
Esqueça os relaxamentos, os alisamentos e as escovas progressivas (a chapinha 
também!). Cuide dos seus caracóis e os exiba por aí com muito orgulho
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dicas para 46
cachos lindos

beleza



Leia o rótulo e evite 
fórmulas com lauril 
sulfato de sódio, 
lauril sulfato de 
amônio e lauril éter 
sulfato de sódio, 
que são os tipos 
de sulfatos mais 
agressivos.  
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Sulfato na fórmula do xampu? Nem pensar! 
O uso de produtos inadequados dificulta a 
tarefa de cuidar das madeixas cacheadas. 
Essa substância de ação detergente remove a 
camada protetora natural das fibras capilares, 
abrindo suas cutículas – o que pode gerar o 
indesejado frizz e facilitar a quebra.  

Prefira xampus com 
higienizadores mais suaves. 
Bons exemplos: lauril 
glicosídeo, decil glucosídeo, 
lauril sulfosuccinato de 
sódio, lauril glutamato de 
sódio, lauroil sarcosinato 
e sodium cocoyl sulfate 
(derivado do óleo de coco).
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Os sulfatos não são 100% do 
mal. São eles, por exemplo, que 

conseguem eliminar o acúmulo de 
derivados do petróleo, óleos minerais, 
parafinas e silicones, presentes em 
diversos tipos de cosméticos capilares, 
e que apenas formam uma película 
sobre os fios, sem tratá-los. “Óleos 
vegetais e essenciais podem substituir 
esses componentes e, de fato, fazem 
bem, pois repõem os lipídios”, afirma 
Francisco Le Voci, dermatologista (RJ).
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“Não adianta passar o leave-in de 
maneira displicente, sem dar atenção 
a todas as mechas. Os cachos que não 

receberem o produto, por exemplo, 
não se formarão adequadamente”, 

sabrinah Giampá.

Leave-ins com fórmula que protege as 
madeixas do calor do secador são mais 
práticos, pois dispensam o uso de outro 
produto com essa função na sequência. 

Cada cacheado tem um 
leave-in para chamar 
de seu. Os de texturas 
leves são ideais para 
quem tem fios finos 
ou preferem os cachos 
mais volumosos, uma 
vez que não deixam  
as madeixas pesadas. 

Debaixo do chuveiro, 
desembarace os 
caracóis com os 
dedos. “Se for 
realmente necessário 
a ajuda de um 
acessório, opte por 
pentes de dentes 
largos ou uma 
escova tipo raquete, 
mas sempre com 
um creme para 
auxiliar”, alerta Wilson 
Eliodório, cabeleireiro 
que é referência 
quando se trata de  
fios cacheados (SP).

Uma máscara de tratamento rápida, que aja 
em até cinco minutos, substitui com êxito 
o condicionador em fios extremamente 
secos, por oferecer uma hidratação mais 
potente. Aplique-a de mecha em mecha 
e massageie para que penetre bem. 

“Mesmo sendo um produto para o 
corpo, testei nos meus cachos e aprovei o 
Sabonete Antisséptico, da Granado, com 
a função de xampu. Ele não tem sulfato e 
traz vários ingredientes hidratantes. Sua 
base é o óleo de palma (azeite de dendê), 

ótimo umectante e antioxidante”,  
sabrinah Giampá, cabeleireira da Garagem dos cachos (sP).

Cacheadas que sofrem com caspa 
podem usar xampus específicos para 

combatê-la, desde que sejam suaves. 
“Indico o Dercos Shampoo Anticaspa 

Cabelos Secos, da Vichy (R$ 59). Além 
disso, não dormir de cabelo molhado, não 

deixar resíduos na lavagem e secar bem  
o couro cabeludo são práticas que ajudam  

a enfrentar o problema” ensina Tiago Parente, 
hairstylist de cacheadas como Leandra Leal (RJ).

Durante o banho, massageie bem  
o couro cabeludo, usando apenas  
as pontas dos dedos e não as 
unhas. Isso garante que a raiz  
fique limpinha sem causar irritações.

Três vezes por semana é a frequência ideal de 
lavagens porque com o formato em espiral, a 
oleosidade natural da raiz demora mais para 
chegar às pontas. E maneire na temperatura 
da água porque a alta resseca ainda mais 
os cachos, que já são naturalmente secos. 
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A toalha felpuda, usada para 
enxugar o corpo, danifica a  

cutícula capilar, estimulando o frizz  
e dificultando a definição dos cachos. 
Prefira uma versão de microfibra, papel 
toalha ou mesmo uma camiseta de 
algodão antiga, amassando os fios de 
baixo para cima. Essa é a maneira mais 
saudável de secar os fios cacheados.

Outra possibilidade é acoplar  
um difusor ao secador, pois  

esse acessório distribui melhor o  
ar e mantém o formato original  
dos caracóis. Jogue todo o cabelo 
para um dos lados e coloque  
o acessório na ponta dos  
fios, fazendo movimentos  
de baixo para cima. Se quiser 
mais volume, as madeixas 
devem ser jogadas para frente.

Não tem tempo para secar 
e finalizar adequadamente? 

Para não sair com os fios molhados 
(e correr o risco de ficar com aquela 
juba sem definição), passe o leave-in 
e tire o excesso de umidade com 
uma toalha. Não mexa no cabelo 
até que seque completamente. 

Se o condicionador que você  
usa é muito emoliente, pode 

dispensar o uso de finalizadores. 
“Quanto menor a quantidade de 
produtos necessários na finalização, 
mais saudáveis crescerão  
os fios”, afirma Robson 
Trindade, cabeleireiro (SP). 

Prefira fronhas de cetim para o 
seu travesseiro. Elas não criam 

atrito com os cachos, ajudando a manter 
a forma, e afastam o surgimento do frizz.

Na hora de dormir, fazer um 
rabo de cavalo frouxo no topo da 

cabeça é uma ótima maneira de garantir 
que os cachos não percam a definição. 
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Para uma finalização perfeita, com 
cachos bonitos e modelados, recorra à 
técnica da fitagem: divida o cabelo recém-
lavado em mechas finas, como se fossem 

fitas. Estique uma a uma e, com os dedos, 
aplique um pouco de leave-in, “penteando” 
as mechas em direção às pontas. Antes  
de chegar ao final, puxe os fios para cima, 

no sentido da raiz, para formar os cachos.  
Deixe secar naturalmente ou use um difusor. 

“É possível substituir os géis 
industrializados pela versão de 
linhaça feita em casa. Junte 1 col. 
(sopa) de semente de linhaça 
com 200 ml de água e ferva por 
cinco minutos. Feito isso, coe a 
semente e coloque a mistura em 
um recipiente limpo, que deve 
ser conservado na geladeira por, 
no máximo, uma semana. Use 
depois do leave-in e modere na 
quantidade para que o cabelo 
não fique oleoso”, ensina Marina 
Marques, terapeuta capilar do 
Crystal Hair (RJ).

As donas de fios finos e cachos espaçados, quase 
ondulados, devem passar o leave-in logo após o banho, 
dando apenas uma “apertada” nas mechas molhadas 
com a toalha para tirar o excesso de água. Só depois 
seque e passe mousse ou gel para preservar o formato 
espiralado. Já as mulheres de cabelos crespos podem 
enxugar levemente os fios logo após sair do chuveiro  
e só então passar o leave-in, realizando o processo  
de fitagem. Finalize com um óleo nas pontas.

“A cada 10 dias, aplico uma 
máscara com manteiga de 

karité e arginina, da Tresemmé, 
que hidrata e fortalece os 

cachos. E, depois de lavar o 
cabelo, borrifo spray de brilho 
e deixo-o secar naturalmente, 

pois gosto de volume na 
medida certa”, Paula lima, cantora. 

No dia seguinte à lavagem, lance mão de um produto que umedeça os cachos  
para recuperar a sua forma, como o Frizz Ease Dream Curls, da John Frieda (R$ 52),  
e o Hydra Cachos Leite Umidificador, da Amend, (R$ 20). “Se quiser fazer o seu  
em casa, dilua um pouco de leave-in em 250 ml de água, coloque a mistura em um 
borrifador e aplique nos fios”, ensina Bárbara Giriotas, visagista do Floreal Salon (SP).
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“Quando estiver em um 
bad hair day e nada parecer 
funcionar, lembre-se de que 

seus cachos são perfeitos 
para sustentar um penteado 
bacana. Alguns grampos são 
suficientes para construir um 
meio preso despojado ou um 

coque”, aconselha Bárbara. 
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Fazer uma hidratação mais 
poderosa – com máscaras  
e ampolas potentes e 
outros aditivos, como  
óleos – semanalmente  
é fundamental. Aumente 
a periodicidade para duas 
vezes na semana se for 
dona de cachos mais 
fechados. Vale a pena 
também, uma vez por mês, 
investir em tratamentos 
profissionais no salão.

“Não tenho preconceito e experimento 
produtos desde os mais baratos até os 

mais caros. Acredito que o resultado tem 
muito a ver com o jeito de aplicá-los”, 

cinthya Rachel, atriz e autora de um blog, no qual conta sua 
rotina de cuidados com suas madeixas cacheadas. 27
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Compre o óleo puro em 
lojas de produtos naturais. 
“De preferência aqueles 
que não costumam ser 
contaminados e misturados 
com vaselina para render 
mais, entupindo os poros 
do couro cabeludo. Isso 
provoca queda, caspa e 
seborreia”, alerta Maurício 
Pupo, cosmetologista (SP). 

Pode passar óleo na raiz, 
sem medo. Chamada  

de umectação, a técnica nutre e 
devolve saúde aos fios. Com o cabelo 
seco e “sujo” (um ou dois dias após 

a lavagem), aplique o líquido no couro 
cabeludo e massageie, deixando-o 

escorrer também no comprimento. Deixe 
descansar a noite inteira e lave pela 

manhã. Os óleos de argan, amêndoas, 
abacate, pêssego, tamarindo  

e karité são boas opções.

