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Escove suavemente as extensões de cabelo.

Lave com água morna e champô suave longitudinalmente (de um lado ao 
outro), com um movimento descendente.

Usar um condicionador é recomendado para manter as extensões macias 
e brilhantes.
Enxaguar com água morna.
Seque delicadamente sem esfregar ou torcer.

Deixe as extensões secar ao ar. Se usar um secador de cabelo, seque a uma 
temperatura baixa.

Escove o cabelo delicadamente com uma escova de pelos macios ou uma 
escova especificamente desenhada para extensões de cabelo.

Conserve as extensões de forma plana para evitar a formação de nós.

EXTENSÕES DE CABELO NATURAL 
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• Lave as suas extensões a cada quarta ou quinta vez que as usar.
• Amarre as suas extensões num rabo-de-cavalo ou trança antes de 

nadar ou fazer exercício.
• Não faça descoloração nas extensões.

COMO CUIDAR DAS SUAS EXTENSÕES



As suas extensões de cabelo de queratina
Um ferro da extensão do cabelo 
Uma embalagem de escudos de cabelo 
Duas proteções de dedos 
Um pente de cauda
Algumas presilhas de cabelo 
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Para aplicar as extensões rápida 
e facilmente, você irá precisar de:



Antes de aplicar as ex-
tensões de cabelo, sug-
erimos que peça ao seu 
cabeleireiro para afunilar 
o seu cabelo para dar 
um visual mais natural às 
suas extensões.

PREPARE O SEU CABELO

Desembarace cuidadosamente 
o seu cabelo e usando um 
pente de cauda, separe-o fa-
zendo uma divisão horizontal 
que percorre o comprimento 
total do seu couro cabeludo 
(de uma orelha a outra, na for-
ma de um U). Você irá começar 
a aplicar a primeira linha de ex-
tensões a 2,5 cm da nuca do 
seu pescoço.

1

Levante todo o cabelo acima 
da linha e prenda-o na sua ca-
beça com uma presilha de 
cabelo grande.

2

Comece por lavar o seu ca-
belo com champô de limpeza 
profunda para pré-extensão ou 
pré-permanente para remover 
todos os vestígios de silicone, 
produtos químicos, etc. de 
produtos para o cabelo. Seque 
cuidadosamente o seu cabelo.

3

DICA
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APLIQUE AS EXTENSÕES DE CABELO DE QUERATINA

Pegue numa pequena 
quantidade de cabelo us-
ando um pente de cauda. 
Puxe a mecha através do 
escudo de cabelo.

1

Coloque o escudo sobre a 
divisão horizontal que você 
fez anteriormente e fixe-o 
com uma presilha da exten-
são do cabelo.

2

Coloque a junção da extensão 
(na ponta da extensão) debaixo 
da mecha de cabelo.

3



Role a parte derretida entre os 
seus dedos para unir o cabelo.

Quando o ferro da extensão 
estiver quente, junte o seu ca-
belo à extensão aquecendo a 
junção (a aproximadamente 
1cm do couro cabeludo.)

4

5

Como posso ter a certeza de que a extensão foi aplicada correta-
mente? 
Se a extensão tiver sido aplicada corretamente, você será capaz de a 
rodar de forma total. 
Não deve lavar o cabelo até 24 horas após a aplicação das extensões.

DICA



Se tiver dúvidas ou precisar de mais informação,
envie um e-mail ao nosso departamento de Serviço ao Cliente:

Serviço ao Cliente

contact@1001extensions.com.pt


