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MANUAL DE USO
Cuidar não é maquiar. Cuidar dos cabelos está muito mais além do que higieniza-los e estilizá-los. O
cuidado está relacionado com hidratação, nutrição e reposição de nutrientes básicos. Para um mega
“divasso”, se liga nas dicas!
1 – Qual a higienização adequada para “divar” com minhas madeixas?
 Os cabelos devem ser lavados com a mesma frequência que você costumava lavar anteriormente, ou
seja, sempre que necessário, sempre que estiver sujo. Isto dependerá do PH do seu próprio cabelo,
sempre respeitando as mesmas questões de antes: Sempre que possível trocar o shampoo, utilizando
shampoos e condicionadores de preferência sem sal e nunca deixar de ao menos secar os fios. Nunca
deixe os cabelos molhados e também nunca utilize calor excessivo nos casos em que o mega hair for
aplicado com colas quentes, como é o caso de queratina.
2 – Com que frequência devo fazer hidratações?


As hidratações dos fios deverão ser feitas de forma regular, ou seja, mensal ou quinzenal,
principalmente se os alongamentos forem bem compridos, a fim de evitar embaraçamentos,
proporcionando maciez e brilho nos cabelos.

3 – Devo usa o condicionador com frequência?


Sim, todas as vezes que usar o shampoo deve-se usar o condicionador. Esse pode ser usado
normalmente, no comprimento e nas pontas, para hidratar e dar mais eminência aos cachos. Use
produtos específicos para cabelo virgens liso ou ondulados devem ser o seu queridinho. O
condicionador é o responsável por fechar as cutículas que foram abertas pelo shampoo.

4 – Posso dormir com meus cabelos lisos ou ondulados molhados?


Esse péssimo hábito pode danificar o seu mega hair, seja qual for, além de prejudicar também os seus
cabelos. Depois de lavar os fios, retire bem a umidade com a toalha e só durma se as madeixas
estiverem totalmente secas.Se quiser, pode usar secar os fios com um difusor, mas fique atenta para
não comprometer a qualidade do seu alongamento. Respeite a distância de 15 cm para não derreter a
cola de queratina (se essa for a sua técnica) e tenha muita cautela se quiser usar chapinha

5 – Devo ter atenção ao tempo de manutenção do meu MEGA HAIR?


Sim, para manter seu cabelo integro e saudável, deve-se consultar sua cabeleireira para saber o tempo
de manutenção ideal para seu tipo de cabelo, É tentador ficar com os cabelos longos, mas faça a
manutenção do seu mega hair no tempo certo, para evitar problemas. Com exceção do alongamento
feito com as presilhas, que você mesma pode colocar em casa. Procure um bom profissional para
colocar as extensões e faça o retoque a cada quarenta e cinco dias. Assim, seus cabelos não correm o
risco de ficarem frágeis e quebradiços.

6 – Produtos com álcool pode?


Uma das principais dicas de como cuidar do mega hair cacheado é tentar evitar ao máximo o
ressecamento. Shampoos e outros produtos que possuem álcool na composição aceleram o efeito seco
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e sem vida nas madeixas. Essa substância também remove o brilho das mechas, então evite utilizar
cosméticos que contenham o álcool na fórmula.

7 – Penteados com muita tração ou erroneamente pode danificar o meu mega?


Sim, você terá problemas sérios. Uma dica para quem quer manter o mega hair intacto é evitar ao
máximo os penteados de alta tração. Rabos de cavalo e coques muito apertados podem danificar as
extensões, puxando-as da raiz e correndo o risco de causar a queda ou alopecia. Portanto, procure fazer
penteados mais frouxos na raiz, como tranças e modelos mais simples, presos apenas com grampos.

8 – Qual o tipo de pente devo utilizar nos meus cabelos?


Na hora de pentear seus cabelos, opte por escovas raquetes de cerdas flexiveis e redondas, sem pontas,
essas são as mais apropriadas para poder pentear os cabelos com mega hair na raiz, sem enroscar as
cerdas das escovas nas ligações entre o cabelo natural e o cabelo do alongamento. Isto também ajudará
muito a evitar o embaraçamentos do cabelo. Essa escolha faz toda diferença para ter os cabelos
saudáveis e com aquele balanço de dar inveja. Além de evitar aqueles embaraços constantes. Dividir os
fios em sessões também é uma ótima alternativa para o mega hair. Essa atitude bem simples vai
garantir que cada parte receba a atenção necessária para ser desembaraçada, sem fazer com que as
extensões caiam.

9 – Existe particularidade para lavar o meu mega?


