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ÜdvözlÜnk a Moyra színes világában!

az elmúlt év mindenki számára más volt, mint az eddigiek. az új helyzet sokunk 
életébe hozott nehézségeket, de ez nem akadályozott meg bennünket abban, hogy 
rengeteg újdonságot mutassunk be 2021-es katalógusunkban, akár professzionális 
szalonmunkáról, akár otthoni körömdíszítésről beszélünk. 
Többek között megújult és bővült Moyra Fusion acylgel termékcsaládunk, bemutattuk 
új Flexi base árnyalatainkat és művészi Mijello for Moyra akvarellfesték palettánk mini 
változatait. Új színekből sincs hiány: több tucat árnyalattal bővült gel look kollekciónk 
és mini lakkzselé kínálatunk is.
rengeteg új díszítő termék közül válogathatnak vásárlóink: Mirror porok, pigmentporok 
és csillámporok legújabb árnyalatai kerültek választékunkba. Továbbra is töretlen 
világsikernek örvend részletgazdagon kidolgozott, gyönyörű mintákat magába foglaló, 
széles nyomdalemez felhozatalunk, amelyből túlzás nélkül, mindenki megtalálja a hozzá 
illő darabot. a megfelelő ápoláshoz új köröm- és bőrápoló készítményeket mutattunk be 
az egzotikus gyümölcsök értékes összetevőivel. otthoni felhasználásra két, különleges 
körömdíszítő szett készült, amelyeknek már a csomagolása is arról árulkodik, hogy 
a vásárló könnyedén hozhat létre csillámos, szalonminőségű, igényes manikűrt saját 
otthonában.
a fejlesztések a jövőben is folytatódnak, kollégáink napról-napra azon dolgoznak, 
hogy a Moyra névhez híven kiváló minőségű anyagokat kínálhassunk vásárlóinknak, 
és disztribútoraink segítségével a világ minden pontjára eljuttassuk professzionális 
termékeinket. Érdemes követni közösségi média csatornáinkat, ahol első kézből 
értesülhetnek vásárlóink jövőbeli újdonságainkról, amelyekből továbbra sem lesz hiány!
 
#moyra #wearecolours
 

WelCoMe To Moyra’s ColoUrFUl World! 
year 2020 was different than before for everyone. The new situation has brought difficulties 
into the lives of many of us, but it has not prevented us from introducing a lot of novelties 
in our catalog 2021, whether it’s about professional salon work or nail decoration at home.
among other things, our Moyra Fusion acylgel product line was renewed and expanded, we 
introduced our new Flexi base shades and mini versions of our artistic Mijello for Moyra 
watercolour palette. There is no shortage of new colours either: our gel look collection and 
the range of mini gel polishes have been extended with dozens of shades.
our customers can choose from a lot of new nail art products: new shades of mirror 
powders, pigment powders and glitter powders have been added to our selection. our 
wide-scaling stamping plates are still extremely popular, they include beautiful, detailed 
patterns, from which everyone can find the right piece. For proper care, we brought to you 
new nail and skin care products with valuable ingredients from exotic fruits. For home use, 
two special nail art sets have been made, their packaging reveals that the customers can 
easily create a sparkling, salon-quality, refined manicure in their own home.
development will continue in the future, our colleagues are working day by day to offer our 
customers high quality materials true to the brand of Moyra, and to deliver our professional 
products to all parts of the world with the help of our distributors. it is worth following our 
social media channels, where our customers can be informed about our future innovations 
first-hand!
 
#moyra #wearecolours

2020 tavaszán indítottuk útjára a nagy sikernek örvendő nailstamping.com weboldalunkat, amelynek segítségével online kurzusokon és oktatóvideókon keresztül engedünk 
betekintést nemzetközileg elismert oktatóink kiemelkedő és profi munkáiba és azok folyamataiba. az egyre növekvő hallgatószám és a számos pozitív visszajelzés ösztönöz 
minket arra, hogy folytassuk az elkezdett munkát és bemutassuk az érdeklődőknek a legfrissebb és legtrendibb körömművészeti technikákat, több nyelven feliratozott alapfokú, 
középhaladó és haladó oktatóvideóinkon és kurzusainkon keresztül. a nailstamping.com egyaránt nyújt élményt a szakembereknek, illetve a külön szaktudással nem rendelkező, 
kezdő látogatóinknak is, hiszen a különböző nehézségű oktatóvideók egyszerűbb és bonyolultabb technikákat mutatnak be. az online platform tökéletes választás azoknak, akik 
saját otthonukban szeretnének megismerkedni a körömdíszítés alapjaival, vagy éppen bonyolultabb, időigényesebb technikákkal bővítenék szakmai tudásukat. 
Érdemes követni a nailstamping.com Facebook oldalát: minden esetben ízelítőt adunk legújabb videóinkból, izgalmas nyereményjátékokat szervezünk értékes ajándékokért és 
bemutatjuk jövőbeni fejlesztéseinket is. a Moyra márkanévhez hűen a fejlesztések a nailstamping.com oldalon is folyamatosak: célunk - amellett, hogy értékes tudást nyújtunk 
hallgatóink számára - elérni a maximális élményfaktort, amellyel színessé, izgalmassá, érdekessé tehetjük a tanulási folyamatokat. 
készíts csodálatos körmöket, akár ingyenesen elérhető, részletgazdag videóink segítségével. sajátítsd el a legújabb körömdíszítési technikákat nemzetközileg elismert oktatóinktól, 
gyűjts inspirációt szebbnél szebb munkáikból!

in the spring of 2020, we launched our hugely successful website nailstamping.com, which provides insights into the outstanding and professional work and processes of our 
internationally recognized instructors through online courses and nail art tutorials. The growing number of students and many positive feedback encourage us to continue the work 
we have begun and to show the latest and trendiest nail art techniques through our beginner, intermediate and advanced nail art tutorials and online courses subtitled in multiple 
languages. nailstamping.com is an experience for both professionals and novice visitors with no special expertise, as tutorial videos of varying difficulty show simpler and more 
complex techniques. The online platform is the perfect choice for those who want to learn the basics of nail decoration, or expand their professional knowledge with more complex, 
time-consuming techniques in their own home.
it’s worth following nailstamping.com Facebook page: in each case, we’ll give you a preview of our latest videos, organize exciting giveaways for valuable gifts, and also showcase 
our future developments. True to the Moyra brand, the improvements are continuous also on nailstamping.com: our goal - in addition to providing valuable knowledge to our 
students - is to achieve the maximum experience factor, with which we can make the learning process colourful, exciting and interesting.
Make amazing nails, even with our free, detailed videos. learn the latest nail decoration techniques from our internationally recognized instructors, gather inspiration from their 
wonderful works! 

nailsTaMping.CoM

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 2 youtube: moyra colour visionnailstamping.com 3



szalay andrea „norka”
nemzetközi nail art oktató, 

szakmai tanácsadó

Üdvözöllek a Moyra színes világában! katalógusunkat lapozva láthatod, hogy ismét 
számos újdonság került kínálatunkba, garantálva a jól megszokott Moyra minősé-
get. Fejlesztéseinkkel igyekeztünk egy magasabb szintre lépni, hogy termékeink 
használata még nagyobb élményt nyújtson. Ha pedig ennél is többre vágysz, akkor 
itt a nailstamping.com – ez a világon csak a miénk, és egyben a Tiéd is!
legelső inspirációs kiskönyvem, a norka’s garden pedig adhat néhány ötletet, 
milyen legyen a következő körömszetted.
változatos és tartalmas, megújuló díszítő oktatásaimon mindig hasznos, 
alkalmazható tudásra tehetsz szert a világ bármely pontján – immár több mint 
10 éve. ezernyi visszajelzés szerint ezeken a képzéseimen érdemes a leginkább 
részt venned: nyomdával kombinált szalonköröm díszítés; klasszikus-, szalon 
light-, fekete-fehér-, grafikus-, mintázott-, kontúrozott akvarellfestés; klasszikus-, 
velvet-, bright light-, szalon zselés festés. 

Welcome to Moyra’s colourful world! by flipping through our catalog, you can see 
that we have once again introduced a number of novelties, guaranteeing the great 
quality of Moyra. With our developments, we have aimed to step to a higher level 
to make the use of our products an even greater experience. and if you want more 
than that, nailstamping.com is here - it’s all ours in the world, and yours too!
My very first inspirational booklet, norka’s garden, can give you some ideas, what 
your next nail art should look like.
With my varied and meaningful, renewable nail art courses, you can always gain 
useful, applicable knowledge anywhere in the world - for more than 10 years 
now. according to thousands of feedbacks, you should get the most out of these 
trainings: salon nail decoration combined with stamping; classic-, salon light-, 
black and white-, graphic-, patterned-, contoured aquarelle painting; classic-, 
velvet-, bright light-, salon gel painting.

andrea szalay „norka”
international nail art instructor,

professional consultant

snóbl alexandra „alexa”
porcelán műkörömépítés – európa bajnok, többszörös magyar bajnok,

olimpiai 2. és világbajnok 3. helyezett

a folyamatos versenyzés megtanított arra, hogy csak kiváló munkával lehet ered-
ményeket elérni. a tanulás és a fejlődés sosem ér véget, ez a mottó érvényesül a 
mindennapi szalonmunkám során is, a vendégeim és a tanítványaim is ezt várják 
tőlem, és termékfejlesztőként is szem előtt tartom a legújabb trendeket. 
Moyra termékfejlesztő oktatóként - kollégáimmal együtt - közel 10 éve dolgozom 
azon, hogy a termékeinkkel a legjobbat nyújthassuk a kézápoló szakemberek 
számára.
idén is újdonságokkal és fejlesztésekkel teli évet tudhatunk magunk mögött. 
rengeteg újdonsággal várunk titeket ezúttal is. a Moyra legújabb fejlesztésű alap-
anyagait, díszítő termékeit és folyamatosan frissülő körömnyomda termékcsalád-
ját megismerheted a világ bármely pontjáról elérhető online képzéseimen is.

