
1. Separe uma pequena mecha de cabelo no alto 
da cabeça (região central).

1. Divida o cabelo já 
desembaraçado em 
4 quadrantes com 
prendedores 
não-metálicos.

2. Proteja os ombros 
com uma toalha e 
coloque as luvas.

3. Inicie pelo 
quadrante 1. Separe 
o cabelo em mechas 
finas. A partir daí 
comece a contar o 
tempo de ação 
conforme o Teste de 
Mecha. Iniciando 
pela nuca, espalhe o 
Creme HairLife Cacho & Natural com as costas do 
pente. Penteie levemente com um pente de dentes 
finos a partir da raiz até a metade do cabelo. Evite 
encostar o produto no couro cabeludo.

4. Após aplicar o 
Creme HairLife Cacho 
& Natural em todas as 
mechas do quadrante 
1, passe para os 
quadrantes seguintes, 
repetindo o mesmo 
procedimento.

5. Volte ao quadrante 
1 e, com auxílio do 
pente, traga o Creme 
HairLife Cacho & 
Natural da raiz às 
pontas da mecha. Se 
necessário, complete 
com mais produto.

Antes de seguir para a 
próxima mecha, use os 
dedos para puxar o 
Creme HairLife Cacho & 
Natural aplicado da raiz 
às pontas, para se 
certificar que está bem 
distribuído.

IMPORTANTE: Após 
aplicar o Creme 
HairLife Cacho & 
Natural, não prenda 
com presilhas. Deixe 
as mechas soltas, pois 
as presilhas marcam e 
quebram os fios.

4. Penteie a mecha e verifique a cada 5 minutos 
se a mecha está se tornando mais maleável e 
alongada.

5. Após observar o tempo necessário, enxágue 
com bastante água. 

6. Em seguida, aplique o Neutralizante HairLife 
na mecha e deixe agir por 15 minutos.

7. Lave novamente. Verifique se há reações 
adversas (cabelos quebradiços ou elásticos, por 
exemplo). Se isto ocorrer, não aplique no restante 
dos cabelos.

3. Comece a contar o tempo de ação a partir 
desse momento de acordo com a Tabela de 
Tempo Médio de Ação abaixo:

2. Aplique o Creme Alisante HairLife Cacho & 
Natural nesta mecha. Penteie e aguarde no 
máximo 35 minutos.

O Teste de Mecha é importantíssimo, pois ele 
avaliará o tempo necessário para que o produto 

faça efeito, além de verificar o grau de 
resistência dos fios, indicando se os cabelos 

estão em boas condições.Antes de aplicar HairLife, observe na tabela abaixo se seus cabelos se 
enquadram nestas condições e respeite a pausa para aplicação.

15 dias antes ou depois

TIPOS DE CABELO PAUSA PARA APLICAÇÃO

Tinturas progressivas

• Descoloridos;
• Transformados com Henê; Henna; 
Hidróxido de Sódio; Magnésio; Guanidina 
ou Cálcio;
• Tratados por métodos físicos sem 
controle de temperatura. Ex: pente quente.

Após 6 meses, aparando todo o 
cabelo com o antigo tratamento.

Após 6 meses, aparando 
mensalmente as pontas. Aplicar 
HairLife apenas na parte crescida.

Coloridos/Tingidos

Obs: não use o produto se seus cabelos 
estiverem com coloração a partir do 6.0 
(Louro Escuro) ou com água oxigenada 
de 30 ou 40 volumes, ou que tenham 
feito uso de pó descolorante.

Retoque da Raiz: o intervalo de tempo entre a aplicação e o Retoque depende do crescimento dos 
cabelos. Em média, após 60 dias da aplicação, deve-se fazer o Retoque aplicando o Creme HairLife 
Cacho & Natural só na raiz (parte do cabelo crescida neste período), conforme o tempo observado no 
Teste de Mecha, sem puxar até as pontas e sem utilizar os bigoudis. Para evitar que isso aconteça 
acidentalmente, proteja as pontas com um creme. Para isso recomendamos o Creme de Tratamento 
Novex Repositor de Massa.
Após retirar todo o Creme HairLife Cacho & Natural em água corrente, absorva o excesso de água com 
uma toalha, aplique o Neutralizante HairLife e deixe agir por 15 minutos. Enxágue com água 
abundante e aplique um shampoo. Indicamos o Shampoo SempreBella Ração Humana Capilar.

Retoque dos Cachos: após 60 dias do Retoque da Raiz, você deve fazer o retoque do seu 
encacheamento. Siga o passo-a-passo completo do HairLife Cacho & Natural.

Veja o tempo de ação ideal
para o seu cabelo

TIPOS DE
CABELO

TEMPO MÉDIO
DE AÇÃO

Fino

Médio

Grosso

De 5 a 20 minutos

De 15 a 25 minutos

De 20 a 35 minutos

Importante: a Tabela de Tempo de Ação 
é apenas uma orientação. Observe o 
Teste de Mecha para saber o tempo exato 
e o resultado do produto. Nunca exceda 
o tempo máximo de 35 minutos.

