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Üdv a Moyra színes világában!
eseménydús évet tudhatunk magunk mögött, mely eredményét a megújult, éves 
katalógusunkban a következő oldalakon bemutatunk. a már megszokott módon az 
elmúlt év is jelentős változásokat hozott. a növekedés és fejlődés természetszerű 
velejárója a nagyobb térre való igény. ennek megfelelően központunkat új, nagyobb, 
modern és tágas, saját tulajdonú telephelyre helyeztük át budaörsön. immár sokkal 
nagyobb és szebb nagykereskedésben várjuk vásárlóinkat a kényelmes kiszolgálás 
érdekében. büszkén jelenthetjük be, hogy a több éves támogatást követően idén a 
Moyra-budaörs Handball kézilabda csapat névadó szponzorává váltunk, mellyel aktívan 
támogatjuk a közösség prosperálását, közvetve erősítjük az összefogást a városban. 
ahogy már megszokott tőlünk, rengeteg újdonságról és fejlesztésről adhatunk számot a 
professzionális alapanyagok területén is, melyeket intenzív fellendülésnek köszön-
hetően egyre többen ismerhetnek meg a világ minden pontjára kiterjedő disztribútori 
hálózatunk révén. Fejlesztések által még kiválóbbá vált és bővült körömépítő zselé és 
lakkzselé termékcsaládunk. bevezetésre került az everlast körömlakk és körömápoló 
termékcsalád, mely minden eddiginél hosszabb tartósságot és csillogó, vibrálóan színes 
felületet biztosít a körömlakkozás kedvelőinek. Kibővült gyerekbarát Kids körömlakk 
kollekciónk is, valamint meglévő színpalettáink is tovább gyarapodtak minden területen. 
Kínálatunkban a megszokott, jól ismert és bevált termékek között megtalálhatóak igazi 
gyöngyszemek, egyedülálló díszítési lehetőségeket biztosítva. Folyamatos megújítás 
eredményeképpen töretlenül nagy sikernek örvend a Moyra körömnyomda termékcsalád. 
számtalan új nyomdalemez, nyomda, nyomdázáshoz fejlesztett alapanyag és kiegészítő 
érhető el mindenki számára.
egy rövid összegzésben szinte lehetetlen minden jelentős változást összefoglalni, 
inkább beszéljen helyettünk a Moyra márkanevet jellemző változatos, 
izgalmas színvilág. reméljük, kedves olvasóink katalógusunkon végighaladva 
megtapasztalják az életérzést:
#wearecolours 

WelcoMe to Moyra’s colourFul World!
We have an eventful year behind us, the results of which we wish to present on the 
pages of the newest edition of our annual catalogue. as usual, the past year has seen a 
lot of significant changes. a natural consequence of growth in scale, reach and devel-
opments is the need for larger operational spaces, so we have moved our headquarters 
to a new, modern, spacious site of our own in budaörs accordingly. our partners can 
be served more conveniently in a much bigger and much more beautiful wholesale 
ambience. We are also proud to announce that after years of patronage, we have become 
naming sponsors of the Moyra-budaörs Handball team, with which we actively support 
the prosperity of the local community. as you have grown accustomed to, we have many 
new products and new developments in store for you when it comes to professional 
ingredients too, which - with the intense growth of our distribution networks - are be-
coming more and more widespread and popular globally. our gel polish and builder gel 
families have been refined and extended. the everlast nail care and nail polish family 
with long-lasting wear and outstanding shine has been introduced. our child-friendly 
Kids nail polish collection and our existing colour palettes have all been extended and 
are continuing to grow in all areas. as a result of constant research and development, 
the Moyra nail stamping system continues to be extremely popular. numerous new 
stamping plates, stampers, ingredients developed for stamping and accessories are 
available to everyone.
it is nearly impossible to summarize every significant development, let the diverse 
world of colours that the Moyra brand is known for speak for itself! We hope that this 
catalogue gets you closer to the #wearecolours lifestyle!
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we are handball
Moyra-Budaörs

Moyra a budaörsi kézilabda csapat névadó szponzora

Moyra is the naMing sponsor of the budaörs handball teaM
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szalay andrea „norKa”
nemzetközi nail art oktató, 
szakmai tanácsadó

Köszöntelek színes világunkban! Katalógusunkat lapozva láthatod, 
hogy miután nyomdalemezeinkkel meghódítottuk a világot, nem 
dőltünk hátra egy percre sem! Futószalagon jönnek az újdon-
ságok, termékeinket a felhasználói igényeket figyelembe véve 
folyamatosan fejlesztjük, így vendégeidnek minőségibb körmöket, 
egyedibb díszítéseket készíthetsz. nemzetközi oktatóként nagy 
büszkeséggel tölt el, hogy immár 10. éve népszerűsíthetem a 
Moyra kiváló termékeit, ismertetve a bennük rejlő lehetőségeket.  ahogy azt már a tengeren-
túlon is megtapasztalták - tartalmas, folyamatosan megújuló díszítő oktatásaimon továbbra is 
hasznos, alkalmazható tudásra tehetsz szert a világ bármely pontján.

legnépszerűbb díszítő képzéseim:
• ÚJ! szalon zselÉs FestÉs
• ÚJ! brigHt ligHt gel Painting
• velvet zselÉs FestÉs
• zselÉs FestÉs 
• nyoMdával KoMbinált szalon díszítÉs
• aKvarell díszítŐ FestÉs
• ÚJ! graFiKus És botaniKus 
   aKvarellFestÉs 

Welcome to our colourful world! browse this catalogue and see how conquering the world 
with our stamping system was not enough for us, we wasted no time resting on our laurels! 
our products are being developed in accordance with our customers’ feedbacks for you to 
achieve high quality nails, unique decorations and to provide a hightened sense of 
satisfaction for your own customers.
as an international nail instructor i have been proudly promoting Moyra products and their 
outstanding quality in numerous courses for 10 years.
People overseas too have experienced the variety of my courses that continue to provide 
interested people with immense, practical knowledge anywhere!

snóbl alexandra „alexa”
Porcelán műkörömépítés - európa-bajnok, többszörös 
magyar bajnok, olimpiai 2. és világbajnok 3. helyezett

Örömmel köszöntelek a Moyra színes világában! Újdonságokkal és 
fejlesztésekkel teli évet tudhatunk magunk mögött, melyet össze-
foglalunk legfrissebb katalógusunkban. Megújult körömépítő zselé 
és lakkzselé termékcsaládunk, valamint számtalan új árnyalat 
érkezett meglévő kollekcióinkhoz. rendületlenül hódít továbbra is 
a körömnyomda, a körömlakk szerelmeseinek pedig meghoztuk az 
everlast körömlakk és nail care kollekciót, mely minden eddiginél 
hosszabb tartósságot és ápoltságot biztosít körmeinknek. személyes kedvencem idén a Moyra 
Fixálásmentes matt fedőzselé. lapozgasd a katalógusunk, fedezd fel újdonságainkat, és találd 
meg te is kedvenceid!
 
tanfolyamok:
• Technikai Tanfolyamok porcelánnal 
   És zselÉvel KezdŐKneK, ÚJraKezdŐKneK,
   HaladóKnaK
• DíszíTő Tanfolyamok:
   – zselÉs FestÉs
   – Plastiline 3d zselÉs díszítÉs
   – Porcelán díszítÉs
   – nyoMda Mix szalon díszítŐ tanFolyaM

i am happy to welcome you to Moyra’s colourful world! We have quite a busy period 
behind us with all the new developments and improvements we have made this past 
year. renewed nail building gels, gel polishes and several new shades for our existing 
nail polish, colour gel and colour acrylics lines. nail arts have seen some amazing 
refinements too: nail stamping is as popular as ever and our everlast nail polish and nail 
care collection has been made available for those looking for maintainable durability 
and care for their nails. My personal favourite this year is the Moyra no-wipe Matte top 
gel. discover everything new on the colourful pages of our catalogue, and find your own 
favourites amongst them!

andrea szalay „norKa”
international nail art educator,
professional advisor

My most popular nail art courses:
• neW! salon gel Painting
• neW! BrighT lighT gel painTing
• VelVeT gel painTing
• classic gel painTing
• salon course comBineD WiTh sTamping
• aquarelle painTing
• neW! graphic & BoTanical 
   aquarelle painTing

oKtatóinK, terméKfejlesztôinK / our instructors, product developers

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 

colour acrylics

courses:
• Training on acrylic Techniques for
   beginners and restarters
   advanced users
• nail art courses
   – gel Painting
   – Plastiline 3d gel decoration
   – acrylic decoration
   – salon Mix WitH staMPing
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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.

