!
The unique, air-drying Foil Polish has also become a real bestseller very fast.
It pleases me that the „stamping fever” goes on, so we will keep on developing
new plates in 2018 for sure.
You can continue to gain useful knowledge and skills on my various nail art courses
all around the world.

We have a busy year behind us. We made this new catalogue to share all the exciting
new products with you. We have expanded our popular stamping system with new plates,
we introduced new gel polish colours, developed some great gel brushes and a new
nail form. However, my current favourite among these new products is the Moyra Fusion
Acrylgel family, with which you can easily create perfect salon nails. It is thick like
acrylics, but you have as much time for shaping as you need. Would you like to see all the
novelties? Then accept our new catalogue with love and what is waiting for you here, in
the colourful world of Moyra.

Andrea Szalay „norka”
International nail art educator,
professional advisor

Alexandra Snóbl „Alexa”
European and multiple national champion,
2nd placed in olimpic and 3rd place in world championship

nail
coloURING
nail polish / gel polish
colour gels / vamp colour gels
colour acrylics
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nail polish
gel polish
colour gels
vamp colour gels
colour acrylics

MOYRA KÖRÖMLAKK

Gyorsan száradó, tökéletes fedést biztosító,
szépen terülő, tartós körömlakkok,
a gyönyörű, trendi színek jegyében.
A lapított ecset, valamint a kupak mérete
és formája biztosítja a könnyed, gyors felvitelt.
A „classic” kollekció mellett számos,
különleges hatást biztosító effect lakk is megtalálható
a több mint 200-féle Moyra körömlakk között.
Moyra Gel Look,
a zselé hatású körömlakk
Gyönyörű csillogás, tökéletes fedés, gyors száradás
és tartósság, mindez fantasztikus színekben!
A végeredmény hatásában olyan,
akár a színes zselével készült szalonköröm.

Classic

gel look körömlakkok / gel look nail polish

gel look

az üvegbe zárt színes világ
bottled colours of the world

A zselé hatású körömlakk
looks like gel

No. 01 Színtelen/Clear

No. 03

No. 04

No. 06

No. 16

No. 19

No. 930 Frederique

No. 931 Felicite

No. 932 Justine

No. 933 Marion

No. 934 Caroline

No. 935 Zoé

No. 936 Blanche

No. 937 Déborah

No. 938 Laurette

No. 28

No. 32

No. 35

No. 37

No. 43

No. 47

No. 939 Avril

No. 940 Audrey

No. 941 Gigi

No. 942 Henriette

No. 943 Nina

No. 944 Chantal

No. 945 Esme

No. 946 Stéphanie

No. 947 Carole

No. 53

No. 56

No. 57

No. 63

No. 64

No. 65

No. 948 Elie

No. 949 Mia

No. 950 Johanne

No. 951 Arienne

No. 952 Solange

No. 953 Ann-Marie

No. 954 Tatienne

No. 955 Fabienne

No. 956 Rosalie

White & Flash

White & Flash

No. 66

No. 70

No. 72

No. 76

No. 77

No. 82

No. 957 Rosette

No. 958 Violette

No. 959 Rosine

No. 960 Roxane

No. 961 Annabell

No. 962 Leona

No. 963 Marine

No. 964 Delphine

No. 965 Aline

No. 88

No. 92

No. 93

No. 95

No. 98

No. 967 Océane

No. 968 Liliane

No. 969 Lydie

No. 970 Claudie

No. 971 Yasmine

No. 972 Sibylle

No. 973 Renée

No. 974 Lilou

NAIL COLOURING / nail polish

classic, gel look körömlakkok / classic, gel look nail polish

White & Flash

No. 966 Axelle

NEW

gel look

No. 975 Lina

A zselé hatású körömlakk
looks like gel

No. 976 Coralie
NEW

No. 984 Mathilde

No. 977 Jade

NEW

No. 985 Noémie

NEW

No. 978 Capucine
NEW

No. 986 Régine

NEW

No. 979 Lune

NEW

No. 987 Bianca
NEW

No. 980 Diana
NEW

No. 981 Alicia
NEW

No. 988 Cassie
NEW

NEW

No. 989 Imane

NEW

No. 982 Lucie
NEW

No. 990 Alessia

NEW

No. 983 Susanne
NEW

No. 991 Florine

NEW

No. 992 Lily-Rose

NEW

Kiszerelés: 12 ml

MOYRA Nail Polish

Fast drying, well covering, nicely levelling,
long-lasting nail polish in beautiful, trendy colours.
The flattened brush, the shape and size of the cap
guarantee the easy and fast application. In addition to
Classic Collection, there are several collections with
special effects among the more than 200 colours
of Moyra nail polish.
Moyra Gel Look,
the gelish looking nail polish
Amazing shine, perfect covering, fast drying
and long-lasting, and all these in fantastic colours!
The result looks like salon nails made of UV gels!

No. 900 Gel Coat

No. 901 Sophie

No. 902 Adele

No. 903 Marie

No. 904 Virginie

No. 905 Beatrice

No. 906 Florence

No. 907 Estelle

No. 908 Cosette

No. 909 Angeline

No. 910 Céleste

No. 911 Chloé

No. 912 Jaqueline

No. 913 Monique

No. 914 Penelopé

No. 915 Hélene

No. 916 Joséphine

No. 917 Nadine

No. 918 Constance

No. 919 Amélie

No. 920 Veronique

No. 921 Julie

No. 922 Nathalie

No. 923 Lola

No. 924 Michelle

No. 925 Desirée

No. 926 Odette

No. 927 Lisette

No. 928 Giselle

No. 929 Isabelle

No. 993 Agnés

No. 994 Judith

w

No. 995 Sherine

E

No. 996 Théa

No. 997 Esther

A

R

E

Unit size: 12 ml
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effect nail polish

everlast körömlakkok, kids körömlakkok / everlast nail polish, kids nail polish

Everlast nail polish

különleges alkalmakra is
for special occasions

SAND
No. 711 Party Pink

No. 712 Summer Green

No. 717 Sunshine

No. 718 Orange Love

No. 719 Pink Power

No. 852 Sahara

No. 853 Jasmine’s Wish

No. 854 Isis

No. 856 Onyx

No. 861 Angel Dust

No. 862 Wishing Wheel

No. 865 Daydream

No. 866 Feel You

No. 867 Cinema

coral

Everlast nail polish
Long-lasting brilliance, rich colours! It is a 3-phase
system, where the special base and top coat together
with the colour guarantee the
final result: glossy,
perfect manicure that
may last even up to a week.
The perfect manicure
is not a dream anymore!
Unit size: 6 ml

EverLast Base

EverLast Top

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

No. 06

No. 07

No. 08

No. 09

No. 10

No. 11

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15

No. 16

No. 17

No. 18

No. 19

No. 20

No. 21

No. 22

No. 211 Starfish

No. 212 Salmon

No. 213 Hawaii

No. 214 Reef

No. 215 Feel Love

No. 365 Morning Glow

No. 621 Mojito

No. 622 Limoncello

No. 624 Sweetie

No. 625 Love Love

No. 626 Tutti Frutti

No. 628 Jelly Bean

No. 881 Pearl Drop

No. 882 Octopus

No. 883 Actinia

No. 884 Calypso

No. 885 Seahorse

No. 886 Ariel

No. 23

No. 24

No. 25

No. 26

No. 27

No. 28

No. 371 Anahel

No. 372 Sizouse

No. 373 Diniel

No. 374 Mihr

No. 375 Nuriel

No. 376 Zarall

No. 29

No. 30

No. 31

No. 32

No. 33

No. 34

No. 321 Paris

No. 322 Milano

No. 324 Madrid

No. 326 Berlin

No. 328 Sydney

No. 35

No. 36

No. 351 Flamingo

No. 352 Madagascar

No. 353 Pitaya

No. 354 Masai

No. 355 Savanna

No. 251 Sirius

No. 252 Infinity

No. 255 Gravity

No. 256 Orion

No. 391 Silver

No. 392 Champagne

No. 393 Gold

No. 394 Rose

bubble gum
sea salt

No. 366 Solar Flare

Everlast körömlakk
Hosszan tartó ragyogás, gazdag színek! Minden eddiginél
csillogóbb felület és tartósság, mindez UV lámpa nélkül!
A speciális alap-, szín- és fedőréteg hármasa biztosítja,
hogy a manikűrünk tökéletes maradhasson akár
egy teljes héten át. Használata és eltávolítása könnyed,
akár a hagyományos körömlakké!
A tökéletes manikűr mostantól nem álom!
Kiszerelés: 6 ml

new

Új tartós lakkcsalád
New long-lasting nail polish family

NAIL COLOURING / nail polish

NAIL COLOURING / nail polish

effect körömlakkok / effect nail polish

angel
silk nude
africa
holographic
NEW

GLITTER nude

KIDS collection
MOYRA gyerekbarát körömlakk
Szagtalan, vízbázisú, veszélyes és mérgező
anyagoktól mentes, biztonságos,
nem gyúlékony, meleg vízzel
és szappannal könnyen eltávolítható
formula. Vidám, felszabadult játék az élénk,
csillámos színekkel!
Kiszerelés: 6 ml
Moyra kids - children nail polish
Kid-friendly water-based technology,
non-toxic, eco-friendly, odorless formula
which is easily removable with warm water
and soap. Fun with 8 vibrant, glossy colours!
Unit size: 6 ml

8

Színes, csillogó, természetes!
Colourful, glossy, natural!

No. 260
Lily

No. 262
Amy

No. 263
Romy

No. 264
Lucy

No. 265
Katie

No. 266
Angie

No. 267
Suzie

No. 268
Betty
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nail care
moyra körömápolás a gyönyörû,
egészséges körmökért
moyra nail care for the beautiful,
healthy nails

gyémánt fedôlakk / diamond top coat
Szikrázó, fényes felületet
képez a körmökön.
Kiváló kellék
műkörömépítéshez,
körömdíszítéshez, manikűrhöz.
Clear top coat with high shine
finish just like diamonds.

gyorsszárító fedôlakk / top coat fast dry
Felgyorsítja a körömlakk
száradási idejét, fixálja és
kiemeli annak színét. Csillogó
védőréteget képez
a lakkozott köröm felületén.
Top Coat Fast Dry seals and
fixes nail colour, prevents
smudges.
It dries to a glossy coating to
add brilliance to the nail enamel
colour.

csillogó uv fedôlakk / shiny uv coat
Csillogó védőréteget képez
a körmön, amit ezáltal megóv
az UV sugarak káros hatásától.
Shiny UV Coat creates
a hard glossy layer that
protects the nail enamel
from damaging UV light.

This nail polish makes weak and
cracked nails stronger, harder
and more flexible.

Tápláló összetevőkben gazdag,
színezett formulájú lakk az
egészséges és erős körmökért.
Magas hatóanyag-tartalmának
köszönhetően kemény védőréteget
képez. Nagy koncentrációjú virágés gyümölcsolaj, valamint keratin
és barna alga kivonat tartalma
regenerálja a körmöt. Alaplakként
egy rétegben, nude körömlakként
egy-két rétegben kell felkenni
a tartós eredmény érdekében,
hetente legalább kétszer.

This nail polish protects the nails
from everyday’s harm and has a
rejuvenating effect. It can be also
used as base coat.

Mega Gloss fedôlakk / mega gloss top coat

mattító fedôlakk / matte top coat

moyra 5:1 körömápoló / moyra 5:1 nail therapy

Glow in the dark / Glow in the dark

Az ötféle vitamint (A, B5, C, E, F) és
ötféle növényi kivonatot (aloe vera,
ginseng, citrom, szőlő és gránátalma)
tartalmazó formula mélyen hidratálja
és revitalizálja a körmöket, erősíti
a körömlemezeket és hatékonyan
meggátolja azok töredezettségét.

Körmön színtelenné váló körömlakk,
mely sötétben világít. Világos alapon
és több rétegben jobban érvényesül
speciális foszforeszkáló hatása.
Bár fedőlakknak is használható,
tartósságát és fényességét más fedőlakk
használatával növelhetjük.

This product - featuring 5 vitamins
(vitamin A, B5, C, E and F) and 5
plant extracts (aloe vera, ginseng,
citron, grape and pomegranate)
– deeply hydrates and revitalizes
the nails, and strengthens the
nailplates to avoid splitting.

Milky textured nail polish, that glows
in the dark. Its effect is more intense
if used on bright coloured base and in
several layers. It may be used as top
coat, however, you can increase the
gloss and longetivity by covering it
with any other nail polish top coat.

A Mega Gloss fedőlakk fényes,
nem sárguló védőréteget képez a
műköröm vagy a lakkozott köröm
felületén.
Mega Gloss Top Coat is a thick,
non-yellowing top coat with
excellent toughness and
durability. The top coat finishes
to a high shine and prevents
polish from chipping or peeling.
Perfect for artificial nails and
over nail polish.

