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bevezetO˝
introduction
Katalógusunkban bemutatjuk a Moyra nyomdalemezeket és kiegészítőit. Ezen profes�szionális minőségű nagy- és kisméretű nyomdalemezek segítségével percek alatt különleges körmöket készíthetsz akár otthon, akár szalonban. Egyszerű használhatóság, garantált siker. Lemezkínálatunkat folyamatosan bővítjük, minden hónapban új lemezekkel, és további
kiegészítőkkel jelentkezünk!
In this catalogue we present Moyra nail stamping plates and their accessories. With the help of these professional-quality large and small plates, you can create beautiful special nails in minutes, either at home or
in salon! Easy usage, guaranteed success! We are launching new plates every month and keep creating new
accessories continously.

www.nailstamping.com
2020 tavaszán indítottuk útjára a nagy sikernek örvendő Nailstamping.com weboldalunkat, amelynek
segítségével online kurzusokon és oktatóvideókon keresztül engedünk betekintést nemzetközileg
elismert oktatóink kiemelkedő munkáinak elkészítési folyamataiba. A folyamatosan növekvő
hallgatószám és a rengeteg pozitív visszajelzés motivál minket a mindennapokban, hogy folyamatosan
bővítsük kínálatunkat és bemutassuk az érdeklődőknek a legfrissebb és legtrendibb körömépítési és
körömdíszítési technikákat, több nyelven feliratozott alapfokú, középhaladó és haladó oktatóvideóinkon,
valamint kurzusainkon keresztül. Tanulj világszinten elismert, magas szintű tudással rendelkező
oktatóinktól kényelmesen az otthonodban!
In the spring of 2020, we launched our hugely successful Nailstamping.com website, which allows
you to gain insight into the outstanding work and processes of our internationally recognized
instructors through online courses and tutorial videos. The increasing number of students and plenty
of positive feedback motivate us every day to continuously expand our offer and introduce the latest
and trendiest nail building and nail decoration techniques through our subtitled tutorial videos and
courses of beginner, intermediate and advanced level. This is the time to learn from our worldwide
famous, creative trainers comfortably at home!

A nyomdalemezek a katalógusban valós méretben szerepelnek.
The plates in the catalogue are presented in their real size.
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használati útmutató
instructions
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1. Az első használat előtt távolítsa el
a lemez kék védőfóliáját.
1. Before the first use, remove the blue
protection sticker from the plate.

2. Nyomdalemez-tisztító folyadékkal vagy
körömlakklemosóval zsírtalanítsa a lemezt
többszöri áttörléssel.
2. Thoroughly (2-3 times) clean the plate
with Plate cleaner or nail polish remover.
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3. Az első használat előtt alaposan törölje át a
nyomdafejet, Nyomdafej-tisztító folyadékkal, alkohollal vagy 2:1 Cleanerrel.
3. Before the first use we advise to thoroughly wipe o the stamper head with Stamper
head cleaner, alcohol or 2:1 Cleaner.
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4. Válassza ki a nyomdázandó mintát,
és fesse be körömlakkal.
4. Choose the design and apply nail polish
on the design.

használati útmutató
instructions
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5. Húzza le a felesleges körömlakkot a mintáról
45 fokos szögben tartva a lehúzót.
5. Remove excess nail polish with a scraper,
holding the scraper in 45° angle.
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6. Egy gördülő vagy egyenes gyors mozdulattal vegye fel a mintát a nyomdára.
6. Pick up the design to your stamper with
a rolling or quick straight motion.
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7. Hasonló mozdulattal nyomja a nyomdán
lévő mintát a körömre.
7. Stamp the design on your nail with
similar motion.

