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2 INTRODUCTION

Valami elkezdődött… Valami új, valami más. Éjfekete és vérvörös. Elegancia és szenvedély. Az extravagáns megjelenés 
arra hivatott, hogy ezt a márkát kiemelje a versenytársak közül, és hangsúlyozza a csúcsminőséget, amit képvisel. A  legjobb 
termékfejlesztők, trénerek és designerek dolgoznak azon, hogy a legjobb alapanyagokat, a legszebb színeket, minőségi 
oktatást és a piacon egyedülálló megjelenést minden szakember számára elérhetővé tegyék. Légy Te is részese az utazásnak 
a halhatatlanságba! Szárnyaljon a fantáziád, és engedj a kísértésnek! Hagyd magad mögött a hétköznapok egyformaságát, 
lépj ki a fényre, engedd szabadon ösztöneidet, légy önmagad, légy más! Mert Te vagy a Vamp!

Something has begun. Something new, something  different. Black as night and red as blood.  Elegance and Passion. This 
extravagant look is to differentiate our brand from the others and to emphasize the high quality that is presented here. Some 
of the best product developers, trainers and designers have been working on making the best materials, most beautiful colours  
and highest level of training available for all professionals on the field. Be part of this journey, be part of immortality. Let your 
imagination fly, yield to the temptation. Leave your ordinary days behind, step out to the light, unleash your instinct, be yourself, 
be different! Because you are a Vamp!
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BUILDER GEL
VAMP KÖRÖMÉPÍTŐ ZSELÉK
Prémium-kategóriájú zselés rendszer, amelynek tagjai a legmagasabb minőségi 
követelményeknek is megfelelnek. Optimális sűrűség, kiváló tapadás, könnyű 
formázhatóság. A segítségükkel készített körmök erősek, tartósak, ugyanakkor 
rugalmasak.
Kötési idő: 2-3 perc
Kiszerelés: 5 g, 15 g, 30 g, 50 g

VAMP BUILDER GELS
Premium quality UV gel system, that meets the highest quality requirements. Optimal 
density, easy levelling, perfect adhesion. Artificial nails that are built of these products 
are strong, durable and have optimal flexibility.
Curing time: 2-3 minutes
Unit size: 5 g, 15 g, 30 g, 50 g

BUILDER CLEAR I
Extra sűrű, egyfázisú, átlátszó zselé, amely 
kiválóan tapad a természetes körömhöz.

BUILDER CLEAR I
High viscosity builder gel that is easy to 
apply and does not run into the cuticles 
while working. It has perfect adhesion.

BUILDER CLEAR III
Lágy, egyfázisú, víztiszta, átlátszó zselé, amely kiválóan tapad a 
természetes körömhöz. Kezdők és profik számára is ideális választás.

BUILDER CLEAR III
This gel offers simple sculpting capabilities. Self-levelling and easy to 
apply and can be used by technicians of all levels.

BUILDER CLEAR II
Tökéletesen átlátszó, közepesen sűrű zselé. 
Kiválóan tapad a természetes körömhöz. 
Könnyű kezelhetőségének köszönhetően kezdő 
műkörmösök számára is ideális választás.

BUILDER CLEAR II
This medium thick builder gel is used for natural 
nail overlays and leaves the nail with high shine.

BUILDER PALE ROSE
Ez az átlátszó, közepes sűrűségű, halvány rózsaszín építő 
zselé kiváló választás a francia manikűr készítéséhez. 

BUILDER PALE ROSE
This translucent pink, medium thickness builder gel 
leaves light colour on the nail, creating a perfect French 
manicure. 

BUILDER BRICK PINK
Nagy sűrűségű, átlátszó, pink zselé, amelyet profik számára 
ajánlunk különleges körömformák készítéséhez.

BUILDER BRICK PINK
This is a very high viscosity pink builder gel that does not 
flow into the cuticles. This gel is recommended for use by 
skilled technicians to make special nail shapes.

