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/aplique Vibralite e Flexilite:
1) Escove delicadamente a peruca para desembaraçar os cabelos e vire a peruca do lado
contrário, de modo que os cabelos fiquem para dentro e a touca para fora.
2) Adicione 1 colher de xampu e 1 colher de condicionador em uma bacia com água fresca –
NUNCA USE ÁGUA QUENTE – e deixe de molho por 5 a 10 minutos.
3) Agitar delicadamente sem esfregar
4) Enxágüe em água corrente (água fria) e vire a peruca em sua posição normal.
5) Seque delicadamente com uma toalha para tirar o excesso de água, sem esfregar.
6) Pendure sua peruca e deixe-a secar em temperatura ambiente. Não pentear ou escovar sua
peruca enquanto estiver molhada.
7) Quando estiver completamente seca, simplesmente penteie sua peruca no estilo desejado,
seja com escova, pente ou com a ajuda de seus dedos.
NUNCA USE SECADOR DE CABELO OU OUTRO EQUIPAMENTO DE CALOR
NÃO PENTEAR OU ESCOVAR ENQUANTO ESTIVER MOLHADA.

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.
Cuidado: Ao abrir o forno, microondas ou qualquer equipamento de calor, pois o vapor quente
pode danificar as fibras sintéticas. É altamente recomendável não expor sua peruca ao calor
excessivo.
Produtos Indicados:
• Gabor Kit (Próprio para cabelos sintéticos)
• Xampu Johnson baby
• Condicionador Pantene creme para pentear