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!

unit size: 12 ml

nail polish    
gel polish
colour gels
colour acrylics na
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no. 01 színtelen/clear no. 04no. 03 no. 06

classic, gel looK KörömlaKKoK / classic, gel looK nail polish

gel looK a zselé hatású KörömlaKK
looKs liKe gel

gel looK KörömlaKKoK / gel looK nail polish

no. 35 no. 37 no. 56no. 53 no. 57

no. 65no. 63 no. 64 no. 77no. 76 no. 88

no. 92 no. 98

no. 19 no. 28

no. 32

no. 901 sophie no. 902 adele no. 903 Marie no. 905 beatriceno. 904 virginieno. 900 gel coat

no. 906 Florence no. 907 estelle no. 908 cosette no. 909 angeline no. 910 céleste no. 911 chloé

no. 912 Jaqueline no. 914 Penelopé no. 915 Héleneno. 913 Monique no. 916 Joséphine no. 917 nadine

no. 918 constance no. 919 amélie no. 920 veronique no. 921 Julie no. 923 lolano. 922 nathalie

no. 924 Michelle no. 925 desirée no. 926 odette no. 927 lisette no. 928 giselle no. 929 isabelle

classic az üvegbe zárt színes világ
bottled colours of the world

w E A R E

no. 936 blanche no. 937 déborah no. 938 laurette

no. 945 esme no. 946 stéphanie no. 947 carole

no. 955 Fabienneno. 954 tatienne no. 956 rosalie

no. 972 sibylle no. 973 renée no. 974 lilou 

no. 981 alicia no. 982 lucie no. 983 susanne

no. 990 alessia no. 991 Florine no. 992 lily-rose

no. 963 Marine no. 964 delphine

White & flash

no. 965 aline

White & flash

gel looK a zselé hatású KörömlaKK
looKs liKe gel

no. 999 valerie no. 1000 nicolette no. 1001 reka

neWneW neW

no. 930 Frederique no. 932 Justine no. 933 Marionno. 931 Felicite no. 934 caroline no. 935 zoé

no. 944 chantalno. 939 avril no. 940 audrey no. 941 gigi no. 942 Henriette no. 943 nina

no. 948 elie no. 949 Mia no. 950 Johanne no. 951 arienne no. 952 solange no. 953 ann-Marie

no. 959 rosine no. 961 annabellno. 960 roxane no. 962 leonano. 957 rosette no. 958 violette

no. 980 dianano. 975 lina no. 976 coralie no. 977 Jade no. 978 capucine no. 979 lune

no. 989 imaneno. 984 Mathilde no. 985 noémie no. 986 régine no. 987 bianca no. 988 cassie

no. 971 yasmineno. 970 claudieno. 967 océane no. 968 liliane no. 969 lydieno. 966 axelle

White & flash

no. 993 agnés no. 994 Judith no. 998 Éliseno. 995 sherine no. 996 théa no. 997 esther

neW
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Kids KörömlaKK / Kids nail polish
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effect KörömlaKKoK / effect nail polish
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Kids KörömlaKKoK / Kids nail polish

11

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: 7 ml

Moyra Kids KÖrÖMlaKK szetteK
a gyerekbarát Moyra Kids körömlakk 
mesés, új szettjei igazán varázslatosak 
és színesek! a három különböző kollekció 
a legközkedveltebb árnyalatokból 
összeállított válogatás egy színpompás 
díszdobozban. bármelyik tökéletes 
választás ajándéknak is!
3x7 ml

Moyra Kids nail PolisH sets
the wonderful, new sets of the 
child-friendly Moyra Kids nail polish are 
truly magical and colourful! the three 
separate collections are selections of 
the most popular shades in colourful gift 
boxes. each of them is an amazing gift!
3x7ml

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 13 vibrant, glossy colours! 
unit size: 7 ml

no. 265
Katie

no. 266
angie

no. 260
lily

no. 261
rosie

no. 262
amy

no. 263
romy

no. 264
lucy

no. 267
suzie

no. 268
betty

no. 269
ruby

no. 270
sandy

no. 271
lori

no. 272
annie

effect nail polish Különleges alKalmaKra is
for special occasions

no. 866 Feel you no. 867 cinema

no. 852 sahara

no. 854 isis

no. 853 Jasmine’s Wish

no. 856 onyx

no. 711 Party Pink no. 712 summer green no. 717 sunshine no. 718 orange love

no. 861 angel dust

no. 719 Pink Power

no. 862 Wishing Wheel

sand

no. 321 Paris no. 322 Milano no. 324 Madrid no. 326 berlin no. 328 sydney

no. 391 silver

glitter nude
no. 392 champagne no. 393 gold no. 394 rose

no. 351 Flamingo

africa
no. 352 Madagascar no. 353 Pitaya no. 354 Masai

no. 621 Mojito no. 622 limoncello no. 624 sweetie no. 626 tutti Fruttino. 625 love love no. 628 Jelly bean

bubble gum

no. 881 Pearl drop no. 882 octopus no. 883 actinia no. 884 calypso

sea salt

silK nude

no. 211 starfish no. 212 salmon no. 213 Hawaii no. 214 reef no. 215 Feel love

coral

no. 371 anahel no. 372 sizouse no. 373 diniel no. 374 Mihr no. 376 zarallno. 375 nuriel

angel

no. 251 sirius no. 252 infinity no. 256 orionno. 255 gravity

holographic

neW

Princess collection cupcake collection unicorn collection
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everlast KörömlaKKoK / everlast nail polish
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everlast KörömlaKKoK / everlast nail polish

a Moyra everlast weekly wear körömlakkok szikrázóan 
fényes és színes palettájából már kapható a trió összeállítás 
is! gyönyörű díszdobozos válogatás a legtrendibb 
árnyalatokból. a hat új színpompás szett mellett helyet 
kapott a francia manikűrhöz is egy impozáns válogatás. 
bármely szett ajándéknak is kitűnő választás!
Kiszerelés: 3x7 ml

the super glossy Moyra everlast weekly wear nail polishes 
are now available in sets of three! beautiful selections of 
the most popular shades in eye-dropping gift boxes! in 
addition to the six colourful new sets, there is a separate 
French manicure set as well. each of these sets makes for 
a great present!
unit size: 3x7 ml

neWeverlast nail polish everlas KörömlaKK szetteK / everlast nail polish setsúj tartós lakkcsalád

new long-lasting nail polish family

baHaMa collection

love collection

FrencH Manicure

dreaMland collection

nude collection

lagune collection

troPical collection

Körömépítő alaplakk / 
build base coat

Hidratáló vitaminos 
alaplakk / Hydrate base coat

Körömkiegyenlítő alap-
lakk / Fill base coat

Körömerősítő alaplakk /
strenght base coat

Fényesítő vitaminos alap-
lakk / clarity base coat

regeneráló alaplakk /
repair base coat

diamond top coat evershine top coat silicone top coat

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: 7 ml

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: 7 ml

everlast nail care FaMily
Különleges körömápoló és fedőlakk termékcsalád, mellyel kompromisszumok nélkül elérhető 
az ápolt, erős köröm. egyedi összetételüknek köszönhetően minden problémára megoldást 
nyújtanak. a tartósságról, a magas fényű, csillogó felületről sem kell lemondani, használhatóak 
önmagukban, valamint bármely everlast színes körömlakkhoz alap- vagy fedőrétegként.

everlast nail care FaMily
a special nail care and top coat line that delivers strong, well-groomed nails without 
compromise. due to their unique composition, these products provide solutions to every 
problem, without having to give up on durability or highly glossy surfaces! 
they can be used on their own or as bases/tops for any everlast nail polish.

no. 01 artemiseverlast topeverlast base no. 03 athena no. 04 cybeleno. 02 Harmonia

no. 05 Maia no. 06 gaia

no. 15 thetis

no. 07 Hebe no. 08 aphrodite no. 09 alectrone no. 10 calypso

no. 11 antheia no. 12 iris no. 13 amphitrite no. 14 rhea no. 16 Merope

no. 17 sterope no. 18 ceto no. 19 enyo no. 20 eris no. 21 tyche no. 22 nemesis

no. 23 selene no. 24 Pheme

no. 30 Hecate

no. 26 nyx

no. 32 Mania

no. 25 urania

no. 31 bia

no. 27 Hera

no. 33 thalia

no. 28 Persephone

no. 29 circe no. 34 clio

no. 35 electra no. 36 doris
SCAN & wAtCh!

neW neW
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KörömápolóK / nail care treatmentsKörömápolóK / nail care treatments

nail care
moyra Körömápolás a gyönyörû, 
egészséges KörmöKért

moyra nail care for the beautiful, 
healthy nails

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 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.

gyorsszárító fedôlaKK / top coat fast dry csillogó uv fedôlakk / shiny uv 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. 

mega gloss fedôlaKK / mega gloss top coat

Kiszerelés / unit size: 12 ml

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. 

mattító fedôlaKK / matte top coat

Kiszerelés / unit size: 12 ml

szikrázó, fényes felületet képez 
a körmökön. tökéletes befejése a 
manikűrnek, hosszan tartó, extra 
csillogást biztosít. Használható 
önmagában, vagy bármely színes 
körömlakkra fedőrétegként. 

creates a sparkling, glossy surface 
on the nail. the perfect finish for 
manicures, it provides a vivid and 
long-lasting shine. can be used on 
its own or with colour nail polishes 
as a top coat.

gyémánt fedôlaKK / diamond top coat

Kiszerelés / unit size: 12 ml

Keratintartalmú, nagy hatásfokú 
körömerősítő lakk, melynek 
használatával a körmök 
erősebbek és ellenállóbbak 
lesznek. 