Continuous competition has taught me that you can achieve results only with
excellent work. learning and development never ends, this motto prevails in
my daily salon work, my guests and students expect the same from me, and 
as a product developer i keep the latest trends in mind.
as a Moyra product development instructor, i have been working with my
colleagues for almost 10 years to provide the best for our hand care
professionals.
again we have a year behind us full of novelties and developments. We are
offering you a lot of new products. you can also learn about Moyra’s latest
materials, nail art products and constantly updated nail stamping system in
my online courses available from anywhere in the world.

alexandra snóbl „alexa”
acrylic nail builder - european Champion, multiple Hungarian champion,

olympic 2nd and world champion 3rd place

kUn zsUzsanna
nemzetközi nail art oktató, 

szakmai tanácsadó

2006-ban a spa akadémián szereztem meg a bizonyítványomat a kéz- és lábápoló
szakmában. 2009-ben elvégeztem a szakoktatói tanfolyamot is. kitartásomnak és 
szorgalmamnak köszönhetően példás eredménnyel végeztem,
azóta is oktatok, képzem az új nemzedéket. 2015-ben Mesterlevelet szereztem
a bkik-ban, ami jelenleg a legmagasabb megszerezhető végzettség. Célom, hogy
minél pontosabban és magas színvonalon adhassam át a tudásom. ehhez számos
versenyeredményem is hozzásegít, valamint a sok tanfolyam, amire azóta is
járok. véleményem szerint ez egy véget nem érő szakma, tanulni mindig lehet,
és kell! 

in 2006, i earned my certificate of hand and foot care profession at the spa
academy. in 2009, i also completed the vocational instructor course.
Thanks to my perseverance and diligence, i have graduated with exemplary
results, and i have been teaching and training the new generation ever
since. in 2015, i earned a Master’s degree at bkik, which is currently the
highest degree what is available. My goal is to be able to transfer my
knowledge as accurately and to as high standard as possible. Many of my
competition results also contribute to this, as well as many courses i am
attending continuously. in my opinion, this is a never-ending profession,
you can and should learn always!

zsUzsanna kUn
international nail art educator,

professional advisor

nail
colouring
nail polish / gel polish

colour gels 

colour acrylics

youtube: moyra colour visionnailstamping.com
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no. 901 sophie no. 902 adele no. 903 Marie no. 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. 905 beatrice

no. 928 giselle

no. 946 stéphanie

no. 934 Caroline

no. 940 audrey

no. 953 ann-Marie

no. 927 lisette

no. 945 esme

no. 933 Marion

no. 939 avril

no. 952 solange

no. 924 Michelle

no. 936 blanche

no. 955 Fabienne

no. 930 Frederique

no. 942 Henriette

no. 948 elie

no. 925 desirée

no. 937 déborah

no. 956 rosalie

no. 931 Felicite

no. 943 nina

no. 949 Mia

no. 926 odette

no. 938 laurette

no. 932 justine

no. 944 Chantal

no. 951 arienne

no. 929 isabelle

no. 947 Carole

no. 954 Tatienne

no. 935 zoé

no. 941 gigi

no. 957 rosette

no. 981 alicia

no. 990 alessia

no. 1003 eva no. 1004 agathe

no. 1005 stella

no. 1014 Celia

no. 1006 panka

no. 1015 Maeva

no. 1021 emma

no. 1007 Marthy

no. 1016 kenza

no. 1028 lara

no. 1008 Camelia

no. 1017 zelie

no. 1029 Tamara

no. 999 valerie

no. 980 dianano. 976 Coralie no. 977 jade no. 978 Capucine no. 979 lune

no. 989 imane

no. 985 noémie no. 986 régine

no. 987 bianca no. 988 Cassie

no. 994 judith no. 996 Théa no. 997 estherno. 995 sherine no. 998 Élise

no. 959 rosineno. 958 violette no. 961 annabell no. 962 leona

no. 963 Marine

no. 960 roxane

no. 982 lucie no. 983 susanne no. 984 Mathilde

no. 991 Florine no. 992 lily-rose

no. 993 agnés

no. 1001 rekano. 1000 nicolette no. 1002 léonie

no. 1011 Maissa

no. 1020 Margaux

no. 1010 lisa

no. 1019 Clémence

no. 1031 Fanny

no. 1009 larissa

no. 1018 alix

no. 1030 rébecca

no. 1012 naya no. 1013 lana

no. 966 axelle

White & Flash

no. 965 aline

White & Flash

no. 964 delphine

White & Flash

no. 967 océane no. 968 liliane

no. 969 lydie no. 973 renée no. 974 lilou 

no. 975 lina

no. 971 yasmineno. 970 Claudie no. 972 sibylle

nail polish    
gel polish
colour gels
colour acrylics

kiszerelés: 12 ml
Unit size: 12 ml

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.

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!

gel looK a zselé hatású KörömlaKK
looKs liKe gel

youtube: moyra colour vision

gel look köröMlakkok / nail polisH
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gel look köröMlakkok / nail polisH

neW

no. 1027 adriana

neW

no. 1026 enora

neW neW

neW neW

no. 1032 janelle

neW

no. 1022 ninon

no. 1023 loane no. 1025 paulineno. 1024 olivia

neW

neW neW neW

neW

no. 1033 louisa

neW



no. 321 paris no. 322 Milano

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

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

no. 371 anahel no. 374 Mihr no. 376 zarall

no. 622 limoncello no. 626 Tutti Fruttino. 625 love love

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

diamond Top Coat evershine Top Coat silicone Top Coat

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 no. 37 Metis

classic az üvegBe zárt szÍnes világ
Bottled colours of the world

silK nude

holographic

BuBBle gum

angel

coral

effect nail polish Különleges alKalmaKra is
for special occasions

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!

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!

kiszerelés: 7 ml / 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.

scan & watch!

everlast nail polish tartós lakkcsalád

long-lasting nail polish family

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!

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!

kiszerelés: 7 ml / 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.

scan & watch!

no. 35

no. 77no. 65

no. 63

no. 64

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

no. 76 no. 92 no. 98

no. 01 színtelen/Clear no. 04no. 03no. 02 no. 06

no. 19 no. 28 no. 32

no. 07 no. 08 no. 09 no. 10

youtube: moyra colour vision

ClassiC, eFFekT köröMlakkok / ClassiC, eFFeCT nail polisH
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everlasT köröMlakkok / everlasT nail polisH



no. 01

no. 02

no. 270 sandy

no. 279 nancy

no. 269 ruby

no. 266 angie no. 267 suzie

no. 268 betty

no. 278 Tinano. 274 Tammy no. 275 kelly no. 276 Mary no. 277 emily

no. 260 lily no. 261 rosie

no. 271 lori no. 272 annie no. 273 judy

no. 263 romyno. 262 amy

no. 264 lucy no. 265 katie

princess
Collection

Cupcake
Collection

Unicorn
Collection

snowflake
Collection

lollipop
Collection

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. 
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.
Unit size: 3x7 ml

everlast KörömlaKK szetteK / everlast nail polish sets

collaB Beauty set
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No. 01
• aden 05 sHell
   FolyÉkony ajakrÚzs/liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 04 Cybele
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT

No. 04
• aden 09 rUssian red
   FolyÉkony ajakrÚzs/liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 22 neMesis
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT

No. 02
• aden 06 ForCe

FolyÉkony ajakrÚzs/liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 06 gaia
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT

No. 05
• aden 14 Cranberry

FolyÉkony ajakrÚzs/liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 23 selene
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT

No. 03
• aden 08 red

FolyÉkony ajakrÚzs/liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 21 TyCHe
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT

No. 06
• aden 31 Trap

FolyÉkony ajakrÚzs//liqUid lipsTiCk
• Moyra everlasT 

no. 37 MeTis 
• Moyra everlasT siliCone Top CoaT
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everlast körömlakkból, everlast silicone fedőlakkból 
és egy gyors mozdulattal felvihető, különösen tartós 
aden folyékony ajakrúzsból álló szett. ajándékozd 
meg magad a tökéletes, lenyűgözően élettel teli, 
tartós manikűrrel, és színben tökéletesen passzoló 
sminkkel!
kiszerelés: 3x7 ml

set including a bottle of Moyra everlast nail polish, 
Moyra silicone Top Coat and special long-lasting 
aden liquid lipstick.
present yourself with a perfect, durable manicure full 
of life, and a make-up in a perfectly matching colour.  
Unit size: 3x7 ml

Kids KörömlaKK / Kids nail polish
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 önTapadós MaTriCák
Megtalálhatóak rajtuk cuki állatok, masnik, pillangók, 
unikornisok, továbbá a gyerekek számára legtetszetősebb 
minták szép, élénk színekben. ív mérete: 8 x 10 cm.

Moyra kids nail sTiCkers
you may choose from cute animals, bows, butterflies, 
unicorns, as well as the most playful designs for children in 
beautiful, lively colours. The size of the sheets is 8 x 10 cm.

Moyra kids köröMlakk szeTTek
a gyerekbarát Moyra kids körömlakk mesés, új szettjei igazán varázslatosak és színesek! az öt 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 five 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 20 vibrant, 
glossy colours! 
Unit size: 7 ml

Kids KörömmatricáK
Kids nail sticKers

youtube: moyra colour visionnailstamping.com

everlasT, Collab szeTTek / everlasT, Collab seTs
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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. 

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. 

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

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. 

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

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.

Csillogó Uv Fedőlakk / sHiny Uv CoaT

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

kiszerelÉs / UniT size: 10 Ml

gyorsszáríTó Fedőlakk / Top CoaT FasT dry

Mega gloss Fedőlakk / Mega gloss Top CoaT MaTTíTó Fedőlakk / MaTTe Top CoaT

szikrázó, fényes felületet képez a 
körmökön. Tökéletes befejezése 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.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

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. 

gyÉMánT Fedőlakk / diaMond Top CoaT

Moyra Uv Top CoaT / Moyra Uv Top CoaT

Tartós, magas fényű 
fedőlakk több színben irizáló 
csillámtartalommal a sellő 
effekt rajongóinak. Használható 
bármely körömlakkra fedőlakként, 
vagy önmagában egy vagy két 
rétegben.

Mermaid Top Coat for those who 
prefer more prominent, iridescent 
sparkling. Using it makes 
manicures last longer 
and brilliant.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

Tartós, magas fényű fedőlakk 
apró csillámtartalommal 
a visszafogott csillogás 
kedvelőinek. Használható 
bármely körömlakkra 
fedőlakként, vagy önmagában 
egy vagy két rétegben.

stardust Top Coat for those who 
like the solid sparkling. it looks 
amazing on top of every nail 
polish colour but it can be used 
on natural nails as well.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

sellő Fedőlakk / MerMaid Top CoaTCsillagFÉny Fedőlakk / sTardUsT Top CoaT

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. 