Ez a csillogásmentes fedőlakk
mattá változtat bármely lakk,
zselé vagy porcelán felületet.
Kiváló választás azok számára,
akik ennek a trendnek kívánnak
hódolni.
Matte top coat turns any glossy
nail colour into a modern matte
finish. Perfect choice for those
who wish to follow this trend in
nail decoration.

keratinos körömerôsítô / keratin hardener

körömkiegyenlítô-alaplakk / ridge filler

körömágypuhító olaj / cuticle oil

Speciális alaplakk, mely
eredményesen tünteti el a
körömfelület egyenetlenségeit,
hibáit és enyhe elszíneződéseit.
Ridge Filler hides ridges and
smaller discolourations, and
provides a smooth surface on
the nails.

kiszerelés / unit size: 12 ml

A kellemes ananászos
és barackos illatú olaj
táplálja, védi a körmöt
és a körömágyat a
kiszáradástól.
Peach and pineapple
scented oil that keeps
cuticle soft and moistured
or helps to repair dry,
damaged cuticles.

kiszerelés / unit size: 12 ml

körömkorrektor / nail corrector

Regeneráló hatású, intenzív
védelmet nyújtó fényesre száradó
önmagában is használható
lakk, mely védi a körmöt a
mindennapos ártalmaktól.

Tápláló formulájú körömlakk,
mely keményebbé, erősebbé
és rugalmassá teszi a puha és
repedezett körmöket.

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

körömépítô alaplakk / nail rebuilder

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

Nail care treatment specifically
formulated with keratin for thin
and weak nails. The external
reinforcement provided by
this product will help nails
become tougher and more bend
resistant.

körömerôsítô alaplakk / nail hardener

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

Keratintartalmú nagy hatásfokú
körömerősítő lakk, melynek
használatával a körmök
erősebbek és ellenállóbbak
lesznek.
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körömápolók / nail care treatments

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

NEW

Rich in nutritious and active
ingredients, this coloured lacquer creates
healthy and strong nails. Its high concentration
of flower and fruit oil, keratin
and brown algae extract rejuvenates the nails.
Apply it as base coat in one layer, or use it as nude nail
polish in 2 coats, twice a week for long-lasting effect.

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

kiszerelés / unit size: 12 ml

kiszerelés / unit size: 12 ml

moyra uv top coat / moyra uv top coat

körömápoló olajok / cuticle oils
A készítményben lévő olajok keveréke
mélyen behatol a körömágyba, illetve a
körömsáncba, így hidratálja és puhává
varázsolja a száraz, megviselt körömbőrt.
Körömépítés után kifejezetten ajánlott.
8-féle színben és illatban vásárolható.

Az UV fényre száradó, színtelen
UV Top Coat tartósabb és
fényesebb felületet biztosít,
mint egy hagyományos
fedőlakk. Körömlakklemosóval
eltávolítható.

This mixture of oils is used to moisturize
dry, damaged cuticles and to promote
strong, flexible nails. It absorbs through
the cuticle area.
They are also perfect treatments after
building artificial nails.
Available in 8 different colours and
fragrances.

This top coat cures under
UV light and results more
durable and shiny surface than
traditional top coat.
It can be removed with nail
polish remover.
Colour: clear.

kiszerelés / unit size: 15 ml

NAIL COLOURING / nail polish

NAIL COLOURING / nail polish

körömápolók / nail care treatments

Red
Apple

Orange
Mango

Olive
Grapefruit

Sea Blue
Coconut

Sky Blue
Vanilla

Raspberry
Pink

Cherry
Wine

Cinnamon

kiszerelés / unit size: 10 ml
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nail polish

gel polish
colour gels
vamp colour gels
colour acrylics

lakkzselék / gel polish
NAIL COLOURING / gel polish

lakkzselék / gel polish
hosszan tartó, gyönyörû manikûr, egyszerû használat
long-lasting and beautiful manicure with easy application
No. 89

No. 90

No. 91

No. 92

No. 93

No. 94

No. 95

No. 96

No. 97

No. 01 French White

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

No. 06

No. 98

No. 99

No. 111

No. 112

No. 113

No. 114

No. 115

No. 116

No. 117

No. 07

No. 08

No. 09

No. 10

No. 11

No. 12

No. 118

No. 119

No. 120

No. 121

No. 122

No. 123

No. 124

No. 125

No. 126

No. 13

No. 14

No. 15

No. 16

No. 17

No. 18

No. 127

No. 128

No. 129
NEW

No. 130

No. 131
NEW

NEW

No. 132
NEW

No. 133
NEW

No. 135

No. 134
NEW

NEW

NEW

Moyra Lakkzselé
Az UV fényre kötő zselék és a hagyományos
körömlakkok előnyeinek egyesítése.
A Moyra lakkzselé használata egyszerű,
akár a körömlakké, mégis az UV zselé tartósságával
rendelkezik. Legalább 3 hétig a körmön marad anélkül,
hogy lepattogzana. Természetes és épített körömre
egyaránt használható. Egyszerű az eltávolítása.
A Moyra lakkzselék jelenleg több mint
120-féle színben kaphatóak.
UV és LED lámpa alatt is köt.
Kötési idő: LED (405 nm) 30-40 mp
UV (4x9W) 2 perc
Kiszerelés: 10 ml

No. 19

No. 20

No. 21

No. 24

No. 25

No. 26

No. 137
NEW

No. 27

No. 28 French Peach

No. 29 French Rose

No. 30

No. 31

No. 33

No. 145

No. 34

No. 35

No. 36

No. 38

No. 39 Glitter

No. 40 Glitter

No. 41 Glitter

No. 42 Glitter

No. 43 Glitter

No. 44 Glitter

No. 53

No. 54

No. 55

No. 56

No. 57

No. 59

No. 60

No. 61

No. 62

No. 63

No. 64

No. 65

No. 66

No. 67

No. 68 Metal

No. 70 Metal

No. 71 Metal

No. 72 Metal

No. 73 Metal

No. 75 Metal

No. 76 Metal

No. 77

No. 78

No. 79

No. 80

No. 81

No. 154

No. 138
NEW

No. 146
NEW

Moyra Gel Polish
The fusion of UV gel and nail polish.
Moyra Gel Polish is easy to apply like regular nail
polish, but has strength of colour gel. Amazing
durability with guarantied high shine and stays on for at
least 3 weeks, without chipping or peeling. Can be used
on both natural and artificial nails. It is easy to remove
and reapply. Moyra Gel Polish is available in more than
120 superb colours.
It cures under both LED and UV light.
Curing time: LED (405 nm) 30-40 sec,
UV (4x9W) 2 min
Unit size: 10 ml

No. 136

No. 147
NEW

No. 155

No. 148

No. 141 Snow White
NEW

No. 149

No. 85

No. 86

No. 87

Fixálásmentes, leoldható fedő
lakkzselé, amely lakkzselén kívül
más alapra (zselé, porcelán) is jól
használható. Nagyon rugalmas,
fényesre köt, tehát kötés után
fixálni már nem kell, kötési ideje UV
lámpában 2-3 perc, LED lámpában
60-90 másodperc. Tökéletes a Moyra
Mirror Powder alá, és fedőrétegként.

One product, two functions, easy
application! Base and top gel in
one, that assures 3-week wear
to your gel polish. It is easy
to use, and cures in 2 minutes
under UV light, and 30 seconds
in LED light.

New soakable, no-wipe top coat for
gel polish, which could also be used
on the top of gel and acrylics. Very
flexible top gel that cures to shiny,
so no need to cleanse after curing.
Its curing time is 2-3 minutes under
UV light, and 60-90 seconds under
LED light. Perfect choice when using
Moyra Mirror Powder.

kiszerelés / unit size: 10 ml

No. 151

NEW

No. 152

NEW

No. 153

clever cover

LED UV

30 sec 2 min

No. 84

No. 150

No. 144

No. 143
NEW

No. 157

LED UV

No. 83

No. 142

NEW

NEW

Egy termék, két funkció, könnyű
használat! Alap- és fedőzselé
egyben, amely legalább három
hét tartósságot biztosít a
lakkzselének.
Használata egyszerű.
Kötési idő: UV lámpa alatt
két perc, LED lámpában 30
másodperc.

2 min

No. 82

12

No. 156

No. 140
NEW

NEW

2:1 base And top coat

LED UV

30-40 sec

No. 139
NEW

60-90 sec

2-3 min

kiszerelés / unit size: 10 ml
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színes zselék / colour gels
easy base, easy top

new

flexi base, flexi top

Könnyű eltávolíthatóság, tartósság és egyszerű használat: az Easy
Base-zel és Easy Toppal készített lakkzselé ugyanis 8-10 perc alatt
leoldható, miközben legalább 2-3 hét hordhatóságot biztosít.
Használata könnyű: az egy réteg Easy Base megkötése után kenje
fel a Moyra lakkzselé színeiből bármelyiket (bizonyos színeknél a
két réteg ajánlott), végül vigye fel az Easy Top-ot, melyet köttetés
után fixálni kell.

Az új lakkzselé alap- és a hozzá tartozó fedőzselé minden eddiginél
nagyobb rugalmasságot, és könnyű leoldhatóságot biztosít a Moyra
lakkzseléknek. A speciális alapzselé összetételének köszönhetően
átveszi a körömlemez mozgását, viselés közben természetes érzést
kölcsönöz, nem „nehezíti” a körmöket. A rugalmas fixálásmentes
fedőzselé pedig biztosítja a repedezés- és sárgulásmentes csillogó
körmöket heteken át.

Easy removal, durability and easy application: the gel polish made
with Easy Base and Easy Top is a faster soak off (in about 8-10
minutes) gel polish system with at least 2-3-week wear. Their
usage is easy: once applying and curing the one layer of Easy Base, apply the colour Moyra
gel polish (for better covering most shades need two layers), then close the system with Easy
Top, which should be cleansed after curing.

This new gel polish base and the corresponding no-wipe top provide
more flexibility and better soaking than ever before. They create a
perfect system with Moyra gel polish colours. Thanks to their special
composition, they absorb the movement of the nail disk so the surface
does not crack and provide a natural feeling while wearing.

LED UV

No. 10

No. 11

No. 12

No. 02 Black

No. 03 Red

No. 06 Fluo Pink

No. 07 Wine Red

No. 08 Sweet Pink

No. 09 Party Pink

No. 12 Breeze

No. 13 Bali

No. 16 Lollipop

No. 20 Vampire Kiss

No. 21 Turkish Rose

No. 22 Twilight

No. 23 Tumbleweed

No. 24 White Rock

No. 26 Summer Green

No. 28 Peachy

No. 29 Sweetheart

No. 30 Nude Rose

No. 31 Nude Brown

No. 32 Cocoa

No. 36 Rose Pearl

No. 37 Emerald

No. 38 Bahama

No. 40 Pearl

No. 41 Cherry

No. 43 Mystic

No. 45 Mirage

No. 47 Candy Red

No. 49 Trust

No. 51 Sugar

No. 52 Diva

No. 53 Magenta

No. 55 Metal Silver

No. 60 Neon Glitter Pink

No. 102 Glitter Fuchsia

No. 105 Heaven

No. 108 Glitter Black

No. 117 Champagne

No. 126 Glitter White

mini base and top coat

No. 127 Glitter Punch

No. 128 Glitter Orchid

No. 200 Mint

No. 201 May Green

No. 203 Blue Green

No. 205 Mystic Blue

Alap- és fedőzselé egyben, amely
legalább három hét tartósságot
biztosít a lakkzselének.
Kötési idő: UV lámpa alatt két perc,
LED lámpában 30 másodperc.
Kiszerelés: 5 ml

No. 206 Blue

No. 207 Lavender

No. 208 Lilac

No. 209 Effect Magenta

No. 214 Pale Rose

No. 215 Rose

No. 216 Pink Shine

No. 218 Pink

No. 219 Lovely Pink

No. 223 Carmine Red

No. 225 Flower Yellow

No. 227 Brown

No. 239 Glitter Silver

No. 302 Myself

No. 303 Rosie

No. 304 Sandstone

No. 306 Epic

No. 309 Arwen

No. 310 Watcher

No. 312 Aubergine

No. 313 Poem

No. 314 Globe

No. 319 Zenith

Starlite

vamp colour gels
colour acrylics

kiszerelés / unit size: 10 ml

mini lakkzselék / mini Gel Polish
No. 03

No. 01 White

30 sec 2 min

kiszerelés / unit size: 10 ml

No. 02

Colour gels

No. 04

No. 13

Moyra színes zselék, gyönyörû színek kavalkádja
Moyra colour gels, carnival of gorgeous colours

LED UV

30 sec 2 min

No. 01

nail polish
gel polish

NAIL COLOURING / colour gels

NAIL COLOURING / gel polish

lakkzselék / gel polish

No. 05

No. 14

new

Csordultig élettel teli színekkel!
Full of lively colours!