8. A hosszantartó eredmény érdekében fedje
a mintát fedőlakkal (SP Top Coat vagy SP
Aqua Top Coat) vagy fedőzselével.
8. Apply top coat (SP Top Coat or SP Aqua
Top Coat) or top gel for longer lasting
result.
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No. 100 - bird box
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No. 01 - globetrotter
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No. 109 - stamp by me
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No. 04 - animalistic

No. 05 - vintage
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No. 06 - florality 1

No. 07 - labyrinth
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No. 08 - geometry

No. 09 - celebration
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No. 10 - florality 2

No. 11 - damask drapery
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No. 13 - sweet dreams

22

No. 15 - lacelove
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No. 16 - memories

No. 17 - white wedding
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No. 18 - childhood

No. 19 - maharaja
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no. 20 - orientalist

No. 21 - retro
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No. 22 - gastromania

No. 23 - VANITY
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No. 24 - PRIMAVERA

No. 25 - VINTAGE 2
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No. 26 - summertime

No. 27 - dreamology
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No. 28 - femme fatale

No. 29 - waterworld
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NEW YORK

High Heels chic
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No. 30 - catwalk
No. 31 - lacelove 2
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No. 32 - nature

No. 33 - rivalda

40

41

No. 34 - tattoo
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no. 36 - WINTER IS COMING
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No. 38 - aboriginal
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No. 40 - art nouveau
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No. 42 - homeland
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No. 44 - STAINED GLASS
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No. 48 - colourbook
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No. 50 - ornaments 3
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No. 56 - celebration 2
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No. 72 - master plan
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No. 76 - master plan 2
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No. 82 - viva verde
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90

91

Ëþáîâü Поцелуй
меня

No. 84 - cyrillic

àéê

Ïîöåëóé

ìåíÿ

No. 85 - boxing day

Упс!

Äà !

Ëþáëþ

òåáÿ

Å×ÒÛ

МЕЧТЫ

Скучаю Жизнь
по

тебе

супер!

Отпуск

Ìîãó
Нет!

Моя
Зая

Óдиви

меня!

Óäà÷à

îãòåâàÿ

Спасибо

ôåÿ
Ñâîáîäíà

Фея
92

93

No. 86 - stampchat

No. 87 - spider gel

94

95

No. 88 - lovelove

No. 89 - cuts 2

96

97
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No. 98 - texture 2

No. 99 - fabric texture 2
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No. 100 - Bird box

No. 101 - Wintertime
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No. 102 - fine lines

No. 103 - designer
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No. 104 - Suede

No. 105 - Urban gardening
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No. 106 - Picturesque

No. 107 - Botanical
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No. 108 - Champion

No. 109 - Stamp by me
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No. 110 - Sea you soon
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No. 112 - jungle boogie
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No. 116 - shadowplay

No. 117 - winter tale
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No. 118 - Springtime
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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. 03 - Ornaments)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 02)
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. 02 - Fabric Texture)
Stamper (No. 03) • Stamping polish (SP 05)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 04)

Nail Stamping Starter Kit - This set contains everything you need for making stamped nail
art. Create special designs fast and easy!

A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 41 - Florality 3)
Nyomda (No. 02) • Nyomdalakk (SP 07)
Lehúzó (No. 05)
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A készlet tartalma:
Moyra nyomdalemez (No. 40 - Art Nouveau)
Nyomda (No. 08) • Nyomdalakk (SP 09)
Lehúzó (No. 04)

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

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

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

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

the kit includes: Moyra Stamping Plate (No. 23 - Vanity)
Stamper (No. 02) • Stamping polish (SP 13)
Scraper (No. 01) • Shape card (No. 04)

NYOMDALEMEZ SZETTek
Nail Stamping Starter Kits

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

NYOMDALEMEZ SZETTek
Nail Stamping Starter Kits

INSPIRATION

INSPIRATION

No. 105 - Urban gardening

MOYRA mini nyomdalemezEK
MOYRA mini stamping plates
Kis körömre nagy kedvencek, melyek vidám
mintáikkal feldobják a napod!
A Moyra mini nyomdalemez széria
elbűvölő mintái segítségével rövid körmökre
is teljes részletességgel elhelyezhetőek a
motívumok. Kicsi, praktikus, változatos, mert
a Moyránál minden apró részlet számít!
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Our big favourites on small nails
to make your days special!
With mini stamping plates you can stamp
the fabulous designs with full details even
on smaller nails!
Small, practical and assorted, as every little
detail matters at Moyra!
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mini nyomdalemez szettek
mini nail stamping starter kits

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

MINI nyomdalemez szett - A Moyra kezdő szettben minden megtalálható, ami szükséges
nyomdázott körömdíszítés készítéséhez. Alkoss gyorsan és könnyen különleges körmöket!
mini Nail Stamping Starter Kit - This set contains everything you need for making stamped nail
art. Create special designs fast and easy!