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. 

Keratinos Körömerôsítô / Keratin hardener

Kiszerelés / unit size: 12 ml

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. 

KörömKiegyenlítô-alaplaKK / ridge filler

Kiszerelés / unit size: 12 ml

Kiszerelés / unit size: 12 ml Kiszerelés / unit size: 12 ml

színezett formulájú ápoló lakk az 
egészséges és erős körmökért.
alaplakként egy rétegben, nude 
körömlakként egy-két rétegben kell 
felkenni a tartós eredmény érdekében, 
hetente legalább kétszer. 

coloured nail care for healthier and 
stronger nails. apply it as a base coat 
in one layer, or use it as nude nail 
polish in 2 coats, twice a week for a 
long-lasting effect.

KörömKorreKtor / nail corrector

Kiszerelés / unit size: 12 ml

no. 01 no. 03no. 02 no. 04

Körömápoló olajoK / cuticle oils

Kiszerelés / unit size: 15 ml

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. 9-féle színben 
és illatban vásárolható. 

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 
9 different colours and fragrances.

red
apple

ananász/Pineapple barack/Peach eper/strawberry cseresznye/cherry

orange
Mango

olive
grapefruit

sea blue
coconut

sky blue
vanilla

raspberry
Pink

cherry
Wine

spicy
Perfume

sugar
Perfume

az uv fényre száradó, színtelen 
uv top coat tartósabb és 
fényesebb felületet biztosít, 
mint egy hagyományos 
fedőlakk. Körömlakklemosóval 
eltávolítható.

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. 

moyra uv top coat / moyra uv top coat

Kiszerelés / unit size: 10 ml

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

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

Körömerôsítô alaplaKK / nail hardener

Kiszerelés / unit size: 12 ml

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

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

Körömépítô alaplaKK / nail rebuilder

Kiszerelés / unit size: 12 ml

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. 

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. 

moyra 5:1 Körömápoló / moyra 5:1 nail therapy

Kiszerelés / unit size: 12 ml

Kiszerelés / unit size: 12 ml

glow in the darK / glow in the darK

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.

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. 

neW

neWneW

neW

Körömágypuhító olaj / cuticle oil

Kiszerelés / unit size: 12 ml

a kellemes ananászos, barackos, 
epres és cseresznyés illatú olaj 
táplálja, védi a körmöt és a 
körömágyat a kiszáradástól.

Peach, pineapple, strawberry and 
cherry scented oil that keeps 
cuticle soft and moistured or helps 
to repair dry, damaged cuticles.
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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

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

hosszan tartó, gyönyörû maniKûr, egyszerû használat
long-lasting and beautiful manicure with easy application

gel polish    
colour gels
colour acrylics

nail polish

no. 97

no. 87

no. 96no. 89 no. 90 no. 91 no. 93no. 92 no. 94 no. 95

no. 98 no. 99 no. 115no. 114no. 113no. 111 no. 112

no. 43 glitter no. 44 glitter no. 53

no. 19 no. 20 no. 21 no. 24 no. 25 no. 26

no. 28 French Peach no. 30no. 27 no. 29 French rose no. 31 no. 33

no. 34 no. 36no. 35 no. 38 no. 40 glitterno. 39 glitter

no. 42 glitterno. 41 glitter no. 54

no. 61no. 59no. 57no. 55 no. 56 no. 60

no. 67no. 63no. 62 no. 64 no. 65 no. 66

no. 81

no. 84 no. 85 no. 86no. 82 no. 83

no. 75 Metal

no. 78 no. 79 no. 80no. 76 Metal no. 77

no. 68 Metal no. 70 Metal no. 71 Metal no. 72 Metal no. 73 Metal

no. 01 French White no. 02 no. 04no. 03 no. 05 no. 06

no. 07 no. 08 no. 10no. 09 no. 11 no. 12

no. 13 no. 14 no. 16no. 15 no. 17 no. 18

no. 116 no. 117

no. 118 no. 119 no. 120 no. 121 no. 123no. 122 no. 124 no. 125 no. 126
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laKKzseléK / gel polishlaKKzseléK / gel polish

no. 127 no. 128 no. 129 no. 130 no. 131 no. 132

no. 137 no. 138 no. 139 no. 140 no. 141 snow Whiteno. 136

no. 134 no. 135no. 133

no. 146 no. 147 no. 148 no. 149 no. 150no. 145

no. 143 no. 144no. 142

no. 155 no. 156 no. 157no. 154

no. 152 no. 153no. 151

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 2 perc, 
led lámpában 30 másodperc.

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. 

2:1 base and top coat

Kiszerelés / unit size: 10 ml

LED
30 sec

LED
30-40 sec

UV
2 min

UV
2 min

17

clever cover

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Fixálásmentes, leoldható fedő 
lakkzselé, amely lakkzselén kívül 
más alapra (zselé, porcelán) 
is jól használható. 
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.

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. LED

60-90 sec
UV

2-3 min



youtube: moyra colour vision youtube: moyra colour vision18

laKKzseléK / gel polish
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flexi base, flexi top

hardener base

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Kiszerelés / unit size: 10 ml

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.  

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. 

természetes hatású lakkzselé alap. rózsaszínes árnyalata gyönyörűen 
korrigálja az esetleges köröm hibákat, szép, egységes körömszínt 
eredményezve. Könnyen leoldható, nagyon rugalmas. 
tökéletes alap bármely tetszőlegesen választott Moyra lakkzselé, 
Moyra Mini lakkzselé alá alaprétegként. 
sűrűsége révén c-ív kialakítására alkalmas.
Minden lámpatípusban megköt.

natural looking gel polish base. its pinkish shade corrects 
the possible nail blemishes beautifully, resulting in a nice 
and even nail colour. easily soakable, outstandingly flexible. 
the perfect base for any Moyra gel Polish and 
Moyra Mini gel Polish colour. due to its thickness, 
it is suitable for building a c-curve.
it cures in both uv and led lights.

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. 

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. 

Praktikus, ecsetes kiszerelésű körömerősítő lakkzselé alap az erős és 
tartós körmökért. Használata vékony természetes körmöknél javasolt. 
zselé alapréteghez hasonló keménységet biztosít. 
Használható bármely tetszőlegesen választott Moyra lakkzselé, 
Moyra Mini lakkzselé alá alaprétegként.
sűrűsége révén c-ív kialakítására alkalmas. 
Minden lámpatípusban megköt.

Practical brush-on nail hardener gel polish base for strong and 
durable nails. its use is recommended for thin natural nails. 
Provides a hardness similar to gel bases. 
due to its thickness, it is suitable for building a c-curve.
it cures in both uv and led light.

laKKzseléK / gel polish
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no. 08 no. 09no. 01 no. 02 no. 03 no. 04 no. 06no. 05 no. 07

mini laKKzseléK / mini gel polish csordultig élettel teli színeKKel!
bottles filled with vibrant colours!

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. 23 no. 24

no. 26 no. 27 no. 28 no. 30 no. 31no. 29

no. 33no. 32 no. 34 no. 35 no. 37no. 36

no. 38 no. 39 no. 40 no. 41 no. 42 no. 43

no. 45no. 44

no. 58 no. 59

no. 48no. 46 no. 47 no. 49

no. 54no. 52 no. 53 no. 55

no. 60 no. 61

no. 50 no. 51

no. 56 no. 57

Kiszerelés / unit size: 5,5 ml

easy base, easy top

corrector base

LED
30 sec

LED
30 sec

UV
2 min

UV
2 min

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

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: 5,5 ml 

mini base and top coat

LED
30 sec

UV
2 min

LED
30-40 sec

UV
2 min

no. 25

neW

neW

neW

Moyra Mini laKKzselÉ KolleKció 
színpompás, 61 árnyalatból álló lakkzselé család. Használata egyszerű, akár a 
körömlakké, mégis az uv zselé tartósságával rendelkezik. természetes és épített körömre 
egyaránt használható. Élénk színek, hosszan tartó fény és tartósság jellemzi.