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. 

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

köröMerősíTő alaplakk / nail Hardener

keraTinos köröMerősíTő / keraTin Hardener

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

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 longevity by covering it 
with any other nail polish top coat. 

gloW in THe dark / gloW in THe dark

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.

védelmet biztosít, és emellett 
erősíti a körmöket, serkenti a 
növekedésüket. gyenge körmökre 
ajánlott. önmagában, vagy 
bármilyen színes körömlakk alá, 
ápoló, erősítő alaplakként is 
használható.

it provides protection for the nails, 
strengthens them and stimulates 
their growth. it is recommended 
for weak nails. it can be used on its 
own and under Moyra colours too as 
a nursing, strengthening base coat.

Cellulózrost tartalmánál fogva 
erősíti a körmöket, védelmet biztosít 
a vékony, beszakadó körmöknek. 
önmagában, vagy bármely színes 
körömlakk alá, erősítő, ápoló 
alaplakként is használható.

Thanks to its cellulose fiber content 
it strengthens and protects the thin, 
cracked nails. it can be used on its 
own and under Moyra colours too as 
a treatment base coat.

Törékeny, repedezett körmökre 
ajánlott. Használatával a körmök 
rugalmassá és erőssé válnak. 
önmagában, vagy bármely színes 
Moyra körömlakk alá, ápoló 
alaplakként is használható.

This base coat is recommended 
for fragile, cracked nails. Using 
it makes the nails more resilient 
and stronger. it contains water, 
hyaluronic acid and special 
vitamins. it can be used on its own 
and under Moyra colours too as a 
treatment base coat.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

köröMÉpíTő alaplakk / nail rebUilder

köröMerősíTő alaplakk / nail sTrengTHener kálCiUMos köröMerősíTő / CalCiUM Hardener

viTaMinos HidraTáló / viTaMine HydraTe

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

Moyra 5:1 köröMápoló / Moyra 5:1 nail THerapy

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. 

speciális alaplakk, mely 
eredményesen tünteti el a 
körömfelület egyenetlenségeit, 
hibáit és enyhe elszíneződéseit.

ridge Filler hides ridges and 
smaller discolourations, and 
provides a smooth surface on 
the nails. 

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

köröMkiegyenlíTő-alaplakk / ridge Filler

nail care
moyra Körömápolás a gyönyörû, 
egészséges KörmöKért

moyra nail care for the Beautiful, 
healthy nails

köröMápolók / nail Care TreaTMenTs

youtube: moyra colour visionnailstamping.com
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köröMápolók / nail Care TreaTMenTs

youtube: moyra colour visionnailstamping.com
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kiwi / kiwi

gránátalma / pomegranate

dinnye / Watermelon

ananász / pineapple

szőlő / grape

papaja / papaya

narancs / orange

Csillaggyümölcs / starfruit 

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. 
8-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 
8 different colours and fragrances.

red
apple

orange
Mango

sea blue
Coconut

sky blue
vanilla

raspberry
pink

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

eper/strawberrybarack/peach Cseresznye/Cherry

Cherry
Wine

banana
split

green 
Melon

köröMápoló olajok / CUTiCle oils

ananász/pineapple

köröMágypUHíTó olaj / CUTiCle oil

nail spa köröMágypUHíTó balzsaM 
nail spa CUTiCle balM

krémes állagú körömbőr ápoló balzsam, 
mely édesmandula olaj tartalmának 
köszönhetően puhává varázsolja a bőrt. 
praktikus ecsetes kiszerelése lehetővé 
teszi a könnyed használatot.

The nail spa is a creamy cuticle balsam, 
it contains sweet almond oil which makes 
your skin soft. easy to use thanks to its 
brush: apply the balsam onto your cuticle 
area and rub it in. absorbed instantly 
through the skin, without oily feeling, 
leaving nice smell. it is highly recom-
mended after having your nails done.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

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

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

Base coats and oil gels with fruit extract / 
Köröm- és BörápolÓK gyümölcsös Kivonattal

köröM- És bőrápoló olajzselÉk
vitaminokban gazdag, gyümölcskivonatos, illatos köröm- és 
bőrápoló termékcsalád, amely a köröm felületébe vagy a köröm- 
ágyba masszírozva segíti a sérült körömlemez és körömbőr 
helyreállítását, kialakítja a védelmet a környezeti hatások ellen. 
körömlakk felvitele előtt alaposan le kell mosni a felületről!

nail Care oil gels WiTH FrUiT exTraCTs 
nail care oil gel with fruit extract rich in vitamins, what helps 
nourish, strengthen and protect nails and nail beds. Massage 
in the surface of nails and nail bed! before using a nail 
polish, wash your nails thoroughly!

gyÜMölCsös köröMápoló alaplakokk
különleges, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, 
gyümölcskivonatos körömápoló alaplakkok, amelyek védik és
erősítik a körmöket. Használható egy rétegben önmagában 
vagy a körömlakk felvitele előtt.

base CoaTs WiTH FrUiT exTraCTs 
nail care base coat with fruit extract rich in vitamins, what 
helps nourish, strengthen and protect nails. Use in one layer 
on its own or under nail polish.

kiszerelÉs / UniT size: 12 Ml

köröMápolók / nail Care TreaTMenTs

youtube: moyra colour vision
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köröMápolók / nail Care TreaTMenTs

youtube: moyra colour vision
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no. 43 glitter no. 44 glitter no. 53

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

no. 28 French peach no. 30

no. 27

no. 29 French rose no. 31 no. 33 no. 34

no. 36no. 35 no. 38 no. 40 glitterno. 39 glitter no. 41 glitter

no. 63no. 62

no. 64 no. 65

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. 55

no. 59no. 57

no. 56

no. 60

no. 54

no. 61

no. 66 no. 68 Metal

no. 70 Metal no. 71 Metal

no. 67

no. 78

no. 82no. 81

no. 79 no. 80

no. 72 Metal

no. 76 Metal no. 77

no. 75 Metalno. 73 Metal

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

no. 83 no. 84 no. 85

no. 89 no. 90 no. 91 no. 92 no. 93

no. 97

no. 96no. 95

no. 98 no. 99 no. 111 no. 112 no. 115no. 114no. 113 no. 116

no. 117 no. 118 no. 119 no. 120 no. 121 no. 123no. 122 no. 124 no. 125

no. 126 no. 127 no. 128 no. 129 no. 130

no. 137 no. 138 no. 139no. 136

no. 131 no. 132 no. 134

no. 135

no. 133

no. 146 no. 147 no. 148no. 145

no. 140 no. 141 snow White no. 143

no. 144

no. 142

no. 155

no. 164

no. 156 no. 157 no. 158no. 154

no. 163

no. 149 no. 150

no. 159

no. 152

no. 161no. 153

no. 162

no. 151

no. 160

no. 87no. 86

base Whitebase Clear

hosszan tartÓ, gyönyörû maniKûr, egyszerû használat
long-lasting and Beautiful manicure with easy application

gel polish    
colour gels
colour acrylics

nail polish

LED
30-40 sec

UV
2 min

kiszerelés: 10 ml
Unit size: 10 ml

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 130-féle színben 
kaphatóak. Uv és led lámpa alatt is köt.
kötési idő: led (405 nm) 30-40 mp
Uv (4x9W) 2 perc

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 high shine is 
guaranteed 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 130 superb colours. 
it cures under both led and Uv light.
Curing time: led (405 nm) 30-40 sec, 
Uv (4x9W) 2 min

a Moyra aqualine zselé 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 alap, valamint az abban könnyen 
terülő színek, melyek lehetnek akár intenzíven pigmentált lakkzselék 
tetszőleges színben. a velük készült körömdíszítés hatása olyan mintha 
vízben terülő, vibrálóan élénk festékkel készült volna.
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 gel polish are the essentials when using this 
technique. Unit size: 5 g

aqualine zseléK / aqualine gels tökéletes alapok a könnyed terülés érdekében
perfect base for optimal spreading

LED
45 sec

UV
2-3 min

lakkzselÉk / gel polisH

youtube: moyra colour vision
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lakkzselÉk, aqUaline zselÉ / gel polisH, aqUaline

youtube: moyra colour vision
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youtube: moyra colour visionnailstamping.com youtube: moyra colour visionnailstamping.com

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

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. 41 no. 42

no. 40

no. 43 no. 45no. 44

no. 59

no. 48

no. 62

no. 46

no. 58

no. 47

no. 49

no.63

no. 52 no. 53 no. 54

no. 65

no. 55

no. 66

no. 60 no. 61

no. 50

no. 64

no. 51

no. 56

no. 67

no. 57

no. 68 no. 69

no. 25

Flexi base, Flexi Top ColoUred Flexi bases

kiszerelÉs / UniT size: 10 Ml kiszerelÉs / UniT size: 10 Ml

no. 200 no. 201 no. 202 no. 203 no. 204

no. 205 no. 206 no. 207 no. 208 no. 209

no. 210 no. 211 no. 212 no. 213 no. 214

no. 215 no. 217no. 216

no. 219no. 218 no. 220

no. 221 no. 223no. 222

alap- és fedőzselé egyben, amely legalább három hét tartósságot biztosít a 
lakkzselének. kötési idő: Uv lámpa alatt két perc, led lámpában 30 másodperc.
köttetés után fixálni kell. 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. 
it needs to be cleansed after curing. Unit size: 5,5 ml 

base and Top

mini Base and top coat

mini laKKzseléK / mini gel polish csordultig élettel teli szÍneKKel!
Bottles filled with viBrant colours!

Kiszerelés / unit size: 5,5 ml

Moyra Mini lakkzselÉ kollekCió 
színpompás, 93 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 93 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 min

Moyra Mini lakkzselÉk no. 200-223 
Új generációs, sűrű, krémes állagú, intenzív pigmentáltságú Moyra mini lakkzselék. Magas pigment 
tartalmuk miatt két egyenletes nagyon vékony rétegben érdemes felvinni őket, mely rétegeket Uv 
(36W) lámpában legalább 2,5 percig, led (48W)  lámpában legalább  1 percig folyamatosan köttetni 
kell (villámköttetni nem szabad!). lakkzselés festésre, díszítésre is tökéletesen alkalmas.

Moyra Mini gel polisH no. 200-223
new generation, super pigmented Moyra mini gel polish with creamy texture. after shaking the 
bottle well, apply these gel polish colours in two extra thin and even layers, where you cure each 
layer at least 2,5 minutes in Uv lamp (36 W) and 1 minute in led lamp (48 W) without interruption 
(speed-curing is not advised!). it’s perfect both for gel polish painting and decoration.