Se após o Teste de Mecha os 
cabelos ficarem quebradiços ou 

elásticos é porque não se encontram 
em condições para a transformação. 

Neste caso, o ideal é fazer 
hidratações até os cabelos 

recuperarem suas condições 
normais. Só depois faça um novo 

Teste de Mecha.

ATENÇÃO
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6. Passado o tempo de ação observado no Teste 
de Mecha, retire 70% do Creme HairLife Cacho & 
Natural em água corrente, deixando um pouco do 
produto no cabelo, para ficar com o aspecto de 
uma loção.

8. Após este período, enxágue com água em 
abundância, sem retirar os bigoudis, até que o 
cabelo esteja completamente sem o Creme 
HairLife Cacho & Natural.

10. Após este tempo, desenrole os bigoudis e 
aplique o restante do Neutralizante HairLife 
dando atenção especial às pontas e ao couro 
cabeludo. Aguarde mais 5 minutos, enxágue com 
água abundante e lave com shampoo, indicamos 
o Shampoo SempreBella Ração Humana Capilar. 
Após lavar os cabelos, recomendamos o uso do 
Creme de Tratamento Novex Repositor de Massa. 
Deixe agir por 3 minutos. Enxágue e finalize 
como de costume.

7. Começando pela parte 
da frente, enrole todo o 
cabelo com os bigoudis, 
respeitando até 2 cm da 
raiz do cabelo. Coloque 1 
papel de pontas entre o 
bigoudi e cada parte da 
mecha do cabelo. Esse processo deve durar no 
máximo 40 minutos. Encerrado o enrolamento de 
todas as mechas, aguarde 15 minutos.
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Atenção: Para cabelos já encacheados usar o Passo-a-Passo do Retoque.
Se precisar, peça ajuda a uma amiga para facilitar a aplicação. Para cabelos longos ou 
com muito volume, recomendamos a utilização de 2 ou mais embalagens.

Para o encacheamento você vai precisar de:
• Bigoudis;
• Papel de pontas: papel especial para encacheamento que você vai encontrar na mesma loja onde 
comprar os bigoudis.
Escolha os bigoudis conforme sua preferência. O tamanho do cacho será determinado pela largura dos 
bigoudis. Por exemplo: para cachos mais "estreitos", divida os cabelos em mechas bem finas e use bigoudis 
igualmente finos. Nunca aperte os bigoudis demais na hora de enrolar. Isso pode danificar a raiz dos cabelos.

HairLife sempre se preocupou em garantir que você transforme seus cabelos de maneira 
fácil, eficiente e segura. Por isso preparamos um Guia de Aplicação muito prático, que ilustra 
o passo-a-passo da aplicação com imagens claras e descreve os procedimentos de maneira 
bem simples. Agora ter cabelos naturalmente bonitos ficou muito mais fácil.  

Ficou mais fácil se transformar 

Antes de começar a aplicação1

Precauções2

Teste de Mecha3 Cacho & Natural
Passo-a-Passo para cabelos não encacheados

4

Retoque5

Guia de Aplicação
HairLife é o sistema de transformação que satisfaz seu desejo de 
alisar, relaxar ou encachear os cabelos. Basta seguir atentamente 

o Passo-a-Passo para atingir o resultado com toda segurança.

O Neutralizante HairLife tem a função de 
interromper a ação do Creme HairLife 
Cacho & Natural e fixar a forma que você 
deseja para seus cabelos. Com cuidado, 
utilize uma toalha para retirar o excesso de 
água e aplique parte do Neutralizante 
HairLife, bigoudi por bigoudi, aguardando 
10 minutos para a ação do produto.

9. AGORA UMA PARTE MUITO IMPORTANTE:

• Siga as instruções de uso.
• Não utilizar materiais metálicos. Use tigela, pente e pincel de plástico, louça ou cerâmica.
• Contém sais de ácido tioglicólico.
• Manter fora do alcance de crianças.
• Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado.
• Este preparado somente deve ser usado para o fim a que se destina, sendo PERIGOSO para
qualquer outro uso.
• Contém amônia e Peróxido de Hidrogênio.
• Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediata e
abundantemente com água e PROCURAR UM MÉDICO.
• Usar luvas adequadas.
• Para uso externo – não ingerir.
• Após o uso do produto mantenha a embalagem fechada.
• Faça o teste de mecha antes de utilizar o produto.
• O uso indevido deste produto pode causar danos ao couro cabeludo e ao organismo em geral. 
Proteger contornos e orelhas com um creme para a pele.
• Não se recomenda o uso deste produto por gestantes ou crianças.
• Durante o tempo de ação do produto não use toucas ou qualquer equipamento que 
proporcione calor.
• Limpar imediatamente com uma toalha de papel ou algodão úmido, caso o produto escorra.
• Lavar as toalhas antes de reutilizá-las.

Preto FACA

Peça: Guia interna do cartucho HairLife Cacho & Natural
Diretor de Arte:  Ricardo Monteiro