Moyra Mini gel PolisH collection
colourful gel polish family with 61 colours. as easy to use as 
a nail polish, yet as durable as uv gels. can be used on both natural and built nails. vibrant 
colours, long-lasting shine and exceptional durability!

LED
30 sec

UV
2 min

LED
30-40 sec

UV
2,5 min

neW

neW

neW

neW

neW

neW

neW

neW

neW

neW

base and top
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supershine színes zseléK / supershine colour gelsszínes zseléK / colour gels

supershine színes zseléK / supershine colour gels

gyönyörû színek, csodás fénnyel, fixálás nélkül

beautiful colours, amazing shine, no residue

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

no. 528 lakers no. 530 odeno. 529 Fjord no. 531 amazon no. 532 Heartbreak no. 533 delicate no. 534 uptown

no. 536 bladeno. 535 ivory no. 537 Honour no. 538 lemon no. 539 Peppermint no. 540 caffé latte no. 541 brownie

no. 542 dance no. 543 sweetie no. 544 confidence no. 545 Police no. 546 elegant

no. 507 romance no. 508 cosmopolitan no. 509 shadow

no. 510 Fancy no. 511 sunshine no. 512 Marmalade

no. 501 devil no. 502 snow no. 504 Homelandno. 503 dream on no. 505 tulip no. 506 Fortune

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. 525 Free love no. 526 nectarin no. 527 Museno. 522 grace no. 523 rocket no. 524 life

UV
2-3 min

no. 547 Highway

no. 548 after glow no. 549 My secret no. 550 yourself no. 551 chic no. 552 in love no. 553 alone

no. 555 vanityno. 554 lemonade no. 556 gentle no. 567 vivid green no. 568 vivid yellow

no. 570 vivid redno. 569 vivid orange no. 571 vivid Pink no. 572 vivid Purple no. 573 Provence

neW

no. 574 coral no. 575 Punch

neWneW

no. 576 vanilla

neW

no. 578 Pastel cocoa

neW

no. 577 cloud

neW

no. 580 Hot choclate no. 579 smoky

neW neW

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

colour gels
colour acrylics

nail polish
gel polish

no. 01 White no. 02 black no. 03 red no. 06 Fluo Pink

no. 22 twilight no. 24 White rockno. 23 tumbleweed no. 26 summer green

no. 47 candy red no. 49 trustno. 43 Mystic

no. 40 Pearl no. 41 cherry

no. 07 Wine red no. 08 sweet Pink

no. 09 Party Pink no. 12 breeze no. 13 bali no. 20 vampire Kiss no. 21 turkish roseno. 16 lollipop

no. 28 Peachy no. 29 sweetheart

no. 38 bahamano. 36 rose Pearl no. 37 emeraldno. 32 cocoa

no. 51 sugar no. 52 diva no. 53 Magenta

no. 55 Metal silver no. 58 neon glitter orange no. 59 neon glitter red no. 60 neon glitter Pink no. 102 glitter Fuchsia no. 105 Heaven

no. 108 glitter black no. 128 glitter orchid no. 201 May green no. 203 blue green no. 205 Mystic blue no. 206 blue

no. 207 lavender no. 208 lilac no. 209 effect Magenta no. 215 rose

no. 306 epic

no. 304 sandstoneno. 302 Myself no. 303 rosie

no. 216 Pink shine no. 218 Pink

no. 225 Flower yellow no. 227 brown

no. 312 aubergine no. 313 Poem no. 314 globe

no. 319 zenith starlite

no. 309 arwen no. 310 Watcher no. 311 evermore

Moyra színes zselÉK
rendkívül jó fedőképességgel rendelkező, kopásálló színes 
zselék, amelyek egyaránt alkalmasak a körmök bevonására, 
illetve díszítésére.
Kiszerelés: 5 g

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

UV
2-3 min

SCAN & wAtCh!
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artistic festôzseléK / artistic painting gels mûvészi szépségû körömfestéshez
for painting art on nail

no. 07 no. 11

no. 15

no. 08

no. 12

no. 16 no. 17

no. 09

no. 13

no. 06 no. 10

no. 14

no. 18

no. 04

no. 19

no. 05

no. 20

no. 03no. 02clear no. 01

aqualine színes zselé / aqualine gels
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artistic festôzseléK, festôzseléK / artistic painting gels, painting gels
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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

festôzseléK / painting gels

no. 13 champagne no. 14 gold

no. 04 green no. 06 vivid orange

no. 01 White no. 02 black no. 03 blue

no. 07 vivid red no. 08 Magenta no. 09 Purple

no. 10 red no. 11 Pink no. 12 silver

intenzív pigmentáltság, keverhetô színek
high pigmentation, mixable colours

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

aqualine színes zseléK / aqualine gels Könnyen terülÔ, intenzív színek
easily spreading, intensive colours

LED
45 sec

LED
45 sec

UV
2-3 min

UV
2-3 min

no. 05 yellow

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

no. 03 Mauve

no. 04 black

base White

base clear

no. 01 red

no. 02 blue

LED
45 sec

UV
2-3 min

neW

SCAN & wAtCh!

SCAN & wAtCh!

youtube: moyra colour vision
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no. 01 White no. 03 cherry no. 05 salmon no. 14 Mango no. 15 orange

matte

no. 19 brown no. 20 black no. 22 Wild berry no. 23 violet no. 24 lavender

no. 04 Fuchsia

no. 60 Metal White

no. 06 candy Pink

no. 61 Metal Pink

no. 07 lilac

no. 62 Metal rose

no. 08 Misty

no. 63 Metal red

no. 09 Misty blue

no. 64 Metal orange

sparKling

metal

no. 10 ocean blue

no. 65 Metal Purple

no. 11 virgo

no. 66 Metal yellow

no. 16 cherry Wood

no. 67 Metal gold

no. 17 choco brown

no. 68 Metal green

no. 18 cinnamon

no. 69 Metal blue

no. 25 red no. 36 turquoise no. 38 Kiwi no. 39 grass green no. 40 lemon yellow

no. 41 yellow no. 42 blue no. 43 green no. 45 Hot Pink no. 56 Pink

no. 21 glitter black no. 112 glitter green no. 113 glitter yellow no. 114 glitter copper no. 115 glitter White

no. 27 neon orange no. 28 neon yellow no. 29 neon green no. 30 neon blue

no. 71 vivid orange no. 72 vivid red no. 73 vivid Pink no. 74 vivid Purple

neon
no. 26 neon Pink

no. 70 Metal silver

2524

no. 102 glitter champagne no. 105 Pink shimmer no. 106 silver shimmer no. 107 gold shimmer no. 108 green shimmer

glitter

pearlcolour
acrylics

nail polish
gel polish
colour gels

színes porcelánporoK / colour acrylics színes porcelánporoK / colour acrylics

butterfly
no. 211 imago no. 212 cio-cio san no. 213 silk no. 214 Monarch no. 215 Mimicry

harmony
no. 216 Peace no. 217 Jin-Jang no. 218 zen no. 219 Perfection no. 220 Melody

celebration
no. 221 dance no. 222 Festival no. 223 after Party no. 224 xmas no. 225 Kylie

countryside
no. 226 creek no. 227 sunlight no. 228 garden no. 229 valley no. 230 daybreak

aphrodité
no. 201 golden apple no. 202 venus no. 203 troja no. 204 lotus no. 205 shell

space
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

music

no. 136 birth no. 137 Kid no. 138 teenage no. 139 Family no. 140 exit

life

ballerina
no. 206 russian no. 207 sujet no. 208 Prima no. 209 giselle no. 210 swan lake

no. 120 glitter Fame no. 135 sindel
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no. 276 tree House no. 277 tinker bell no. 278 scarlet

no. 279 Pixie Hollow no. 281 ice blue no. 282 treasure

no. 269 tribe no. 270 Hunter

színes PorcelánPoroK 
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 

colour acrylics 
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

a csúcsminôség és a természet 
ragyogó szépségének találkozása

when high quality meets the beauty of nature
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no. 246 urban legend no. 247 new york no. 248 soho no. 249 sin city no. 250 arena

metropolis

tropical

vitality

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

perfume

peacocK
no. 271 celeste no. 272 Maya no. 273 iris no. 274 royal no. 275 Feather

vegas

vintage

no. 286 silver state 

no. 75 tea rose

no. 80 Poppy seed

no. 287 Mojave

no. 76 Powder rose

no. 288 casino

no. 77 toffee

no. 289 Jackpot

no. 78 vintage brown

no. 290 bellagio

no. 79 owl grey

színes porcelánporoK / colour acrylics
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jungle sound
no. 241 Wild no. 242 Monsoon no. 243 Mangrove no. 244 orchid no. 245 rainforest

nail
sculpturing

builder gels, fusion acrylgels

acrylic powders

preparation solutions

fairy
no. 231 broken laugh no. 232 changeling no. 233 nymph no. 234 sprite no. 235 neverland

honeymoon
no. 236 Paradise no. 237 venice no. 238 chapel no. 239 riviera no. 240 Forever

neW
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builder gels
fusion acrylgels

acrylic powders

preparation solutions

Körömépítô zseléK / builder gels

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

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. 

