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As mulheres adoram mudar, um dos principais itens que
estão propício à mudanças são os cabelos femininos. 
Porém nem sempre é possível conseguir o resultado
desejado. Seja porque o cabelo não tem volume suficiente ou 
tamanho suficiente. Por isso foi criado o mega hair. Se você
tem curiosidade para saber quais os 5 melhores
 mega hair que não agridem o cabelo é preciso ficar atento
as dicas. 
Para saber tudo sobre os 5 melhores mega hair que não
agridem o cabelo.

 
 



 
Existem vários tipos de mega hair que podem ser utilizados. 
Esse mercado acabou crescendo bastante visando melhorar
a cada dia a qualidade dos seus produtos.
 
Cada tipo específico age de uma forma nas madeixas, e,
deixar os cabelos saudáveis é o desejo de todas as mulheres. 
De nada adianta um cabelo longo sem que possa manter a
saúde os seus fios naturais.
 
Para entender melhor sobre esse mundo dos cabelos longos
e volumosos, vamos falos sobre os 5 melhores mega hair que
não agridem o cabelo.

 



1- COLA DE QUERATINA
 

Essa é uma das primeira técnica utilizadas se tornando um
dos mais populares. 
O efeito dessa técnica é bastante realista, pois são aplicados
pequenas quantidades
 de cabelos artificiais coladas aos cabelos naturais.
O ponto positivo é que o resultado fica bastante natural
 e o negativo é que se o profissional que for realizar o
procedimento 
não for qualificado o suficiente, esse acumulo de cola pode
começar a incomodar, ficando bastante volumoso na raiz.
 
 
Importante também realizar uma manutenção de no máximo
3 meses, pois nesse período a cola irá começar a aparecer. 
 

 

Vídeo
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2 – MICRO LINK
 

Nessa técnica ou invés de utilizar a
cola, são utilizados anéis metálicos
que prendem os fios artificiais aos
naturais. 
Por não utilizar nenhum produto
químico é que agride menos os
fios, sendo de fácil aplicação e
retirada.



3 – PONTO
AMERICANO

 
A técnica da tela costurada é super indicada para

quem possui os cabelos mais curtos. 
Isso porque esse aplique é colocado e costurado

bem na rais dos fios, dando um efeito super naturar
e imperceptível.

Além disso esse mega pode receber o calor da
pranchinha e do babyliss, o que não ocorre nas

queratina ou na micro link. 
Sendo esses motivos por enquadrar esse mega

como  um dos melhores mega hair que não
agridem o cabelo.

 

 

Vídeo



4- Tic-Tac
PODEMOS DESCREVER ESSE

ALONGAMENTO COMO O MAIS INOCENTE
DE TODOS QUANTO AO QUESITO DE

AGREDIR O CABELO.
 O MEGA HAIR DE TIC-TAC É

PRATICAMENTE UM ACESSÓRIO QUE PODE
SER COLOCADO E RETIRADO NA HORA QUE

A DONA QUISER.
 

DE SIMPLES APLICAÇÃO, BASTA SEPARAR
UMA PARTE DO CABELO E INSERIR O MEGA

QUE FICA PRESO COM TIC-TAC.
NÃO AGRIDE DE FORMA ALGUMA Q PODE

SER FACILMENTE RETIRADO



5- NÓ ITALIANO
 

O Mega Hair Nó Italiano é uma forma de extensão de
cabelos que realça a beleza das mulheres, elevando

assim a autoestima.
 O Nó Italiano utiliza lastex na amarração e por isso
não agride os fios dos cabelos. Nesse artigo vamos
esclarecer várias dúvidas sobre este tipo de mega

hair.
Para alongar e dar volume aos cabelos, as

brasileiras utilizam o mega hair como a melhor
alternativa para extensões de cabelos.

 Dentre muitas técnicas, o Mega Hair Nó Italiano vem
sendo muito utilizado porque confere um aspecto

mais natural as madeixas.

Vídeo
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Nesses 18 anos que estou no mercado tenho muito a agradecer
a Deus e família, que sempre estiveram comigo e incentivaram
e deram apoio para eu ir enganjar neste universo do mega hair.
 
Hoje na minha cidade e região sou referência no que faço,
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