No. 06

No. 15

No. 07

Rendkívül jó fedőképességgel rendelkező, kopásálló színes
zselék, amelyek egyaránt alkalmasak a körmök bevonására,
illetve díszítésére.
Kiszerelés: 5 g
No. 08

No. 16

MOYRA SZÍNES ZSELÉK

No. 17

No. 09

No. 18

MOYRA COLOUR GELS
These perfectly covering colour gels are durable and easy
to apply. They can be used to build nails or
to decorate the built nails.
Unit size: 5 g

No. 58 Neon Glitter Orange No. 59 Neon Glitter Red

UV

2-3 min

No. 19

No. 28

No. 34

No. 40

No. 20

No. 29

No. 35

No. 41

No. 21

No. 30

No. 36

No. 42

No. 22

No. 31

No. 37

No. 43

No. 23

No. 32

No. 38

No. 44

No. 24

No. 25

No. 26

No. 33

No. 39

No. 27

Base and top gel in one, that
assures 3-week wear to your gel
polish.
Cures in 2 minutes under UV light,
and 30 seconds in LED light.
Unit size: 5 ml

No. 45

LED UV

No. 46

No. 47

kiszerelés / unit size: 5 ml
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No. 48

No. 49

No. 50

No. 51

30-40 sec

2 min

LED UV
30 sec 2 min
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artistic festôzselék / Artistic painting gels
A fixálásmentes Moyra Artistic színes festőzselék
rendkívül jól fednek, így kiválóan alkalmasak tartós
díszítések, színátmenetek készítésére, árnyékolásra.
Egy rétegben is tökéletes fedést biztosítanak, szikrázóan
fényesre kötnek, így nem marad ragacsos réteg, amit
fixálni kell. A magas pigmenttartalomnak köszönhetően
rendkívül intenzív színhatás érhető el használatukkal.
Kiszerelés: 5 g
These tack-free painting gels are highly pigmented,
therefore they cover really well even in one layer, and
they are perfect choice for making colour transition when
painting with gels. In addition, due to their thick texture,
they do not flow, so they are also suitable to paint in
several layers and fill in different stamped designs.
Unit size: 5 g

LED UV

45 sec 2-3 min

Hihetetlenül élénk színek, rendkívüli pigmentáltság,
tartós díszítés! A magas pigmenttartalomnak
köszönhetően nagyon intenzív színhatás érhető el
használatukkal, vékonyan is rendkívül jól fednek,
így kiválóan alkalmasak tartós díszítések, színátmenetek
készítésére, árnyékolásra.
Tökéletes alternatívái az akrilfestékeknek.
Kiszerelés: 5 g
Incredible vivid colours, high pigmentation,
long-lasting decoration! Due to being extraordinarily
pigmented, these new gels have very intensive colour,
cover perfectly even in thin layers, which makes them
suitable for long-lasting, flat nail decorations, colour
transitions, ombre effects and shadowing.
They are perfect alternatives for acrylic paint.
Unit size: 5 g

LED UV

45 sec 2-3 min

new

Mûvészi szépségû körömfestéshez
For painting art on nail

Clear

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

No. 06

No. 07

No. 08

No. 09

No. 10

No. 11

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15

No. 16

No. 17

No. 18

No. 19

No. 20

festôzselék / painting gels
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aqualine színes zselé / aqualine gels

aqualine színes zselék / aqualine gels
A Moyra AquaLine termékcsalád tökéletes választás a wet-on-wet,
vagy waterway néven ismert díszítő technikához, mellyel dekoratív minták
készíthetőek rövid idő alatt. Ennél a díszítési technikánál elengedhetetlen
a kiváló minőségű alapszín, az abban könnyen terülő színes zselék,
valamint az intenzív pigmentáltság, ami kulcsa a tökéletes végeredménynek.
A velük készült körömdíszítés hatása olyan mintha vízben terülő,
vibrálóan élénk festékkel készült volna.
A Moyra AquaLine termékek minden feltételt biztosítanak, hogy
a díszítés fantasztikus legyen.
Kiszerelés: 5 g
Perfect choice for wet-on-wet/waterway technique, with which you can create
impressive nail art really fast. High quality special base and well blending,
highly pigmented colour gels are the essentials when using this technique.
Unit size: 5 g

Base White

Könnyen terülÔ, intenzív színek
Easily spreading, intensive colours

new

NAIL COLOURING / colour gels

NAIL COLOURING / colour gels

artistic festôzselék, festôzselék / artistic painting gels, painting gels

No. 01 Red

No. 02 Blue

No. 03 Mauve

LED UV

45 sec 2-3 min

No. 04 Black

Intenzív pigmentáltság, keverhetô színek
High pigmentation, mixable colours

No. 01 White

No. 02 Black

No. 03 Blue

No. 04 Green

No. 05 Yellow

No. 06 Vivid Orange

No. 07 Vivid Red

No. 08 Magenta

No. 09 Purple

No. 10 Red

No. 11 Pink

No. 12 Silver

No. 13 Champagne

No. 14 Gold
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vamp színes zselék / vamp colour gels

supershine színes zselék / supershine colour gels
Elfelejthetjük a fixálás előtti ragacsos réteget! A SuperShine színes zselé fényesre köt,
nem marad ragacsos réteg, amit fixálni kell. Rendkívül magas pigmentáltságú,
könnyen teríthető zselé, amely egy rétegben is tökéletesen fed. Díszítésre is kiválóan
alkalmas, több mint 60-féle színben kapható. Kiszerelés: 5 g

Forget the sticky layers, the new SuperShine gels cure to shiny, no need for cleansing.
They are very pigmented, perfectly covering in only one layer. They are also perfect
choice for decoration. Unit size: 5 g

Gyönyörû színek, csodás fénnyel, fixálás nélkül
No. 501 Devil

No. 502 Snow

No. 503 Dream On

No. 504 Homeland

No. 505 Tulip

No. 506 Fortune

No. 507 Romance

No. 508 Cosmopolitan

No. 509 Shadow

No. 510 Fancy

No. 511 Sunshine

No. 512 Marmalade

No. 513 Flower

No. 514 Spring

No. 515 Ultraviolet

No. 516 Far Away

No. 517 Deep Sea

No. 518 Calm

No. 519 Kiss Me

No. 520 Happy

No. 521 Lovesong

No. 522 Grace

No. 523 Rocket

No. 524 Life

Beautiful colours, amazing shine, no residue

nail polish
gel polish
colour gels

VAMP
Colour gels
colour acrylics

No. 01 White

No. 02 Yellow

No. 04 Red

No. 05 Green

No. 07 Purple

No. 08 Black

No. 101 Pearl

No. 102 Ozone

No. 103 Dawn

No. 104 Touch

No. 105 Naive

No. 106 Blush

No. 109 Wish

No. 201 Secret

No. 203 Bella

No. 204 Flash

No. 205 Illusion

No. 206 Glory

No. 208 Imprinting

No. 209 Newborn

No. 301 Trinity

No. 303 Intuition

No. 305 Ice Age

No. 306 Faith

No. 307 River

No. 308 Ocean

No. 309 Purple Rain

No. 403 Vampire

No. 405 Phoenix

No. 409 Rebel

No. 410 Fear

No. 411 Fallen

No. 508 Shadow

No. 509 Poison

No. 601 Eclipse

No. 602 Infinity

No. 603 Mystery

No. 604 Mercy

No. 605 Cure

No. 606 Enigma

No. 607 Syrene

No. 608 Destiny

No. 609 Crow

No. 610 Nirvana

No. 701 Neon Yellow

No. 702 Neon Orange

No. 703 Neon Pink

No. 704 Neon Green

No. 804 Absurd

No. 806 Wild

No. 811 Oasis

No. 812 Green Day

No. 815 Silver Bullet

NAIL COLOURING / colour gels

NAIL COLOURING / colour gels

supershine színes zselék / supershine colour gels

VAMP SZÍNES ZSELÉK
Kiemelkedő minőségű színes zselék, melyek egyaránt
alkalmasak a körmök bevonására, illetve díszítésére.
Magas pigmenttartalmuknak köszönhetően
fedőképességük és a színek élénksége rendkívüli.
Kiszerelés: 5 g

VAMP COLOUR GELS
No. 525 Free Love

No. 526 Nectarin

No. 527 Muse

No. 528 Lakers

No. 529 Fjord

No. 530 Ode

No. 531 Amazon

No. 532 Heartbreak

No. 533 Delicate

No. 534 Uptown

No. 535 Ivory

No. 536 Blade

Due to their high pigment content, these gels are
perfectly covering and rich in colours.
These gels are perfect for building nails
or only for decorating with them.
Unit size: 5 g
UV

2-3 min

No. 537 Honour

No. 538 Lemon

No. 539 Peppermint

No. 540 Caffé Latte

No. 541 Brownie

No. 542 Dance

No. 801 Angel

No. 543 Sweetie

No. 544 Confidence

No. 545 Police

No. 546 Elegant

No. 547 Highway

No. 548 After Glow

No. 817 Diablo

No. 549 My Secret

No. 550 Yourself

No. 551 Chic

No. 552 In Love

No. 553 Alone

No. 554 Lemonade

NEW

No. 555 Vanity

No. 556 Gentle
NEW

No. 567 Vivid Green

NEW

NEW

No. 568 Vivid Yellow

No. 569 Vivid Orange

NEW

No. 570 Vivid Red

NEW

UV

No. 571 Vivid Pink
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No. 572 Vivid Purple

2-3 min
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nail polish
gel polish
colour gels
vamp colour gels

színes porcelánporok / colour acrylics

matte

colour aCrylics
Színes porcelánporok

No. 05 Salmon

No. 14 Mango

No. 15 Orange

No. 102 Glitter Champagne

No. 105 Pink Shimmer

No. 19 Brown

No. 20 Black

No. 22 Wild Berry

No. 23 Violet

No. 24 Lavender

No. 120 Glitter Fame

No. 135 Sindel

No. 106 Silver Shimmer

No. 107 Gold Shimmer

No. 108 Green Shimmer

No. 277 Tinker Bell

No. 278 Scarlet

No. 25 Red

No. 36 Turquoise

No. 38 Kiwi

No. 39 Grass Green

No. 40 Lemon Yellow

No. 269 Tribe

No. 270 Hunter

No. 276 Tree House

No. 41 Yellow

No. 42 Blue

No. 43 Green

No. 45 Hot Pink

No. 56 Pink

No. 279 Pixie Hollow

No. 281 Ice Blue

No. 282 Treasure

No. 121 Milky Way

No. 122 Supernova

No. 123 Universe

No. 124 Apollo

No. 125 Discovery

No. 126 Swing

No. 127 Rock’n’roll

No. 128 Opera

No. 129 Jukebox

No. 130 Bootleg

No. 136 Birth

No. 137 Kid

No. 138 Teenage

No. 139 Family

No. 140 Exit

No. 201 Golden Apple

No. 202 Venus

No. 203 Troja

No. 204 Lotus

No. 205 Shell

No. 206 Russian

No. 207 Sujet

No. 208 Prima

No. 209 Giselle

No. 210 Swan Lake

No. 211 Imago

No. 212 Cio-Cio San

No. 213 Silk

No. 214 Monarch

No. 215 Mimicry

No. 216 Peace

No. 217 Jin-Jang

No. 218 Zen

No. 219 Perfection

No. 220 Melody

No. 221 Dance

No. 222 Festival

No. 223 After Party

No. 224 Xmas

No. 225 Kylie

No. 226 Creek

No. 227 Sunlight

No. 228 Garden

No. 229 Valley

No. 230 Daybreak

space

sparkling
No. 04 Fuchsia

No. 06 Candy Pink

No. 07 Lilac

No. 08 Misty

No. 09 Misty Blue

music
No. 10 Ocean Blue

No. 11 Virgo

No. 16 Cherry Wood

No. 17 Choco Brown

No. 18 Cinnamon

life

COLOUR ACRYLICS

A csúcsminôség és a természet
ragyogó szépségének találkozása
When high quality meets the beauty of nature

No. 03 Cherry

pearl

Extra finomra őrölt szemcsék a könnyű
formázhatóságért, erős pigmentáltság
a tökéletes fedésért és a ragyogó színekért! Rendkívül
széles választékunkban megtalálhatóak a matt-, neon-,
metál-, selyemfényű és csillámos színek egyaránt.
Kiszerelés: 3,5 g
Extra finely grinded, highly pigmented colour acrylics
for perfect covering, bright colours and easy applying.
In the unusually wide colour selection you can find
matte, neon, metal, pearl and glitter colours.
Unit size: 3,5 g

glitter
No. 01 White

NAIL COLOURING / colour acrylics

színes porcelánporok / colour acrylics

No. 21 Glitter Black

No. 112 Glitter Green

No. 113 Glitter Yellow

No. 114 Glitter Copper

No. 115 Glitter White

aphrodité

neon
No. 26 Neon Pink

No. 27 Neon Orange

No. 28 Neon Yellow

No. 29 Neon Green

No. 30 Neon Blue

ballerina
No. 71 Vivid Orange

No. 72 Vivid Red

No. 73 Vivid Pink

No. 74 Vivid Purple

No. 60 Metal White

No. 61 Metal Pink

No. 62 Metal Rose

No. 63 Metal Red

butterfly

metal
No. 64 Metal Orange

harmony
No. 65 Metal Purple

No. 66 Metal Yellow

No. 67 Metal Gold

No. 68 Metal Green

No. 69 Metal Blue

celebration
No. 70 Metal Silver

countryside
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NAIL COLOURING / colour acrylics

színes porcelánporok / colour acrylics

fairy
No. 231 Broken Laugh

No. 232 Changeling

No. 233 Nymph

No. 234 Sprite

No. 235 Neverland

No. 236 Paradise

No. 237 Venice

No. 238 Chapel

No. 239 Riviera

No. 240 Forever

No. 241 Wild

No. 242 Monsoon

No. 243 Mangrove

No. 244 Orchid

No. 245 Rainforest

No. 246 Urban Legend

No. 247 New York

No. 248 Soho

No. 249 Sin City

No. 250 Arena

No. 251 Lychee

No. 252 Bamboo

No. 253 Solar

No. 254 Pitaya

No. 255 Guava

No. 256 Nature

No. 257 Balance

No. 258 Water

No. 259 Force

No. 260 Life

No. 261 Scent

No. 262 Fragrance

No. 263 Rose Water

No. 264 Blossom

No. 265 Cologne

No. 271 Celeste

No. 272 Maya

No. 273 Iris

No. 274 Royal

No. 275 Feather

No. 286 Silver State

No. 287 Mojave

No. 288 Casino

No. 289 Jackpot

No. 290 Bellagio

honeymoon
jungle sound
metropolis
tropical
vitality
perfume
peacock
vegas

nail
sculpturing
Builder gels, fusion acrylgels
Acrylic powders
PreparAtion Solutions

22

builder gels
fusion Acrylgels
Acrylic powders
Preparation Solutions

körömépítô zselék / builder gels
medium clear / medium clear

premium clear / premium clear

Water-clear one-phase gel with
medium viscosity.
It has perfect adhesion to the nail plate,
good for base and top layer, too.