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 
ccFl) suitable for base and top layer, too.

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

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

sűrű, mégis önterülő, prémium-
kategóriájú, 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.

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, 
it is good for base and top layer, too.

creative clear

medium clear premium clear

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity sûrûség / viscosity

Körömépítô zseléK / builder gels
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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.

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. 
it has perfect adhesion to the natural nails.

premium ice blue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

extra sűrű, egyfázisú, átlátszó zselé. 
Kiválóan tapad a természetes 
körmökhöz. Kezdő műkörömépítők 
számára is ideális, 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.

builder clea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moyra KÖrÖMÉPítŐ zselÉK
a Moyra 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 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

sûrûség / viscosity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

french white milKy pinK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity sûrûség / viscosity

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

due to its formula it has an optimal 
thickness and creamy texture. it is highly pigmented, 
perfect white, and can create sharp smile line.

nagyon sűrű, mégis könnyen 
formázható, erős és tartós rózsaszín 
építő uv zselé. a természetes 
körömszínhez hasonló, gyönyörű 
hatást érhetünk el segítségével. 
természetes rózsaszín, francia köröm 
építéséhez, valamint baby boomer 
köröm készítéséhez a legideálisabb.

very thick, yet easy-to-form, strong and durable pink 
builder uv gel. use it to achieve a beautiful effect 
similar to the natural nail colour. it is ideal for 
building natural pink or French nails and also 
for creating baby boomer nails.

lágy állagú, erős és tartós rózsaszín 
építő zselé. alaprétegként 
alkalmazva a természetes 
körömszínhez hasonló, gyönyörű 
hatást érhetünk el segítségével.

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

french pinK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

rapid clear

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

Közepesen sűrű, egyfázisú, 
nem égető, víztiszta zselé. 
állagának köszönhetően szépen 
terül, kiválóan tapad, alapozó- 
és fedőrétegként is használható. 
Minden lámpatípusban megköt.

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. 

LED
30 sec

LED
30 sec

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

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

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

diamond pinK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

28

super white

builder violet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

sűrű, mégis könnyen formázható, 
átlátszó, egyfázisú, lilás színű építő 
zselé. Köttetés közben nem okoz 
kellemetlen hőérzetet, így erre 
érzékenyebb vendégek számára is 
ideális választás.

thick, yet easy-to-form, transparent, 
one-phase, violet-coloured builder gel. 
there is no uncomfortable sense of heat while curing, 
making it the most ideal choice for guests with 
sensitive nail beds.

rapid pinK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

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

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.

neW

neW

neW

LED
40 sec

UV
2,5 min

LED
60 sec

UV
3 min

LED
60 sec

UV
3 min

UV
2,5 min

UV UV
3 min 3 min

UV
2,5 min

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

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

youtube: moyra colour vision

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity
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Közepesen sűrű, természetes 
körömágy színű, egyfázisú építő 
zselé, mely kiválóan alkalmas a 
körömágy meghosszabbítására, 
apróbb körömhibák eltűntetésére. 
elsősorban építésre használható.

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

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!

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. 

extension uv gel cover pinK

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

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

maKe-up gel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10sûrûség / viscosity

maKe-up pinK base gel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sûrûség / viscosity

sûrûség / viscosity

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 
gel look perfectly even and natural.

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”.

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!

UV
2,5 min

LED
45 sec

LED
45 sec

UV
2,5 min

UV
2,5 min

UV
2,5 min

Fusion acrylgel
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, 4x5 g, 30 g

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, 4x5 g, 30 g

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. 

fusion
acrylgels

builder gels

acrylic powders

preparation solutions

Körömépítô zseléK / builder gels fusion acrylgels / fusion acrylgels
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színtelen / 
clear

FeHÉr / 
WHite

világos rózsaszín / 
soFt PinK

KÖrÖMágyHosszabbító  / 
cover PinK

LED
30 sec

LED
90 sec

UV
2 min

UV
2 min

30 ml 5 g
4x5 g

30 g

SCAN & wAtCh!

neW
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fedôzseléK / top gels építô porcelánporoK / acrylic powders
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ecsetes fényzselé / brush-on uv top gel

Kiszerelés / unit size: 10 ml

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. 

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. 

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Fixálásmentes, leoldható, átlátszó, ecsetes matt fedőzselé, melyet 
köttetés után nem kell fixálni. állaga lágy, a tökéletes matt hatás 
eléréséhez elég egy vékony rétegben felvinni. Matt felületét sokáig 
megőrzi. Használata során a színek élénksége változatlan marad. 
Használható porcelánra, zselére és lakkzselére egyaránt. Minden 
lámpatípusban megköt. gyönyörű, tartósan matt hatás, 
ragacsos réteg nélkül!

soakable, clear, brush-on matte top gel that requires no cleansing 
after curing. one thin layer is enough to achieve the perfect matte 
effect. it keeps its matte surface for a long time and the colours
remain vibrant throughout its use. the top gel can be used on 
acrylics, gels and gel polishes as well. it cures in both uv and 
led light. beautiful, long lasting matte effect 
without sticky layer!

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. 

fixálásmentes ecsetes matt fedôzselé / no-wipe matte top gel

ecsetes matt fedôzselé / brush-on matte top gel

liquid / liquid

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

acrylic 
powders

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.

moon white porcelánpor / moon white 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.

Körömágyhosszabító porcelánpor /
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. 

magic Körömágyhosszabító porcelánpor / 
magic extension acrylic powder

építô porcelánporoK / acrylic powder

FeHÉr / WHiteszíntelen / clear

sÖtÉt rózsaszín
darK PinK

világos rózsaszín
soFt PinK

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

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

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

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, 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.

ecsetes fényzselé ii / brush-on uv top gel ii
builder gels

fusion acrylgels

preparation solutions
LED
30 sec

LED
30 sec

UV
2-3 min

UV
2-3 min

Kiszerelés / unit size: 10 ml

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. 

eo top gel / eo top gel

LED
30 sec

UV
2-3 min UV

2-3 min

LED
30-40 sec

UV
2-3 min

SCAN & wAtCh!
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preparation
solutions

elôKészítô folyadéKoK / preparation solutions

gombás fertőzések kezelésére 
és megelőzésére ajánlott folyadék. 
vékony rétegben vigyük fel a köröm 
felületére. 

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

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

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

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

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. 

Kiszerelés / unit size: 13 ml Kiszerelés / unit size: 13 ml

zseléből és porcelánból készülő körmökhöz egyaránt használ-
ható tapadást elősegítő folyadék, mely zsírtalanítja a termé-
szetes körömlemezeket. biztosítja a körömépítéshez szükséges 
maximális tapadást. csak természetes 
körmökre használható. a savas primer szára-
dását mindig meg kell várni, míg a savmentesét 
nem, annak felülete ragacsos marad. 

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.

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

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

savas és savmentes primer
acid based and acid-free primer

acetonmentes KörömlaKKlemosó
acetone free nail polish remover

Kiszerelés / unit size: 13 ml

Kiszerelés / unit size: 100 ml

Kiszerelés: 100 ml, spray
unit size: 100 ml, spray bottle
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gombaölô folyadéK
antifungal solution

fertôtlenítô folyadéK
sanitizer

nail prep / nail prep
builder gels
fusion acrylgels 
acrylic powders

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

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

Körömbôr-eltávolító folyadéK
cuticle remover

2:1 cleaner / 2:1 cleaner

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)

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)

Kiszerelés / unit size: 100 ml

nail
stamping 

system
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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!

nail art
stamping
plates

nyomdalemezeK / stamping plates nyomdalemezeK / stamping plates
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no. 10 Florality 2 no. 11 daMasK draPery

no. 12 Faces no. 13 sWeet dreaMs

no. 16 MeMoriesno. 14 MoMents no. 17 WHite Weddingno. 15 lacelove

no. 05 vintage

no. 08 geoMetry

no. 06 Florality 1

no. 03 ornaMentsno. 02 Fabric texture

no. 04 aniMalistic

no. 07 labyrintH no. 09 celebration

no. 01 globetrotter

SCAN & wAtCh! SCAN & wAtCh!
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nyomdalemezeK / stamping plates

Használati utasítás:
1. első használat előtt távolítsa el a lemez kék védő- 

fóliáját, nyomdalemez-tisztító folyadékkal vagy 
körömlakklemosóval alaposan (kétszer-háromszor) 
törölje át a lemezt. ezt a 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 hosszan tartó eredmény érdekében fedje a mintát 

fedőlakkal (sP aqua top coat, 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 
Plate cleaner or nail polish remover. cleaning the plate is 
recommended before every use.