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 fedőzselé pedig biztosítja a repedezés- és 
sárgulásmentesen csillogó körmöket heteken át. 

This new gel polish base and the corresponding top 
provide more flexibility and better soaking than ever 
before. They create a perfect system with Moyra gel polish 
colours. Thanks to their special composition, they absorb 
the movement of the nail disk so the surface does not 
crack and provide a natural feeling while wearing. 

LED
1-1,5 min

UV
2,5-3 min

LED
30 sec

UV
2 min

az új színezett lakkzselé alapok rugalmasságot és könnyű 
leoldhatóságot biztosítanak a Moyra lakkzseléknek. 
Használhatóak bármely tetszőlegesen választott Moyra 
lakkzselé alá alaprétegként. különlegességük az, hogy 
önmagukban felkenve természetes hatású megerősítés 
készíthető velük, valamint a népszerű baby boomer 
manikűrhöz is ideálisak! 

The new coloured gel polish bases provide flexibility and 
better soaking for Moyra gel polish. They can be used as 
base under any chosen shade of Moyra gel polish. Using 
them on their own, a natural-look strengthening can be 
prepared with them, and they are ideal for the popular 
baby boomer manicure too! LED

30 sec
UV
2 min

Mini lakkzselÉk / Mini gel polisH
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eversHine no-Wipe gel polisH Top

Clever Cover

Hardener base

kiszerelÉs / UniT size: 10 Ml

kiszerelÉs / UniT size: 10 Ml

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 kel felkenni a Moyra lakkzselé színeiből bármelyiket 
(bizonyos színeknél a két réteg ajánlott), végül easy Top-pal 
kell fedni, 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. 

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.
köttetés után fixálni kell.

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.
it needs to be cleansed after curing. 

Természetes hatású lakkzselé alap. rózsaszínes árnyalata 
gyönyörűen korrigálja az esetleges körömhibákat, 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.

Fixálásmentes, magasfényű, leoldható fedő lakkzselé, 
amely lakkzselén kívül más alapra (zselé, porcelán) is jól 
használható. Fényesre köt, tehát kötés után fixálni már nem 
kell. Hosszan tartó csillogó felületet biztosít. 

soakable, no-wipe, high-gloss top coat for gel polish, which 
could also be used on the top of gel and acrylics. it cures 
to shiny, so no need to cleanse after curing. it provides a 
long-lasting shine.

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.

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.

easy base, easy Top

2:1 base and Top CoaT

CorreCTor base

LED
30 sec

UV
2 min

UV
2,5 min

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 20
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lakkzselÉk / gel polisH

LED
60-90 sec

UV
2-3 min

LED
30-60 sec

UV
2-3 min

LED
30-60 sec

UV
2-3 min

LED
30-60 sec

UV
2-3 min

LED
30-40 sec

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 21

színes zselÉk / ColoUr gels

na
il

 C
ol

oU
ri

ng
 / 

Co
lo

Ur
 g

el
s

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.
a zselé nem fixálásmentes.

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.
The gel is not tack-free.

UV
2-3 min

kiszerelés: 5 g 
Unit size: 5 g

neW



youtube: moyra colour vision

sUpersHine színes zselÉk / sUpersHine ColoUr gels

gyönyörû színek, csodás fénnyel, fixálás nélkül

Beautiful colours, amazing shine, no residue

no. 528 lakers no. 529 Fjord no. 530 ode 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. 545 police no. 546 elegant

no. 507 romance no. 509 shadow no. 510 Fancy no. 511 sunshine no. 512 Marmalade no. 513 Flower  

no. 514 spring no. 515 Ultraviolet no. 516 Far away no. 517 deep sea no. 518 Calm

no. 525 Free love

no. 526 nectarin no. 527 Muse

no. 519 kiss Me

no. 520 Happy no. 521 lovesong no. 522 grace no. 523 rocket no. 524 life

no. 547 Highway no. 548 after glow

no. 549 My secret

no. 544 Confidence

no. 550 yourself

no. 501 devil no. 502 snow no. 504 Homelandno. 503 dream on no. 505 Tulip no. 506 Fortune
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sUpersHine színes zselÉk, spider zselÉk / sUpersHine ColoUr gels, spider gels

no. 551 Chic no. 552 in love no. 553 alone no. 555 vanityno. 554 lemonade no. 567 vivid green no. 568 vivid yellow

no. 570 vivid red

no. 569 vivid orange

no. 572 vivid purple no. 573 provence no. 574 Coral no. 575 punch

no. 556 gentle

no. 571 vivid pink no. 576 vanilla

no. 581 shark

no. 578 pastel Cocoa

no. 583 papaya

no. 592 siamese

no. 577 Cloud

no. 582 pearlno. 580 Hot Chocolate no. 585 Femme Fatale

no. 594 aquamarine

no. 586 Cream Cake

no. 595 raspberryno. 588 bubble gum

no. 597 pretty Woman

no. 01 White

no. 601 Cheerful

no. 587 Candy Floss

no. 596 rendezvousno. 589 orchid

no. 598 red velvet

no. 02 black

no. 602 Mallow

no. 590 lipstick

no. 599 brilliance no. 603 baby girl

no. 591 pink panther

no. 600 starry sky no. 604 juicy no. 605 Cosiness

no. 579 smoky no. 584 Festive

no. 593 Fall leaves

spider zseléK / spider gels

supershine
szÍnes zseléK

UV
2-3 min

scan & watch!

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 90-féle színben kapható. 
kiszerelés: 5 g

Forget the sticky layers, the 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

díszítésre alkalmas színes zselé. nyúlós állagának 
köszönhetően vékony ecsettel, díszítő tűvel, vagy akár 
narancsfapálca hegyes végének segítségével hajszálvékony 
szálakra húzható. egyenletesen vékony, egyenes vagy akár 
íves minták kialakításához ideális. Tökéletesen kombinálható 
más díszítési technikákkal. a zselé nem fixálásmentes.
kiszerelés: 5 g

Colour gel suitable for special nail decoration. due to its 
gummy texture, it can be pulled into extremely thin threads 
with a thin brush, nail art dotting tool or the pointed end of 
a woodstick. it’s ideal to create evenly thin, straight or even 
curved lines. such lines can be very well combined with other 
nail art techniques. The gel is not tack-free.
Unit size: 5 g

LED
30 sec

UV
2 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

a fixálásmentes Moyra artistic színes festőzselék 
rendkívül jól fednek, így kiválóan alkalmasak tartós 
díszítések, színátmenetek készítésére, árnyékolásra. 
egy rétegben is tökéletes fedést biztosítanak, szikrázóan 
fényesre kötnek, így nem marad ragacsos réteg, amit 
fixálni kell. a magas pigmenttartalomnak köszönhetően 
rendkívül intenzív színhatás érhető el használatukkal.
kiszerelés: 5 g

These tack-free painting gels are highly pigmented, 
therefore they cover really well even in one layer, and 
they are perfect choice for making colour transition when 
painting with gels. in addition, due to their thick texture, 
they do not flow,  so they are also suitable to paint in 
several layers and fill in different stamped designs.
Unit size: 5 g

LED
45 sec

UV
2-3 min

scan & watch!

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 24
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arTisTiC FesTőzselÉk / arTisTiC painTing gels

no. 13 Champagne no. 14 gold

no. 04 green no. 06 vivid orangeno. 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

no. 05 yellow
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FesTőzselÉk / painTing gels

youtube: moyra colour vision

festôzseléK
painting gels
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. 
a zselé nem fixálásmentes.
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. 
The gel is not tack-free.
Unit size: 5 g

LED
45 sec

UV
2-3 min



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. 25 red no. 36 Turquoise no. 38 kiwi no. 39 grass green no. 40 lemon yellow

no. 41 yellow

no. 83 Flamingo

no. 42 blue

no. 84 pumpkin 

no. 43 green

no. 85 parrot 

no. 45 Hot pink no. 56 pink

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. 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

colour
acrylics

nail polish
gel polish
colour gels

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

nailstamping.com 26

színes porCelánporok / ColoUr aCryliCs

no. 102 glitter Champagne no. 105 pink shimmer no. 106 silver shimmer no. 107 gold shimmer no. 108 green shimmer

glitter

pearl

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

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

na
il

 C
ol

oU
ri

ng
 / 

Co
lo

Ur
 a

Cr
yl

iC
s

nailstamping.com 27

színes porCelánporok / ColoUr aCryliCs

youtube: moyra colour vision



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

jungle sound
no. 241 Wild no. 242 Monsoon no. 243 Mangrove no. 244 orchid no. 245 rainforest

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
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nail
sculpturing
Builder gels, acrylic powders

fusion acrylgels

preparation solutions



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

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 clear

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

rapid clear Builderrapid clear

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sûrûség / viscositysûrûség / viscosity

víztiszta - a rapid Clearnél sűrűbb - építő 
zselé, amely bármely lámpatípusban 
megköt. javasoljuk alá a Moyra rapid 
base gel használatát. Érzékeny vendégek 
körömépítéséhez tökéletes választás, 
hiszen használata során egyáltalán 
nem éget.

This gel is a waterclear, Uv/led builder gel, which is a bit thicker 
than rapid Clear gel. as it does not give burning sensation while 
curing, it is perfect choice when serving guests with sensitive 
nails. For better adhesion, we recommend to use rapid base gel 
underneath.

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. 

LEDLED
45 sec30 sec

LED
90 sec

UVUV
2 min2 min

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

UV
2 min

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

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

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

super white

Builder violet milKy white

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.

Milky White zselét elsősorban baby 
boomer technikához javasoljuk. színe 
a természetes hatású szabadszélhez 
a legideálisabb. baby boomer 
körmök elkészítéséhez igény szerint 
választható bármely más rózsaszín 
árnyalatú Moyra építő zselé.