Sűrűség / Viscosity:
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EXTREME WHITE
Szikrázóan fehér zselé, lágy állagú, ugyanakkor mégsem 
folyik. Ideális a tökéletes mosolyvonal kialakításához.

EXTREME WHITE
It is a sparkling white gel. Due to its thin viscosity it is easy 
to apply, while it does not flow on the sides. It is ideal for 
perfect smile line.

SNOW WHITE
Optimális sűrűségű, erősen pigmentált hófehér zselé, 
amelynek segítségével könnyen kialakítható a határozott 
ívű mosolyvonal.

SNOW WHITE
This gel has optimal thickness, creamy texture and it is 
highly pigmented. Users at all professional levels can 
create a sharp smile line with it.  

COVER PEACH
Közepes sűrűségű, kiváló tapadású zselé, 
amely speciális színének köszönhetően kiváló 
körömágyhosszabbító és make-up zselé a köröm 
kisebb sérüléseinek eltűntetésére.

COVER PEACH
This gel is a medium thickness builder gel that 
provides excellent adhesion to the natural nail. The 
unique colour of this gel makes it possible to extend 
the nail bed and to cover damages of natural nail.

BUILDER PINK
Gyönyörű pink fényű önterülő zselé, amely 
színélénkítő hatásának köszönhetően kiemeli 
a körömágyhosszabbító és a színes zselé 
színét. 

BUILDER PINK
Thick builder self-levelling gel, it highlights the 
shade of extension and colour gel. 

VAMP FÉNYZSELÉ
UV fényre kötő, magasfényű, átlátszó ecsetes 
zselé. Száradás után felülete nem ragad, 
fixálni nem kell. Állaga lágy, a csodásan 
fénylő körömfelület eléréséhez vékony 
rétegben kell csak felvinni. Használható 
porcelánra és zselére egyaránt.
Kiszerelés: 10 ml

VAMP BRUSH-ON UV TOP GEL
High shine, clear, thin brush-on UV gel, 
which cures without sticky layers. For a 
perfect shine, it should be applied in thin 
layers. Perfect choice to cover any gel or 
acrylic nails. Unit size: 10 ml

COVER OPAQUE
Prémium minőségű, egyfázisú zselé, amely kiválóan 
alkalmas a körömágy meghosszabbításához.

COVER OPAQUE
Natural colour 1-phase gel of premium quality. This 
gel can be used to extend the nail plate and works 
great on tips and form applications.

VAMP COOL GEL ROSE 3.0 
– hogy senkinek se kelljen lemondani a gyönyörű körmökről!
Rugalmas, optimális sűrűségű, savmentes, nem égető formulával 
készült zselé, amely önterülő, könnyen formázható, mégsem folyik. A 
segítségével épített körmök erősek és tartósak, mind vastagságban, 
mind rugalmasságban megegyeznek a természetes körömmel.
Kötési idő: 2-3 perc UV lámpa alatt.

VAMP COOL GEL ROSE 3.0 
– so nobody would have to give up on beautiful nails.
Flexible, acid free UV gel made with non-burning formula and optimal 
viscosity. Self-levelling and easy to apply while it does not flow. Nails 
that are constructed with this gel are strong and long-lasting, similar to 
natural nails both in thickness and flexibility.
Curing time: 2-3 minutes under UV lamp.

BUILDER VIOLET
Önterülő egyfázisú zselé, gyönyörű 
lilás fénnyel, amely színélénkítő 
hatásának köszönhetően szépen 
kiemeli a körömágyhosszabbító és a 
színes zselé színét.    

