
ÚLTIMAS TENDÊNCIAS EM

Mega Hair e
Próteses
Capilares
 



A Queda de Cabelo é um assunto

delicado, principalmente entre  as

mulheres . Para muitas, a perda de

cabelo acarreta problemas de

autoestima, e é capaz de desencadear

dificuldades de aceitação na

sociedade 

A Organização Mundial da Saúde

(OMS) alerta: aproximadamente

metade da população feminina sofrerá

com algum grau desta disfunção

capilar até os 50 anos de idade. Ao

redor do mundo, cerca de 10% das

mulheres jovens (numa faixa etária de

20 a 30 anos) já são acometidas pela

Queda de Cabelo e, no Brasil, estas

pessoas totalizam uma média de 42

milhões de cidadãos, de acordo com a

Sociedade Brasileira para Estudo do

Cabelo (SBEC).



Diante destas estatísticas de números elevados, é

hora de saber tudo sobre a Queda de Cabelo.

Conheça as principais causas e tratamentos para

este mal inconveniente, e fique por dentro das

medidas mais efetivas para prevenção da queda

demasiada de cabelo durante qualquer fase da

vida.

 

Muitas mulheres em todo o mundo enfrentam ou vão

enfrentar a Queda de Cabelo. Esse problema, que

afeta a vida das mulheres em todos os aspectos,

desde a auto-estima até o convívio social, pode ter

uma melhora significativa. Nós temos 2 opções uma

imediata que e o uso de uma prótese capilar ou

utilizando medicamentos com uma boa eficácia.

Mas muitas pessoas principalmente as mulheres

querem resultados imediatos por isso surgiu no

mercado as próteses capilar e os mega Hair

adesivo, são métodos de implantes capilar

instantâneos e sem dor, em menos de 30 minutos vc

já resolve seu problema, trazendo de volta a

motivação e sua alto estima.



 

Mega hair fita adesiva Com efeito

bastante natural.

 O mega hair com fita adesiva não causa

danos nos fios pois as mechas artificiais

ficam presas no cabelo natural graças à

uma cola adesiva que não é prejudicial

aos fios.Esse tipo de aplique pode durar

até 3 meses, dependendo da frequência

da lavagem do cabelo. 

 

Sua aplicação respeita o alinhamento

natural dos fios originais. Essa técnica é

a mas indicada por dermatologista e

tricologista de todo mundo, considerada

a técnica mas saudável, rápida e

higiênica esta ganhando o mercado a

mas de 10 anos e tem surgido efeitos

fabulosos chegando muito próximo da

naturalidade.



 V ISAGISTA  E  TERAPEUTA  CAP I LAR  APA IXONADA PELA  ÁREA  DE
BELEZA ,  LUC IANA  DESDE  CR IANÇA JÁ  SE  INTERESSOU PELOS
CU IDADOS CAP I LAR .  COMEÇOU SEU  SALÃO NA  CASA DOS PA IS ,  E
COM MU ITA  DETERMINAÇÃO CORREU ATRÁS  DOS SEUS  OBJET IVOS.
 
  COM O TEMPO,  ELA  SE  APA IXONOU COM O MEGA HA IR ,  E  V IU
AQUI LO COMO UMA GRANDE  OPORTUN IDADE ,  SENDO ASS IM ,  FEZ
D IVERSAS  V IAGENS ,  PARA  CH INA ,  IND IA ,  EUA ,  E  MU I TOS  OUTROS
LUGARES  EM BUSCA DO MELHOR MÉTODO DE  ALONGAMENTO
CAP I LAR .   FORAM ANOS DE  ESTUDOS E  PESQU ISAS  PARA  CHEGAR  EM
SEU MA IOR  OBJET IVO:   A JUDAR  PESSOAS QUE  SOFREM COM A  PERCA
CAP I LAR

Conheça Luciana
Oliveira

 
Clique e conheça

Minhas Redes Sociais

https://web.facebook.com/Lucianaoliveirabighair/
https://www.instagram.com/lucianaoliveirabighair/
https://www.youtube.com/channel/UCVZdylJkGvf3hMNoQbfyI8Q