We recommend Milky White primarily for the baby boomer 
technique, since this gel has the most ideal colour for a natural 
free edge. its texture makes creating a perfect transition 
possible, it spreads easily and blends beautifully with the 
nailbed’s colour. you can choose any pink 
Moyra builder gel for creating baby boomer nails.

rapid pinK

LED
60 sec

UV
3 min

LED
60 sec

UV
3 min LED

30 sec
UV

2,5 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

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

közepesen sűrű építő Uv/led zselé mely 
nem éget, és állagának köszönhetően 
szépen terül. gyönyörű, rózsaszín 
árnyalata illik a legtöbb bőrszínhez, 
alkalmas akár körömágy meghosszab-
bítására is. a jobb tapadás érdekében alá 
rapid base gel használata javasolt.

a medium density Uv/led builder gel which self-levels due 
to its texture and gives no burning sensation when curing. its 
beautiful natural rose shade fits most of the skin colours, it is 
even suitable for lengthening the nail bed. For better adhesion, 
we recommend to use rapid base gel underneath.

rapid BaBy rose

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

UV
2,5 min

LED
45 sec

neW

Builder gels
acrylic powders
fusion acrylgels
preparation solutions

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

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

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 30
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köröMÉpíTő zselÉk / bUilder gels

youtube: moyra colour vision

neW



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

rapid natural cover maKe-up pinK

rapid Base gel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sûrûség / viscosity sûrûség / viscosity

sûrûség / viscosity közepesen sűrű építő Uv/led zselé mely 
nem éget, és állagának köszönhetően 
szépen terül. gyönyörű, rózsaszín 
árnyalata illik a legtöbb bőrszínhez. 
közepes fedésének köszönhetően 
szép természetes hatást biztosít. a 
jobb tapadás érdekében alá rapid base 
gel használata javasolt.

Medium thick Uv/led builder gel, which does not give a 
burning sensation, and due to its consistency, it spreads 
beatifully. it has medium covering, which provides a nice 
natural look. For better adhesion, we 
recommend to use rapid base gel underneath.

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”.

base gel with extraordinary adhesion. Functioning as a two 
sided tape, it gives a perfect base layer for all Moyra builder 
gels and gel polish and gives no burning sensation when 
curing. due to its optimal consistency, it can be mixed very 
well with Moyra glitter powder, pigment powder, diamond 
shine powder, stardust and mirror powder. becuase of its 
multiple functions, it is a hotsale item!

UV UV
2,5 min 2,5 min

LED
45 sec

LED

LED

45 sec

45 sec

UV
2,5 min

UV
2,5 min

UV
2,5 min

LED
30 sec

UV
2 min

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

baby boomer „francia vég”, valamint a 
versenyeken gyakran elvárt „hold” 
építéséhez ajánljuk.

We recommend this soft white acrylic 
powder for more natural looking free 
edges, and also for building „moons” 
often required in competitions.

közepesen átlátszó rózsaszín por, 
amely eltünteti a körömágy hibáit 
anélkül, hogy élettelenné tenné azt.

semi transparent pink powder that 
covers the flaws of the nail bed 
without fading it.

moon white porcelánpor / moon white acrylic powder

french pinK

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.

Builder gels

fusion acrylgels 

preparation solutions

scan & watch!
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ÉpíTő porCelánporok / aCryliC poWders
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FUsion aCryl gel 
ForMing solUTion

30 ml 5 g

4x5 g

30 g

nailstamping.com 34

FUsion aCrylgels

youtube: moyra colour vision

100 ml

naTUral Clear

 WHiTe

TransparenT pink

Cover pink

baby WHiTe

baby pink

Universal Cover

Cover CreaM rose
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FedőzselÉk / Top gels

youtube: moyra colour vision

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

Kiszerelés / unit size: 10 ml

Uv és led fényre is kötő, tartós, magasfényű ecsetes fényzselé. az 
elkészült műköröm felületét kristálytisztán csillogóvá teszi. Fényesre köt, 
tehát kötés után fixálni már nem kell. Hosszan tartó csillogó felületet 
biztosít. állaga lágyabb, mint a hagyományos fényzselé, könnyen terül. 
a ragyogó körömfelület eléréséhez elég vékony rétegben felvinni, melyet 
megkönnyít a praktikus ecsetes kiszerelés. 

long-lasting, high-shine, no-wipe, Uv/led brush-on top gel. it does not 
yellow, does not burn and it is soakable. For a perfect shine, it should 
be applied in a thin layer. it can be used for nails built with both gel and 
acrylic system.

magic gloss fényzselé / magic gloss top gel

LED
30 sec

LED

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 LED
30 sec 0,5 min

UV UV
2-3 min 2 min

LED
30-40 sec

UV
2-3 min

LED
30-40 sec

UV
2-3 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 formázó folyadékba 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 Forming solution 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

LED
90 sec

UV
2 min

scan & watch!
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preparation
solutions

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

This solution can 
help to prevent 
fungus problems. 
apply it on the 
surface of the nail in 
thin layer. 

kezek, eszközök 
és a munkaterület 
tisztítására 
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

eszKöztisztÍtÓ folyadéK
sanitizer

nail prep / nail prep
Builder gels
acrylic powders
fusion acrylgels 

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 zseléfixáló és körömelőkészítő 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

youtube: moyra colour visionnailstamping.com 36
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no. 03 ornaMenTsno. 02 FabriC TexTUre no. 04 aniMalisTiC

no. 07 labyrinTHno. 05 vinTage

no. 08 geoMeTry

no. 06 FloraliTy 1

no. 09 CelebraTion no. 10 FloraliTy 2

no. 11 daMask drapery

no. 13 sWeeT dreaMs

no. 16 MeMories

no. 14 MoMenTs

no. 15 laCelove no. 18 CHildHoodno. 17 WHiTe Wedding

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

scan & watch! scan & watch!

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes

nailstamping.com 38 youtube: moyra colour vision
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no. 26 sUMMerTiMe no. 27 dreaMology

no. 24 priMaverano. 23 vaniTy

no. 25 vinTage 2

no. 22 gasTroMania

no. 21 reTrono. 19 MaHaraja no. 20 orienTalisT no. 29 WaTerWorld no. 30 CaTWalkno. 28 FeMMe FaTale

no. 31 laCelove 2 no. 32 naTUre no. 33 rivalda

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.

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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no. 41 FloraliTy 3no. 40 arT noUveaUno. 39 easTern MysTiCno. 38 aboriginal

no. 37 visUaliTyno. 35 Wallpaper no. 36 WinTer is CoMingno. 34 TaTToo

no. 42 HoMeland no. 43 daMask drapery 2 no. 44 sTained glass no. 45 i Fill yoU

no. 47 rUssianno. 46 sCrabble no. 48 ColoUrbook no. 49 ornaMenTs 2

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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no. 57 WinTer is Hereno. 56 CelebraTion 2no. 55 Fall

no. 53 TexTUres

no. 54 MaTrix

no. 52 Filigreeno. 50 ornaMenTs 3 no. 51 Friends

no. 60 CUTs

no. 59 galaCTiCano. 58 sTep by sTep

no. 62 MeTropoliTan

no. 61 l’aMoUr 

no. 64 perFUMe no. 65 perFeCT MaTCHno. 63 baroqUe garden

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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no. 71 Frozenno. 70 FooTprinTs 2

no. 69 ForesT

no. 66 exoTiqUe

no. 68 bUg-HUnTer

no. 67 FooTprinTs

no. 72 MasTer plan no. 73 sakUra

no. 76 MasTer plan 2no. 75 norka’s gardenno. 74 roManTiqUe

no. 78 aqUaTiCno. 77 blossoMeTry no. 79 green leaves

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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no. 82 viva verde

no. 80 MagneTo

no. 81 greeniTy

no. 83 Fall in love no. 85 boxing dayno. 84 CyrilliC no. 86 sTaMpCHaT

no. 94 dolCe viTano. 93 blossoMeTry 2no. 92 sTaMpUnkno. 91 spiCery

no. 90 dragon FrUiTsno. 88 lovelove no. 89 CUTs 2no. 87 spider gel

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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no. 97 green leaves 2

no. 95 big in japan

no. 96 laCelove 3

no. 98 TexTUre 2 no. 100 bird  box no. 101 WinTerTiMeno. 99 FabriC TexTUre 2

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. 04)

A készlet tArtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 02 - Fabric Texture)

Nyomda (No. 03) • Nyomdalakk (SP 05) 
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 04)

the kit iNcludes:
Moyra stamping plate (no. 41 - Florality 3)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 07) 

scraper (no. 05)

the kit iNcludes:
Moyra stamping plate (no. 53 - Textures)

Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 06) 
scraper (no. 05)

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) • Shape card (No. 04)

A készlet tArtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 03 - ornaments)

Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 02)
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 04)

the kit iNcludes:
Moyra stamping plate (no. 23 - vanity)

Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 13) 
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 04)

A készlet tArtAlmA:
Moyra nyomdalemez (no. 23 - vanity)

Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 13) 
Lehúzó (No. 01) • Formakártya (No. 04)

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!

nyoMdaleMezek / sTaMping plaTes
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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

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

no. 113 love is all aroUnd no. 114 THe brigHTesT ligHT no. 115 Happily ever aFTer

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates
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 fabulous 
designs with full details even on smaller nails! 
small scale and diversity for 
the perfect tiny details!

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates

Mini nyoMdaleMezek / Mini sTaMping plaTes

nailstamping.com
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no. 116 bUrning THe iCe

no. 121 THroUgH THe MasTer’s eyeno. 120 We believe in MagiC

no. 123 garden oF deligHT no. 124 sHape oF My HearT

no. 122 leT iT snoW

no. 117 Carved in sand no. 118 dreaM on

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)

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)

mini nyomdalemezeK / mini stamping plates mini nyomdalemez szett
mini nail stamping starter Kit
a Moyra kezdő  szettben minden meg-
található, ami szükséges a 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!

Mini nyoMdaleMezek / Mini sTaMping plaTes
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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 12 yellow sp 13 dark brown sp 14 dark green

sp 15 light green 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 34 rose gold sp Top Coat sp aqua Top Coat

sp 22 Turquoise

Körömnyomda Készlet / nail stamping Kit

KörömdÍszÍtô Készlet / nail art home Kit

nyomdázz, és fejezd ki az egyéniséged! 
díszítsd a körmöd az alkalomnak, 
vagy a hangulatodnak megfelelően! 
a körömnyomda szettben mindent 
megtalálsz, ami szükséges egy egyedi 
körömdesign elkészítéséhez. Használ-
hatod natúr körömre, bármely lakkra 
vagy szalonban készült lakkzselére.

you can create unique nail designs 
with them in few minutes. your nail 
design reveals your personality or your 
mood, express yourself with stamping. 
These two stamping kits contain 
the most popular designs, the most 
popular stamper and the most popular 
stamping nail polishes. you can stamp 
on natural nails, nail polish, gel polish 
or sculpted nails.

otthoni csillogás percek alatt! szettünket 
ezúttal feltűnően dekoratív dobozban helyeztük 
el, mely különleges kincseket rejt manikűröd 
elkészítéséhez! visszafogottabb, elegáns gel 
look körömlakk árnyalattal, fekete és fehér 
ornamentikus mintavilágú matricával és egy 
varázslatos effekt porral. legyél a saját körmöd 
művésze!

sparkling nails at home in minutes! now we 
have created our kit in a strikingly decorative 
box, which hides special treasures for making 
your manicure! More restrained, elegant gel 
look nail polish shade, black and white orna-
mental patterned sticker and a magical effect 
powder. be the artist of your own nails!

