Dicas de como usar e cuidar da sua peruca ou aplique

Como Vestir sua peruca:
1) Segure sua peruca pela frente e delicadamente agite-a para separar os cabelos e realçar o
estilo do corte.
2) Escove seu cabelo tirando-o do rosto. Se seus cabelos forem longos, use grampos para
prendê-los e mantê-los fora de seu rosto, prenda os cabelos para trás nas laterais e para cima
na região da nuca.
3) Segure sua peruca pelos lados, com a etiqueta virada para trás e posicione-a encima de sua
linha frontal de cabelos deslizando-a para trás.
4) Ajuste a peruca conforme a necessidade para que a frente da peruca fique sobre sua linha
frontal de cabelos.
5) Use as abas laterais (“suíça”) para centralizar a peruca em sua cabeça.
6) Caso sinta a peruca muito apertada ou frouxa demais, use as tiras de velcro da parte de trás
regulando-as para um ajuste mais confortável.
7) Uma vez colocada no lugar, penteie sua peruca no estilo e volume desejado.

Como lavar sua Peruca ou Aplique Tru2life:
1. Antes de lavar pentei suavemente a peruca ou aplique, com pente largo. Assim você
desembaraça e remove nós e emaranhados.
2. Coloque uma tampa cheia de Shampoo Johnson’s Baby em um recipiente com água fria.
Com a mão, misture o xampu na água, mergulhe a peruca/aplique a mexendo delicadamente
para cima e para baixo. Deixe de molho por 5 minutos, após enxague bem, removendo todo
resíduo de xampu, repita o mesmo procedimento com o creme para pentear Pantene.
3. Com uma toalha macia remova o excesso de água, apertando a peruca/aplique suavemente.
4. Balance a peruca/aplique levemente e a coloque sobre um suporte Hair U Wear®. Mexa nos
fios delicadamente para desembaraçá-los, repita a lavagem a cada sete (7) dias. Nos
modelos de fios longos é necessário, após a lavagem, passar a o pente fino e a chapinha
na graduação recomendada, para reparar os fios, assim o fio ativado com o calor fica
com a mesma aparência de novo.
5. As perucas/apliques confeccionadas com a mais nova fibra Tru2life suportam temperatura
de até 180°Celsius, (ou seja de morno para quente ou graduação 1 a 2 de alguns
aparelhos), acima desta temperatura os fios queimam
Para fazer cachos com babyliss ou chapinha, é nescessário aplicar na mecha spray fixador
antes e após feito o cacho prendê-lo ainda quente com clip até esfriar, só depois desenrole o
cacho.
Nunca use rolos ou secador quando a peruca estiver em uso.
6. FIQUE ATENTO A GRADUÇÃO DA TEMPERATURA DO SEU APARELHO, NÃO USE
ACIMA DE 180°C

7. O produto não deve ser submetido ao contato com agentes alcalinos, ácidos, solventes
alifáticos ou aromáticos ou produtos abrasivos de limpeza; evitar o uso do produto quando
manuseio de Microondas, forno de qualquer espécie.
8. O produto deve ser limpo regularmente, em períodos não superiores a sete (7) dias de
intervalo.
9. Poderá ocorrer variação natural da coloração do produto, devido à impregnação de agentes
particulados oriundos de fuligem de combustão e outros, de agentes líquidos vaporizados em
atmosferas contaminadas, chuva ácida, assim como a própria ação de intempéries. Estes
fatores ocasionam variações inevitáveis na pigmentação e na cadeia polimérica dos aditivos
aplicados.
Aproveite as vantagens da fibra Tru2life e modele sua peruca no estilo que quiser!!!!!!
OBS. Nos modelos com fios longos, é possível que as pontas fiquem com nós ou frizz,
mas seguindo as instruções com o uso da chapinha você recupera totalmente o fio.,
procure contactar nossa loja em caso de dúvidas.
Produtos recomendados:


Kit Gabor (shampoo, leave-in e spray)



Shampoo: Johnson’s Baby



Condicionador: Creme para Pentear Pantene

Como pentear sua peruca:
1) Não tente colocar cada fio de cabelo perfeitamente no lugar, pois isso pode fazer com que
sua peruca perca a naturalidade.
2) Use escovas e pentes especiais para perucas, pois eles tornam mais fácil o ato de pentear e
podem estender a vida útil de sua peruca.
3) Se o estilo da peruca escolhido ofereça flexibilidade, divirta-se experimentando algum look
diferente! Não fique receosa em usar mousse ou gel de cabelo na tentativa de conseguir um
estilo diferenciado.