Sim, para que seu mega hair fique ainda mais bonito e bem cuidado, use shampoo neutro e água fria ou
morna na lavagem. Essa temperatura não vai influenciar para evitar o ressecamento. E na hora de
aplicar os tratamentos, escolha produtos específicos para cabelos mega hair. Você também deve
montar um cronograma com as máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução. Assim, você trata
tanto os seus fios naturais quanto o mega hair.

10 – Posso alisar ou fazer progressiva os meus cabelos?


Não recomendamos. Porém os fios são virgens e naturais. Dessa forma, você tem a liberdade de fazer o
que quiser com o fio, desde que, procure o profissional especializado, faça o teste de mechas e acima
de tudo devolva os nutrientes que você tirou!

11 – Posso fazer escova e/ou chapinha no meu cabelo com frequência?


Tudo em excesso é nocivo, lembre-se sempre disso! Sempre proteja os fios com produtos adequados a
ação térmica!

12 – Penteação/escovação diária é recomendável?
Sim. ABSOLUTAMENTE SIM! Nunca deixe de pentear os seus cabelos e, principalmente os cabelos do
alongamento. Utilize pente ou escova própria, com cerdas largas ou mesmo com os dedos, para evitar
os nós que este pode causar perda de fios os rompimento na estrutura capilar. Existem escovas
apropriadas para poder pentear os cabelos com mega hair na raiz, sem enroscar as cerdas das escovas
nas ligações entre o cabelo natural e o cabelo do alongamento. Você deverá comprar uma escova
adequada se tiver usando alongamentos, isto também ajudará muito a evitar o embaraçamentos do
cabelo.
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13 – O que fazer para melhorar a textura do fio ou até mesmo diminuir ou cessar o embaraçamento?
A Reposição de nutrientes, vitaminas, aminoácidos, se faz através de produtos próprios para esta
finalidade e, de preferência em salões de beleza. Neste caso, a recomendação é que se faça
mensalmente ou no máximo a cada 45 dias, mantendo desta forma a beleza dos fios do alongamento.
Isto também evita quebra dos fios, essa reposição se faz necessária até mesmo para aumentar a vida
útil dos alongamentos. Além destes cuidados mencionados acima, também podemos falar de alguns
cuidados básicos para evitar os transtornos mais frequentes que são os famosos nós que se formam nos
cabelos, bem conhecidos por quem utiliza mega hair.





14 – Como evitar nós no meu mega hair?
Você deve saber que nunca deverá dormir com os cabelos molhados e, assim que perceber um nó se
formando, deverá marcar um horário no salão para poder desembolar o cabelo, evitando desta forma
que o nó aumente e que fique complicado para tirar. Muitas vezes, é necessário retirar algumas mechas
do cabelo e recolocá-las porque os nós estão tão contorcidos que fica difícil desfazê-los. Então, é
melhor evitar e, ao primeiro sinal, correr ao salão para desfazer o nozinho. Lembrando que os nós
podem aparecer mesmo no primeiro mês de uso do alongamento.

Uma dica importante, CABELOS EMBARAÇANDO não quer dizer que seja cabelo ruim ou que não seja
humano, 94% dos casos de embaraçamento é culpa própria, falta de cuidado ou na maioria das vezes
INTIMIDADE COM SEU NOVO CABELOS. Afinal, o cabelo é novo, diferente do seu, diferente dos que já usou
por que cada cabelo é um cabelo, cada cabelo tem a sua necessidade, sua particularidade e não se pode
generalizar os cuidados, CADA CABELO SE CUIDA DE UM JEITO.
Uso esse produto a vida toda e nunca aconteceu isso?
Normal, cada cabelo é cada cabelo, e deve ser tratado de uma forma, ou você acha que a mesma
necessidade de um é do outro?
Também é importante lembrar que, as manutenções dos mega hair devem ser seguidas à risca. Nunca se
deve ficar mais tempo com o alongamento na cabeça, daquele que é estipulado já no início, pois, o único
problema que pode aparecer não são apenas os nós, mas o abafamento do cabelo por longo período de
tempo, podem ocasionar outros problemas: Imagine um tufo de cabelo, abafado por meses e este, muitas
vezes pode estar molhado. O tufo de cabelo pode mofar, apodrecer, causar inclusive fungos. Claro que
estamos falando aqui de falta de higiene entre outras coisas, mas é importante saber que, os cuidados
básicos devem ser seguidos para quem deseja ter cabelos bonitos e saudáveis, afinal, ninguém quer ter um
cabelo assim, estou certa?