*a készletben található nyomda és lehúzó eltérhet a 
felsorolásban szereplőtől.
The stamper and scraper in the kit may differ from 
the ones listed.
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A készlet tArtAlmA: 
Moyra mini nyomdalemez (learning to stamp 1) nyomda (no. 08) 

Nyomdalakk (SP 07 White) • Fedőlakk (SP Top Coat) • Lehúzó (No. 10)

A készlet tArtAlmA: 
Gel Look körömlakk (No. 954 Tatienne) • Gyémánt fedőlakk

• Csőrös üveges csillám (No. 06) • Öntapadós körömmatrica (No. 12)
• Díszítő tű

A készlet tArtAlmA:
Moyra mini nyomdalemez (learning to stamp 2) nyomda (no. 08) 

Nyomdalakk (SP 06 Black) • Fedőlakk (SP Top Coat) • Lehúzó (No. 09)

A készlet tArtAlmA:
Gel Look körömlakk (No. 956 Rosalie) • Gyémánt fedőlakk

• Csőrös üveges csillám (No. 02) • Öntapadós körömmatrica (No. 13) 
• Díszítő tű

the kit iNcludes:
Moyra Mini Stamping Plate (Learning to stamp 1) • Stamper (No. 08)

Stamping polish (SP 07 White) •Top Coat (SP Top Coat) Scraper (No. 10)

the kit iNcludes:
Moyra Mini Stamping Plate (Learning to stamp 2) • Stamper (No. 08)

Stamping polish (SP 06 Black) • Top Coat (SP Top Coat) • Scraper (No. 09)

nyomdalaKK / stamping nail polish
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

scan & watch!

nyoMdaleMez szeTTek, köröMdíszíTő kÉszleTek / sTaMping kiTs, nail arT kiTs
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nyoMdalakkok / sTaMping nail polisH

youtube: moyra colour vision
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sp 30 Cat eye Magnetic silver 

no. 01 purple

no. 04 rose gold

no. 02 red

no. 05 Copper

no. 03 gold

no. 06 pink no. 07 blue

sp 31 Cat eye Magnetic gold 

sp 32 Cat eye Magnetic red

sp 33 Cat eye Magnetic blue 

Moyra MagneT
Tool needed to create
magnetic “Cat eye” effect. Using
the different sides of the magnet is 
resulting different designs.

no. 01
White

no. 02
yellow

no. 08
Chrome silver 

no. 03
pink

no. 09
vivid green

no. 04
red

no. 10
vivid yellow

no. 05
purple

no. 11
vivid orange

no. 06
blue

no. 12
vivid red

no. 07
black

no. 13
vivid  pink

cat eye mágneses nyomdalaKK / cat eye magnetic nail polish

mágneses pigmentpor / magnetic pigment powder

a Moyra Cat eye mágneses nyomdalakkok sokoldalúan felhasználhatóak. 
Megszokott módon lenyomdázva visszafogottan csillogóak mintha diszkrét ragyogású 
effekt porral lennének fedve. Hagyományos körömlakként is használhatóak, gyönyörű csil-
logós felületet biztosítanak melyek szépsége tovább fokozható Moyra mágnes használatá-
val látványos „cat eye” hatást létrehozva. akár különleges mágneses effekttel rendelkező 
nyomdamintákat is készíthetünk, továbbá fóliázáshoz is használható, a minta lenyomdázá-
sát követően a kellően ragacsos rétegbe beletapad a Moyra Magic Foil körömdísztítő fólia. 
kiszerelés: 12 ml

The Moyra Magnetic nail polishes can be used in several different 
ways. you can use it as a traditional stamping polish: it covers nicely 
and gives a subtle sparkly finish. you can apply it as normal nail 
polish, or magnetize it after application to create a cat eye effect. 
Unit size: 12 ml

Mágneses pigmentpor melynek különlegessége, hogy zselébe keverve „cat eye” azaz 
macskaszem effekttel rendelkező felület eléréséhez, valamint festett vagy nyomdázott minták 
készítéséhez is használható. ehhez a díszítési módhoz a Moyra mágnest ajánljuk.
kiszerelés: 1 g

Magnetic pigment powder which has a speciality, mixing it with Uv gel, it can be used to create decora-
tions having cat eye effect. it’s recommended to use Moyra magnet for this kind of nail art technique. 
it can also be used as classic pigment powder to make an effect on stamping patterns and nail art.
Unit size: 1 g

Moyra Mágnes
“Cat eye” mágnes effekt létrehozásához szükséges eszköz. 
a mágnes különböző oldalaink használata más és más rajzolatot eredményez.

scan & watch!

a Moyra stamping and painting gel nyomdázásra és festésre is tökéletesen alkalmas, intenzíven 
pigmentált, fixálásmentes Uv/led zselé. Élettel teli, 13 árnyalatban elérhető, melyekkel művészi 
alkotásokat varázsolhatsz körmeidre!
kiszerelés: 7 g

The Moyra stamping and painting gel is an intensely pigmented, no-wipe Uv / led gel what is perfect 
for stamping and painting. available in 13 shades, with which you can make artwork on your nails!
Unit size: 7 g

nyomda- és festôzselé / stamping and painting gel

scan & watch!

scan & watch!

 MagneTiC nail polisH, MagneTiC pigMenT poWder
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 nyoMda- És FesTőzselÉk / sTaMping and painTing gel

youtube: moyra colour vision
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nyomda laKKzselé / stamping gel polish

Kristály nyomda Készlet / crystal stone stamping set

fÓlia laKKzselé
foil gel polisha Moyra nyomda lakkzselé család egy kifejezetten nyomdázáshoz 

kifejlesztett Uv/led  fényre kötő termékcsalád, mely a különböző 
effektezés óriási tárházát nyitja meg a felhasználók előtt. 
a 9 nyomdázásnál legnépszerűbb színt magába foglaló sgp01-
sgp09 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 9 most popular colours. 
besides making stamping easier, Moyra’s stamping gel polishes 
are great with pigments, Mirror powder, acrylic powder and 
glitter powder. They all cure in both Uv and led light 
and the nine 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!

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

sgp03 sgp04

sgp05 sgp06

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
40 sec

UV
2 min

LED
90 sec

UV
2 min

blaCk

WHiTe

pink

grey

berry

red

sgp07
MerloT

sgp09

broWn

sgp08

green

scan & watch!

scan & watch!

scan & watch! scan & watch!

sTaMping gel polisH, Foil gel polisH, CrysTal sTone sTaMping seT
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fÓlia nyomdalaKK
foil polish for stamping

fÓlia nyomdalaKK Készlet
foil polish Kit for stamping

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 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!

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 be moved around long 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 gLED

30 sec
UV
2 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 be moved around long 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.

scan & watch!

Fp 08 ClearFp 07 rose goldFp 06 gold

Foil polisH For sTaMping, Foil polisH kiT For sTaMping, Fixing gels

youtube: moyra colour vision
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a Moyra Fólia nyomdalakkot kifejezetten Magic fóliával vagy pigmentporral díszített, nyomdázott 
mintákhoz javasoljuk. a Moyra Fólia nyomdalakk egy különleges, levegőre kötő anyag, amihez 
kitűnően tapadnak a transzferfóliák, a pigmentporok, illetve a finom szemcséjű effekt porok. las-
sabban szárad, mint a hagyományos nyomdalakkok, ezért a nyomdázást is megkönnyíti. rendkívül 
pigmentált, ezért használat előtt nagyon alaposan fel kell rázni.
kiszerelés: 10 ml

The 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

Fp 05 red

neW ForMUla



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 
Moyra Wonder Wheel ragacsos hengerrel, szükség esetén 
Moyra nyomdafej-tisztító folyadékkal, 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 Moyra 
wonder wheel or Moyra stamper Head 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: 
póTFej / replAcemeNt heAd 

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

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 Moyra Wonder Wheel ragacsos 
hengerrel 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

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 Moyra 
Wonder Wheel ragacsos 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 in 
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 Moyra Wonder Wheel 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

nyoMdák, nyoMdaFej / sTaMpers, sTaMper Head
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dUo-Clear no. 13

pixl Clear no. 09

Clear vision no. 11

pixl Clear no. 12 iCe CUbe no. 14

iCe Clear no. 08

nyoMdák, leHÚzók / sTaMpers, sCrapers

youtube: moyra colour vision
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no. 06 no. 07 no. 08 no. 09 no. 10

no. 01 no. 02 no. 03 no. 04 no. 05 no. 11

Mini no. 01

Mini no. 02
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nyomdáK, nyomdafej / stampers, stamper head nyomdáK, lehúzÓK / stampers, scrapers

lehúzÓK / scrapers
a Moyra lehúzó kártyák vastagsága és rugalmassá-
ga a Moyra nyomdalakkokkal és a Moyra nyomdale-
mezek 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 stam-
ping 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, ice cleAr, duo-cleAr, cleAr VisioN és ice cuBe NYomdÁk / piXl cleAr, ice cleAr, duo-cleAr, cleAr VisioN ANd ice cuBe stAmpers

pontos nyomdázás, szép szimmetrikus motívumok a körmökön, több rétegű mintakészítés? 
Mindez a Moyra clear 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 Moyra Wonder Wheel ragacsos hengert vagy Moyra nyomda-
fej-tisztító folyadékot. Figyelem! a clear nyomdák fogantyúja áttetsző műanyagból készült, 
melyek körömlakklemosótól 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 
clear stampers. The water clear heads and the specially 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 Moyra 
Wonder Wheel or Moyra stamper Head 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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Fehér/White

rózsaszín/rose

pink/pink

no. 04 no. 05

KiegészÍtôK / accessories

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
nyoMdaleMez-
TarTó 
Maximum 20 
lemez tárolására 
alkmas.  