BUILDER VIOLET
This one-phase gel is self-levelling with 
brilliant violet shine finish, it highlights 
the shade of extension and colour gel. 
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BASIC METAL GLITTER GLITTER NEONCOLOUR GEL

VAMP SZÍNES ZSELÉK
Kiemelkedő minőségű színes zselék. Akár az 
alap-, neon-, metál-, csillámos színekből, akár 
az őselemek alkotta színkollekciókból választ, 
a VAMP színes zselék egyaránt alkalmasak 
a körmök bevonására, illetve díszítésére. 
Magas pigmenttartalmuknak köszönhetően 
fedőképességük és a színek élénksége 
rendkívüli.
Kiszerelés: 5 g

VAMP COLOUR GELS
Due to their high pigment content, these gels 
are perfectly covering and rich in colours. No 
matter whether you choose from basic, neon, 
metal or glitter colours or any of the 5-element 
collections, these gels are perfect for building 
nails or only for decorating with them.
Unit size: 5 g

No.: 01 White

No.: 02 Yellow

No.: 03 Orange

No.: 04 Red

No.: 05 Green

No.: 06 Blue

No.: 07 Purple

No.: 08 Black

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.: 801 Angel

No.: 802 Stardust

No.: 803 Sleepwalk

No.: 804 Absurd

No.: 805 Superstition

No.: 806 Wild

No.: 808 Insomnia

No.: 810 Deep

No.: 811 Oasis

No.: 812 Green Day

No.: 813 Golden Age

No.: 814 Wizard

No.: 815 Silver Bullet

No.: 817 Diablo

No.: 701 Neon yellow

No.: 702 Neon orange

No.: 703 Neon pink

No.: 704 Neon green
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LOVE WATER FIRE FIREEARTHAIR THERMO THERMO

VAMP THERMO ZSELÉK
Egy zselé, változó hőmérséklet és izgalmas végeredmény! 
Más színhatás a szabadszélnél, más a körömágyon és ismét 
más a külső hőmérséklet-változás hatására. Megunhatatlan 
színek! Kiszerelés: 5 g

VAMP THERMO COLOUR GELS
One gel - several colours, exciting results! The colour 
changes according to the temperature of the nail, and 
also different at the cuticle and different at the free edges. 
Colours you never get bored of! Unit size: 5 g

No.: 301 Trinity

No.: 302 Lagoon

No.: 303 Intuition

No.: 304 Forest

No.: 305 Ice Age

No.: 306 Faith

No.: 307 River

No.: 308 Ocean

No.: 309 Purple Rain

No.: 310 Mirage

No.: 201 Secret

No.: 203 Bella

No.: 204 Flash

No.: 205 Illusion

No.: 206 Glory

No.: 207 Passion

No.: 208 Imprinting

No.: 209 Newborn

No.: 101 Pearl

No.: 102 Ozone

No.: 103 Dawn

No.: 104 Touch

No.: 105 Naive

No.: 106 Blush

No.: 107 Bitter Sweet

No.: 108 Atmosphere

No.: 109 Wish

No.: 401 Lava

No.: 402 True Blood

No.: 403 Vampire

No.: 404 Demon

No.: 405 Phoenix

No.: 406 Witch

No.: 407 Revenge

No.: 408 Sabotage

No.: 409 Rebel

No.: 410 Fear

No.: 411 Fallen

No.: 412 Oracle

No.: 413 Lost

No.: 502 Curse

No.: 504 Ghost

No.: 505 Remedy

No.: 506 Chocolate

No.: 507 Savage

No.: 508 Shadow

No.: 509 Poison

No.: 901 Pretender

No.: 902 Changing

No.: 903 Whim

No.: 904 Fantasy

No.: 905 Masquerade

No.: 906 Switch

No.: 908 Doublespeak

No.: 909 Lure

No.: 910  Cooler

No.: 911 Resurrection

No.: 912 Heat-wave

No.: 907 Colour Clash

No.: 913 Exciter

No.: 914 Strangelove
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ACRYLIC POWDER

VAMP SCULPTING LIQUID
Antiallergén, MMA (Metil-Metakrilát) 
összetevőtől mentes monomer, amelyet 
professzionális körömépítő szakemberek 
egyéni igényeihez igazítva fejlesztettek. 
„Anti-yellowing” adaléka hatékony és 
hosszantartó védelmet biztosít a sárgulást 
okozó UV fény ellen, és optimális 
színhatást biztosít. Speciális kötési 
mechanizmusának köszönhetően kivételes 
teherbírás és rugalmasság jellemzi. A 
hozzáadott plaszticizerek csökkentik a 
törések és repedések kialakulásának 
gyakoriságát, és ellenállóbbá teszik a 
körmöket a mindennapos igénybevétel 
során fellépő hatásokkal szemben.

