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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
Um pente de cauda e uma escova
Uma presilha de cabelo
Um espelho
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Para aplicar as extensões rápida 
e facilmente, você irá precisar de:



• Aprenda a como abrir e fechar os clipes : para abri-
los, coloque os polegares em ambos os lados do 
clipe e pressione no meio do clipe. Para fechá-los, 
pressione as laterais.

• Abra todas as extensões à sua frente, ordenadas por 
tamanho, com cada clipe na posição aberta.

• Divida o seu cabelo num lado usando o pente de cau-
da.

• Pegue numa pequena extensão e abra o clipe. 

• Pratique colocando-a ou removendo-a.

COMECE A PRATICAR



PREPARE O SEU CABELO

As extensões de cabelo Tic Tac devem ser fixadas em linhas, desde a 
nuca do pescoço até ao topo da cabeça. As extensões pequenas, com
um único clipe são fixadas próximo das têmporas.

Levante todo o cabelo acima 
da linha e encaixe-o no topo da 
sua cabeça com uma presilha 
de cabelo grande.

1

Se tem um cabelo fino, escove 
um pouco as raízes com movi-
mentos contrários ao normal e 
deite um pouco de laca nos cli-
pes.

2

De forma cuidadosa desemba-
race os seus cabelos e, usando 
o pente, separe-os com uma 
divisão horizontal que percorre 
a o comprimento total do seu 
couro cabeludo (de uma orelha 
a outra, em forma de um U).
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APLIQUE AS EXTENSÕES DE CABELO TIC TAC

Pegue na maior extensão, com os 
clipes na posição aberta.1

Coloque o clipe no centro da seção 
inferior da divisão de cabelo.2

Mova a sua mão até ao próximo 
clipe, enquanto mantêm o clipe 
no lugar com a outra mão para 
evitar que se mova.

3

Certifique-se de que a extensão 
está bem colocada e de forma 
reta e fixe o segundo clipe. An-
exe os outros clipes.

4

Certifique-se de que a exten-
são está colocada perto do 
couro cabeludo, movendo os 
seus dedos ao longo do topo. 
Se precisar, abra os clipes que 
não foram colocados de forma 
apropriada e fixe-os de novo.
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SUGESTÃO SOBRE COMO ANEXAR UM PACK
COM 7 EXTENSÕES

Trama com 4 cm de 
largura

Trama com 2 cm de 
largura

Solte o cabelo e faça uma segunda divisão aci-
ma das extensões que você aplicou. E assim
por diante...

6

Escove suavemente o seu cabelo para ajudar
as extensões a misturarem-se com o seu cabelo 
natural.
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Trama com 2 cm de 
largura

Trama com 6 cm de 
largura

Trama com 8 cm de 
largura



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