UV
2 min

sûrûség / viscosity
MOYRA KÖRÖMÉPÍTŐ ZSELÉK
A Moyra UV zselék optimális sűrűségű, alapozó zselét
nem igénylő, egyfázisú, kiváló tapadású zselék. Önterülő
tulajdonságuk és sűrűségük miatt kezdő körömépítők
is könnyen tudnak velük dolgozni. Természetes hatást
biztosítanak a műkörömnek tipen és körmön egyaránt.
Az elkészült körmök erősek, ellenállóak és tartósak.
Kiszerelés: 5 g, 15 g, 30 g, 50 g

MOYRA Builder gels
The Moyra UV builder gels are one-phase
gels with optimal thickness and perfect adhesion.
Because of their self-levelling quality and optimal
viscosity, even unexperienced nail technicians can
easily work with them.
They give natural look to the nails built with forms as
well as on tips. The artificial nails made of these gels are
strong, resistant and last for long.
Unit size: 5 g, 15 g, 30 g, 50 g
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builder clear / builder clear

UV

2 min
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new

rapid clear / rapid clear
Közepesen sűrű, egyfázisú,
nem égető, víztiszta zselé.
Állagának köszönhetően szépen
terül, kiválóan tapad, alapozóés fedőrétegként is használható.
Minden lámpatípusban megköt.
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LED UV

30 sec 2 min

sûrûség / viscosity
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Lágy állagú, erős és tartós rózsaszín
építő zselé. Alaprétegként
alkalmazva a természetes
körömszínhez hasonló, gyönyörű
hatást érhetünk el segítségével.

One-phase thick pink builder gel that makes the colours
underneath more vivid. It can be applied as builder and
top layer, too.
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new

Intenzíven pigmentált, ragyogóan
fehér, ecsetes zselé. Ideális
sűrűségű a mosolyvonal
festéséhez. Összetételének
köszönhetően nem sárgul.
Minden lámpatípusban megköt.
Kiszerelés: 10 ml

sûrûség / viscosity
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sûrûség / viscosity
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Due to its formula it has an optimal
thickness and creamy texture. It is highly pigmented,
perfect white, and can create sharp smile line.

UV

60 sec 3 min

2

9 10

2,5 min

francia fehér / french white

LED UV

1

UV

2,5 min

Összetevőinek köszönheti
optimális sűrűségét és krémes
állagát. Erősen pigmentált hófehér
zselé, amely segítségével könnyen
kialakítható határozott ívű
mosolyvonal.

Highly pigmented, bright white brush-on gel, which
makes perfect smile lines so easy to create. It does not
yellow, pinchable and cures in both UV and LED light.
Unit size: 10 ml

sûrûség / viscosity

Strong and long-lasting pink
builder gel with thin viscosity.
As a base layer, it provides a beautiful natural pink effect
on the nail.

UV

40 sec 2,5 min

sûrûség / viscosity

francia rózsaszín / french pink

Egyfázisú, sűrű alapozó és építő,
átlátszó rózsaszín zselé.
Színélénkítő hatásának
köszönhetően kiemeli a
körömágyhosszabbító színét,
alapozó- és fedőrétegként is
használható.

LED UV

Super white / super white

The intelligence in gel. New innovation, high viscosity,
acid-free clear gel with several advantages: has excellent
adhesion, good for shape techniques,
it cures in all types of lamps (UV, LED and
LED UV
CCFL) suitable for base and top layer, too.
30 sec 2 min

sûrûség / viscosity

Medium thick, low heat, transparent
one-phase gel with a slight pink shade
that perfectly harmonizes with our extension
gels. It is pinchable and cures in both UV or LED light.

gyémánt rózsaszín / diamond pink
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3 min

sûrûség / viscosity
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premium ice blue / premium ice blue
Sűrű, mégis könnyen formázható,
prémium-kategóriájú, átlátszó, kékes
építő zselé, mely kiválóan tapad a
természetes körömhöz. Színélénkítő
hatásának köszönhetően nagyon jól
használható a francia manikűrhöz,
ragyogó fehérré varázsolja a fehér
körömvégeket, alapozó- és fedőrétegként
is használható.

Medium thick, low heat, one-phase,
water-clear gel. It is self-levelling, and has perfect
adhesion to the natural nail, therefore it is ideal
choice for both base and top layer.
It cures in both UV and LED light.

Moyra körömépítô zselék, a tökéletes körmökért
Moyra builder gels for perfect nails

sûrûség / viscosity

Az intelligens építő zselé.
Új fejlesztésű, kiváló tapadású,
savmentes, víztiszta zselé. Az
egyik legsűrűbb Moyra építő zselé,
kiválóan alkalmas a különböző
hajlításos építési technikákhoz.
Minden lámpatípusban (UV, LED,
CCFL) megköt, alapozó- és fedőrétegként is használható.

Extra-thick one-phase clear UV gel. It
has strong adhesion to the natural nails.
Ideal choice for beginner professionals,
can be applied for base and top layer, too.

1

Thick but self-levelling top quality clear builder gel.
Since it is easy to use, it is a perfect choice for both
beginners and advanced professionals.
It has perfect adhesion to the natural nails,
UV
2 min
it is good for base and top layer, too.

creative clear / creative clear

Extra sűrű, egyfázisú, átlátszó zselé.
Kiválóan tapad a természetes
körmökhöz. Kezdő műkörömépítők
számára is ideális, alapozó- és
fedőrétegként is használható.

sûrûség / viscosity

Közepesen sűrű, áttetsző rózsaszín,
jól teríthető, nem égető, egyfázisú
építő zselé. Alaprétegként és
építéshez is ideális.
Minden lámpatípusban megköt.

Sűrű, mégis önterülő, prémiumkategóriájú, átlátszó építő zselé.
Könnyű használata révén mind
a professzionális, mind kezdő
felhasználók részére kitűnő
választás. Kiválóan tapad a
természetes körömhöz, alapozó- és
fedőrétegként is használható.

Közepes sűrűségű, egyfázisú,
víztiszta, átlátszó zselé.
Kiválóan tapad a természetes
körmökhöz, alapozó- és
fedőrétegként is használható.

new

rapid pink / rapid pink

NAIL sculpturing / builder gels

körömépítô zselék / builder gels

9 10

Thick but still self-levelling top quality blue builder gel.
Since it is very easy to use, it is a perfect choice
for both beginners and professionals.
UV
2 min
It has perfect adhesion to the natural nails.

sûrûség / viscosity
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fusion acrylgels / fusion acrylgels

körömágyhosszabító zselé / extension uv gel

It is medium thick, natural skin coloured
gel, perfect choice for extending the nail bed and
correcting flaws on the nail.

LED UV

45 sec 2,5 min
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make-up gel / make-up gel

Közepes sűrűségű, barackos
árnyalatú, tökéletesen fedő,
egyfázisú építő zselé. Gyönyörű,
természetes árnyalata
kiválóan alkalmas a körömágy
meghosszabbítására, így a
mosolyvonal is tökéletes marad,
látható lenövés nélkül!

Közepesen sűrű, természetes
körömágy színű, egyfázisú építő
zselé, mely kiválóan alkalmas a
körömágy meghosszabbítására,
apróbb körömhibák eltűntetésére.
Elsősorban építésre használható.

sûrûség / viscosity

cover pink / cover pink

9 10

builder gels

Sötétebb tónusú, sűrű, de jól
teríthető egyfázisú építő
zselé, mely kiválóan
alkalmas a körömágy optikai
meghosszabbítására. Ideális
választás extra hosszú körömforma
kialakításához.

Medium viscosity perfectly covering one-phase UV gel
with peachy pink shade. Its fine, natural colour make
the smile line more definite, and the growing of nails
will stay unnoticeable.
LED UV

Thick but well levelling one-phase gel with darker
beautiful natural colour. Perfect choice when building
long and extreme-shape-nails.
UV

45 sec 2,5 min

sûrûség / viscosity
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make-up pink / make-up pink
Extra sűrű – a népszerű Make-up
zselénkkel megegyező textúrájú
- körömágyhosszabbító zselé.
Finom, rózsaszín árnyalatának
és tökéletes fedésének
köszönhetően a meghosszabbított
körömágy hihetetlenül üdének és
természetesnek hat.

Extra thick extension gel, with the same consistency
as our very popular Make-up gel, just in lighter colour.
Due to its fine pink shade and well covering
characteristic, the nails built with this new
UV
2,5 min
gel look perfectly even and natural.

sûrûség / viscosity
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2,5 min

sûrûség / viscosity
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30 sec 2 min
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Acrylic powders
Preparation Solutions

A Moyra Fusion Acrylgel a porcelán és zselé körömépítő
anyagok előnyeit egyesíti. Rugalmasabb, mint a
porcelán, erősebb, mint a normál zselé. Extrém sűrű
állagának köszönhetően nem folyik meg, sokáig
formázható, hajlítható, nincs kellemetlen szaga.
Kiszerelés: 30 ml, 5 g, 4*5 g

It is base gel with extraordinary adhesion. Functioning
as a two sided tape, it gives a perfect base layer for
all Moyra, UV gels and gel polish. Due to its optimal
consistency, it mixes very well with Moyra glitter powder,
pigment powder, diamond shine powder, stardust and
mirror powders. Becuase of its multiple functions, it is a
hotsale item!

2

Fusion
Acrylgels
Fusion AcrylGel

Kivételes tapadású alapozó zselé.
Kétoldalú ragasztóként működve
tökéletes alapot biztosít a Moyra
építő zseléknek, valamint a
lakkzselének. Optimális állagának
köszönhetően ideálisan keverhető a
Moyra fényporokkal, pigmentporokkal,
gyémántporokkal, csillagporokkal
és mirror porokkal egyaránt. Sokrétű felhasználási
lehetőségeinek köszönhetően a műkörömépítő
szakemberek egyik „slágerterméke”.
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base gel / base gel

sûrûség / viscosity

NAIL sculpturing / fusion acrylgels

NAIL sculpturing / builder gels

fedôzselék / top gels
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Használata:
Készítsük elő a körmöket a szokásos módon. Kenjünk
savas vagy savmentes primert a körömre, és várjuk meg,
amíg megszárad. Helyezzünk megfelelő mennyiségű
Fusion Acrylgelt a körömre, majd Moyra Cleanserbe
mártott ecsettel formázzuk. Kötessük 2 percig UV vagy 90
másodpercig LED lámpában. Reszelés előtt fixálni kell.

Fusion AcrylGel

The Moyra Fusion Acrylgel features the best
characteristics of both acrylic and gel system.
It is stronger than regular gels, and more flexible than
acrylics. Due to its very thick consistency, it does not
flow, can be shaped for as long as necessary, it is
odourless and pinchable.
Unit size: 30 ml, 5 g, 4*5 g

Színtelen /
Clear

világos rózsaszín /
soft pink

fehér /
white

cover pink /
cover pink

Igazán egyszerű meggyőződni a Moyra Fusion Acrylgel használatában rejlő
előnyökről. Az egyes színek elérhetőek 5 g-os kiszerelésben egyesével vagy
akár szettben is.
Test the easy usage of Moyra Fusion Acrylgel by trying the smaller packages.
The acrylgel is also available in 5 g jars and in 4*5 g trial set.

Instructions:
Prepare the nails as usual. Apply primer and wait until it
dries. Place the desired amount of Fusion Acrylgel on the
nail and shape it with a wet brush. We recommend Moyra
Cleanser to wet the brush. Cure it for 2 minutes in UV
lamp or 90 seconds in LED lamp. Cleanse it before filing
the nail to shape.

LED UV

90 sec 2 min
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építô porcelánporok / acrylic powders

ecsetes fényzselé / brush-on uv top gel

ecsetes fényzselé II / brush-on uv top gel II

UV/LED fényre kötő, magasfényű, átlátszó, ecsetes zselé. Kötés
után felülete nem ragad, fixálni nem kell. Állaga közepesen lágy,
a csodásan fénylő körömfelület eléréséhez vékony rétegben kell
csak felvinni. Használható porcelánra és zselére egyaránt.

UV és LED fényre is kötő, magasfényű, átlátszó ecsetes
fényzselé. Az elkészült műköröm felületét kristálytisztán
fényessé teszi. Kötés után felülete nem ragad, fixálni nem
kell. Állaga lágyabb, mint a hagyományos fényzselé, a ragyogó
körömfelület eléréséhez vékony rétegben kell csak felvinni,
melyet megkönnyít a praktikus ecsetes kiszerelés. Könnyen terül,
egyaránt használható zselé és porcelán műkörömre is.