Kiszerelés: 100 ml
Utántöltő: 500 ml

VAMP SCULPTING LIQUID
Anti-allergic monomer, free of MMA (Metil-Metacrylate) compunds, 
that was developed to best meet nail technicians’ needs. Its anti-
yellowing ingredients provide a long-term protection against the 
yellowing effect of UV light. Due to its curing mechanism, it ensures 
durability as well as flexibility to the artificial nails. The plasticizers 
added to the solution minimize the possibility of cracking, and make 
the nails more resistent to the drains of everyday life.

Unit size: 100 ml
Refill: 500 ml

VAMP PORCELÁNRENDSZER – A profik 
választása az erős és tartós körmökért
Professzionális felhasználók számára fejlesztett 
porcelánrendszer. Buborékmentes tisztaság, sima 
állag, felülmúlhatatlan erő és tartósság. 
Egyedülálló technológiával előállított, művészi 
hatást nyújtó, magas minőségű porok, pigment 
adalékokkal gazdagítva. Vamp Sculpting Liquiddel 
használva garantált a kivételes tisztaság és a 
rendkívüli színtartósság.

Kiszerelés: 12 g, 28 g
Utántöltő: 180 g

VAMP ACRYLIC SYSTEM – The professional 
choice for strong and long lasting nails 
This acrylic system developed for professionals 
is characterised by bubbleless clarity, smooth 
consistency, perfect strength and durability.
Manufactured with a special technology and the best 
pigments, these high quality acrylic powders - when 
used with Vamp Sculpting Liquid - can guarantee 
perfect clarity and permanent colours.

Unit size: 12g, 28 g
Refill: 180 g

Ice Clear

ICE CLEAR – Minden részletet megmutat
Kristálytiszta por, amely tökéletes, buborékmentes 
átlátszóságot garantál a hibátlan körömágynak. 
Remek választás díszítő elemek beépítéséhez, színes 
felületek borításához, csillámok bekeveréséhez.

ICE CLEAR – that shows all details
Crystal clear acrylic powder, which insures perfect 
bubbleless clarity to the flawless nail bed. Great 
choice for building in nail art, covering coloured 
surfaces and mixing in glitter powder. 

WHITE LIGHTNING – Az extrém francia körmökért
Vakítóan fehér por. Megfelelő por-folyadék arány 
mellett remekül megmunkálható, nem márványosodik. 
Megbízható minőség a mindennapi szalonmunkában, 
verhetetlen fehérség a körömépítő versenyeken.

WHITE LIGHTNING – for extreme French nails
Dazzling white powder. With the right powder-liquid 
ratio, it is easy to form, it does not get mottled. Reliable 
quality in everyday salon use, unbeatable whiteness 
at competitions.

White
Lightning

Delicate
Pink

French
Pink

DELICATE PINK – Univerzális átlátszóság
A legsokoldalúbban felhasználható, halvány 
árnyalatú, átlátszó rózsaszín por. Kiemeli a 
természetes körömágy rózsaszín jellegét.

DELICATE PINK – universal transparency
Multi usage light pink acrylics. It emphasizes the 
pinky shade of the natural nail bed.

FRENCH PINK – A tradicionális francia köröm 
szerelmeseinek
Közepesen átlátszó rózsaszín por, amely eltünteti 
a körömágy hibáit, anélkül hogy élettelenné tenné 
azt. Tökéletes a természetes hatású francia körmök 
borításához, valamint a teljes körömfelületre, az 
egyszínűre lakkozott körmök alapjául.

