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Dicas para cabelos perfeitos durante o verão
com a Schwarzkopf Professional
No verão, tanto a pele como o cabelo ressentem-se da exposição diária aos raios UV.
Especialmente as férias de verão, para muitos de nós a melhor altura do ano, podem
facilmente tornar-se num stress excessivo para o cabelo. Diariamente, o cabelo está exposto
à água do mar, ao cloro, ao sol e ao vento, bem como à poluição e a outros fatores
ambientais, levando a uma estrutura capilar enfraquecida. Com o seu efeito aclarante, os
raios UV, para além de aumentarem o desvanecimento do cabelo mais rapidamente, podem
também afetar a estrutura do cabelo, deixando-o mais seco, mais difícil de pentear e sem
brilho.
A ASK Manager da Schwarzkopf Professional Portugal, Liliana Alves, deixa algumas dicas
para tratar do cabelo durante o verão. Se seguir estas dicas o seu cabelo irá manter-se
bonito e cuidado durante todo o verão.
☼ Durante o verão e as férias mude a sua rotina para um modo de cuidado do cabelo. O sol
pode não brilhar todos os dias mas o cabelo está exposto aos raios UV pelo menos 200 dias
por ano. Um sistema de cuidado ajuda a proteger o cabelo dos raios UV e permite reparar o
cabelo exposto ao sol.
☼ Depois de mergulhar na água do mar ou na piscina lave sempre o seu cabelo.
Use um champô suave com proteção UV e vitamina E e cremes hidratantes. Desta
forma, o cabelo estará protegido do sol enquanto o antioxidante vitamina E ajuda
a neutralizar os radicais livres, ao mesmo tempo que previne o cabelo dos efeitos
dos raios UV. E lembre-se: somente o cabelo hidratado fica brilhante e bonito.
Para isso, sugerimos que use o BC Sun Protect Champô.
PVP: 10,05€, 200 ml

☼ Um óleo protetor para cabelo é o parceiro de beleza perfeito para proteger o
cabelo contra a radiação UV e os radicais livres enquanto o trata sem
sobrecarregar. Dica extra: para combinar um cabelo cuidado com um estilo de
verão cool, aplique uniformemente o óleo protetor no cabelo, penteie-o para trás
e apanhe-o. Depois, transforme-o num nó e prenda-o com ganchos. O cabelo fica
com um aspeto brilhante e saudável e quando tira o nó está preparado para uma
saída à noite.
Sugerimos a utilização do BC Sun Óleo Protetor de Brilho que, para além de proteger o
cabelo dos raios UVA e UVB durante a exposição solar, ainda lhe confere um brilho
irresistível, graças às suas partículas de brilho.
PVP: 14,60€, 150 ml
☼ Mesmo que seja mais rápido, nunca aplique sprays de cuidado no cabelo
molhado, seque-o sempre previamente com a toalha. Os sprays são muito úteis e
práticos: especialmente os que são para aplicação após a exposição solar e que se
adaptam perfeitamente às necessidades do cabelo depois de um longo dia ao sol.
Estes sprays desembaraçam e cuidam o cabelo enquanto ajudam a repará-lo e
hidratá-lo profundamente dos efeitos da exposição solar.
Sugerimos a utilização do BC Sun Protect Spray Condicionador.
PVP: 14,90€, 150 ml

☼ Uma vez por semana aplique uma máscara. Hidrata o cabelo enquanto ajuda
a reparar o efeito da exposição solar, para um cabelo com aspeto saudável,
profundamente nutrido e cheio de brilho e vitalidade. Para tal, sugerimos a
utilização do BC Sun Protect Máscara.
PVP: 18,10€, 150 ml
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