No. 124 - Shape of my heart

the kit includes: Moyra Mini Stamping Plate (No. 112 - Far far
away) • Mini Stamper • Stamping polish (SP 02 Red)
Scraper (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. 101 - Angels will cry)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 09 Gold)
Lehúzó (No. 02)
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A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez (No. 112 - Far far away)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 02 Red)
Lehúzó (No. 02)

A készlet tartalma:
Moyra mini nyomdalemez (No. 120 - We believe in magic)
Mini Nyomda • Nyomdalakk (SP 07 White)
Lehúzó (No. 05)
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körömnyomda készletek
nail stamping kits
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. Használhatod natúr körömre, bármely lakkra
vagy szalonban készült lakkzselére.

No. 01

No. 02

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:
• Moyra mini nyomdalemez (Learning to stamp 2)
• Nyomda (No. 08)
• Nyomdalakk (SP 06 Black)
• Fedőlakk (SP Top Coat)
• Lehúzó (No. 09)

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)

körömnyomda készletek
nail stamping kits
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.

No. 01

1:2

No. 02

*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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1:2

nyomdalakkok
stamping nail polish

MOYRA NYOMDALAKK
Nyomdázáshoz kifejlesztett, gyorsan száradó körömlakkok a leggyakrabban használt színekben, melyeket
erős pigmentáltság és tökéletes fedés jellemez a könnyű mintafelvitel érdekében. A Chrome nyomdalakkok
6 feltűnően ragyogó árnyalatát ajánljuk teljes körömfelület fedésére is.
Nyomdázott körömre kifejezetten az SP Top Coat és az SP Aqua Top Coat nyomda fedőlakk használatát
javasoljuk, mert a többi fedőlakk feloldja, „elhúzza” az alatta lévő vékony mintaréteget.
Kiszerelés: 12 ml
MOYRA STAMPING NAIL POLISH
Extra pigmented, fast drying nail polish in the most frequently used colours, developed especially for
stamping. The Chrome Stamping polishes can be also applied on the whole surface of the nail. For
covering the stamped design, we suggest to use SP Top Coat or SP Aqua Top Coat, as they do not disolve
the thin stamped layers underneath.
Unit size: 12 ml
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nyomdalakkok
stamping nail polish

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 17 Vanilla

Sp 18 Beige

Sp 19 Light Pink

Sp 20 Neon Pink

Sp 21 Neon Red

Sp 22 Turquoise

Sp 23 Grey

Sp 24 Chrome Gold

Sp 25 Chrome Silver

Sp 26 Chrome Blue

Sp 27 Chrome Green
NEW

Sp 28 Chrome Purple
NEW

Sp 36 Vintage Mauve

Sp 29 Chrome Rose

Sp 34 Rose Gold

NEW

NEW

Sp 37 Chocolate Brown Sp 38 Cashmere Bordeaux

NEW

NEW

Sp 40 Amaranth Red

Sp 41 Amber Orange
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Sp Top Coat

Sp 35 Easy Mauve
NEW

Sp 39 Peony Red

Sp Aqua Top Coat

mágneses nyomdalakkok
magnetic nail polish
cat eye mágneses NYOMDALAKK
A Moyra Cat eye mágneses nyomdalakkok sokoldalúan felhasználhatóak. Megszokott módon
lenyomdázva visszafogottan csillogóak, mintha diszkrét ragyogású effektporral lennének fedve.
Hagyományos körömlakként is használhatóak, gyönyörű csillogós felületet biztosítanak melyek
szépsége tovább fokozható Moyra mágnes használatával
látványos „cat eye” hatást hozva létre. Akár különleges
mágneses effekttel rendelkező nyomdamintákat is
készíthetünk, továbbá fóliázáshoz is használható, a minta
lenyomdázását követően a kellően ragacsos rétegbe
beletapad a Moyra Magic Foil körömdíszítő fólia.
Kiszerelés: 12 ml

mágneses pigmentporok
magnetic pigment powders
mágneses pigmentpor
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
Magnetic pigment powder which has a speciality, mixing it with UV Gel, it can be used to create decorations 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

cat eye magnetic NAIL POLISH
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

