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Extensões de cabelo
100% NATURAL
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Distribuidor oficial HAIRIA

O s si tes 1001 extens ions foram fundados 
há mais  de 4 anos e  desde então 

tornaram-se os l íderes europeus em vendas 
on- l ine de extensões 100% natura is .  Os 
nossos s i tes  garantem extensões natura is 
da melhor  qua l idade ao melhor  preço.

O 1001extens ions é  agora o d is t r ibu idor 
o f ic ia l  da marca Ha i r ia  em mais  de 12 
pa íses por  todo o mundo.  Com base em 
vár ios  anos de exper iênc ia  na área das 
extensões de cabe lo,  a  Ha i r ia  o ferece 
produtos de a l ta  qua l idade com cabe lo 
Remy da Índ ia  e  do Bras i l .

O seu processo de co loração exc lus ivo 
permi te  que as extensões se misturem 
per fe i tamente para um aspeto e  mov imento 
natura l .

A Hai r ia   fo i  fundada por  pro f iss iona is 
de cabe le i re i ro  e  da moda.  Do is  anos 

de t raba lho foram usados para cr ia r 
a  marca,  permi t indo- lhe o ferecer  um 
est i lo  que segue as ú l t imas tendênc ias 
e  usa cabe lo humano de a l ta  qua l idade 
ao melhor  preço.

Agora d is t r ibu ída em mais  de 20 pa íses 
por  todo o mundo,  a  Ha i r ia  tornou-
se uma marca de re ferênc ia  para 
prof iss iona is  de cabe le i re i ro .

1001Extensions
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Técnica

Queratina Anilhas Adesivas Tissagem Tic Tac

Preço A pArtir de 0,30€/Mecha A pArtir de 0,30€/Mecha A pArtir de 1,60€/traMa A pArtir de 52€/costura A pArtir de 29€/conjunto

Qualidade Cabelo 100% natural 
Da Índia

Cabelo 100% natural 
Da Índia

Cabelo 100% natural 
Da Índia

Cabelo 100% natural 
Do Brasil

Cabelo 100% natural 
Da Índia

Tipo Liso ou ondulado Liso ou ondulado Liso Liso ou ondulado Liso ou ondulado

Comprimento 46cm/50cm/56cm 41cm/46cm/56cm/61cm 41cm/46cm/50cm/56cm/61cm 46cm/50cm/56cm/61cm/66cm 41cm/46cm/50cm/56cm

Cor

Peso De 0,5g a 0,6g/Mecha De 0,4g a 0,7g/Mecha De 1,5g a 3,5g/Trama 100g/Costura De 70g a 120g/Pack

Duração da utilização 4 a 6 meses 4 a 6 meses 4 a 6 meses 
(com fita adesiva de substituição) 4 a 6 meses 4 a 6 meses

Tempo de aplicação 1 a 2 horas 
para 100 mechas

Menos de 1 hora 
para 100 mechas

Menos de 1 hora 
para 20 tramas

1 a 2 horas 
para cada costura

Menos de 5 minutos 
para um pack
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Queratina
Uso de longa duração

Rápido e fácil de colocar e retirar

Anilhas

#1 #8

#27

#1B #12

#613

#2

#16 #60

#4

#24 #33

#1 #8

#27

#1B #12

#613

#2

#16 #60

#4

#24 #33

Comprimento: 46Cm/50Cm/56Cm

tipo Liso ou onduLAdo

durAÇÃo de uso 4 A 6 meses

Comprimento: 
41Cm/46Cm/56Cm/61Cm

tipo Liso ou onduLAdo

durAÇÃo de uso 4 A 6 meses

Comprimento: 
41Cm/46Cm/50Cm/56Cm/61Cm

tipo Liso 

durAÇÃo de uso 4 A 6 meses
(Com FitAs AdesiVAs de suBstituiÇÃo)

Preço de vendA recomendAdo

Até 5€ / mecha aplicada

Preço de vendA recomendAdo 

Até 5€ / trama aplicada

Preço

A partir de 0,30€ / mecha

Preço

A partir de 0,30€ / mecha 

Preço

A partir de 1,60€ / trama 

tutoriAL de VÍdeo 
www.hairia.com/application 

tutoriAL de VÍdeo 
www.hairia.com/application 

tutoriAL de VÍdeo  
www.hairia.com/application 

0.5G A 0.6G / meChA 
(Em packs de 100 mechas)

tempo de ApLiCAÇÃo:  
1 A 2 horAs pArA 100 meChAs

0.4G A 0.7G / meChA  
(Em packs de 100 mechas)

tempo de ApLiCAÇÃo: 
menos de 1 horA pArA 100 meChAs

1.5G A 3.5G / trAmA
 (Em packs de 20 tramas)

tempo de ApLiCAÇÃo: 
menos de 1 horA pArA 20 trAmAs

#1 #24#1B #27#2

#33

#4

#613

Tissagem
Comprimento:  
46Cm/50Cm/56Cm/61Cm/66Cm

tipo Liso ou onduLAdo

Preço

A partir de 52€ / costura

durAÇÃo de uso 4 A 6 meses

100G / CosturA

tempo de ApLiCAÇÃo: 
1 A 2 horAs

#1 #1B #2 #4 #12 #16

Adesivas
Ligação invisível/Aplicação rápida

Segurança extra-forte

novo !