High-shine, clear, medium-thin brush-on UV/LED gel, which
cures without sticky layers (no need for wiping-off). For a perfect
shine, it should be applied in thin layers. It can be used for nails
built with both gel and acrylic systems.

High-shine, clear, thin brush-on top gel, which cures in both UV
and LED light and without sticky layers. It can be used for nails
built with both gel and acrylic systems.

LED UV

LED UV

kiszerelés / unit size: 10 ml

kiszerelés / unit size: 10 ml

30 sec 2-3 min

30 sec 2-3 min

eo top gel / eo top gel
Leoldható tartós fényzselé, mely bármely alapanyag – zselé,
porcelán, lakkzselé – felületére jól használható. Nagyon
rugalmas, kötési ideje 2-3 perc, mely után fixálni kell.
Soakable, durable, high shine finishing UV gel, that can be used
on the top of all types – UV gel, acrylic, gel polish – of nails. Very
flexible, it cures in 2-3 minutes after which the tacky layer needs
to be removed with cleanser.

LED UV

30 sec 2-3 min

kiszerelés / unit size: 10 ml
ecsetes matt fedôzselé / brush-on matte top gel
UV fényre kötő, leoldható, átlátszó, ecsetes matt fedőzselé,
melyet kötés után fixálni kell. Állaga lágy, a tökéletes matt hatás
eléréséhez elég egy vékony rétegben felvinni. Használata során
a színek élénksége változatlan marad. Használható porcelánra,
zselére és lakkzselére egyaránt.
Clear, soakable, thin brush-on top gel, which gives the surface a
nice matte effect, but leaves the colours vivid and unchanged.
It needs to be cleansed after curing. Applicable on gel, gel polish
and acrylic nails.

Acrylic
powders
Preparation Solutions
Moyra Építő Porcelánporok
Finom szemcséjű porcelánpor színtelen, fehér, természetes
fehér, körömágyszín, csillámos körömágyszín, világos
rózsaszín és sötét rózsaszín színekben, amelyek jól
alkalmazkodnak a különböző körömszín árnyalatokhoz.
Sárgulás-mentesség, kiváló tapadási képesség, a
megépített körmöket pedig rugalmasság és erős tartás
jellemzi. Finom szemcséinek köszönhetően (optimális
folyadék-por arány mellett) nagyon szépen és egyenletesen
terülnek, könnyen formázhatóak, könnyű mosolyvonal és
C-ív kialakítást tesznek lehetővé. Kötési idejük közepes,
mely optimális a legtöbb felhasználó számára.
Kiszerelés: 12 g, 28 g, 140 g

Moyra ACRYLIC POWDER
Very fine acrylic powder in clear, white,
natural white, cover pink, shimmering cover pink, soft pink
and dark pink colours, which suit for the different colours
of natural nails.
They guarantee perfect adhesion, no yellowing,
but strong and flexible artificial nails. Due to their fine
grinding – if used in the right
powder-liquid ratio –, they are easy to form
and to level nicely and evenly. It is simple
to form nice sharp smile lines and C-curves with them.
Their drying speed is medium, optimal for most users.
Unit size: 12 g, 28 g, 140 g

építô porcelánporok / acrylic powder

Színtelen / Clear

Fehér / White

Világos rózsaszín
Soft Pink

Sötét rózsaszín
Dark Pink

körömágyhosszabító porcelánpor /
extension acrylic powder
Szép és természetes hatású,
hosszú körömágy alakítható
ki segítségével. Kiváló
fedőképessége miatt a kisebb
körömhibák is láthatatlanná
válnak. Kiváló tapadás, könnyű
formázási lehetőség, rugalmasság és
tartósság jellemzi.
Kötési ideje optimális a legtöbb felhasználó számára.
With this acrylic powder, you may create nice and
naturally looking nail bed extensions. It may cover all
nail imperfections. Perfect adhesion, easy formability,
exceptional control characterize this acrylic powder. Its
binding time is optimal for most users.

moon white porcelánpor / moon white acrylic powder
A természetes hatás kedvelőinek!
A népszerű „natural look” irányzat
jegyében ajánljuk Moon white
porcelánporunkat
a „francia vég”, valamint a
versenyeken gyakran elvárt „hold”
építéséhez.
For the fans of natural look!
We recommend this new soft white acrylic powder for
more natural looking white free edges, and also for
building „moons” often required in competitions.

Magic körömágyhosszabító porcelánpor /
magic extension acrylic powder
Gyönyörű, a természetes körömágy
színéhez hasonló árnyalatú,
csillámos körömágyhosszabbító
por! Visszafogott, elegáns
árnyalat, maximális fedéssel és
tartóssággal!
This nail bed extension powder is
enriched with glitters. It is moderate and elegant,
with high covering ability and durability.

liquid / liquid
Speciális összetételű, levegőre
kötő folyadék porcelán műköröm
építéséhez. Használata
könnyű, kötési ideje optimális,
tapadóképessége kiváló.
Élénkíti a színeket és sárgulást
gátló összetevőt tartalmaz.

2-3 min

Special formula liquid for building
acrylic artificial nails.
It is easy to use with optimal
drying time and perfect adhesion.
It brightens the colour of the
acrylic nails and prevents them
from yellowing.

kiszerelés / unit size: 10 ml

kiszerelés / unit size: 50 ml, 100 ml, 500 ml

UV
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builder gels
fusion acrylgels

NAIL sculpturing / acrylic powders

NAIL sculpturing / top gels

fedôzselék / top gels
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elôkészítô folyadékok / preparation solutions

Az elhalt körömbőr eltávolítására
szolgáló folyadék. Felvitele után 1-2
perccel a körömbőr bőrfeltolóval
könnyen lekaparható.

This solution is used
to treat and prevent
fungus problems.
Apply it on the
surface of the nail in
thin layer.

Nail prep is used
as dehydrator,
antifungal and
sanitizer solution
before building gel
or acrylic artificial
nails, or applying gel
polish. Wait until it
dries prior to primer.

Solution used
to remove the
dead cuticle skin.
Having waited for
1-2 minutes after
applying, you can
easily scrap cuticle
skin from the nail
with a pusher.

kiszerelés / unit size: 13 ml

kiszerelés / unit size: 13 ml

fertôtlenítô folyadék
sanitizer

acetonmentes körömlakklemosó
aceton free polish remover

Liquid to disinfect
hands, files,
tables and other
instruments.

kiszerelés: 100 ML, spray
unit size: 100 ml, spray bottle

Two in one: cleanser and nail prep solution in one. Its antifungal,
disinfecting and dehydrating effects make it essential in preparation
nails for artificial nails. It can be used with both acrylic and gel systems.
Users should wait until it dries. (clear, strawberry scent)

ECSETMOSÓ 100 ml, 500 ml
Brush cleaner 100 ml, 500 ml

2:1 zselé-fixáló és köröm-előkészítő folyadék. Gombásodás-megelőző,
vízelvonó, fertőtlenítő, illetve PH-kiegyenlítő hatása elengedhetetlen
a körmök megfelelő előkészítésénél. Zselé és porcelán alá egyaránt
alkalmazható, száradását meg kell várni. (clear, eper illat)

30

With citron, coconut,
vanilla, green apple and
strawberry scent.

kiszerelés / unit size: 100 ml

2:1 cleaner / 2:1 cleaner

kiszerelés / unit size: 100 ml

5-féle illatban:
citrom, kókusz, vanília,
zöldalma, eper

Gélfixáló 100 ml, 500 ml
Cleanser 100 ml, 500 ml

kiszerelés / unit size: 13 ml

Kezek, eszközök
és a munkaterület
fertőtlenítésére
használható folyadék
pumpás flakonban.

kiszerelés / unit size: 13 ml

Lakkzselé leoldó 50 ml
GEL POLISH remover 50 ml

This solution promotes adhesion of gel and
acrylic artificial nails by abstracting moisture
and oil from the nail plate. It should be applied
to natural nails. While users should wait until
acidic primer dries, acid-free primer will stay
sticky and will not perfectly dry.

körömbôr-eltávolító folyadék
cuticle remover

Porcelán, zselé vagy lakkzselé
körmök készítése előtt használandó
vízelvonó, gombaölő és fertőtlenítő
folyadék. Primer használata előtt a
száradását meg kell várni.

Gombás fertőzések kezelésére
és megelőzésére ajánlott folyadék.
Vékony rétegben vigyük fel a köröm
felületére.

savas és savmentes primer
acid based and acid-free primer
Zseléből és porcelánból készülő körmökhöz egyaránt használható tapadást elősegítő folyadék, mely zsírtalanítja a természetes körömlemezeket. Biztosítja a körömépítéshez szükséges
maximális tapadást. Csak természetes
körmökre használható. A savas primer száradását mindig meg kell várni, míg a savmentesét
nem, annak felülete ragacsos marad.

nail prep / nail prep

Lakkhígító 50 ml
Coat thinner 50 ml

preparation
solutions

gombaölô folyadék
antifungal solution

Porcelán leoldó 100 ml, 500 ml
Acrylic remover 100 ml, 500 ml

builder gels
fusion acrylgels
acrylic powders

nail
stamping
system

nyomdalemezek / stamping plates
nail STAMPING SYSTEM

nyomdalemezek / stamping plates

nail art
Stamping
plates
No. 01 Globetrotter

No. 02 Fabric texture

No. 03 Ornaments

No. 10 Florality 2

No. 11 Damask drapery

No. 12 Faces

No. 13 Sweet dreams

No. 04 Animalistic

No. 05 Vintage

No. 06 Florality 1

No. 14 Moments

No. 15 Lacelove

No. 16 Memories

No. 17 White wedding

No. 07 Labyrinth

No. 08 Geometry

No. 09 Celebration

No. 18 Childhood

No. 19 Maharaja

No. 20 Orientalist

No. 21 Retro

MOYRA NYOMDALEMEZEK
Egyre bővül a Moyra nyomdalemezek
sorozata. Ezen professzionális minőségű, nagyméretű
nyomdalemezek segítségével percek alatt különleges
körmöket készíthetünk akár otthon, akár szalonban.
Egyszerű használhatóság, garantált siker.

MOYRA STAMPING PLATES
The Moyra stamping plate sortiment keeps expanding!
With the help of these professional quality, large-sized
plates, you can create beautiful, special nails in
minutes, either at home or even in salons!
Easy usage, guaranteed success!
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Használati utasítás:
1. Első használat előtt távolítsa el a lemez kék
védőfóliáját, és körömlakklemosóval alaposan
(kétszer-háromszor) törölje át a lemezt.
A körömlakklemosóval való letörlést minden
használat előtt javasoljuk.
2. Válassza ki a nyomdázandó mintát, és fesse be
körömlakkal.
3. Húzza le a felesleges körömlakkot a mintáról
45 fokos szögben tartva a lehúzót.
4. Egy gördülő vagy egyenes gyors mozdulattal
vegye fel a mintát a nyomdára.
5. Hasonló mozdulattal nyomja a nyomdán lévő mintát
a körömre.
6. A hosszantartó eredmény érdekében fedje a mintát
fedőlakkal (SP Top Coat) vagy fedőzselével.
Instructions:
1. Before the first use, remove the blue protection sticker
from the plate, and thoroughly (2-3 times) clean the
plate with nail polish remover. Wiping the plate with
nail polish remover is advised before every use.
2. Choose the design and apply nail polish on the design.
3. Remove excess nail polish with a scraper, holding the
scraper in 45° angle.
4. Pick up the design with your stamp with a rolling or
quick straight motion.
5. Stamp the design on your nail with similar motion.
6. Apply top coat (SP Top Coat) or top gel for longer
lasting result.
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nyomdalemezek / stamping plates
nail STAMPING SYSTEM

nail STAMPING SYSTEM

nyomdalemezek / stamping plates

No. 22 gastromania

No. 23 vanity

No. 24 primavera

No. 31 lacelove 2

No. 32 nature

No. 33 rivalda

No. 25 vintage 2

No. 26 summertime

No. 27 dreamology

No. 35 wallpaper

No. 36 winter is coming

No. 37 visuality

No. 28 femme fatale

No. 29 waterworld

No. 30 catwalk

No. 38 aboriginal

No. 34 tattoo

No. 39 eastern mystic
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nail STAMPING SYSTEM

nyomdalemezek / stamping plates

nail STAMPING SYSTEM

nyomdalemezek / stamping plates

No. 40 art nouveau

No. 41 florality 3

No. 42 homeland

No. 43 damask drapery 2

No. 49 ornaments 2

No. 50 ornaments 3

No. 51 friends

No. 52 filigree
NEW

No. 44 STAINED glass

No. 45 i fill you

No. 46 scrabble

No. 53 textures

No. 54 matrix
NEW

No. 47 russian
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No. 48 colourbook

No. 57 winter is here

No. 55 fall
NEW

No. 58 step by step

NEW

No. 56 celebration 2
NEW

No. 59 galactica

NEW

No. 60 cuts
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mini nyomdalemezek / mini stamping plates

nyomdalemez szett / nail stamping starter kit
A Moyra kezdő szettben minden megtalálható, ami szükséges nyomdázott körömdíszítés
készítéséhez. Alkoss gyorsan és könnyen különleges körmöket!

nail STAMPING SYSTEM

nail STAMPING SYSTEM

nyomdalemez szettek / nail stamping starter kits

mini stamping plates

This set contains everything you need for making stamped nail art.
Create special designs fast and easy!