SP 30 Cat Eye Magnetic Silver

No. 01 Purple

No. 02 Red

SP 31 Cat Eye Magnetic Gold

No. 03 Gold

No. 04 Rose Gold

SP 32 Cat Eye Magnetic Red

No. 05 Copper

No. 06 Pink
NE

W

SP 33 Cat Eye Magnetic Blue

No. 07 Blue
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Fólia nyomdalakkok
FOil Polish for stamping
Fólia nyomdalakk

FOIL POLISH FOR STAMPING

A Moyra Fólia nyomdalakkokat 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 effektporok.
Lassabban szárad, mint a hagyományos nyomdalakkok, ezért a nyomdázást is megkönnyíti.
Rendkívül pigmentált, ezért használat előtt
nagyon alaposan fel kell rázni.
Kiszerelés: 10 ml

FP 01 black

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 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 02 white

Fólia nyomdalakk szettek
FOil Polish kit for stamping
Fólia nyomdalakk szett

A Moyra Fólia nyomdalakk szettben minden
megtalálható, ami szükséges fóliás és pigmentporos körömdíszítés készítéséhez.
Alkoss egyedi körömdíszítést!

FOIL POLISH kit FOR STAMPING

This set contains everything which you
need for making stamped nail art
with foil or pigment.
Create special designs fast and easy!

KIT 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)

FP 03 silver

KIT No. 02
FP 04 grey

FP 05 red

FP 06 gold

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

NEW

FP 07 rose gold

FP 08 clear

the kit includes:
Moyra Foil Polish (FP 02 white)
Moyra Magic foil(No. 01, No. 02)
Pigment Powder (No. 33, No. 37)

FP 09 pink

Használati útmutató:
1. A Fólia nyomdalakkot használat előtt jól fel kell rázni
(min. 20 mp erős felrázást igényel).
2. A megtisztított lemezre a megszokott módon rákenjük
a Fólia nyomdalakkot, lehúzzuk a felesleget, felvesszük
a mintát, és rányomjuk a körömre.
3. Fontos, hogy utána hagyjuk a Fólia nyomdalakkot –
színtől, mintától függően – 0-20 másodpercig száradni,
majd gyantázó mozdulatokkal nyomjuk rá a Moyra Magic
fóliát. Pigmentporos díszítés esetén nem kell várni,
a minta lenyomása után közvetlenül egy puhaszőrű
sminkes, vagy egy nem használt porcelán ecsettel
finoman rátesszük a mintára a pigmentport. Várunk kb.
1 percet, és óvatosan lesöpörjük a felesleges port, majd
puha manikűr kefével is letisztítjuk a felületet.
4. Végezetül, alaptól függően fedőlakkal vagy fedőzselével fedjük.

Instructions:
1.	You should shake the Foil polish really well (for about
20 seconds) before every use.
2. Clean the stamping plate, apply some Foil polish on the
chosen design, scrape off the excess polish, pick up
the design with a stamper and press it on the nail.
3. if you want to use Magic foil, you may have to wait a
little (0-20 second depending on the thickness of the
design) then press the Magic foil firmly a couple of
times to cover the whole design with foil. In case of
using pigment powder on the design, you should apply
the powder with a soft brush right after the design
is stamped. Wait for about 1 minute and then brush
off the excess powder and clean the surface with a
manicure brush.
4. Finally cover the design with either top coat or top gel
depending the base underneath the design.
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KIT 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)
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nyomda lakkzselék
stamping gel polish

