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Dicas para cuidar do cabelo no inverno by Schwarzkopf Professional
Lisboa, 29 de dezembro de 2014 – No inverno, os cabelos precisam de cuidados especiais em grande parte
devido às baixas temperaturas que se fazem sentir. Além disso, nesta época do ano utilizamos mais
frequentemente a água quente, sendo que a elevada temperatura da água dilata a cutícula abrindo caminho
para que os radicais livres (causados pela poluição) penetrem na estrutura do cabelo, deixando-o danificado,
seco e sem brilho. Por outro lado, o vento seca o cabelo deixando-o baço e com as pontas espigadas e no caso
de ser um cabelo com coloração, portanto mais frágil, aumenta o desvanecimento da cor e também a
eletricidade estática. Na realidade, o que acontece no cabelo e couro cabeludo é semelhante ao que acontece
na pele. Assim, há um aumento da descamação do couro cabeludo e uma maior sensibilização do mesmo.
Por isso, a Schwarzkopf Professional dá-lhe alguns conselhos que vão ajudar a ter um cabelo hidratado e
saudável durante este inverno:
- Substitua a água quente dos banhos por água morna para evitar a desidratação do cabelo, combater a queda e
descamação do couro cabeludo;
- Para que o cabelo não fique oleoso utilize condicionadores e máscaras apenas nos meios e pontas para que
ajudem a desembaraçar o cabelo;
- Deverá evitar dormir com os cabelos molhados, pois para além de se poder constipar, aumenta a oleosidade
do cabelo e a possibilidade de aparecimento de fungos, tornando o cabelo fraco e quebradiço;
- Aquando da secagem do cabelo com aparelhos de styling deverá utilizar um protetor térmico para evitar os
danos causados pelo calor;
- Após a lavagem do cabelo aconselha-se que faça uma massagem ao couro cabeludo para ativar a circulação e
oxigenação;
- E por último, é muito importante a hidratação do cabelo nesta época do ano usando o champô e
condicionador adequado ao seu tipo de cabelo. Em primeiro de lugar deverá limpar profundamente o cabelo e
depois hidratá-lo com o creme específico de acordo com as suas necessidades.

A Schwarzkopf Professional sugere:

Para cabelo seco e sem brilho
A gama BC Moisture Kick ajuda a hidratação do cabelo seco e sem brilho
porque contém Derivado de Ácido Hialurónico e a Tecnologia Amino Cell
Rebuild. Este ingrediente é usado com frequência em hidratantes corporais e
contém mais água que qualquer outra substância natural, tendo ainda
extraordinárias propriedades hidratantes para além de injetar hidratação no
interior da estrutura do cabelo. Por seu lado, a tecnologia Amino Cell Rebuild
que reconstrói o interior do cabelo. Nesta gama também está presente a
tecnologia Cell Perfector que preenche lacunas na superfície do cabelo até
camadas de 18 átomos de carbono e, assim, recria a superfície do cabelo natural com muita precisão – para uma
perfeição suprema do cabelo. Combina a tecnologia Cell Perfector da cutícula, para uma ótima reposição da
superfície do cabelo, com a tecnologia Cell Perfector do córtex, para reconstruir a estrutura do cabelo no
interior das células. Produtos desta gama: Champô, Spray Condicionador, Máscara, Bálsamo de Beleza e Creme
de Definição.
Para cabelo maduro e frágil
A gama BC Time Restore é uma gama completa e está especialmente indicada
para cabelo maduro e frágil uma vez que é enriquecido com o complexo Q10 e
Nutrifiller para um cabelo com 100% maior resistência e vitalidade. BC Time
Restore rejuvenesce instantaneamente o cabelo, apaga os sinais visíveis da
idade, aumenta a produção de Queratina que diminui ao longo do tempo e
recupera uma força saudável e resistência. Nesta gama também está presente a
tecnologia Cell Perfector que preenche lacunas na superfície do cabelo até
camadas de 18 átomos de carbono e, assim, recria a superfície do cabelo natural
com muita precisão – para uma perfeição suprema do cabelo. Combina a tecnologia Cell Perfector da cutícula,
para uma ótima reposição da superfície do cabelo, com a tecnologia Cell Perfector do córtex, para reconstruir a
estrutura do cabelo no interior das células. Produtos desta gama: Champô, Condicionador, Máscara, Spray de
Rejuvenescimento e Serúm de Rejuvenescimento.
Para cabelo e couro cabeludo seco e danificado
A gama BC Oil Miracle Barbary Fig Oil é adequada para cabelo e couro
cabeludo seco e danificado pelos trabalhos técnicos e agressões externas, pois
os produtos desta gama contém o óleo de Figo da Índia que é extraído das
sementes do cato e é reconhecido por ser um dos óleos mais poderosos no que
toca à hidratação do cabelo. A sua elevada concentração de ácidos gordos e
vitaminas protegem o cabelo dos radicais livres e das agressões externas,
deixando-o mais suave e cuidado. Para além disso, as micro-queratinas
recuperam profundamente o cabelo danificado e promovem a sua
regeneração, deixando-o mais forte e resistente. As micro-queratinas
infundidas no óleo de Figo da Índia atuam ao nível da estrutura do cabelo
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preenchendo completamente as lacunas no complexo da membrana celular para tornar o cabelo mais forte e
resistente e, ao mesmo tempo, mais suave, fácil de pentear e com um brilho fantástico. Produtos desta gama:
Champô Restaurador, Leite Condicionador Restaurador, Máscara Restauradora e Óleo de Cuidado Restaurador.
Para couro cabeludo sensibilizado, seco e com descamação
A gama BC Scalp Therapy é uma gama de cuidado específica para
satisfazer as necessidades do couro cabeludo. Inspirada nos avanços
técnicos e na pesquisa exaustiva conduzida pelos laboratórios da
Schwarzkopf Professional, esta gama completa de produtos altamente
eficazes foi criada para combater os principais problemas do couro
cabeludo. Os produtos desta gama contém Nutritive Balance Complex e
as fragâncias são constituídas por um toque de bergamota, lírios do vale
e frutos verdes. BC Scalp Therapy é a gama para nutrir o couro cabeludo
e realçar a beleza do cabelo desde o seu interior. Confere ao cabelo e ao couro cabeludo os nutrientes
necessários para um cabelo com aspeto saudável. Produtos desta gama: Champô para Couro Cabeludo Sensível,
Champô Anti-Caspa, Champô de Limpeza Profunda, Tónico Anti-Caspa e Sérum para Couro Cabeludo.
A gama BC Oil Miracle Rose
O BC Oil Miracle Rose com óleo de rosa não só nutre o cabelo, mas também
ajuda a suavizar e cuidar do couro cabeludo. A fórmula de BC Oil Miracle
Rose combina dois preciosos e aromáticos óleos de espécies de rosas
selecionadas – rosa selvagem e rosa damascena. O óleo da rosa selvagem é
extraído a partir das sementes da roseira e é habitualmente usado em
cremes faciais. É reconhecido pelo seu elevado nível de vitamina A, e
também contém vitamina C e ácidos gordos essenciais. O óleo da rosa
damascena, símbolo de beleza e amor, é famoso pela sua fragrância única e
é usado em perfumaria, em cosméticos de luxo ou para fazer água de rosas.
Esta fórmula com a combinação dos dois óleos ajuda a purificar, suavizar e
hidratar o cabelo e couro cabeludo, enquanto proporciona uma agradável
fragrância. Produtos desta gama: Champô para Cabelo e Couro Cabeludo e Óleo para Cabelo e Couro Cabeludo.
Produtos que ajudam a combater a eletricidade estática
O BC Smooth Perfect Creme Suavizante repele a humidade até 4 dias, protege do calor dos
aparelhos de styling e das agressões externas. Este creme possui Amino Smoothener, um composto
aminado extremamente eficiente, formulado para nutrir profundamente e cuidar o cabelo espesso,
crespo e frisado. Esta fórmula inteligente controla o frisado entre lavagens, reduzindo o tempo de
styling e melhorando em 70% o tempo de desembaraçar o cabelo. O resultado é um cabelo
hidratado, mais suave e visivelmente brilhante.
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O BC Color Freeze Creme Termo Protetor é um creme ligeiro com silano reativo proporciona
100% mais brilho ao cabelo e maior retenção de cor até 90%, que para além de repelir a
humidade, proteger do calor dos aparelhos de styling e das agressões externas, também ajuda a
proteger do desvanecimento da cor e a suavizar a superfície do cabelo.

Osis+ Soft n’straight é uma emulsão suave que para além de controlar a eletricidade estática, utilizase quando se pretende um resultado liso suave, natural e sedoso. Trabalha significativamente para
prevenir as pontas espigadas e a quebra do cabelo. Protege do calor da secagem e confere resultados
ultra brilhantes sem sobrecarregar o cabelo. Deverá ser aplicado sobre o cabelo húmido.

Osis+ Curl me soft é um creme que para além de controlar a eletricidade estática, utiliza-se quando
se pretende um resultado com caracóis ou ondulado, pois permite um movimento natural, definição
dos caracóis suaves e aveludados, dá uma finalização suave, protege do calor da secagem e confere
um brilho natural. Deverá ser aplicado sobre o cabelo húmido.

Osis+ Session Label Creme de brilho de seda é um creme de luxo que trata cada fio de cabelo para um
filme ultrafino, um brilho limpo com uma sensação suave, sedosa e textura subtil. Este creme hidrata,
protege e condiciona o cabelo, acrescentando uma textura natural e ligeira e separação. A sua fórmula
não sobrecarrega e não é oleosa para além de controlar o encrespado e eletricidade estática.

OSiS+ Glamination Elixir de brilho anticrespo: Suavidade e efeito anti encrespado. Com um toque
aveludado, este elixir aplica-se antes da secagem para uma máxima proteção. Aplicado sobre o cabelo
seco, oferece controlo extra para pontas e um brilho fantástico.

Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite:
www.schwarzkopf-professional.pt
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