Guia para orientar você a escolher sua peruca:
Como posso escolher o estilo certo?
Siga este link para um gráfico que irá lhe ajudar a determinar o formato de rosto que mais se
assemelha com você e os estilos que lhe serão mais apropriados
Formatos dos Rostos:

Oval – muitas escolhas
Como o próprio nome indica, o rosto oval é mais comprido do que largo, com a mandíbula mais
estreita do que as maçãs do rosto. Como o rosto oval não tem áreas salientes e é bem
proporcional, esse formato de rosto se ajusta bem a praticamente qualquer penteado,
comprimento ou textura.

Redondo – evitar largura
O rosto redondo tem o contorno do couro cabeludo largo e volume abaixo das maçãs do rosto.
A cliente pode estar acima do peso e seu pescoço pode parecer curto. Um estilo geométrico ou
linear parece ser o mais indicado. Adicionar altura e mechas longas nas laterais para fazer as
bochechas parecerem mais finas. Laterais e nuca devem ter um penteado baixo, junto à pele
da cabeça.

Diamante – reduzir a largura nas laterais
O rosto em forma de diamante tem queixo e testa estreitos, enquanto as maçãs do rosto são
largas. Esse formato de rosto precisa de laterais estreitas e volume no queixo. Bobs são muito
adequados. Evitar altura no topo ou volume nas laterais. Usar franja para cobrir a testa estreita.

Coração – adicionar volume no queixo
O rosto em forma de coração é caracterizado por testa ampla e queixo mais estreito. Trazer
algum cabelo para a testa para disfarçar a sua largura. Manter o cabelo perto da pele da
cabeça na altura dos olhos, mas o deixe um pouco cheio ao redor da mandíbula, assim como
abaixo e na frente dos lóbulos das orelhas.

Pêra – Adicionar volume acima da linha da mandíbula
O rosto em forma de pêra é caracterizado por testa pequena ou estreita e linha da mandíbula
em forma de bolsa. Pentear o cabelo para adicionar largura no nível dos olhos através da coroa
da cabeça. Pentear o cabelo o ajeitando junto à cabeça nas laterais e na nuca.

Quadrado - adicionar suavidade
O rosto quadrado tem estrutura de ossos longos e estreitos. Uma forma facial quadrada
geralmente tem pescoço longo e fino. Usar uma franja ou meia-franja em toda a testa, criando
ondas suaves ou caracóis nas áreas da coroa ou da nuca. Isso ajuda a criar a ilusão de um
formato oval.

COR:
Já tendo escolhido um estilo que me agradou, como faço para escolher a cor que mais
vai combinar comigo?
As cores de cabelo são basicamente divididas em tons quentes e tons frios. A chave é
encontrar o tom da cor apropriado para sua pele. A menos que você esteja procurando uma
peruca para causar um efeito dramático e divertido, você vai querer ter cuidado ao fazer
mudanças muito acentuadas no nível de luz do seu cabelo. Se você é uma loira clara natural,
provavelmente não vai querer, de repente, mudar seu cabelo para uma cor escura. O mesmo
se aplica a um grande clareamento intensivo no cabelo. Geralmente é melhor permanecer com
a cor de seu cabelo relativamente semelhante à natural.
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