Mini sTaMping 
plaTe Holder
you can store 
20 plates at most.

nyoMdaleMez-TiszTíTó 
FolyadÉk 100 ml
plaTe Cleaner 100 ml

nyoMdaFej-TiszTíTó FolyadÉk 
100 ml / sTaMper Head
Cleaner 100 ml

scan & watch!

ForMakárTyák
a Moyra nyomdalemezek mintáit kisebbre és meghatározott for-
mára nyomdázhatod ezen kártyák segítségével! a formakártyán 
keresztül nyomdázva a mintának csak ezt a részét veszi fel a 
nyomda ami látható, és ez kerül majd a körömre.

Mini led láMpa
Mini led zseblámpa körömnyomdázáshoz, mely mindenki 
számára elérhetővé teszi a Moyra nyomdalakkzselével és Moyra 
nyomda- és festőzselével történő nyomdázást.

Wonder WHeel nyoMdaFej TiszTíTó Henger TarTóban, póTHenger
ragacsos henger praktikus, lecsukható fedeles tartóban. ezt a terméket nyomdafejek 
tisztítására ajánljuk. a henger felületén lévő lágy ragacsosságnak köszönhetően 
kíméletesen lehet megszabadítani a nyomdafejeket a szennyeződésektől, anélkül, hogy 
roncsolná azokat. elérhető hozzá csere esetére pótfej is.

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

nail designer pad
védd meg asztalod a körömlakk foltoktól, s közben tervezd meg előre a 
körömdíszítésed! a nail designer pad felületén készíthetsz körömlakkból 
készült matricákat, kiszínezheted nyomdalemezes mintáid mielőtt a 
körmödre helyezed! Mérete: 30 cm x 40 cm

sHape Cards
you can stamp the designs of Moyra stamping plates to smaller 
or to certain shapes with the help of these cards. When stamp-
ing through the form card, only this part of the pattern will be 
picked up by the stamper and it will be placed on the nail.

Mini led ligHT For sTaMping
Mini led flashlight for nail stamping that makes stamping 
with Moyra stamping gel polish and stamping and painting gel 
available for everybody. 

Wonder WHeel sTiCky roller in Holder, reFill rolls
it has a practical, firm, closable holder. due to its specific delicate 
stickiness designed for stamper heads, it cleans the head without 
wearing it off or damaging it.

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 

nail designer pad
protect your table from nail polish and removers, while you plan your 
decoration! you can make nail polish stickers on the surface of the nail 
designer pad, and you can colour out your stamped designs before placing
on the nails or even make decals with marble effects. 
its size: 30 cm x 40 cm

nail art

kiegÉszíTők / aCCessories

nailstamping.com
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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. 28 no. 29 no. 30

no. 33no. 31 no. 34no. 32

no. 27

no. 01

no. 07

no. 02

no. 08

no. 03

no. 09

no. 13

no. 04

no. 10

no. 14

no. 05

no. 11

no. 15 no. 17

no. 06

no. 12

no. 16 no. 18

no. 19

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

glitter 
powder

scan & watch!

Üveges CsilláMok
praktikus kiszerelésű, ragyogó csillám- és sellőporok. 
Fényesek, csillogóak, vibrálóan színesek. Használhatod 
körömlakkba, zselébe és porcelánba keverve egyaránt, 
teljes felületre vagy díszítéshez. 
kiszerelés: 5 g 

Moyra gliTTer poWder in boTTle
brilliant glitter powders in practical packaging have 
arrived! They are bright, shining and vibrantly colourful. 
They can be used mixing in nail polish, gel or acrylic 
powder, either on the full surface or for decoration only.
Unit size: 5 g

glitter 
powder

FÉnyporok / gliTTer poWders

nailstamping.com

na
il

 a
rT

66 youtube: moyra colour vision

CsilláMporok / gliTTer poWders

na
il

 a
rT

nailstamping.com 67 youtube: moyra colour vision

neWneW

neW neW

neW



no. 01

no. 42 no. 43

no. 48

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. 30

no. 29

no. 17

no. 19 no. 20no. 18 no. 22

no. 24 no. 25

no. 23

no. 02

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

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

no. 44

no. 49

no. 45

no. 50

no. 39 no. 40

no. 46

no. 51

no. 41

no. 47

no. 52 no. 10 blaCkno. 09 ligHT blUe

no. 06 rose gold

no. 08 greenno. 07 dark gold

no. 05 WHiTeno. 04 TUrqUoise

no. 03 roseno. 02 goldno. 01 silver

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

arany / gold

pezsgő / CHaMpagne

ezÜsT / silver

UlTra silver

FeHÉr / WHiTe

no. 05no. 04

no. 03

no. 02no. 01

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

scan & watch!

stardust

holo glitter mix

diamond shine

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

különlegesen szép és csillogó, intenzív holografikus 
fénnyel ragyogó finom őrlésű csillámpor és 
hexagon glitter keveréke. Használható körömlakk és 
lakkzselé ragacsos felületén, fényzselébe, építő- és 
ragasztózselébe vagy porcelánba keverve egyaránt.
kiszerelés: 1 g

This is a mixture of hexagon glitter and fine glitter 
powder with holographic shine. it can be used on the 
sticky layer of nail polish and gel polish or stirred in Uv 
gel, builder or glue gels or in acrylic powder.
Unit size: 1 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

scan & watch!
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no. 04 zöld / green

green

no. 02 arany / gold

green

no. 03 rózsaszín / rose

pink

no. 01 ezÜsT / silver

pink
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(a shell effect réteg a tipeken fekete alapra készült. / 
on the photo the shell effect is applied on black base.)

no. 01 silver no. 02 rose no. 03 pink

no. 01 silver no. 02 rose no. 03 pink

Mirror porok / Mirror poWders
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FeHÉr alapon
on WHiTe base

FekeTe alapon
on blaCk base

neW

no. 05 blUe no. 06 gold no. 07 green

no. 01 silver no. 02 rose gold no. 03 red no. 04 pUrple

shell effect
powder

rainBow flitter mix 
mini rainBow flitter mix

rendkívül finomra őrölt, a tengeri kagylók belső gyöngyházas 
felületével azonos effektet biztosító por. Használata egyszerű, 
a végeredmény káprázatos! 
közel 500 köröm teljes felületének díszítésére elegendő. négy 
különlegesen szép árnyalatban kapható.
kiszerelés: 1 g

extra finely grinded powders with the effects of pearly 
seashells. it is available in four beautiful shades. 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

rainBow flaKes
gyönyörű színekben irizáló, pehely állagú díszítő por. 
keverhető fényzselébe, zselébe és porcelánba egyaránt. 
beépíthető műkörömbe, de körömlakk és lakkzselé 
ragacsos felületére is tökéletesen rátapad 
és magasfényű ragyogást biztosít.
kiszerelés: 0,2 g

rainbow nail art powder with flakes in marvellous colours. 
it can be mixed in gel polish, gel and acrylics, however the 
best effect is when applying on the surface.
Unit size: 0,2 g 

Többféle méretű és alakzatú, opálosan áttetsző, szivárvány 
minden színében irizáló flitterek körömdíszítéshez. alakzatai 
közt megtalálhatóak csillagok, hexagon glitterek, szív 
formák, rombuszok és háromszögek. beépíthető műkörömbe, 
elhelyezhető körömlakk és lakkzselé ragacsos felületébe, 
fényzselébe. 
kiszerelés: 2 g

opalescent clear nail art paillettes in several sizes, forms and 
in all colour of the rainbow. among the forms you can find 
stars, hexagon glitters, hearts, rhombuses and triangles. it can 
be built in artificial nail, but it also has a perfect adhesion to 
the sticky layer of nail polish, gel polishes or Uv gels. 
Unit size: 2 g 

holo mirror
powder

mirror powder

Holo Mirror poWder 
a szivárvány minden színében tündöklő, 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

scan & watch!

scan & watch!

neW

neW

neW

neW neW



01 silver

01 Copper

02 rose gold

03 rose

04 HolograpHiC

05 HolograpHiC
     gold

02 gold

03 red

04 blUe

05 dark gold

blaCkClear

silver gold

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

silver

graphite

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm 0,4 mm0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
gold rose gold

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

scan & watch!

LED
30-60 sec

UV
2 min

scan & watch!

scan & watch!

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

caviar Beads
szórógyöngyök
apró kis kiegészítők a körömdíszítések tökéletes 
befejezéséhez, a négy legközkedveltebb színben.
gyöngy méret: 0,8 mm - kiszerelés: 10 g
gyöngy méret: 0,4 mm - kiszerelés: 5 g

Caviar beads
Tiny accessories in the four most popular colours for 
putting the finishing touches to your nail decorations.
bead size: 0,8 mm - Unit size: 10 g
bead size: 0,4 mm - Unit size: 5 g

scan & watch!

FóliazselÉk, TranszFerFóliák / Foil gels, TransFer Foils
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no. 01 no. 02 no. 03 no. 04

no. 05 no. 07 no. 08 no. 10

no. 13

no. 23 no. 24

no. 16 no. 17 no. 18

no. 26

no. 27

no. 25no. 22

no. 34

no. 28 no. 32 no. 36no. 30 no. 35no. 29
mûvészi dÍszÍtéseK perceK alatt

artistic nail decorations in minutes

nail art
sticKer

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 tech-
nikákkal. 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! 

scan & watch!

különlegessége, hogy tökéletes színátmenet készíthető vele egyszerűen. a matrica rózsaszín 
részén kissé áttűnik az alapszín, így különböző alapra helyezve más és más hatás érhető el. ez 
az ombre változat is néhány másodperc alatt leáztatható vízben, mint a többi Moyra matrica. 
Használható természetes körmökön, lakkzselé felületén valamint műkörmökön is.