Fólia lakkzselé
FOil gel Polish

nyomda lakkzselé

fólia lakkzselé

A Moyra nyomda lakkzselé család egy
kifejezetten nyomdázáshoz kifejlesztett
UV/LED fényre kötő termékcsalád, mely a
különböző effektezés óriási tárházát nyitja
meg a felhasználók előtt.
A 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

sgp01
Black

sgp02
grey

sgp03
white

sgp04
berry

sgp05
pink

sgp06
red

A Moyra Fólia lakkzselé egy különleges, UV/
LED fényben 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.
Szín: fekete / Kiszerelés: 10 ml

foil gel polish

stamping gel polish

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 eight colours cures
to shiny.
Unit size: 10 ml

Moyra Foil gel polish is developed specifically
for stamping, and it makes foiling super easy.
Stamp the design in the usual way, cure it in
UV/LED light, and press the Magic Foil against
it. You can turn any stamped design into a
foil design!
Colour: black / Unit size: 10 ml

LED UV

20 sec 1 min

sgp07
merlot

sgp08
green

sgp09
Brown

LED UV

40 sec 2 min
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˝
nyomda- és festozselék
Stamping and painting gels

˝
nyomda- és festozselék
Stamping and painting gels

nyomda- és festőzselé

A Moyra Stamping and painting gel nyomdázásra
és festésre is tökéletesen alkalmas, intenzíven
pigmentált, fixálásmentes UV/LED zselé. Élettel
teli, 20 árnyalatban elérhető, melyekkel művészi
alkotásokat varázsolhatsz körmeidre!
Kiszerelés: 7 g

No. 10 Vivid Yellow

No. 11 Vivid Orange

No. 12 Vivid Red

No. 13 Vivid Pink

No. 14 Rose

No. 15 Mauve

No. 16 Vivid Coral

No. 17 Grey

No. 18 Dark Green

No. 19 Silver

No. 20 Gold

NEW

Stamping and painting gel

The Moyra Stamping and painting gel is an
intensely pigmented, no-wipe UV / LED gel what
is perfect for stamping and painting. Available
in 20 shades, with which you can make artwork
on your nails!
Unit size: 7 g

No. 01 White

No. 02 Yellow

No. 03 Pink

No. 04 Red

No. 05 Purple

No. 06 Blue

No. 07 Black

No. 08 Chrome Silver

No. 09 Vivid Green
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kristály nyomda készlet
crystal stone stamping set
kristály nyomda készlet

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!

crystal stone stamping set

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!

ragasztó zselék
glue gels
Moyra fixing gel I.

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

MOYRA fixing gel i.

This soakable, medium thick gel is perfect to glue stones and other
decorations on the surface of the nail. It is flexible, so it can be used
both on built nails or on gel polish base. Its big advantage is that the
stones can long be moved around after placing them, this is why we
recommend this Fixing gel when stamping stones with Moyra Crystal
Stamping Set.
It cures in both UV or LED light, and needs to be cleansed after curing.
Unit size: 10 ml.
LED UV
30 sec 2 min

Moyra fixing gel II.

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

MOYRA fixing gel Ii.

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

A készlet tartalma:
Nyomdalemez · Kőgyűjtő tálca · Kő nyomda ·
Ecset · Kőfelszedő ceruza · Kristály kövek
(kb. 500 db)

LED UV

The kit includes:
Stamping plate, lower tray, stone stamper,
brush, stone pick-up tool, crystal stones in jar
(about 500 pcs)

45 sec 2-3 min
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Nyomdák
nyomdák
stampers
nyomdafejek

Nyomdák
stampers
stampers
stamper
heads

NYOMDÁK, NYOMDAFEJEK

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, STAMPER HEADS

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.

piXL CLEAR, ICE CLEAR, DUO-CLEAR, CLEAR VISION ÉS ICE CUBE NYOMDÁK
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 Nyomdafej-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.
piXL CLEAR, ICE CLEAR, DUO-CLEAR, CLEAR VISION AND ICE CUBE STAMPERS
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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piXL CLEAR No. 12