2. choose the design and apply nail polish on it.
3. remove excess nail polish with a scraper, holding the 

scraper in a 45° angle.
4. use your stamper to pick up the design with a rolling or 

quick, straight motion.
5. stamp the design on your nail with a similar motion.
6. apply top coat (sP aqua top coat, sP top coat) or top gel for 

a longer lasting result.

no. 26 suMMertiMe

no. 29 WaterWorldno. 27 dreaMology no. 30 catWalK

no. 24 PriMavera

no. 23 vanity

no. 25 vintage 2

no. 28 FeMMe Fatale

no. 22 gastroMania no. 31 lacelove 2 no. 32 nature no. 33 rivalda no. 34 tattoo
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nyomdalemezeK / stamping plates

no. 21 retro

no. 18 cHildHood no. 19 MaHaraJa no. 20 orientalist
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nyomdalemezeK / stamping plates
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nyomdalemezeK / stamping plates

no. 41 Florality 3 no. 42 HoMeland

no. 43 daMasK draPery 2

no. 53 textures no. 54 Matrix

no. 44 stained glass

no. 47 russian no. 48 colourbooK

no. 45 i Fill you no. 46 scrabble

no. 49 ornaMents 2 no. 50 ornaMents 3

no. 51 Friends no. 52 Filigree

no. 40 art nouveauno. 39 eastern Mystic

no. 38 aboriginalno. 37 visualityno. 35 WallPaPer no. 36 Winter is coMing
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nyomdalemezeK / stamping plates
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nyomdalemezeK / stamping plates

no. 71 Frozen

neW

no. 70 FootPrints 2

neW

no. 69 Forest

neW

no. 67 FootPrints

neW

no. 66 eXoTique

neW

no. 65 PerFect MatcH

neW

no. 63 Baroque garDen

neW

no. 62 MetroPolitan

neW

no. 61 l’aMour 

neW

no. 64 PerFuMe

neW

no. 68 bug-Hunter

neW

no. 60 cutsno. 59 galactica

no. 57 Winter is Here no. 58 steP by stePno. 56 celebration 2no. 55 Fall

youtube: moyra colour vision
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nyomdalemez szett / nail stamping starter Kit
a Moyra kezdő  szettben minden megtalálható, ami szükséges nyomdázott körömdíszítés 
készítéséhez. alkoss gyorsan és könnyen különleges körmöket!

thE kit includEs:
Moyra stamping Plate (no. 02 - Fabric texture)

stamper (no. 03) • stamping polish (sp 05) 
scraper (no. 01) • shape card (no. 01)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 02 - Fabric texture)

nyomda (no. 03) • nyomdalakk (sp 05) 
lehúzó (no. 01) • formakártya (no. 01)

thE kit includEs:
Moyra stamping Plate (no. 05 - vintage)

stamper (no. 05) • stamping polish (sp 06)
scraper (no. 01) • shape card (no. 02)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 05 - vintage)
nyomda (no. 05) • nyomdalakk (sp 06)
lehúzó (no. 01) • formakártya (no. 02)

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)

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. 03 - ornaments)
stamper (no. 02) • stamping polish (sp 02) 

scraper (no. 01)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 03 - ornaments)

nyomda (no. 02) • nyomdalakk (sp 02)
lehúzó (no. 01)

thE kit includEs:
Moyra stamping Plate (no. 15 - lacelove)

stamper (no. 05) • stamping polish (sp 03)
scraper (no. 01) • shape card (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. 23 - vanity)

stamper (no. 05) • stamping polish (sp 13) 
scraper (no. 01)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 23 - vanity)

nyomda (no. 05) • nyomdalakk (sp 13) 
lehúzó (no. 01)

thE kit includEs:
Moyra stamping Plate (no. 40 - art nouveau)
stamper (no. 08) • stamping polish (sp 09) 

scraper (no. 04)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 40 - art nouveau)

nyomda (no. 08) • nyomdalakk (sp 09) 
lehúzó (no. 04)

this set contains everything you need for making stamped nail art. 
create special designs fast and easy! na
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nyomdalemez szetteK / nail stamping starter Kits mini nyomdalemezeK / mini stamping plates

no. 101 angels Will cry

no. 103 birds alWays sing

no. 105 My real intention

no. 102 tHe last days oF suMMer

no. 104 My little universe

no. 106 sucH a strange girl

Kis körmökre 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, változatos, hogy minden apró részlet tökéletes legyen!

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 scale and diversity for 
the perfect tiny details!

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates
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mini nyomdalemezeK / mini stamping plates

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates mini nyomdalemezeK / mini stamping plates

no. 107 a day liKe tHis

no. 109 tHe PerFect day

no. 111 breaKing tHe silence

no. 108 sounds oF your World

no. 110 My secret garden

no. 112 Far Far aWay

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates

no. 113 love is all around

no. 116 burning tHe ice

no. 120 We believe in Magicno. 119 let tHe Music Play

no. 114 tHe brigHtest ligHt no. 115 HaPPily ever aFter

no. 117 carved in sand no. 118 dreaM on

neW
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mini nyomdalemez szetteK / mini nail stamping starter Kits nyomdalaKKoK / stamping nail polish

nyomdalaKK / stamping nail polishmini nyomdalemez szett / mini nail stamping starter Kit
nyomdázáshoz kifejlesztett 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 az sP aqua top coat és sP top coat fedőlakk használatát javasoljuk, 
mert a többi fedőlakk feloldja, „elhúzza” az alatta lévő vékony mintaréteget! 
Kiszerelés: 12 ml

nail polishes developed for stamping in the most frequently used colours, characterized 
by high pigmentation and perfect coverage for easy stamping. 
We recommend the 6 striking shades of chrome stamping polishes for covering the whole nail surface. 
For stamped nails we recommend using the sP aqua top coat or sP top coat, as these are some 
of the few top coats on the market that does not dissolve and smear the thin stamped layer underneath. 
unit size: 12 ml

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. 103 - birds always sing)
mini stamper • stamping polish (sp 07 White) 

scraper (no. 03)

thE kit includEs:
Moyra Mini stamping Plate

(no. 112 - Far far away)
mini stamper • stamping polish (sp 02 red) 

scraper (no. 02)

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. 120 - We believe in magic)
mini stamper • stamping polish (sp 07 White) 

scraper (no. 05)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra mini nyomdalemez 

(no. 120 - We believe in magic)
mini nyomda • nyomdalakk (sp 07 White) 

lehúzó (no. 05)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra mini nyomdalemez 
(no. 101 - angels will cry)

mini nyomda • nyomdalakk (sp 09 gold) 
lehúzó (no. 02)

thE kit includEs: 
Moyra Mini stamping Plate 
(no. 101 - angels will cry)

mini stamper • stamping polish (sp 09 gold) 
scraper (no. 02)

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

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

thE kit includEs:
Moyra Mini stamping Plate 

(no. 104 - My little universe)
mini stamper • stamping polish (sp 05 Blue) 

scraper (no. 03)

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. 107 - a day like this)

mini stamper • stamping polish (sp 08 silver) 
scraper (no. 02)

A készlEt tARtAlmA:
Moyra mini nyomdalemez 
(no. 107 - a day like this)

mini nyomda • nyomdalakk (sp 08 silver) 
lehúzó (no. 02)

SCAN & wAtCh!

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 11 Metal Purple sp 12 yellow sp 13 dark brown

sp 14 dark green sp 15 light green sp 16 light violet sp 18 beigesp 17 vanilla sp 19 light Pink

sp 20 neon Pink sp 21 neon red sp 23 grey sp 24 chrome gold sp 25 chrome silver sp 26 chrome blue

sp 27 chrome green sp 28 chrome Purple sp 29 chrome rose sp top coat sp aqua top coat

neW
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nyomda laKKzselé / stamping gel polish

Kristály nyomda Készlet / crystal stone stamping set

fólia nyomdalaKK
foil polish for stamping

fólia laKKzselé
foil gel polish

fólia nyomdalaKK Készlet
foil polish Kit for stampinga Moyra nyomda lakkzselé család egy kifejezetten nyomdázáshoz 

kifejlesztett uv/led  fényre kötő termékcsalád, mely a különböző effek-
tezés 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 pig-
ments, 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

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!

no.01
A készlet tartalma: Moyra 

Fólia nyomdalakk (FP 01 black), 
Moyra Magic Foil (no. 01, no. 03), 

Pigmentpor (no. 18, no. 38)

the kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 01 black)

Moyra Magic Foil (no. 01, no. 03)
Pigment Powder (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)

the kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 02 White)

Moyra Magic Foil (no. 01, no. 02)
Pigment Powder (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 03 silver)

Moyra Magic Foil (no. 01, no. 04)
Pigment Powder (no. 23, no. 27)

a fekete, fehér, ezüst és szürke színű Moyra Fólia nyomdalakkot kifeje-
zetten Magic fóliával vagy pigmentporral díszített, nyomdázott minták-
hoz 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 hagyo-
mányos nyomdalakkok, ezért a nyomdázást is megkönnyíti. rendkívül 
pigmentált, ezért használat előtt nagyon alaposan fel kell rázni.
Kiszerelés: 10 ml

the black, white, silver and grey 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

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 stam-
ping, 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

a Moyra Fólia nyomdalakk szettben minden 
megtalálható, ami szükséges fóliás, vagy 
pigmentporos, nyomdázott körömdíszítés 
készítéséhez. Készíts könnyen, látványos 
körömdíszítést!