FRENCH PINK – for the lovers  of traditional French 
nails
Semi transparent pink powder that covers the flaws 
of the nail bed without fading it. It gives a classical 
look and natural shade to French nails. It can be also 
used as base below nail polish.

Intense
Pink

INTENSE PINK – Különleges vibrálás,
szélsőséges hatások
Intenzív árnyalatú átlátszó rózsaszín por. 
Élénkíti a természetes körömágy rózsaszín 
jellegét. Használatával drámai hatású 
francia körmök készíthetőek.  Segítségével 
fokozhatjuk a körömágy-hosszabbítás 
természetességét, és megelőzhetjük a 
látványos lenövést.

INTENSE PINK – special vibe, extreme effects
Pink acrylics with intensive colour. It vivifies the pinkness of natural nail bed. With using it, 
we can build impressive French nails by making extensions more natural and the signs of 
nail growing less visible.

Mask
Pink I

Mask
Pink II

MASK PINK I ÉS II – Ha kell egy jó álca
Speciálisan fejlesztett alapanyagok, 
melyek tökéletesen illeszkednek az európai 
körömágy színéhez, és maximális fedést 
biztosítanak. Hosszabbítják a természetes 
körömágyat, eltüntetik annak hibáit és 
eközben természetes hatást biztosítanak.

MASK PINK I AND II – if you need a good 
masque
Specially developed powder which 
perfectly fits the colour of the caucasian 
nail bed. It has great covering ability for 
extension of natural nail beds and can 
hide their flaws and give them a healthy, 
natural look. 
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VAMP CSILLAGPOR
Egy különleges újítás: körömdíszítő por, amely 
maga a fény! Elhoztuk a csillagok fényét a még 
szikrázóbb körmök szerelmeseinek!
Kiszerelés: 5 g

VAMP 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

Ezüst / Silver

Arany
Gold

Ultra Silver
Fehér
White

GLITTER POWDER
VAMP FÉNYPOROK
Maximális ragyogás! Finomra őrölt fényporok káprázatos 
ragyogású, intenzív, divatos színekben. Használhatóak 
körömlakkba, zselébe és porcelánporba keverve egyaránt.
Szemcseméret: 1/360”
Kiszerelés: 5 g

GLITTER POWDER
Perfect sparkling in 30 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. 
Size: 1/360”
Unit size: 5 g

VAMP AKRILFESTÉKEK
Maximális fedőképesség, erőteljes színek, rendkívüli tartósság! Krémes 
állagú, használata egyszerű és gyorsan szárad. Kiszerelés: 10 ml

VAMP ACRYLIC PAINT
Maximum covering ability, very highly pigmented material, and perfect, 
lively colours! It has creamy consistency, easy usage and it dries fast. 
Unit size: 10 ml

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.: 25 No.: 26 No.: 27 No.: 28No.: 23 No.: 24 No.: 29 No.: 30

Iridescent

Neon Neon Neon
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BRUSHES
ZSELÉS ECSETEK / GEL BRUSHES

PORCELÁN ECSETEK KOLINSKY SZŐRREL /
ACRYLIC BRUSHES WITH KOLINSKY HAIR

DÍSZÍTŐ ECSETEK / NAIL ART BRUSHES

#2

#4

#2

#4

#6

Ferde / Angled

Egyenes / Straight

3D

Vamp akvarell ecset / Vamp aquarelle brush

Vamp zselés díszítő ecset / Vamp gel art brush

Vamp egy-mozdulat ecset I / Vamp one-stroke brush I

Vamp egy-mozdulat ecset II / Vamp one-stroke brush II

#10

#8

#6

#4

#2

 Vamp díszítő ecset / Vamp striper brush

Norka díszítő ecset No.1 / Norka Nail Art Brush No.1

Norka díszítő ecset No.2 / Norka Nail Art Brush No.2
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FILES, BUFFERS, SHINERS
EGYENES RESZELŐK /
STRAIGHT FILES