ICE CLEAR No. 08

CLEAR VISION No. 11
DUO-CLEAR No. 13
piXL CLEAR No. 09

ICE CUBE No. 14

VÍZTISZTA fejek / clear heads:
1

2

puha/soft
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3

4

5

6

7

8

9 10
kemény/hard

nyomdák, nyomdafej
stampers, stamper head

formakártyák, lehúzók
shape cards, scrapers

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

piros / red:
1

2

3

4

5

6

7

puha/soft

8

9 10

kemény/hard

Fehér / white:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

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

Shape cards

You can stamp the designs of Moyra stamping
plates to smaller or to certain shapes with the
help of these cards. They are easy to use. Apply
nail polish on the chosen design, scrape the excess. Place the shape card on the plate, then press
the stamper onto the plate through the shape
card. It will only pick up the uncovered part of
the design. We strongly recommend to use softer
heads when stamping with shape cards.
No. 05

kemény/hard

A Moyra nyomdalemezek mintáit kisebbre és
meghatározott formára nyomdázhatod ezen kártyák
segítségével! Válaszd ki a mintát a lemezről, fesd
be körömlakkal, majd szokás szerint húzd le a felesleget. Gyorsan helyezd a formakártyát a lemezre
úgy, hogy csak a kívánt rész legyen látható.
A formakártyán keresztül nyomdázva a mintának
csak ezt a részét veszi fel a nyomda, és ez kerül
majd a körömre. Tipp: formakártyával való nyomdázáshoz puhább nyomdafejet ajánlunk!
No. 04

puha/soft

FORMAKÁRTYÁK

Fehér / white:
1

2

3

4

5

6

7

8

puha/soft

9 10
kemény/hard

lehúzók / Scrapers

rózsaszín / pink:
1

2

3

4

NEW

5

6

7

puha/soft

Pótfejek / Replacement heads
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.

8

9 10
kemény/hard

Mini No. 01
No. 01

No. 03

No. 05

No. 06
NEW

No. 03

Softer and more sticky than the originals, the No. 03 reNatúr / clear:
placement head is recommended for our No. 02 and No. 03
Stampers. It is the perfect choice for stamping with shape
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cards or white polishes. The sticky surface of the soft head
puha/soft
kemény/hard
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.
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No. 02

NEW

No. 07

No. 08

No. 09
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No. 10

No. 11

Mini No. 02

˝
kiegészítok
accessories
WONDER WHEEL NYOMDAFEJ TISZTÍTÓ HENGER TARTÓBAN, PÓTHENGER

˝
kiegészítok
accessories
NEW

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.

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.

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.

NEW

rózsaszín/rose

Folyékony bőrvédő

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

Liquid tape

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

Nyomdalemez-tisztító
folyadék 100 ml
Plate Cleaner 100 ml

fehér/white

Moyra mágnes
“Cat eye” mágnes effekt létrehozásához szükséges eszköz.
A mágnes különböző oldalainak használata más és más
rajzolatot eredményez.
Moyra magnet
Tool needed to create magnetic “Cat eye” effect.
Using the different sides of the magnet is resulting
different designs.

No. 01
NEW

No. 02

Mini LED lámpa
NEW

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

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.

MINI NYOMDALEMEZTARTÓ

Szép és praktikus tartó, maximum 20 minilemez tárolására
alkalmas.

MINI Stamping plate
holder

Keep your Moyra mini plates
together and organized, you can
store 20 mini plates at most.
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pink/pink
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nyomdafej tisztító 100 ml
stamper head
cleaner 100 ml

worldwide
WEBshop:
www.moyrastamping.com

Youtube:
Moyra Colour Vision

Facebook:
www.facebook.com/moyra.eu

INSTAGRAM:
instagram.com/moyra_nailpolish_and_stamping/

online courses and
nail art tutorials/
online tanfolyamok és
körömdíszítő videók:
www.nailstamping.com

PINTEREST:
https://hu.pinterest.com/moyra_official/

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

hungary

Moyra Műköröm Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 3.
Tel.: +36-1-219-5534

Webshop:
www.moyra.hu
Tel.: +36-70-342-0749

Nagykereskedés / Wholesale store:
Benevia Kft. 2040 Budaörs, Kereskedők útja 7.
Tel./Fax: +36-23-783-668
E-mail: info@benevia.hu, export@benevia.hu

FACEBOOK CSOPORT:
Moyra körömmánia

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.