With this special sticker you can create perfect colour 
transitions easily and quickly. you can place it on your nails 
lengthwise, across or diagonally. as the base colour of nail 
influences the pink shade of the sticker, the ombre effect 
can be quite different. The sticker can be used on natural 
nails, gel polish and artificial nails.

omBre sticKer

átlátszó matrica ív mely pillanatok alatt vízben 
leáztatható, mint a többi Moyra matrica. ideális választás 
réteges nyomdázáshoz, mert sík felületén hibátlanul lehet 
egymásra pozicionálni a színes nyomda rétegeket. ezt követően 
kivágható és leáztatható a kész minta, majd gyűrődés-mentesen 
a körömre helyezhető. 3 db/csomag

soakable clear sticker sheet like the other Moyra stickers. This is an ideal choice 
for layered stamping, because on flat surface colourful stamping layers can be perfectly 
positioned on eachother. after this the finished patterns can be cut out and soaked off, 
then placed on the nail without any creases.  3 pcs/pack

transparent     sticKer

köröMMaTriCák / nail arT sTiCkers
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no. 01 goldno. 01 gold no. 01 gold

no. 02 silverno. 02 silver no. 02 silver

no. 03 rose goldno. 03 rose gold no. 03 rose gold

no. 04 white

no. 05 black

Mijello for Moyra Mini set 10x3 ml

Mijello for Moyra 33x3 ml
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no. 01

no. 06

no. 11

no. 02

no. 07

no. 12

no. 03

no. 08

no. 13

no. 04

no. 09

no. 14

no. 05

no. 10

no. 15

nail art sticKers / öntapadÓs KörömmatricáK
önTapadós Moyra MaTriCák kÜlönböző, színes válTozaTokban
Megtalálhatóak rajtuk a legtrendibb minták, geometriai formák, márványos színek, feliratok. Használata egyszerű, az 
ívről leválasztott öntapadós matricát el kell helyezni a körmön, majd a tartósság érdekében fedni érdemes. elhelyezhető 
természetes körmön, ekkor az sp aqua Top Coat vízbázisú fedőlakkot javasoljuk, valamint lakkzselén és épített 
körmökön is. ebben az esetben lakkzselé fedővel illetve fényzselével szükséges fedni. Használhatóak önmagukban, de 
változatosan kombinálhatóak más díszítési technikákkal is. az ívek mérete 8x10 cm.

selF-adHesive Moyra sTiCkers in diFFerenT ColoUrs
you can find the most trendy patterns, geometric shapes, marble colours and inscriptions on them. it 
is easy to use, a self-adhesive sticker detached from the sheet should be placed on the nail and then 
covered for durability. Top coat should be sp aqua Top Coat in case of natural nails, and gel polish top 
coat or brush-on Uv Top gel in case of gel polish and artificial nails. They can be used on their own, 
but can also be combined with a variety of other decorating techniques.
The size of the sheets is 8x10 cm.

scan & watch!

mijello for moyra / mijello for moyra aKvarellfestéKeK

nail art strips / KörömdÍszÍtÔ csÍKoK

a Mission gold Class akvarellfestékek a kiváló pigmentjeinek köszönhetik rendkívüli 
tulajdonságaikat és kiváló pigmentáltságú, tiszta színeiket.
a palettában 33 élénk, szépen terülő, gyönyörűen tiszta szín található, a
mini palettában pedig 10 árnyalat.

due to their premium quality pigments, Mission gold Class watercolour paints have ideal 
features and beautiful, rich, vivid colours.
There are 33 vivid, nicely levelling, beautiful colours in the palette and
10 shades in the mini palette. 

különböző vastagságú, öntapadós körömdíszítő csíkok. egy íven 
több, egyenként 11,5 cm-es csík található. Használható természetes 
körmökön, lakkzselén, valamint épített műköröm felületén is. a 
kiválasztott szélességű csíkot a felületre kell helyezni, majd a 
tartósság érdekében mindenképpen fedni érdemes. 
ív mérete: 8,5 x 12 cm

nail art strips in different sizes and favourite 
colours. There are several strips in the size 
of 11,5 cm each on one sheet. it can be used 
on natural nails, gel polish and surface of 
artificial nails as well. The stripe of chosen 
size has to be placed on the nail, then it 
should be covered for longevity.
Unit size: 8,5 x 12 cm

scan & watch!

scan & watch!

köröMMaTriCák / nail arT sTiCkers
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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

acrylic paint
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

Brushes
and
accessories

akrilFesTÉkek / aCryliC painTs
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#2

#2

#4

#4

#6

kolinsky szőrrel
with kolinsky hair

#2

#4

#6

#8

#10

short round

short

long

#10

00

00

00

3D

sT.-peTersbUrg kolinsky eCseT / sT.-peTersbUrg kolinsky brUsH

nail arT brUsH series painTing brUsH #00 kolinsky szőrrel / WiTH kolinsky Hair

Moyra nail arT brUsH 00

Moyra nail arT eFFeCT brUsH

Moyra nail arT brUsH 3d

no. 1

striper brush

aquarelle brush

one stroke ii.

one stroke i.

no. 2

póTFej /
replaCeMenT Head

scan & watch!

zselés éKszerecseteK / gel jewelry BrushesBrushes

Builder and nail art brushes, 
perfect companions when creating

építô és díszítô ecsetek,
tökéletes társak az alkotáshoz

porcelán éKszerecseteK / acrylic jewelry Brushes

master porcelán ecset / master acrylic Brush

master zselés ecseteK 
master gel Brushes

dÍszÍtô ecseteK / nail art Brushes

sziliKon ecset / silicone Brush

omBre ecset / omBre Brush

szivacs ecset / sponge Brush
norKa dÍszÍtô ecseteK

nail art Brushes

zselÉs És porCelán eCseTek / gel and aCryliC brUsHes
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F19 vastag/thick, grits: 80/150

F20 grits: 80/80

F21 grits: 100/150

F22 vastag/thick, grits: 150/180

F25 grits: 80/150

F26 grits: 100/180

F27 grits: 80/80

grits: 80/80 

grits: 150/150

grits: 180/180 

F15 grits: 100/180

F16 vastag/thick, grits: 100/180

F17 vastag/thick, grits: 80/150

F01

F31 széles-íves buffer
Harbour bridge 
shaped buffer

F30 csodafény polírozó
super shiner

F33 színes buffer
coloured blocks

F08 vastag/thick, grits: 100/180 

F07b vastag/thick, grits: 80/80 

F04 grits: 100/180

F06b grits: 80/80

a Moyra proFile reszelők kiváló minőségű japán papír alapanyaga biztosítja a tartós-
ságot, a rugalmas belső mag pedig a könnyed munkát teszi lehetővé. Már elérhető 
természetes körömhöz és műkörömhöz egyaránt, a megszokott kiváló minőségben! 

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.

profile reszelôK / profile nail files

Kenu reszelôK / canoe shaped files

széles-Íves reszelôK / harBour Bridge shaped files

Banán reszelôK / Banana shaped files egyenes reszelôK / straight files szÍnes reszelôK / patterned files

BuffereK, polÍrozÓ / Buffers, shiner

reszelők / Files

nailstamping.com
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reszelők, bUFFerek, polírozók / Files, bUFFers, sHiners
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1001

1002

1004

6006

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

Fehér
White

rózsaszín 
rose

1003

50 db-os
50 pcs natural

extra hosszú dÍszÍtô tip
extra long training tip 

10 db
10 pcs

Cp-3287

Cp-3309

Fekete
black

szürke
grey

Fehér
White

pumpás adagolÓ
plastic pump

Fehér 
White

rózsaszín
rose

szálmentes perforált papÍrtörlô
acrylic nail wipes

500 db-os
500 pcs

arcmaszKoK
face masKs with moyra design

natural

no. 2no. 1

margaréta legyezô
tip display

50 db-os
50 pcs

tip Box / tip Box

100 db-os
100 pcs

natural, 
French White

rózsaszín
pink

Fekete
black

saBlonoK 500, 100 és 30 db-os
nail form 500, 100, 30 pcs

moyra Kötény
moyra apron

moyra törölKözô
moyra towel

dÍszÍtô tÛ / nail art dotting tool

mÛBôr KéztámaszoK / arm rest

moshatÓ KéztámaszoK / washaBle arm rest

narancsfa pálca / woodsticK

BôrfeltolÓ KaparÓ / cuticle pusher

moyra csipesz / moyra tweezer

zseléKeverô spatula / spatula douBle ended

tip utántöltô / tip refill

acetonmentes KörömlaKKjavÍtÓ ceruza
nail polish corrector pen

moyra ecsettartÓ
moyra Brush holder case

sminKes ecsetKészlet
maKe-up set

ujjvédô szalag
finger Bandage

szÍnpaletta
colour charts

gyaKorlÓ ujjaK
practice fingers

üvegtégely
glass dish

portalanÍtÓ Kefe
manicure Brush

gyaKorlÓ lap KörömépÍtéshez
practice sheet

moyra mûkörmös táska
moyra nail cosmetic case

moyra tipBemutatÓ doBoz
moyra tip card Box

Kristályfelszedô ceruza
nail art picK up tool

kiegÉszíTők / aCCessories
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display
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moyra displays

1
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4

5

9

8

7

6
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display
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Üveges csillámpor tartó
display for glitter powder

110 db / 110 pcs
261 x 275 x 79 mm

35 db / 35 pcs
275 x 180 x 14 mm

25 db / 25 pcs
250 x 145 x 80 mm

1 23 Moyra körömlakk tálca
small display for nail polish

asztali tégelytartó
display for jars

152 x 173 x 141 mm

240 db / 240 pcs
420 x 215 x 512 mm 1162 db / 1162 pcs

985 x 400 x 1406 mm

803 x 152 x 1818 mm

4

7
98

reszelő tartó karton doboz
paper holder for nail files

asztali körömlakk display
Medium-size display for nail polish

217 x 256 x 205 mm

6 asztali körömnyomda display
display for stamping system

nagyméretű körömlakk állvány
large standing display for nail polish

két oldalas nagy nyomdalemezes állvány
2-sided standing display for stamping plates

40 db / 40 pcs
150x285x140 mm

5 plexi display körömápolókhoz
display for nail treatments

neW



inTernaTional WebsHop:
moyrastamping.com

online CoUrses and nail arT TUTorials / 
online TanFolyaMok És köröMdíszíTő videók:

nailstamping.com

FaCebook:
facebook.com/moyra.eu

facebook.com/nailstampingonline

yoUTUbe:
Moyra Colour vision

insTagraM:
instagram.com/moyra_nailpolish_and_stamping

pinTeresT:
hu.pinterest.com/moyra_official

To purchase Moyra products please visit 
moyrastamping.com to find your country distributor’s contact.

***

HUngary

WebsHop:
moyra.hu

Tel.: +36-30-877-677

Moyra MűköröM szakÜzleT
1094 budapest, Ferenc krt. 3.

Tel.: +36-1-219-5534

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:




