Oi lindona,
tudo bem com você?
Essa receita caseira que eu vou te ensinar é
maravilhosa e vai te ajudar a recuperar os fios e ao
mesmo tempo ela estimula o crescimento acelerado dos
cabelos.
Porém vale a pena ressaltar,
como expliquei nessa
série de videos, não é
apenas uma receita
caseira que vai salvar o
seu cabelo.
Para você ter o cabelo
dos sonhos, você
precisa de uma nova
rotina de cuidados focada
no que seu cabelo realmente

está precisando.
Deixe eu te dar um exemplo, muitas vezes você acha
que seu cabelo não cresce, mas na verdade ele quebra
muito e é por isso que você não percebe os fios
crescendo.
Sendo assim, você têm que mudar vários hábitos que
você comete todos os dias que detonam seus fios,
fazendo eles quebrar em demasia.
Além disso, esses hábitos errados prejudicam o
crescimento saudável dos seus cabelos, e é por isso que
você não têm ainda o cabelo que sempre sonhou.
Deixa eu te dar outro exemplo, provavelmente você use
muita chapinha ou secador, estou certa?
Eles tiram a umidade do cabelo, deixando seus fios
super ressecados, quebradiços e danificados.
Se o seu cabelo tiver química é pior ainda, pois ele
detona de vez a fibra capilar, afinal de contas ela está
frágil, e nessa situação o calor é um inimigo numero 1
dos seus fios.
Não estou dizendo que você não possa utilizar secador
ou chapinha, porém têm que saber o jeito certo de usar,
entendeu?

Bom, no programa cabelos de Rainha em 30 dias darei
um passo a passo completo, dia após dia de tudo que
você deve fazer para ter o cabelo que sempre sonhou.
Os hábitos que você deve mudar, os produtos certos que
você deve usar, as receitas caseiras que mais me deram
resultados nesses quase 3 anos de testes e muito, muito
mais.
Basta seguir o roteiro que eu fiz, bem explicadinho, um
passo a passo, bem simples e fácil, para você adicionar
na sua rotina, mesmo que você não tenha muito tempo
para cuidar dos seus cabelos.
Pense, eu hoje tenho uma vida super corrida, trabalho
fora, viajo direto, cuido da minha filha (Maju) e ainda
gravo videos para o Youtube.
Mesmo assim eu consigo ter um cabelo bonito, isso por
que eu desenvolvi um método eficaz que deixa meu
cabelo bonito sem precisar gastar muito tempo.
E outra, têm receita caseira que age no cabelo até
quando você está dormindo…Perfeito não?
No final do processo, desses 30 dias do programa, com
certeza seu cabelo será outro.
Se você não está acreditando, teste essa receita caseira
abaixo e veja 1% de tudo que você vai aprender nesse
programa.

Receita Caseira Poderosa Milenar
É indicado fazer a cada 15 dias.
Produtos
necessários

- 1 Folha de Babosa;
- 1 Gelatina incolor;
- Uma colher de máscara com foco em
crescimento, pois elas podem ser aplicadas
na raiz.

Exemplos de máscara:
Você pode usar Máscara Crece Pelo Boé ou Cresce
Cabelo da Forever Liss.
Pode ser outra, basta analisar o rotulo e ver se o
fabricante indica passar na raiz.

Como fazer
Dilua uma colher de gelatina incolor em 50ml de água
quente.

Espere esfriar e adicione a gosma de uma folha de
babosa.
Pode remover a gosma da folha usando uma colher.
Depois misture junto uma colher (sopa) de máscara.
Lave os cabelos apenas com shampoo e aplique a
mistura nos cabelos úmidos da raiz as pontas.
Deixe agir por 30 minutos, enxague apenas com água e
condicione.
Depois seque o cabelo com o jato frio do secador.
Pronto, seu cabelo com certeza estará muito mais forte,
bonito e os nutrientes da babosa já começaram
estimular o seu bulbo capilar para o crescimento mais
saudável dos fios.

Por que essa receita é tão boa?
O tratamento com babosa é usado a muitos anos,
segundo os povos milenares, as índias e até nossas
avós é o segredos dos cabelos sempre fortes e
brilhantes.
A Babosa também é conhecida como Aloe Vera, e
possui Vitamina A, B1, B2, B3 e B6, 10 minerais e 20

aminoácidos. Portanto você vai estar tratando
profundamente seus cabelos usando a BABOSA.
Essa receita ajuda a evitar a queda, definindo cachos,
hidratando os fios e dando muito viço e brilho
A gelatina é rica em colagens que encorpa os fios e
recupera os fios danificados.
Bom, se você estiver interessada em entrar na próxima
turma do cabelos de rainha em 30 dias, as vagas serão
abertas na próxima terça feira as 8:00 da manhã.
IMPORTANTE: Como atualmente juntando todas as
minhas redes sociais, são mais de 3.000.000 seguidoras
acredito que as vagas para o curso acabarão
rapidamente.
Na última turma elas acabaram no primeiro dia.
Então se você realmente estiver interessada não deixe
para última hora, pois você pode acabar ficando de fora.
Talvez essa seja a última turma, pois agora com o
nascimento da minha filha as horas vagas que tenho
quero me dedicar a ela e sempre que abro uma nova
turma isso me consome muito tempo.
Então, na terça feira as 8:00 vou enviar um email com o
título, “Vagas Abertas”.

Nesse email vou explicar com detalhes tudo que você
deve fazer para se inscrever no programa.
Seja rápida!
Quero ver você no final dos 30 dias com o cabelo que
sempre sonhou, e como uma das mais de 3.242 alunas
me agradecendo pelo resultado final.
Então é isso lindona.
Espero que você esteja na próxima turma e muito
obrigada por participar dessa semana comigo.

Um grande beijo, fique com Deus.
E até a próxima.
Julia Doorman
Cabelos de Rainha