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

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

stamping gel polish, foil gel polish, crystal stone stamping set foil polish for stamping, foil polish Kit for stamping,  fixing gels

FP 01 black

FP 02 white

FP 03 silver

FP 04 grey

moyra fixing gel i. ragasztó zselé / fixing gel i. glue gel moyra fixing gel ii. ragasztó zselé / fixing gel ii. glue gel

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 no-wipe, thick gel is perfect to glue stones and other decora-
tions 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

sgP03 sgP04

sgP05 sgP06

sgP07

sgP08

sgP02sgP01

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)

LED
30 sec

UV
2 min

LED
40 sec

UV
2 min

LED
20 sec

UV
1 min

LED
45 sec

UV
2-3 min

Kristálykövek és egyéb körömdíszek felületre ragasztására alkalmas köze-
pesen 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

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.

blacK

WHite

PinK

grey

berry

red

Merlot

green
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duo-clear no. 13

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

nyomdáK, nyomdafej / stampers, stamper head nyomdáK, lehúzóK / stampers, scrapers

nyomdáK, nyomdafej / stampers, stamper head nyomdáK, lehúzóK / stampers, scrapers

lehúzóK / scrapers

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.

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.

no. 02

nAtúR / clEAR: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
puha/soft kemény/hard

RózsAszín / pink: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
puha/soft kemény/hard

FEhéR / whitE: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
puha/soft kemény/hard

FEhéR / whitE: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

puha/soft kemény/hard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

puha/soft kemény/hard

piRos / REd: 

a Moyra lehúzó kártyák vastagsága és 
rugalmassága a Moyra nyomdalakkokkal és 
a Moyra nyomdalemezek mélységével való 
optimális együttműködést szem előtt tartva lett 
kidolgozva. egyenletesen oszlatják el a bevésett 
vonalakban a körömlakkot, és tökéletesen 
lehúzzák a felesleget.

the thickness and flexibility of Moyra scrapers 
were chosen to optimally work with Moyra 
stamping nail polish and the depth of Moyra 
stamping plates. they evenly disperse the nail 
polish into the engraved lines and perfectly 
scrape off the excess.

VíztisztA FEjEk / clEAR hEAds: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

puha/soft kemény/hard

pixl clear no. 09

PótFeJ / REplAcEmEnt hEAd 

piXl clEAR, icE clEAR, duo-clEAR és clEAR Vision nyomdák / piXl clEAR, icE clEAR, duo-clEAR And clEAR Vision stAmpERs 

Két teljes értékű nyomdafejjel ellátott, közepes kemény-
ségű, 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.

no. 03

RózsAszín / pink: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
puha/soft kemény/hard

clear vision no. 11

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.

Mini KÖrÖMnyoMda no.10 / Mini nail staMPer no.10

no. 05 no. 06no. 04

MOYRA NAIL ART
STAMPING SERIES

SCRAPER

no. 03no. 02no. 01

a gyári fejeknél puhább és ragacsosabb no. 03-as pótfejet 
a 2-es és 3-as nyomdákhoz ajánljuk. tökéletes választás 
formakártyával vagy fehér körömlakkal való nyomdázáshoz. 
a puhább fej ragacsos felülete megkönnyíti a minták felvételét, 
ezért kezdő nyomdázók is sikerrel használhatják. ezt a pótfejet 
nem kell első használat előtt sem bufferezni, csak acetonmentes 
körömlakklemosóval egyszer áttörölni. tisztításához szöszleszedő 
hengert javaslunk.

softer and more sticky than the originals, the no. 03 replacement 
head is recommended for our no. 02 and no. 03 stampers. it is the 
perfect choice for stamping with shape cards or white polishes. 
the sticky surface of the soft head makes picking up designs 
easier, allowing even beginners to have more success 
stamping. no need to prep this head, just wipe it off 
with acetone free nail polish remover before the 
first use and clean it with a lint roller to preserve 
the silicone.

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. 

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. 

no. 03

pixl clear no. 12

ice clear no. 08

neW

neW

Pontos nyomdázás, szép szimmetrikus motívumok a körmökön, több rétegű mintakészítés? 
Mindez a Moyra pixl clear, ice clear, duo-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 nyomdák 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 clear nyomdák fogantyúja áttetsző műanyagból készült, melyek körömlakklemosó-
tól bemattulhatnak, ezért ettől távol tartandó! Meleg szappanos vízzel vagy legfeljebb alkohollal 
ajánlott tisztítani.

Perfect positioning, nice symmetrical designs, double stamping: all very easy with the Moyra 
pixl clear, ice clear, duo-clear and clear vision stampers. the water clear heads and the spe-
cially developed see-through handles ensure that you have a clear view of where to place the 
design. these stamper heads are made of a unique, water clear silicone, which is very sensitive 
and fragile. Pressure and unnecessary impacts may cause the silicone head to crack, its edges 
to chip off, so it is recommended to keep the heads in their handles while cleaning, and putting 
the caps back on after use, thus avoiding any damage. cleaning with acetone or even acetone 
free nail polish removers should be avoided, as they may blur the head with time. instead, 
use a lint roller or Moyra 2:1 cleaner for cleaning. 
Warning: acetone and acetone free nail polish removers may matte the transparent plastic 
handle of clear stampers, so make sure to keep them away from such materials.
We suggest cleaning the handles with warm soapy water or alcohol.
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KiegészítôK / accessories
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nail designer Pad
védd meg asztalod a körömlakk foltoktól, s közben alkosd 
meg saját körömmatricád, tervezd meg előre a köröm-
díszítésed! 
a nail designer Pad használatával játszi könnyedséggel 
készíthetsz szebbnél szebb színes, körömlakkból készült 
matricákat, kipróbálhatsz különböző színkombinációkat! 
Készíts márványmintát, vagy akár ki is színezheted nyom-
dalemezes 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

nyoMdaleMeztartó 
szép és praktikus tartó, 
maximum 20 lemez 
tárolására alkalmas.  

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. nyoMdaleMez-tisztító 

FolyadÉK 100 ml
Plate cleaner 100 ml

Fehér/White

rózsaszín/rose

FolyÉKony bŐrvÉdŐ 
egy termék, mellyel megspórolható a nyomdázás utáni 
tisztogatás! Kenjük fel a köröm köré, vagy ahová nem akar-
juk, hogy körömlakk kerüljön, várjuk meg, míg megszárad 
(vastagságtól függően kb. 3 perc) és fehér színe áttetszővé 
válik, majd megkezdhetjük a nyomdázást. a köröm elké-
szültével a gumis réteg egy mozdulattal lehúzható, és alat-
ta 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 

na
il 

st
am

pi
ng

 s
ys

te
m

KiegészítôK / accessories

nail art
pink/pink
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no. 06

no. 01 no. 02 no. 03 no. 04 no. 05

no. 08 no. 09 no. 10 no. 11

no. 12 no. 13 no. 14 no. 15 no. 16

no. 18no. 17 no. 19 no. 20

no. 22

no. 21

no. 23 no. 24 no. 25 no. 26

no. 28no. 27

no. 29 no. 30

Moyra FÉnyPor
Maximális ragyogás! Finomra őrölt fényporok káprázatos 
ragyogású, intenzív, divatos színekben. Használhatóak 
körömlakkba, zselébe és porcelánporba keverve 
egyaránt.
Kiszerelés: 5 g

Moyra glitter PoWder
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

mûvészi díszítéseK perceK alatt

artistic nail decorations in minutes

glitter 
powder

nail art
sticKer
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KörömmatricáK / nail art sticKers fényporoK / glitter powders

no. 01 no. 02 no. 03 no. 04

no. 05 no. 07 no. 08 no. 09

no. 10 no. 13 no. 14

no. 23

no. 24

no. 15

no. 16 no. 17 no. 18

no. 26 no. 27 no. 28

no. 19

no. 29no. 25

no. 22no. 20 no. 21

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 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! 
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stardust diamond shine

holo mirror

mirror powder
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csillagporoK, gyémántporoK, mirror poroK / stardust, diamond shine powder, mirror powders

csillagPor
egy különleges termék: körömdíszítő por, amely maga 
a fény! elhoztuk a csillagok fényét a még szikrázóbb 
körmök szerelmeseinek!
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