“Em casa, a cada 15 dias, aplico 
nos fios uma mistura de creme 
hidratante com mel puro, que 

deixo por 20 minutos e enxáguo. 
Os cachos ficam supermacios”,  

cris Vianna, atriz.

Caracóis ásperos e quebradiços são  
sinais de porosidade – quando as cutículas 
abertas deixam escapar todos os nutrientes 
dos fios. Produtos ricos em proteínas e 
aminoácidos, como queratina, aminoácidos 
do trigo e da seda, ajudam a fechá-las. 

Antes de clarear as madeixas, saiba que  
o descolorante pode deformar os cachos.  
O ideal é que o cabeleireiro faça um teste 

prévio de mecha para detectar até que ponto 
do processo as ondinhas se mantêm intactas. 

Além de nutrirem a raiz, os óleos 
também podem ser adicionados  
à máscara hidratante, mas apenas 
na quantidade que você for usar 
no momento. Se misturar no 
pote todo, a fórmula pode sofrer 
alteração e interferir no resultado. 
Uma colher (sopa) de dexpantenol 
líquido, poderoso ativo emoliente e 
encontrado em farmácias e lojas de 
produtos naturais, é outra boa opção 
para turbinar a máscara, assim 
como manteiga de karité pura.
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“Fios compridos e repicados, 
com franja alongada, 

conferem uma imagem romântica  
e delicada”, aponta Bárbara Giriotas.
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Livrar-se do efeito da escova 
progressiva é perfeitamente possível, 

mas pede um pouco de paciência. Espere o 
cabelo natural crescer alguns centímetros 
e peça para o cabeleireiro fazer um corte 
moderno e charmoso. A alternativa mais 
radical é cortar toda a parte com química e 
recomeçar do zero – essa solução, geralmente, 
é adotada pelas donas de cabelos crespos, 
pois a diferença de textura é mais evidente.

“No período de transição, para lidar 
com as diferentes texturas que o 

cabelo assume, vale recorrer a um penteado 
preso, como o rabo de cavalo e a trança, 
turbantes e até lace wigs, um tipo de peruca 
feita fio a fio em uma tela posicionada na 
cabeça da cliente”, sugere Sabrinah Giampá.

Cortar o cabelo de dois em dois 
meses, mesmo que seja para tirar um 

centímetro, facilita o processo de transição. 
“Assim, os fios novos nascem com mais 
força e saúde”, garante Fernando Fernandes, 
cabeleireiro especializado em crespos (SP).

Se você não estiver suportando a  
textura mista, raspar a cabeça é uma 

solução radical, mas muito comum nesse  
tipo de caso. A grande vantagem é ter  
um cabelo novo em folha para recomeçar.

Xampus antirresíduos 
ajudam a tirar a química da 

progressiva dos fios. Recorra a eles, no 
máximo, uma vez por semana, redobrando 
os cuidados com a hidratação, já que são bastante 
detergentes e, portanto, ressecam o cabelo.

O Hydra Clear, da Bien Cosméticos, 
é um removedor de progressiva que 

penetra na fibra capilar e destrói a capa criada 
pelo formol e pela carbocisteína, substância 
utilizada em muitas escovas progressivas. 
O hairstylist Robson Trindade foi um dos 
primeiros a testar e aprovar o produto. 

“Evite usar chapinha nos fios que  
estão nascendo. Isso irá esticá-los  

e estragar sua estrutura, levando a um círculo 
vicioso e fazendo que o cacho nunca fique 
saudável e definido. Se for o caso, prefira  
alisar essa parte do cabelo com escova e  
um pente fino”, alerta Fernando Fernandes.

Seus cachos 
são parte da 
sua identidade e 
revelam ao mundo 
quem você é. Por 
isso, os aceite 
sem medo e dê 
liberdade para que 
eles destaquem 
sua beleza!46

“Hoje, existe uma 
variedade enorme 

de produtos 
muito bons para 

cabelos cacheados 
e que não 

necessariamente 
são caros. A 

Manteiga Vegetal 
Botica, da Bio 
Extratus, é um 

ótimo exemplo. Ela 
dá um excelente 

resultado de brilho 
e hidratação”, 

Paloma Bernardi, atriz.
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Procure um cabeleireiro expert 
em cabelos cacheados e crespos 

para ser seu fiel escudeiro.  
A estrutura do fio e todas as 

suas particularidades demandam 
um conhecimento aprofundado 

do profissional para que corte, 
coloração e tratamentos sejam 

realmente adequados para 
esses tipos de madeixas.

Cortar os fios secos e 
finalizados, respeitando 

seu caimento e textura, é a 
maneira mais segura e indicada 

para evitar surpresas. Isso porque 
o formato do cabelo cacheado 

molhado é completamente 
diferente, podendo variar o 

tamanho em até 10 centímetros.

Os badalados cortes bob e 
long bob caem como luva 
nos cacheados e crespos! 

Basta desfiar e fazer menos 
camadas do que nos lisos.
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