Kis körömre nagy kedvencek, melyek vidám mintáikkal
feldobják a napod! A Moyra mini nyomdalemez széria
kisebb méretű ábráinak köszönhetően rövid körmökre is
teljes részletességgel elhelyezhetőek
a motívumok. Kicsi, praktikus, változatos,
mert a Moyránál minden apró részlet számít!
Our big favourites on small nails to make your days
special! With our mini plate series you can stamp
the fabolous designs with full details even on
smaller nails! Small, practical and assorted,
as every little detail matters at Moyra!

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 02 - Fabric Texture)
Nyomda (No. 03) • Nyomdalakk (SP 05)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 01)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 03 - Ornaments)
Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 02)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 03)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 05 - Vintage)
Nyomda (No. 05) • Nyomdalakk (SP 06)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 02)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 15 - Lacelove)
Nyomda (No. 05) • Nyomdalakk (SP 03)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 02)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 02 - Fabric Texture)
Stamper (No. 03) • Stamping polish (SP 05)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 01)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 03 - Ornaments)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 02)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 03)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 05 - Vintage)
Stamper (No. 05) • Stamping polish (SP 06)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 02)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 15 - Lacelove)
Stamper (No. 05) • Stamping polish (SP 03)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 02)

NEW
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NEW

No. 101 Angels Will Cry

No. 102 The Last Days Of Summer

No. 103 Birds Always Sing

No. 104 My Little Universe

No. 105 My Real Intention

No. 106 Such A Strange Girl

NEW

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 23 - Vanity)
Nyomda (No. 05) • Nyomdalakk (SP 13)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 03)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 40 - Art Nouveau)
Nyomda (No. 08) • Nyomdalakk (SP 09)
Lehúzó (No. 04)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 41 - Florality 3)
Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 07)
Lehúzó (No. 05)

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 53 - Textures)
Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 06)
Lehúzó (No. 05)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 23 - Vanity)
Stamper (No. 05) • Stamping polish (SP 13)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 03)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 40 - Art Nouveau)
Stamper (No. 08) • Stamping polish (SP 09)
Scraper (No. 04)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 41 - Florality 3)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 07)
Scraper (No. 05)

the kit includes:
Moyra Stamping Plate (No. 53 - Textures)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 06)
Scraper (No. 05)

39

40

mini nyomdalemezek / mini stamping plates

mini stamping plates

new

mini stamping plates

No. 107 A Day Like This

No. 108 Sounds Of Your World

No. 113 love is all around

No. 114 the brightest light

No. 109 The Perfect Day

No. 110 My Secret Garden

No. 115 hAppily ever after

No. 116 burning the ice

No. 111 Breaking The Silence

No. 112 Far Far Away

No. 117 carved in sand

No. 118 dream on

nail STAMPING SYSTEM

nail STAMPING SYSTEM

mini nyomdalemezek / mini stamping plates

No. 119 let the music play
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nyomdalakkok / stamping nail polish

mini nyomdalemez szett / mini nail stamping starter kit

nyomdalakk / stamping nail polish

This set contains everything you need for making stamped nail art.
Create special designs fast and easy!

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 101 - Angels will cry)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 09 Gold)
Lehúzó (No. 02)

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 103 - Birds always sing)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 07 White)
Lehúzó (No. 03)

the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 101 - Angels will cry)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 09 Gold)
Scraper (No. 02)

the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 103 - Birds always sing)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 07 White)
Scraper (No. 03)

Sp 01 Pink

Sp 02 Red

Sp 03 Burgundy Red

Sp 04 Purple

Sp 05 Blue

Sp 06 Black

Sp 07 White

Sp 08 Silver

Sp 09 Gold

Sp 10 Metal Rose

Sp 11 Metal Purple

Sp 12 Yellow

Sp 13 Dark Brown

Sp 14 Dark Green

Sp 15 Light Green

Sp 16 Light Violet

Sp 17 Vanilla

Sp 18 Beige
NEW

Sp 19 Light Pink
NEW

Sp 25 Chrome Silver

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 104 - My little universe)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 05 Blue)
Lehúzó (No. 03)
the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 104 - My little universe)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 05 Blue)
Scraper (No. 03)
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A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 107 - A day like this)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 08 Silver)
Lehúzó (No. 02)
the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 107 - A day like this)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 08 Silver)
Scraper (No. 02)

Extra pigmented, fast drying nail polish in the most frequently used colours,
developed especially for nail art stamping. Although the 6 shiny colours
of the Chrome series are also suitable for applying on the whole nail. For
covering the stamped design, we strongly suggest to use the SP Top Coat,
it is one of the few top coats on the market that does not disolve the thin
stamped layer underneath.
Unit size: 12 ml

Nyomdázáshoz kifejlesztett, gyorsan száradó körömlakkok a leggyakrabban
használt színekben, melyeket erős pigmentáltság és tökéletes fedés jellemez a könnyű mintafelvitel érdekében. A Chrome nyomdalakkok 6 feltűnően
ragyogó árnyalatát ajánljuk teljes körömfelület fedésére is. Nyomdázott
körömre kifejezetten a nyomda fedőlakk használatát javasoljuk, mert a
többi fedőlakk feloldja, „elhúzza” az alatta lévő vékony mintaréteget!
Kiszerelés: 12 ml

A Moyra kezdő szettben minden megtalálható, ami szükséges nyomdázott körömdíszítés
készítéséhez. Alkoss gyorsan és könnyen különleges körmöket!

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 108 - Sounds of your world)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 06 Black)
Lehúzó (No. 03)
the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 108 - Sounds of your world)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 06 Black)
Scraper (No. 03)

nail STAMPING SYSTEM

nail STAMPING SYSTEM

mini nyomdalemez szettek / mini nail stamping starter kits

Sp 20 Neon Pink
NEW

Sp 26 Chrome Blue

Sp 21 Neon Red

Sp 22 Turquoise

NEW

NEW

Sp 27 Chrome Green

Sp 28 Chrome Purple

Sp 23 Grey

Sp 24 Chrome Gold
NEW

Sp 29 Chrome Rose

Sp Top Coat

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez
(No. 112 - Far far away)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 02 Red)
Lehúzó (No. 02)
the kit includes:
Moyra Mini Stamping Plate
(No. 112 - Far far away)
Mini Stamper • Stamping polish (SP 02 Red)
Scraper (No. 02)
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foil polish for stamping, foil polish kit for stamping, fixing gels

nyomda lakkzselé / stamping gel polish
A Moyra nyomda lakkzselé család egy kifejezetten nyomdázáshoz
kifejlesztett UV/LED fényre kötő termékcsalád, mely a különböző effektezés óriási tárházát nyitja meg a felhasználók előtt. A 8 nyomdázásnál
legnépszerűbb színt magába foglaló SGP01-SGP08 lakkzselék fényesre
kötnek, csillámporral, pigmentporral, effektporral, porcelánporral
remekül fedhetők. De ajánljuk ezeket a lakkzseléket azoknak is, akik
nyomdázáskor szívesen dolgoznak lassabban, illetve amikor bizonyos
technikákhoz természetszerűleg több időre van szükségünk (pl. réteges
nyomdázásnál az egymásra igazítás, dupla nyomdázás, stb.).
Kiszerelés: 10 ml
Moyra Stamping gel polish is developed specifically for stamping.
As a start we developed the 8 most popular colours. Besides making
stamping easier, Moyra’s stamping gel polishes are great with pigments, Mirror powder, acrylic powder and glitter powder. They all cure
in both UV and LED light and the eight colours cures to shiny.
Unit size: 10 ml

sgp01

sgp03

sgp05

sgp02

sgp04

sgp06

new

fólia lakkzselé
foil gel polish

new

A Moyra Fólia lakkzselé egy különleges, UV fényre kötő
anyag, amihez kitűnően tapad a körömfólia. Lassabban
szárad, mint a hagyományos lakkok, ezért a nyomdázást
is megkönnyíti. Rendkívül pigmentált, ezért használat
előtt jól fel kell rázni. UV és LED lámpában is köt.
Szín: fekete / Kiszerelés: 10 ml
Moyra Foil gel polish is developed specifically for stamping, and it makes foiling super easy. Stamp the design
in the usual way, cure it for 1 minute in UV light, and
press the Magic Foil against it. You can turn any stamped
design into a foil design!
Colour: black / Unit size: 10 ml
LED UV

20 sec 1 min

new

fólia nyomdalakk
foil polish for stamping
A fekete, fehér és ezüst színű Moyra Fólia nyomdalakkot kifejezetten
Magic fóliával vagy pigmentporral díszített, nyomdázott mintákhoz
javasoljuk. A Moyra Fólia nyomdalakk egy különleges, levegőre kötő
anyag, amihez kitűnően tapadnak a transzferfóliák, a pigmentporok,
illetve a finom szemcséjű effekt porok. Lassabban szárad, mint a hagyományos nyomdalakkok, ezért a nyomdázást is megkönnyíti. Rendkívül
pigmentált, ezért használat előtt nagyon alaposan fel kell rázni.
Kiszerelés: 10 ml
The black, white and silver Moyra Foil polish for stamping is a unique
product that dries on air and specially designed to use with Magic foil
and pigment powder. It dries in longer time than regular or stamping
polish, therefore it makes stamping easier. It is very well pigmented,
therefore it has to be shaken really well before every use.
Unit size: 10 ml

fólia nyomdalakk készlet
foil polish kit for stamping
A Moyra Fólia Nyomdalakk szettben minden
megtalálható, ami szükséges fóliás, vagy
pigmentporos, nyomdázott körömdíszítés
készítéséhez. Készíts könnyen, látványos
körömdíszítést!

FP 01 black

FP 02 white

FP 03 silver

nail STAMPING SYSTEM

nail STAMPING SYSTEM

Stamping gel polish, foil gel polish, crystal stone stamping set

This set contains everything you need
to make a stamped nail art with foil or
pigment powder. Create special designs fast
and easy!

No.01
A készlet tartalma: Moyra
Fólia nyomdalakk (FP 01 black),
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 03),
Pigmentpor (No. 18, No. 38)

No.02
A készlet tartalma: Moyra
Fólia nyomdalakk (FP 02 white),
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 02),
Pigmentpor (No. 33, No. 37)

No.03
A készlet tartalma: Moyra
Fólia nyomdalakk (FP 03 silver),
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 04),
Pigmentpor (No. 23, No. 27)

The kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 01 Black)
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 03)
Pigment Powder (No. 18, No. 38)

The kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 02 White)
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 02)
Pigment Powder (No. 33, No. 37)

The kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 03 Silver)
Moyra Magic Foil (No. 01, No. 04)
Pigment Powder (No. 23, No. 27)

LED UV

40 sec 2 min

sgp07

sgp08

kristály nyomda készlet / crystal stone stamping set
A csillogás mindig trendi! Próbáld ki a Moyra Strasszkő
nyomda készletet! Könnyen, egy mozdulattal akár a
köröm teljes felületét boríthatod ragyogó kristály
strasszkövekkel, vagy válaszd ki a kedvenc alakzatod!
Ha diszkrétebb díszítést szeretnél, válaszd az
egyszerűbb mintákat, ha feltűnni vágysz, díszíts teljes
felületen, igazán látványos megjelenést kölcsönöz!
The Moyra Crystal Stone Stamping Set has everything
you need to stamp crystal stones on nails. With this set,
prepare your sparkling crystal nail art fast and easy!

A készlet tartalma:
Nyomdalemez · Kőgyűjtő tálca · Kő nyomda ·
Ecset · Kőfelszedő ceruza · Kristály kövek
(kb. 500 db)
The kit includes:
Stamping plate, lower tray, stone stamper, brush,
stone pick-up tool, crystal stones in jar (about
500 pcs)

new

MOYRA FIXING GEL I. ragasztó zselé / Fixing gel I. glue gel

MOYRA FIXING GEL II. ragasztó zselé / Fixing gel II. glue gel

new

Kristálykövek és egyéb körömdíszek felületre ragasztására alkalmas közepesen sűrű, leoldható zselé. Rugalmas anyag, mind épített, mind lakkzselés
körömre használható. Nagy előnye, hogy ráhelyezés után a díszek, kövek
sokáig igazíthatóak, ezért kifejezetten ajánljuk kőnyomdázáshoz.
UV és LED lámpában is köt, köttetés után fixálni kell.
Kiszerelés: 10 ml

Kristálykövek és egyéb körömdíszek felületre ragasztására alkalmas, extra sűrű, fixálásmentes
zselé. Nagy előnye, hogy ráhelyezés után a díszek, kövek sokáig igazíthatóak, ezért kifejezetten
ajánljuk kőnyomdázáshoz. Sűrű állagának köszönhetően kiválóan alkalmas domború felületi
díszítések készítéséhez. UV és LED lámpában is köt, köttetés után nem kell fixálni, a végeredmény
gyönyörű, fényes felület.
Kiszerelés: 5 g

This soakable, medium thick gel is perfect to glue stones and other
decorations on the surface of the nail. It is flexible, so it can be used both
on built nails or on gel polish base. Its big advantage is that the stones
can long be moved around after placing them, this is why we recommend
this Fixing gel when stamping stones with Moyra Crystal Stamping Set.
It cures in both UV or LED light, and needs to be cleansed after curing.
Unit size: 10 ml.
LED UV

This no-wipe, thick gel is perfect to glue stones and other decorations on the surface of the nail. Its big advantage is that the stones
can long be moved around after placing them, this is why we
recommend this Fixing gel II. when stamping stones with Moyra
Crystal Stamping Set. It cures in both UV or LED light.
Unit size: 5 g
LED UV

30 sec 2 min
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new

45 sec 2-3 min
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nyomdák, nyomdafejek / stampers, stamper heads

nyomdák, nyomdafejek / stampers, stamper heads
piXL Clear, Ice Clear és Clear Vision nyomdák / piXL Clear, Ice Clear and Clear Vision stampers

Stampers developed for best suiting the Moyra stamping
plates. We recommend to prep the stampers before the
first use by thoroughly wiping them with acetone free nail
polish remover. (The firm, non-sticky white heads can
even be lightly buffed before the first use.) For preserving
the silicone, clean the stampers with lint roller or Moyra
2:1 Cleaner, the white heads can be wiped with acetone
free nail polish remover from time to time.