Preço de vendA recomendAdo

Até 5€ / mecha aplicada

Preço de vendA recomendAdo

Até 300€ / costura
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Tic Tac
Comprimento:  
41Cm/46Cm/50Cm/56Cm

tipo Liso ou onduLAdo

durAÇÃo de uso 4 A 6 meses

Preço

A partir de 29€ / pack

#1 #8

#27

#1B #12

#613

#2

#16 #60

#4

#24 #33 tutoriAL de VÍdeo  
www.hairia.com/application

Acessórios

Conta profissional
Ofertas especiais durante todo o ano: 
Vales de desconto, ofertas, experimentação de novos produtos

Aplicação em menos de 5 minutos

A partir de 26€

Kit de aplicação para 
extensões de Queratina
(1 ferro de junção de queratina 

+ 1 removedor de junções 
+ 10 escudos para o cabelo)

A partir de 11€

Alicate para 
extensões de anilhas

A partir de 7€

Solventes
(para extensões de queratina 

ou adesivas)
Entre em contacto com nosso 

departamento de vendas

Por e-mail: contact@1001extensions.com.pt

No nosso site: www.1001extensions.com.pt 
na seção Contas Profissionais.

70G A 120G / pACK

tempo de ApLiCAÇÃo:  
menos de 5 minutos pArA 1 pACK

Anel de cores grátis 
oferecido

com cada nova conta

Demorará apenas 2 minutos  para criar 
a sua conta no site1001extensions.com.pt, 

no separador “Área Profissional”.

 
O processo é rápido e fácil, não iremos pedir-
lhe nenhum documento e os descontos irão 

ser aplicados automaticamente 
às suas compras.

Para qualquer encomenda de mais de 1000€,
por favor, contacte o nosso departamento 

de vendas.

Encomendas entre 170€ e 270€ = 10%

Encomendas entre 271€ e 370€ = 15%

Encomendas entre 371€ e 500€ = 20%

Encomendas entre 501€ e 1000€ = 25%

Descontos adaptados 
às suas necessidades

Preço de vendA recomendAdo

Até 300€ / pack
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Preços grossistas para profissionais 
Preço até 5X menor do que noutras lojas.

EXTENSÕES DE ANILHAS (PACK DE 100 MECHAS)
Cabelo liso Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Comprimento Peso

250 a 500€

41cm 40g 39,90 € 29,93 € 
46cm 50g 44,90 € 33,68 € 
56cm 60g 54,90 € 41,18 € 
61cm 70g 69,90 € 52,43 € 

Cabelo ondulado

50cm 50g 54,90 € 41,18 €

EXTENSÕES DE QUERATINA (PACK DE 100 MECHAS)
Cabelo liso Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Comprimento Peso

300 a 600€

46cm 50g 39,90 € 29,93 € 
50cm 50g 49,90 € 37,43 € 
56cm 60g 54,90 € 41,18 € 

Cabelo ondulado  
50cm 50g 44,90 € 33,68 €

EXTENSÕES ADESIVAS (PACK DE 20 TRAMAS)
Cabelo liso Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Comprimento Peso

300 a 600€

41cm 30g 44,90 € 33,68 € 

46cm 40g 49,90 € 37,43 € 
50cm 50g 54,90 € 41,18 € 
56cm 60g 59,90 € 44,93 € 
61cm 70g 74,90 € 56,18 € 

ACESSÓRIOS
Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Kit de aplicação para extensões de Queratina 34,90 € 26,18 € 60 € 
Alicate para anilhas 14,90 € 11,18 € 20 € 

Removedor de junções de queratina 9,90 € 7,43 € 15 € 
Removedor de adesivos 9,90 € 7,43 € 15 € 
20 tiras de substituição 9,90 € 7,43 € 25 € 

TISSAGEM (LARGURA 150 CM)
Cabelo liso Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Comprimento Peso

150 a 300€

46cm/150cm 100g 69,90 € 52,43 € 
50cm/150cm 100g 74,90 € 56,18 € 
56cm/150cm 100g 79,90 € 59,93 € 
61cm/150cm 100g 84,90 € 63,68 € 
66cm/150cm 100g 89,90 € 67,43 € 

Cabelo ondulado
Comprimento Peso
46cm/150cm 100g 69,90 € 52,43 € 
50cm/150cm 100g 74,90 € 56,18 € 
56cm/150cm 100g 79,90 € 59,93 € 
61cm/150cm 100g 84,90 € 63,68 € 
66cm/150cm 100g 89,90 € 67,43 € 

EXTENSÕES TIC TAC (PACK DE 7 TRAMAS)
Cabelo liso Preço 25% menos para contas pro. Preço de venda recomendado

Comprimento Peso

50 a 150€

38cm 70g 39,90 € 29,93 € 
46cm 70g 44,90 € 33,68 € 
50cm 70g 49,90 € 37,43 € 
56cm 80g 54,90 € 41,18 € 

Cabelo ondulado
Comprimento Peso

50cm 70g 49,90 € 37,43 €
Cabelo liso - Volume Extra

Comprimento Peso
38cm 120g 54,80 € 41,10 € 
46cm 120g 64,80 € 48,60 € 
50cm 120g 74,80 € 56,10 € 
56cm 120g 84,80 € 63,60 € 



RETALHISTA HAIRIA

CHECKOUT SEGUROGARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO

CABELO 100% NATURAL
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