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Muito além de barba, cabelo e bigode
Já passou o tempo em que os ho-

mens não expressavam tanta preocu-
pação com a saúde, com a qualidade 
de vida e, principalmente, com a apa-
rência. Na procura de um emprego, 
para encontrar um relacionamento e 
para si mesmo. É muito importante 
estar bem consigo mesmo, com sua 
saúde e com a vida.

Mas não é de hoje que os homens 
estão preocupados a cuidar do corpo. 
Mais que uma questão de vaidade, 
é também uma questão de higiene. 
Cuidar da higiene é cuidar e garantir 
um aspecto saudável que vai refl etir 
em todo o organismo. Por isso os ho-
mens estão cada vez mais exigentes e 
preocupados.

CUIDADOS ESPECIAIS
Quando se fala em transpiração, 

é preciso ter atenção. As axilas são 
partes do corpo masculino que são 
sensíveis e devem ser bem tratadas. 
Quando a transpiração é excessiva, 
ela causa odores indesejáveis, além 
de irritação e desconforto. Você deve 
seguir os seguintes passos:

|Lavar o local com sabonete neu-
tro;

|Enxugar bem as axilas após o 
banho com uma toalha limpa;

|Utilizar desodorante dermatolo-

DE OLHO NO ESPELHO
 A vaidade masculina está em alta e o mercado está muito aquecido. Os homens 
conseguiram vencer o preconceito e hoje lidam muito melhor com a autoima-
gem. Trata-se de um consumidor que já não se contenta em apenas cortar o 
cabelo, tingir os grisalhos e fazer a barba. A oferta de serviços e produtos inclui 
itens antes inimagináveis para este universo: depilação dos pelos corporais, da 
barba, tratamentos estéticos e, inclusive, procedimentos médicos, como a aplica-
ção de toxina botulínica (Botox), laser e preenchimentos faciais. Muitos homens 
usam protetor solar e alguns já utilizam a maquiagem para camuflar olheiras e 
marcas de acne, diariamente. O preconceito que algumas pessoas tinham com 
a vaidade masculina também está diminuindo. A maior parte da sociedade já 
consegue entender que cuidar melhor da própria aparência não precisa ser 
exclusividade do mundo feminino. Os homens também têm necessidade e 
precisam de cuidados especiais, melhorando a autoestima e o seu bem-estar.
Shampoos, cremes, hidratantes, produtos pré e pós-barba, perfumes, desodo-
rantes, filtro solar, cremes depiladores e até maquiagens são alguns exemplos 
de itens fabricados especialmente para o homens.
Além disso, tratamentos oferecidos para mulheres, como limpeza de pele, 
peeling, depilação, drenagem linfática, esfoliação, massagens, cuidado com as 
unhas e vários outros serviços também estão se adaptando ao público masculino.

gicamente testado e aprovado;
|Passar desodorante que possua, 

na fórmula, hidratante.
Além da higiene com as axilas, os 

homens precisam ter cuidados espe-
ciais com a pele, com os cabelos e com 
a saúde em geral. O homem precisa 
cuidar também da alimentação, pois 
é preciso proteger o organismo por 
meio de uma alimentação equilibrada 
em vitaminas, nutrientes, proteínas 
e carboidratos, já que eles fazem tão 
bem para a pele quanto para todo o 
corpo e para a mente.

NA PELE
Os especialistas recomendam 

alguns cuidados especiais com rela-
ção à pele masculina. Com relação à 
higiene:

|Sempre lavar o rosto com água 
morna para fria, pois assim não esti-
mula as células sebáceas;

| Usar sabonetes ou géis de lim-
peza específi cos indicados por der-
matologistas.

Proteção e hidratação:
| Aplicar todos os dias em todo o 

rosto o protetor solar específi co para 
o seu tipo de pele;

| À noite, após o banho, aplicar no 
rosto hidratante específi co para o seu 
tipo de pele.

Cada vez mais de olho na moda
O público masculino está cada vez 

mais antenado quando o assunto é 
moda. Tem proposta de moda di-
ferente para vários estilos e gostos, 
e você certamente vai conseguir 
adaptar uma dessas tendências ao 
seu vestuário! Entre as principais 
tendências de moda masculina para 
2019, pode se preparar para ver: 
bolsa transversal e pochete no peito, 
bermuda jeans larga, meia na canela, 
jaquetas largas e peças oversized!

Entre as tendências de moda mas-
culina para 2019, a pochete é certa-
mente uma das mais controversas. 
Bombando (relativamente) desde 
2017, a pochete agora ganha um ar 

ainda mais streetwear, e passou 
a ser usada no peito em vez da 
cintura. A pochete de couro 
também proporciona um visual 
bem interessante! Ela pode ser 
usada inclusive para trás do 
corpo, como uma mochila, em 
vez de ser usada na frente – se 
você não quiser ousar muito.

Listras grossas ou uma 
lista somente na lateral da 
calça, moletom cinza claro, 
jaquetas largonas, tudo isso 
promete fazer a cabeça dos 
homens que adoram estar 
de acordo com as tendên-
cias da moda.