MINI KÖRÖMNYOMDA No.10 / MINI NAIL STAMPER No.10

No. 01
Közepesen kemény, egyenes felületű, minőségi
szilikonból készült nagy méretű (4 cm átmérőjű)
nyomda, mely garantálja a hibátlan mintakészítést,
akár hosszú műkörmökre is. Elérhető fehér és
fekete fejjel.
Due to its large head (4 cm), this medium firm, flat
stamper can guarantee the best stamping result on
long nails. It is available with white and black heads.

Fehér / white:
1

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

fekete / black:
1

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

Közepes keménységű, domború kialakítású nyomda, mely ideális
választás a legtöbb Moyra lemez mintájához. Ez a nyomda egy
2,3 cm átmérőjű pink fejjel rendelkezik. Jó választás, ha kisebb
körömre és/vagy fehér körömlakkal nyomdázunk. A fejet tisztítsa
szöszhengerrel vagy acetonmentes lemosóval.
This stamper with its 2,3 cm pink head is
good choice when stamping on smaller nails
with/or white nail polish.

No. 02
A Moyra lemezek mélységéhez és mintáihoz ideális e fekete nyomda
2,8 cm-es fehér feje, míg a másik, piros gumi feje kicsi minták kis
körömfelületre való nyomdázásakor lehet nagyon hasznos.

piros / red:

The bigger white head (2,8 cm) of this two way black stamper is
developed to be optimal for most of the Moyra plate designs.
The smaller rubber head comes handy when stamping
small individual designs
on small surface.

puha/soft

1

2

3

rózsaszín / pink:
4

5

6

7

8

9 10

kemény/hard

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

No. 03
Két teljes értékű nyomdafejjel ellátott, közepes keménységű, domború
kialakítású nyomda, mely ideális választás a legtöbb Moyra lemez
mintájához. Ez a szürke nyomda egy 2,8 cm átmérőjű fehér fejjel, és
egy hasonló keménységű 2 cm-es rózsaszínű fejjel rendelkezik.
A rózsaszín fejre akkor érdemes váltanunk, ha kisebb körömre
és/vagy fehér körömlakkal nyomdázunk.
This grey stamper has two medium firm high quality silicone heads,
which are ideal to the depth of the Moyra plates. The smaller, 2 cm
head is recommended when stamping
on smaller nails or
with white nail polish.

rózsaszín / pink:
1

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

Fehér / white:
1

2

puha/soft

3

2

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

9 10

kemény/hard

Now softer and stickier replacement heads are available for all Moyra stampers. We suggest to use these
heads when stamping with shape cards or using
white nail polish for stamping. There is no need to
prep these heads, just wipe them off with acetone free
nail polish remover before the first use and then clean
them with lint roller for preserving the silicone.
Natúr / clear:
1

2

3

4

5

6

7

8

Perfect positioning, nice symmetrical designs,
double stamping: all very easy with the Moyra
piXL Clear, Ice Clear and Clear Vision stampers.
The water clear heads and the specially developed
see-through handles make sure you have a clear
view of where to place the design. These stamper
heads are made of firm, water clear silicone, which
is very sensitive and fragile. It is unnecessary
to prep these heads, and cleaning with acetone
or even acetone free nail polish remover should
be avoided, as they may blur the head with time.
Instead, use lint roller or Moyra 2:1 Cleaner for
cleaning. Warning: acetone and acetone free nail
polish remover can bite the handle of piXL Clear
and Ice Clear stampers. So make sure you keep the
handles away from such materials.

ICE CLEAR No. 08

CLEAR VISION No. 11

VÍZTISZTA fejek / clear heads:
1

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

piXL CLEAR No. 09

piXL CLEAR No. 12

formakártyák, lehúzók / shape cards, scrapers

9 10

kemény/hard

A gyári fejeknél puhább és ragacsosabb pótfejek elérhetők minden
nyomdánkhoz. Tökéletes választás formakártyával vagy fehér
körömlakkal való nyomdázáshoz.
A puhább fejek ragacsos felülete megkönnyíti
a minták felvételét, ezért kezdő nyomdázók is
sikerrel használhatják. Ezeket a fejeket nem
kell első használat előtt sem bufferezni, csak
acetonmentes körömlakklemosóval egyszer
No. 01
áttörölni. Tisztításukhoz szöszleszedő hengert
javaslunk.

puha/soft
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3

Pótfejek / Replacement heads

Fehér / white:
1

1

puha/soft

Pontos nyomdázás, szép szimmetrikus motívumok
a körmökön, több rétegű mintakészítés? Mindez
a Moyra piXL Clear, Ice Clear és Clear Vision
nyomdákkal gond nélkül lehetséges! A víztiszta
nyomdafejek és a különböző speciálisan kiképzett
tokok lehetővé teszik a tökéletes pozicionálást,
mivel a fogantyún átnézve jól látjuk a helyet,
ahová a mintát tesszük. A nyomda fejének anyaga
egy különleges szilikon, melyet sem bufferezni,
sem acetonnal áttörölni nem szabad, mert attól
bemattul. Nagyobb nyomásra, ütődésre az áttetsző
szilikon fej megrepedhet, szélei lepattanhatnak,
ezért javasolt a nyomdafejeket tisztításkor is a
fogantyúban tartani, valamint a kupakokat a fejre
használat után mindig visszatenni, így védeni
az esetleges sérülésektől. A fejek tisztításához
használjon ragacsos szöszhengert vagy Moyra 2:1
Cleanert. Figyelem! A piXL Clear és az Ice Clear
nyomda fogantyúja áttetsző műanyagból készült,
mely körömlakklemosótól bemattulhat, ezért
ezektől távol tartandó! Meleg szappanos vízzel
vagy legfeljebb alkohollal ajánlott tisztítani.

No. 03

Formakártyák
A Moyra nyomdalemezek mintáit kisebbre és meghatározott formára nyomdázhatod ezen kártyák segítségével!
Használata egyszerű, praktikus! Válaszd ki a mintát a
lemezről, fesd be nyomdalakkal, majd szokás szerint húzd
le a felesleget. Gyorsan helyezd a formakártyát a lemezre
úgy, hogy csak a kívánt rész legyen látható. A formakártyán
keresztül nyomdázva a mintának csak ezt a részét veszi fel
a nyomda, és ez kerül majd a körömre.
Tipp: formakártyával való nyomdázáshoz puhább nyomdafejet ajánlunk!

No. 02

No. 01

No. 03

lehúzók / Scrapers

shape cards
You can stamp the designs of Moyra stamping plates to
smaller or to certain shapes with the
help of these cards. They are easy to use. Apply nail polish
on the chosen design, scrape the excess. Place the shape
card on the plate, then press the stamper onto the plate
through the shape card. It will only pick up the uncovered
part of the design.
We strongly recommend to use softer heads when stamping with shape cards.

SCRAPER

Különböző méretű és formájú nyomdák, melyek a Moyra
nyomdalemezekhez - azok mélységéhez és mintáihoz
- lettek kifejlesztve. Első használat előtt a nyomdákat
elő kell készíteni: alaposan át kell törölni a szilikonfejet
acetonmentes körömlakklemosóval. Használat során
szöszleszedő hengerrel, szükség esetén Moyra 2:1
Cleanerrel, illetve a fehér fejek acetonmentes
körömlakklemosóval tisztíthatóak.

nail STAMPING SYSTEM

nyomdák, formakártyák, lehúzók / stampers, shape cards, scrapers

MOYRA NAIL ART
STAMPING SERIES

nail STAMPING SYSTEM

nyomdák, nyomdafejek / stampers, stamper heads

9 10

kemény/hard

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

47

nail STAMPING SYSTEM

kiegészítôk / accessories

kiegészítôk / accessories
NAIL DESIGNER PAD
Védd meg asztalod a körömlakk foltoktól, s közben alkosd
meg saját körömmatricád, tervezd meg előre a körömdíszítésed!
A Nail Designer Pad használatával játszi könnyedséggel
készíthetsz szebbnél szebb színes, körömlakkból készült
matricákat, kipróbálhatsz különböző színkombinációkat!
Készíts márványmintát, vagy akár ki is színezheted nyomdalemezes mintáid mielőtt a körmödre helyezed!
Mérete: 30 cm x 40 cm

NAIL DESIGNER PAD
Protect your table from nail polish and removers, while you
can create your own nail decal, or plan your decoration!
Using the Nail Designer Pad you can easily make colourful
nail polish decals, and try out several colour combinations.
You can colour out your stamped designs before placing on
the nails or even make decals with marble effects.
The ruler on the side is useful when sizing the designs and
its certain parts. It is practical, easy to use, easy to clean.
Its size: 30 cm x 40 cm

Folyékony bőrvédő
Egy termék, mellyel megspórolható a nyomdázás utáni
tisztogatás! Kenjük fel a köröm köré, vagy ahová nem akarjuk, hogy körömlakk kerüljön, várjuk meg, míg megszárad
(vastagságtól függően kb. 3 perc) és fehér színe áttetszővé
válik, majd megkezdhetjük a nyomdázást. A köröm elkészültével a gumis réteg egy mozdulattal lehúzható, és alatta a bőr tiszta marad. Figyelem! A termék latexet tartalmaz,
használata latexallergiával rendelkezőknek ellenjavallt!
Kiszerelés: 12 ml

Liquid tape
This product will keep your fingers clean when stamping
your nail art. Just brush it on areas you want free of nail
polish, wait until it dries (in about 3 minutes) and it turns to
clear. Then apply your polish or stamp your nails, and then
get rid of the mess by peeling the tape off!
Warning: the product contains latex, not recommended to
anybody with latex allergy!
Unit size: 12 ml

NYOMDALEMEZTARTÓ
Szép és praktikus tartó,
maximum 20 lemez
tárolására alkalmas.

Rózsaszín/Rose

Stamping plate holder
Keep your Moyra plates
together and organized, you
can store 20 plates at most.

Mini NYOMDALEMEZTARTÓ
Maximum 20 lemez tárolására
alkalmas.
Mini Stamping plate holder
You can store 20 plates at most.

48

Fehér/White

pink/pink

Nyomdalemez-tisztító
folyadék 100 ml
Plate Cleaner 100 ml

nail art

nail art
sticker

fényporok / glitter powders

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

glitter
powder

nail art

körömmatricák / nail art stickers

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

No. 06

No. 07

No. 08

No. 09

No. 10

No. 11

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15

No. 16

No. 18

No. 19

No. 20

No. 21

No. 22

No. 23

No. 24

No. 25

No. 26

No. 28

No. 29

No. 30

Mûvészi díszítések percek alatt
Artistic nail decorations in minutes

No. 05

No. 07

No. 08

No. 09

körömmatrica

A Moyra matricaíveken megtalálhatóak a legélénkebb
színek, a legszebb virágok, a legdivatosabb minták.
Használható a köröm teljes felületén, vagy csak egy részén.
Változatosan kombinálható más díszítési technikákkal.
Egyszerű használat, gyönyörű végeredmény. Kiváló kellék
műkörömépítéshez, körömdíszítéshez, manikűrhöz.

nail art sticker

Moyra FÉNYPOR
Maximális ragyogás! Finomra őrölt fényporok káprázatos
ragyogású, intenzív, divatos színekben. Használhatóak
körömlakkba, zselébe és porcelánporba keverve
egyaránt.
Kiszerelés: 5 g
No. 10

No. 11

No. 13

No. 14

Perfect sparkling, intensive fashionable colours!
This fine glitter powder is basic element of nail art:
it can be used by mixing in nail polish,
gel or acrylic powder.
Unit size: 5 g

Moyra water transfer stickers with diverse designs:
vivid and pastel colours, flowers and abstract shapes, etc.
They can be used on the whole surface of the nail
or only on parts, and can be well
combined with other nail art techniques.
Simple usage, beautiful result!
No. 15

