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Visual renovado para o calor
No verão, existem vários fatores 

que podem deixar o cabelo resse-
cado e sem vida: o sol em excesso, 
o sal do mar, o cloro da piscina... e 
a lista continua! Por mais divertida 
que seja a temporada mais quente 
do ano, quem quer manter as ma-
deixas saudáveis precisa ter alguns 
cuidados extras com os fios. Da 
hidratação à proteção, veja cinco 
dicas infalíveis! 

1. Um bom hábito que você pode 
adquirir a cada mudança de estação 
é fazer uma visita ao salão para dar 
uma aparadinha nas pontas. As-
sim, antes de submeter os fi os aos 
fatores de ressecamento inevitáveis 
do verão, você elimina as pontas 
duplas que já existem, evitando que 
essas abram mais ainda e possam 
até quebrar. Além disso, você pode 
aproveitar o agendamento para 
fazer uma cauterização ou até uma 
hidratação profunda, para blindar 
ainda mais os fi os. 

2. Durante o verão, vale trocar o 
seu shampoo normal por um mais 
hidratante! Que tal montar uma 
nécessaire com uma linha comple-
ta enriquecida com filtro solar? 
Condicionador, máscara, creme de 
pentear e óleo capilar são indispen-
sáveis para manter os fi os saudáveis 
e protegidos dos raios solares.

EVITE FIOS DESBOTADOS
O verão das altas temperaturas e dos corpos bronzeados pode ser um vilão 
para as madeixas se os cabelos não receberem cuidado durante a temporada 
ensolarada. Um dos problemas mais frequentes com os fios durante a estação 
é o clareamento indesejado, deixando os loiros amarelados; ruivos com tons 
de laranja aberto e castanhos avermelhados e queimados de sol. Esse efeito 
acontece porque a radiação ultravioleta degenera a cutícula,deixando-as 
mais sensíveis, sem brilho, resistência e cor, principalmente se forem tingidas, 
processo que já deixa os fios mais sensíveis do que os naturais.
O sol pode contribuir para a perda da cor dos fios e deixá-los mais claros do 
que o normal. 
FILTRO SOLAR CAPILAR AJUDA A PROTEGER OS FIOS
O coringa contra a exposição de raios UV é o protetor solar, que além de prote-
ger a pele, deve ser usado nos cabelos em versão criada especialmente para 
as madeixas. O protetor para cabelos forma uma película que interrompe a 
penetração dos raios UV. Por isso que este tipo de filtro deve estar presente 
em produtos sem enxágue, que ficam no cabelo.
MAIS DICAS
|Enxágue os cabelos após sair do mar e da piscina. Este cuidado evita que o sal 
da água do mar e os produtos usados para o tratamento da água da piscina 
fiquem acumulados e causem danos aos fios.
|Mantenha os cabelos e o couro cabeludo sempre limpos. No verão, o suor, o 
calor e a umidade podem facilitar problemas como seborreia e caspa.
|Evite usar água quente para lavar os cabelos e deixe os fios soltos para que 
sequem naturalmente. Dê um tempo no secador: use somente quando for 
realmente necessário. Prender o cabelo ainda úmido pode arrebentar os fios 
e deixá-los opacos.
|Evite abusar de químicas nesta época do ano. No verão as agressões aos ca-
belos são maiores (vento, sol, água do mar, da piscina). Abusar de químicas 
coloca em risco a qualidade dos fios.
|O cabelo tingido é o mais prejudicado durante o verão. Com a ação do sol ele 
fica muito ressecado, sem brilho e com a cor desbotada. Se ao voltar da praia 
você pensou em ir direto ao cabeleireiro para retocar a cor ou então fazer isso 
em casa mesmo, desista.  O ideal 
é fazer uma hidratação intensiva 
antes da coloração.
Para fios tingidos ou descolori-
dos, as hidratações devem ser 
mais intensas. Faça uma hidra-
tação pelo menos uma vez por 
semana. Entre as hidratações, 
use ampolas (hidratação inten-
siva): elas são práticas e dão um 
bom resultado.

CURIOSIDADE
Neste dia 3 de novembro é co-
memorado o Dia do Cabeleireiro. 
Não há nada melhor do que sair 
do salão de beleza com aquele 
cabelo bastante arrumado, na úl-
tima moda e pronto para a festa, 
não é verdade? O cabeleireiro é 
o profissional responsável para 
que possa dar um trato no nosso 
visual. Mande um recadinho para 
o seu pela passagem da data.

3. Outra dica que promete manter 
a cutícula dos fi os bem seladinha - o 
que é ótimo para todas mas, espe-
cialmente, para aquelas que fazem 
algum tipo de química - é aplicar 
um pouco de creme de pentear antes 
de qualquer mergulho. Se você for 
fazer um passeio de barco, também 
pode apostar no truque, já que o 
vento salgado também resseca o 
cabelo. Além disso, vale lembrar de 
sempre enxaguar os fi os com água 
doce o mais rápido possível. 

4. Se os seus cabelos já estão mui-
to ressecados, você pode substituir 
o condicionador pela máscara em 
algumas lavagens, para turbinar a 
hidratação. Mas isso não impede de 
fazer um tratamento profundo uma 
vez por semana não, viu? 

5. Também dá para proteger 
os fi os do sol à moda antiga: com 
acessórios! Hoje em dia, os chapéus 
estão na moda e garantem deixar os 
seus looks de praia e piscina muito 
mais estilosos - a dica é preferir os 
chapéus de abas largas, que além 
de preservar o cabelo, também aju-
dam a evitar o câncer de pele em 
regiões sensíveis, como orelhas e 
couro cabeludo. Os lenços também 
são ótimos aliados: o truque para 
sair do óbvio é ser criativa com as 
amarrações!