BF01A
grits: 80/100 

BF01B
grits: 100/180 

BF02B
grits: 100/180 

BF03A
grits: 80/100 

BF05B
grits: 100/180 

BF03B
grits: 100/180 

2-OLDALÚ BUFFER / 2-SIDED BUFFER 

HM01
pink-white

JF01B vastag / thick 
grits: 100/180 

JF02B vastag / thick
grits: 100/180 

JF03B vastag / thick
grits: 100/180 

SB01
grits: 100/100 

 ST01 6-oldalú polírozó / 6-way shiner ST02 7-oldalú polírozó / 7-way shiner

MB01

BUFFER TÖBB OLDALÚ POLÍROZÓ / SHINERS

CSODAFÉNY POLÍR /
MAGIC SHINER

BANÁN RESZELŐ /
BANANA SHAPED FILE

SZÉLES-EGYENES
RESZELŐ / WIDE
STRAIGHT FILE

SZÉLES-ÍVES RESZELŐK / HARBOUR 
BRIDGE SHAPED FILES

EGYENES RESZELŐ /
STRAIGHT FILE

BANÁN RESZELŐ /
BANANA SHAPED FILE

SZÉLES-ÍVES RESZELŐ /
HARBOUR BRIDGE
SHAPED FILE
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ACCESSORIES

MOSHATÓ KÉZTÁMASZ, piros, fekete / 
WASHABLE ARM REST, red, black

MŰBŐR KÉZTÁMASZ, piros, fekete /
ARM REST, red, black

SABLONOK, 500 db-os /
NAIL FORM, 500 pcs

SABLONADAGOLÓ / 
FORM STAND

UJJVÉDŐ SZALAG, piros, fekete /
FINGER BANDAGE, red, black

fekete hattyú
black swan

vadrózsa
wild rose

LÁBUJJSZIVACS /
TOE SEPARATOR

PORCELÁNTÉGELY /
CERAMIC DISH
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Okleveles tanfolyamainkon továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt!
Részletek aktuális tanfolyamainkról: www.moyra.eu

Everybody is warmly welcome on our certified courses!
You may find details of our current courses on our website: www.moyra.eu

Okleveles tanfolyamok Norkával

Certified courses with Norka
Acrylic paint in beginner and advanced levels
Aquarelle painting in beginner and advanced levels
Express aquarelle
Painting with colour acrylics nail art course
Gel painting nail art course

•
•
•
•
•

Akril díszítő tanfolyam, kezdő és haladó szint
Akvarell díszítő tanfolyam, kezdő és haladó szint
Expressz akvarell
Porcelán festés díszítő tanfolyam
Zselés festés díszítő tanfolyam

•
•
•
•
•

Szalay Andrea 
Norka

Snóbl Alexandra

Okleveles tanfolyamok Alexával

Certified courses with Alexa

Továbbképzések kezdőknek es újrakezdőknek 
Speciális körömformák - tanfolyamok
gyakorlott szakembereknek
Versenyfelkészítő tréning 

•
•

•

Technikai tanfolyamok porcelánnal
(egyénileg és csoportban is):

Zselés festés
Szalon mix
SuperShine díszítési technikák 

•
•
•

Díszítő tanfolyamok:

Trainings for beginners and newbeginners/restarters
Special nail shapes for professionals 
Trainings on competition preparations

•
•
•

Technical courses with acrylic:

Gel painting
Salon mix
SuperShine nail art technics

•
•
•

Nail art courses:



Nagykereskedés / Wholesale store
1119 Budapest, Thán Károly u. 23-25. A 

Tel./Fax: +36-1-209-7022
E-mail: info@moyrashop.huWebshop

www.moyrashop.hu/vamp
Tel.: +36-30-314-0196

Moyra Műköröm Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 3.

Nyitva: H-P: 8.00-18.00 
Tel.:  +36-1-219-5534

www.moyra.eu

Facebook
www.facebook.com/moyra.eu