No. 19

No. 16

No. 20

No. 17

No. 21

No. 23
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Moyra GLITTER POWDER

No. 18

No. 22

No. 24
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No. 10

Moyra pigmentpor

Rendkívül finomra őrölt, hihetetlenül élénk színt adó
színes porok. Használhatóak körömlakkba, körömépítő
zselébe, porcelánporba keverve és sminkeléshez
egyaránt. Nagyon kevés por felhasználásával rendkívül
tiszta és intenzív színhatás érhető el. Használd ki a színek
keverésében rejlő végtelen lehetőséget és találd meg a
saját árnyalatod!
Kiszerelés: 3 g

No. 17

No. 22

No. 02

No. 11

No. 18

No. 23

No. 03

No. 12

No. 19

No. 24

No. 04

No. 13

No. 20

No. 25

No. 09

No. 16

No. 21

No. 27

Moyra pigment powder

These extra fine powders can be mixed into nail polish,
UV gels, acrylic powders, or can be used even in
make-up. With very little powder you can create
intensive, personalized colours.
Use the endless possibility of mixing
colours and find your own shade!
Unit size: 3 g

No. 28

No. 33

No. 38

No. 29

No. 34

No. 39

No. 30

No. 35

No. 31

No. 36

No. 32

No. 37

diamond shine

Csillagpor
Egy különleges termék: körömdíszítő por, amely maga
a fény! Elhoztuk a csillagok fényét a még szikrázóbb
körmök szerelmeseinek!
Kiszerelés: 5 g

GYÉMÁNTPOR
Körömdíszítő por a szikrázó csillogásért! Keverhető
körömlakkba, zselébe és porcelánporba egyaránt, feldobja
még a legegyszerűbb manikűrt is!
Kiszerelés: 5 g

Stardust
A unique product: nail art powder, which is the highshine
itself! We brought down the light of stars for the lovers
of shimmer!
Unit size: 5 g

mirror powder
MOYRA MIRROR POWDER
Varázslatosan tükröződő felület, fémesen csillogó
felszín! Már nagyon kevés mennyiségű Mirror Powder
felhasználásával igazán tiszta és intenzív csillogás
érhető el. Kiszerelés: 1 g
MOYRA MIRROR POWDER
Easy and safe application
(as it is cosmetics grade pigment)
which results in mirror effect
on the nails.
Unit size: 1 g

holo mirror

EZÜST / Silver

FEHÉR / white

ULTRA Silver

ARANY / GOLD

Diamond shine powder
Nail art powder for the sparkling brilliance! It can be used
with nail polish, UV gel and acrylic powder. It cheers up all
manicure!
Unit size: 5 g

(A gyémántpor réteg a tipeken fekete alapra készült.
On the photo the Diamond Shine Powder is applied on black base.)

No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

on white base

No. 01

stardust

on black base

pigment
powder

csillagporok, gyémántporok, mirror porok / stardust, diamond shine powder, mirror powders
nail art

pigmentporok / pigment powders

HOLO MIRROR POWDER
A szivárvány minden színében tündököl, hihetetlenül
intenzív, tökéletes holografikus hatást biztosít. Használata
egyszerű, a végeredmény káprázatos! Közel 500 köröm
teljes felületének díszítésére elegendő. Kiszerelés: 1 g
HOLO MIRROR POWDER
Shines in all colours of the rainbow and
produces a perfect, intense holographic
effect. It is simple to use, and the result is
stunning! The amount of powder is enough
for the surface of nearly 500 nails.
Unit size: 1 g
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fóliazselék, transzferfóliák / foil gels, transfer foils

acrylic
paint

foil gel

FóliaZselé
Egyszerű, gyors használat és rendkívül látványos eredmény!
Különlegesen szép, domború, transzferfóliával készített
díszítésekhez használható zselé.
Kötési idő: UV lámpában 2 perc
Kiszerelés: 5 g

Foil gels
No. 01

No. 02

No. 03

No. 04

No. 05

No. 06

No. 07

No. 08

Easy and fast usage – spectacular result. Usage: create the
design with the help of a thin brush, cure the gel for 2 minutes
in UV lamp, push the matte side of the foil on the surface
of the gel, than pull off with fast movement.
Curing time: 2 minutes in UV lamp
Unit size: 5 g
LED UV

No. 09

30-60 sec

MOYRA AKRILfesték
A Moyra professzionális akrilfestékei 24 gyönyörű színben
kaphatóak. Minden szín vízbázisú, vízzel hígítható és
tökéletesen keverhető egymással. A nagyfokú térhálósodás
miatt kiváló fedőképességűek, színtartóak és hamar
száradnak.
Krémes állaguknak köszönhetően használatuk könnyű.
Megfelelő árnyékolástechnikát alkalmazva
3 dimenziós hatás érhető el velük.
Kiszerelés: 17 ml

No. 11

No. 13

No. 15

No. 16

No. 19

No. 21

No. 22

No. 23

No. 25

magic foil

Moyra’s acrylic paint series has 24 beautiful colours.
They are water based paints which can
be thinned by water, and which can mix with each other.
They have perfect covering ability, and they dry fast.
Their creamy consistency makes their usage very simple.
With certain shadowing techniques, 3D effect can be
achieved.
Unit size: 17 ml

2 min

magic foil körömfólia
Rendkivül gyors tapadás, zseniális fedés, varázslatosan élénk színek!
Használd Moyra Fóliazselével és búcsút inthetsz a kiszámíthatatlan
köttetési időnek, hiszen a Magic Foil már 1 perc után is tökéletesen tapad!
Méret: 60 cm x 5 cm

Magic foil
Faster adherence, perfect covering and wonderful colours.
Now you can say farewell to unpredictable curing time because
the new Moyra transfer foil perfectly sticks even after 1 minute.
For perfect result using of Moyra Foil Gel is
recommended.
Size: 60 cm x 5 cm

MOYRA ACRYLIC PAINT
No. 28

No. 32

No. 39

No. 40

No. 41

No. 42

clear

black

SILVER

GOLD

01 silver

02 gold

03 red

04 blue

easy transfer
foil

NEW

Easy Transfer Foil körömfólia
A Moyra Easy Transfer Foil fémesen csillogó felületével, csodás színeivel
maximális ragyogást érhetsz el! Használd önmagukban vagy akár
egymással kombinálva a különleges végeredmény érdekében.
Tökéletesen használható a nyomda lakkzselékkel, fólia zselével
és fólia ragasztóval.
Méret: 60 cm x 5 cm

Easy Transfer Foil
You can reach maximum metallic shine with our
new Easy Transfer Foil series. Use the different colours
individually or in combination to achieve the ultimate
result. They can be perfectly used with Moyra stamping
gel polish, foil gel and foil glue.
Size: 60 cm x 5 cm

54

nail art

akrilfestékek / acrylic paints

01 Copper

02 rose gold

03 rose

04 holographic
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kristály strasszkövek / crystal stones

crystal
stones

No. 01
Crystal
ss3, ss4, ss5,
ss6, ss8, ss10

No. 02
Crystal AB
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 03
Light Rose
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 04
Amethyst
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 06
Light Siam
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 08
Aquamarine
ss3, ss4, ss6

No. 09
Blue Zircon
ss3, ss4, ss6

No. 10
Peridot
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 12
Light Peach
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 13
Light C. Topaz
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 15
Sapphire
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 17
Black Diamond
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 18
Jet Black
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 28
Rose
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 29
Siam
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 30
Topaz AB
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 31
Topaz
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 32
Metallic Blue
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 33
Fuchsia
ss3, ss4, ss5, ss6

No. 34
Light Rose AB
ss3, ss6

Kristály strasszkövek
Kiszerelés: 100 db
crystal stones
Unit size: 100 pcs
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No. 38
Fuchsia AB
ss3, ss5, ss6

No. 39
White Opal
ss3, ss6

brushes
and
accessories

brushes

díszítô ecsetek / nail art brushes

zselés ékszerecsetek / gel jewelry brushes

master zselés ecsetek
master gel brushes

NEW

egyenes / straight

Builder and nail art brushes,
perfect companions when creating

#2

ferde / angled

Építô és díszítô ecsetek,
tökéletes társak az alkotáshoz

#2

#4

ombre ecset / OMBRE brush

NEW

SZILIKON ecset / silicone brush

NEW

szivacs ecset / Sponge brush

NEW

#6

#4

porcelán ékszerecsetek / acrylic jewelry brushes

díszítô ecsetek /
nail art brushes

Pótfej /
replacement head

Kolinsky szőrrel
with Kolinsky hair

long

brushes & accessories

zselés és porcelán ecsetek / gel and acrylic brushes

#2
#4

norka

díszítŐ ecsetek /
nail art brushes

díszítô ecsetek
nail art brushes

#6
No. 1
#8
#10

No. 2

short

master porcelán ecsetek / master acrylic brushes
#8

short round
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#10

00

3D

00

St.-Petersburg Kolinsky ECSET /
St.-Petersburg Kolinsky brush
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profile reszelôk / profile nail files
A Moyra ProFile reszelők kiváló minőségű
japán papír alapanyaga biztosítja a
tartósságot, a rugalmas belső mag pedig
a könnyed munkát teszi lehetővé.

reszelôk, bufferek, polírozók / files, buffers, shiners
banán reszelôk / banana shaped files

széles-íves reszelôk / harbour bridge shaped files

The ProFile nail files are made of the best
quality Japanese paper, which assures that
they last long, and the firm but flexible
inner layer makes filing job easier.

színes reszelôk / patterned files
F01

F15 grits: 100/180
F25 grits: 80/150

brushes and accessories

brushes and accessories

reszelôk, bufferek, polírozók / files, buffers, shiners

grits: 80/80
F16 vastag/thick, grits: 100/180

F26 grits: 100/180
grits: 150/150
F17 vastag/thick, grits: 80/150

kenu reszelôk / canoe shaped files

F27 grits: 80/80

grits: 180/180

egyenes reszelôk / straight files

bufferek, polírozó / buffers, shiner
F19 vastag/thick, grits: 80/150
F30 csodafény polírozó
Super Shiner

F04 grits: 100/180

F20 grits: 80/80
F31 Széles-íves buffer
Harbour bridge
shaped buffer

F06B grits: 80/80

F07B vastag/thick, grits: 80/80

F21 grits: 100/150

F33 színes buffer
coloured blocks
F08 vastag/thick, grits: 100/180
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F22 vastag/thick, grits: 150/180
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Sablonok 500, 100 és 30 db-os
NAIL FORM 500, 100, 30 pcs

kiegészítôk, kellékek / accessories
profi tipvágó
tip cutter

moyra kötény
moyra apron

Rózsaszín / Pink
NN-2223

Moyra törölközô
Moyra towel
Fekete / Black

Pumpás adagoló
Plastic Pump

Rózsaszín
Rose

Mosható KÉZTÁMASZOK
Washable Arm Rest

MÛbôr KÉZTÁMASZOK
Arm Rest

Szálmentes perforált papírtörlô
Acrylic Nail Wipes

margaréta legyezô
tip display

500 db-os
500 pcs

50 db-os
50 pcs

brushes and accessories

brushes and accessories

kiegészítôk, kellékek / accessories

ujjvédô szalag
finger bandage

Fehér
White

1001

Rózsaszín
Rose

1002

GYAKORLÓ UJJAK
Practice Fingers

Fehér
White

No. 1

No. 2

Színpaletták
ColoUr Charts
Clear

Fehér / White
1003

BôRFELTOLÓ KAPARÓ / Cuticle pusher
CP-3287

Kristályfelszedô ceruza
Nail art pick up tool

Tip Utántöltô
Tip Refill

6006

50 db-os
50 pcs

zselékeverô spatula / spatula double ended

gyakorló lap körömépítéshez
Practice sheet

NEW

CP-3309
Black

Natural

6009

Extra hosszú díszítô tip
Extra long training tip

Díszítô tÛ / Nail Art Dotting Tool

Fehér / White

10 db
10 pcs

MÛköröm ragasztók
TIP GLUE

Tip box / Tip Box
100 db-os
100 pcs

Rózsaszín / Rose

Ecsetes 7,5 g,
Csőrös 3 g

Narancsfa pálca / Woodstick
Clear, Natural,
French White
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SMINKES ECSETKÉSZLET
make-up set

Natural

Üvegtégely
Glass dish

MANIKûRTÁL
Manicure Bowl

Portalanító kefe
Manicure Brush

Brush-On tip
glue 7,5 g
Tip Glue 3 g
Natural
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WEB:
http://moyra.hu/
WEBshop:
www.moyrastamping.com
Facebook:
www.facebook.com/moyra.eu
Youtube:
Moyra Colour Vision
INSTAGRAM:
instagram.com/moyra_nailpolish_and_stamping/
PINTEREST:
https://hu.pinterest.com/moyra_official/
To purchase Moyra products please visit
http://moyra.hu to find your country distributor’s contact.
***
Hungary
Webshop:
www.moyrashop.hu
Tel.: +36-30-314-0196
Moyra Műköröm Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 3.
Tel.: +36-1-219-5534
Moyra Műköröm Szaküzlet - GYŐR
9021 Győr, Király utca 17.
Tel.: +36-70-342-0749
Nagykereskedés / Wholesale store:
Benevia Kft. 2040 Budaörs, Kereskedők útja 7.
Tel./Fax: +36-1-209-7022
E-mail: info@benevia.hu, export@benevia.hu
A katalógusban látható színek és a termékek valódi színei között a nyomdai technológiából adódóan eltérés lehetséges.
There may be differences between the colours in the catalogue and the colour of products due to printing technology.