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

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

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

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

arany / gold

ezÜst / silver ultra silver

FeHÉr / WHite

(a gyémántpor réteg a tipeken fekete alapra készült.
on the photo the diamond shine Powder is applied on black base.)

no. 05no. 04

no. 03

no. 02no. 01

FeKete alaPon / on blacK baseFeHÉr alaPon / on WHite base

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

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

pigment 
powder

pigmentporoK / pigment powders

no. 01

no. 38

no. 03 no. 04

no. 26

no. 36

no. 07

no. 09

no. 16

no. 21

no. 37

no. 31

no. 27 no. 28 no. 30no. 29

no. 17 no. 19 no. 20no. 18

no. 22 no. 24 no. 25no. 23

no. 02

no. 10 no. 12 no. 13no. 11

no. 32 no. 33 no. 35no. 34

no. 39
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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

Moyra acrylic Paint
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

acrylic 
paint

no. 01 no. 02 no. 03 no. 04 no. 05 no. 06 no. 07 no. 08 no. 09

no. 11 no. 13 no. 15 no. 16 no. 19 no. 21 no. 22 no. 23 no. 25

no. 39 no. 40 no. 41 no. 42no. 28 no. 32

01 silver

01 coPPer

02 rose gold

03 rose

04 HolograPHic

02 gold

03 red

04 blue

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
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

foil gel

magic foil

easy transfer 
foil

Magic Foil KÖrÖMFólia
rendkívül 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! 
Fólia nyomdalakkhoz és Fólia nyomda lakkzseléhez is kifejezetten ajánljuk!
Méret: 60 cm x 5 cm

Magic Foil
Faster adherence, perfect covering and wonderful colours. 
using it with Moyra Foil gel, you can say farewell 
to unpredictable curing times: this Moyra transfer 
foil sticks perfectly even after 1 minute. 
Highly recommended for using also with 
Foil gel Polish and Foil Polish for stamping!
size: 60 cm x 5 cm

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 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
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aKrilfestéKeK / acrylic paints fóliazseléK, transzferfóliáK / foil gels, transfer foils

blacKclear

silver goldLED
30-60 sec

UV
2 min
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crystal 
stones
Kristály strasszKÖveK
szikrázóan csillogó és színes kristály strasszkövek a 
legszebb, ékszer-hatású körömdíszítésekhez.
Kiszerelés: 100 db
 
crystal stones
colourful and sparkling crystal stones 
for the most beautiful, jewellery-like nail 
decorations.
unit size: 100 pcs

no. 33
Fuchsia

ss3, ss4, ss5, ss6

no. 34
light rose ab

ss3, ss6

no. 38
Fuchsia ab 

ss3, ss5, ss6

no. 39
White opal

ss3, 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. 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. 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. 01
crystal

ss3, ss4, ss5,
ss6, ss8, ss10

Kristály strasszKöveK, szórógyöngyöK / crystal stones, caviar beds

brushes
and

accessories

silver gold rose gold

caviar beads
szórógyÖngy
apró kis kiegészítők a körömdíszítések tökéletes 
befejezéséhez, a három legközkedveltebb színben.
gyöngy méret: 0,8 mm
Kiszerelés: 10 g

caviar beads
tiny accessories in the three most popular colours for putting 
the finishing touches to your nail decorations.
bead size: 0,8 mm
unit size: 10 g

SCAN & wAtCh!

neW



youtube: moyra colour vision youtube: moyra colour vision 6564

zselés éKszerecseteK / gel jewelry brushes

díszítô ecseteK / nail art brushes

brushes

br
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zselés és porcelán ecseteK / gel and acrylic brushes díszítô ecseteK / nail art brushes

builder and nail art brushes, 
perfect companions when creating

építô és díszítô ecsetek,
tökéletes társak az alkotáshoz

eg
ye
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s /

 st
ra

igh
t

fe
rd

e /
 an

gl
ed

#2

#2

#4

#4

#6

porcelán éKszerecseteK / acrylic jewelry brushes

master porcelán ecseteK / master acrylic brushes

Kolinsky szőrrel
with Kolinsky hair

#2

#4

#6

#8

#10
00

00

3D

st.-Petersburg KolinsKy ecset / st.-Petersburg KolinsKy brusH

Moyra nail art brusH 00

Moyra nail art brusH 3d

master zselés ecseteK 
master gel brushes

no. 1

striper brush

aquarelle brush

one stroke ii.

one stroke i.

no. 2

short round

short

long

#10

#8

sziliKon ecset / silicone brush

ombre ecset / ombre brush

szivacs ecset / sponge brush

PótFeJ /
rePlaceMent Head

norKa díszítô ecseteK
nail art brushesSCAN & wAtCh!
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a Moyra ProFile reszelők kiváló minőségű japán papír alapanyaga biztosítja a 
tartósságot, a rugalmas belső mag pedig a könnyed munkát teszi lehetővé. 
Már elérhető természetes körömhöz és műkörömhöz egyaránt, a megszokott 
kiváló minőségben, és extra tartós, mosható, ProFile-x változatban is! 

the Moyra ProFile nail files are made of the best quality Japanes paper, which ensures 
durability, while the flexible inner core allows for an easier workflow. available for natural 
and artificial nails in the usual high quality, and in an extra durable, washable version, 
the ProFile-x too!

profile, profile-x reszelôK / profile, profile-x nail files

F04 grits: 100/180

F06b grits: 80/80 F08 vastag/thick, grits: 100/180 

F07b vastag/thick, grits: 80/80 

egyenes reszelôK / straight files

Kenu reszelôK / canoe shaped files

F19 vastag/thick, grits: 80/150

F20 grits: 80/80

F21 grits: 100/150

F22 vastag/thick, grits: 150/180

széles-íves reszelôK / harbour bridge shaped files

F25 grits: 80/150

F26 grits: 100/180

F27 grits: 80/80

színes reszelôK / patterned files

F01

buffereK, polírozó / buffers, shiner

F31 széles-íves buffer
Harbour bridge 
shaped buffer

F30 csodafény polírozó
super shiner

F33 színes buffer
coloured blocks
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reszelôK / files reszelôK, buffereK, polírozóK / files, buffers, shiners

banán reszelôK / banana shaped files

F15 grits: 100/180

F16 vastag/thick, grits: 100/180

F17 vastag/thick, grits: 80/150

grits: 80/80 

grits: 150/150

grits: 180/180 

grits: 100/100 

grits: 180/180 

grits: 240/180 
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sablonoK 500, 100 és 30 db-os
nail form 500, 100, 30 pcs

1001

1002

6006

6009

moyra Kötény
moyra apron

Fekete / black Fehér / White

moyra törölKözô
moyra towel

díszítô tÛ / nail art dotting tool

Fehér / White

rózsaszín / rose

mÛKöröm ragasztóK
tip glue

ecsetes 7,5 g,
csőrös 3 g

brush-on tip 
glue 7,5 g 
tip glue 3 g

natural

pumpás adagoló
plastic pump

Fehér
White

Fehér
White

rózsaszín 
rose

rózsaszín 
rose

sminKes ecsetKészlet
maKe-up set

mÛbôr KéztámaszoK
arm rest

ujjvédô szalag
finger bandage

mosható KéztámaszoK
washable arm rest

maniKûrtál
manicure bowl

szálmentes perforált papírtörlô
acrylic nail wipes

500 db-os
500 pcs

színpalettáK
colour charts

clear

natural

gyaKorló ujjaK
practice fingers

no. 2no. 1

Kristályfelszedô ceruza
nail art picK up tool

üvegtégely
glass dish

portalanító Kefe
manicure brush

gyaKorló lap Körömépítéshez
practice sheet

narancsfa pálca / woodsticK
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KiegészítôK, KelléKeK / accessories KiegészítôK, KelléKeK / accessories

1003

margaréta legyezô
tip display

50 db-os
50 pcs

bôrfeltoló Kaparó / cuticle pusher

zseléKeverô spatula / spatula double ended

tip utántöltô
tip refill

50 db-os
50 pcs

natural

extra hosszú díszítô tip
extra long training tip 

10 db
10 pcs

cP-3287

cP-3309

tip box / tip box

100 db-os
100 pcs

clear, natural, 
French White
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Web:
http://moyra.eu/

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.eu to find your country distributor’s contact.

***
Hungary

WebsHoP:
www.moyra.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: +36-23-783-668
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.

your distributor:
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