
MANUAL DE USO

Mantenha a garrafa entre 2 e 3 polegadas 
da região de aplicação em um ângulo de 45 
graus. Você pode ajustar a inclinação para 
aumentar ou diminuir a quantidade que sai 
da garrafa. Aplique até que o couro 
cabeludo não seja visível. 

Modele seu cabelo suavemente com a 
palma da sua mão entre cada aplicação 
para dispersar as Fibras Hairatin. Você 
também pode usar um pente ou uma 
escova para estilizar as áreas em que 
aplicou o produto. 

TOPO DA CABEÇA:  Usando um espelho 
de parede atrás de você, use um espelho 
pequeno na sua frente para conseguir ver 
a área do topo da cabeça com o reflexo do 
espelho de parede. Ou inverta o processo 
para se ver no espelho de parede usando o 
espelho pequeno como reflexo.

ÁREA FRONTAL:  Coloque o Otimizador 
Hairatin logo abaixo da linha do cabelo e 
mantenha-o ali durante a aplicação para 
prevenir que o produto caia sobre sua pele.
Aplique o Spray HAIRATIN para se 
proteger do suor, do vento e da chuva. 

PARA REMOVER: 
Qualquer shampoo removerá as Fibras 
Hairatin. Se as fibras caírem na sua mão, 
simplesmente lave-as com água. Se 
caírem sobre sua roupa, simplesmente 
chacoalhe-as, estas não deixam manchas. 

ERROS MAIS FREQUENTES:

Erro 1: A Pressa
Se você está usando o produto pela 
primeira vez, faça-o lentamente e agite 
suavemente a garrafa para que a 
quantidade mínima de fibras caia sobre o 
seu cabelo. Em seguida continue 
aplicando o produto pouco a pouco. 
Erro 2: Cabelo Parece “Sujo” 
Não aplique muito e lembre-se de 
dispersar o produto removendo o 
excesso e ajudando as fibras a unir-se 
ao cabelo. 

Erro 3: Cabelo está muito curto e/ou fino 
Seu cabelo deve estar com no mínimo uma 
polegada de comprimento para que Hairatin 
faça efeito. Se seu cabelo é 
excessivamente fino, sugerimos que aplique 
menos produto pouco a pouco. Não se 
preocupe se um pouco do produto cair no 
seu couro cabeludo, este não poderá ser 
visto. Não use em áreas completamente 
calvas, já que as Fibras Hairatin foram 
desenvolvidas para aderir-se ao cabelo 
existente. 

ADVERTÊNCIA 
Apenas para uso 
externo. Mantenha-o 
fora do alcance das 
crianças. Se por 
acaso entrar em 
contato com os 
olhos, apenas lave 
com água. 
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