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Conselho Schwarzkopf Professional para cuidar dos cabelos masculinos  
 
Embora nem sempre o demonstrem abertamente, os homens preocupam-se com a sua aparência e 
habituaram-se já a recorrer a produtos e métodos que antes eram considerados exclusivos para 
mulheres. De entre as suas preocupações estéticas, o cabelo ocupa um lugar de destaque levando-os 
com maior regularidade à procura de conselho de cabeleireiros profissionais, tanto ao nível do corte 
como dos produtos de cuidados. 
 
Com a crescente oferta de produtos capilares masculinos no mercado, a escolha dos produtos 
adequados ao tipo de cabelo e aos resultados procurados é por vez difícil e existem fatores 
fundamentais que os homens devem ter em consideração para manter uma cabeleira saudável e 
atraente: 
   
A importância da limpeza – Escolha um champô de qualidade cuja fórmula corresponda ao seu tipo de 
cabelo: seco, oleoso, normal: a frequência da lavagem dependerá se o cabelo é seco ou com tendência a 
oleoso.  
  
Ao aplicar o champô deve massajar suavemente o cabelo e o couro cabeludo para libertar a tensão das 
terminações nervosas de cada zona e favorecer a irrigação de sangue, o que ajuda a manter o cabelo 
forte, saudável e minimiza a queda.  
 
Se utiliza condicionador não esqueça de aplicá-lo apenas nos meios e pontas evitando o couro cabeludo.  
No final enxague muito bem com água morna de modo a não deixar resíduos que poderão provocar 
caspa ou dermatites. 
  
Caspa. Livre-se dela - A caspa afeta geralmente mais os homens do que as mulheres. O stresse, a falta 
de substâncias essenciais no organismo como o zinco e a vitamina B, o uso excessivo de champô e a 
presença de fungos microscópicos são alguns dos fatores que condicionam o bom funcionamento das 
glândulas sebáceas e conduzem à descamação excessiva do couro cabeludo. 
Para controlar este problema a lavagem do cabelo deverá ser feita com um champô específico anti-
caspa que ajudará a libertar-se das inestéticas partículas e a aliviar a sensação de comichão no couro 
cabeludo. Opte por um champô que seja suave com o couro cabeludo e contenha ingredientes ativos 
eficazes no combate à caspa como o piritionato de zinco. 
 
Combate à queda - Estima-se que em média caiam, naturalmente, entre 50 a 100 cabelos por dia, mas 
quando a queda é mais acentuada deverá tomar medidas. Excetuando as causas hereditárias que 
dificilmente se conseguem controlar, a queda de cabelo poderá estar associada a uma má alimentação 
pobre em zinco e ferro. Nestes casos é possível recuperar a força do cabelo com produtos adequados 
para o combate à queda e que simultaneamente atuem no seu fortalecimento, e uma dieta rica em 
vitaminas A, H e complexo B.   
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Schwarzkopf Professional – Cuidados profissionais para cabelos masculinos: 

 
[3D]MEN, a marca da Schwarzkopf Professional 100% pensada para homens, atende aos requisitos 
exigentes do cabelo masculino de uma forma verdadeiramente "tridimensional" e está sempre 
empenhada em adaptar-se às suas necessidades. Cada produto de cuidado combina as três principais 
dimensões de performance de cuidado do cabelo masculino seguindo os princípios do [3D] Tricho-
System, conhecimento do cabelo, do couro cabeludo e das raízes: [1] elevada performance de cuidado, 
[2] efeitos refrescantes instantâneos e percetíveis, [3] ingredientes ativos cientificamente comprovados. 
 
REFRESCAR/LIMPAR - para um couro cabeludo profundamente refrescado e limpo 
 
[3D]MEN Champô Cabelo & Corpo 

 
Champô refrescante para limpeza do cabelo e do corpo. Uma espuma rica de pH equilibrado 
que revigora e limpa suavemente o cabelo e a pele ao mesmo tempo. Possui: 
 - Pantenol: trabalha no cabelo, deixando-o mais saudável e com uma sensação de mais 
força. 
- Mentol: trabalha no couro cabeludo, proporcionando um efeito refrescante na pele e no 
couro cabeludo. 

- Cafeína: estimula a raiz. 
Como usar: Colocar nas mãos, trabalhar sobre cabelo molhado ou massajar na pele durante o banho. 
Enxaguar abundantemente. Pode ser usado diariamente. 
 PVP recomendado: 9.55€, 250ml  
 
[3D]MEN Champô Anti-Oleosidade 
 

 Cabelo totalmente limpo em 15 segundos. O champô limpa os resíduos de produtos e remove 
a oleosidade de couros cabeludos normais a oleosos. Deixa o cabelo absolutamente limpo 
mas suave e flexível. 
Possui: 
- Escleroproteína: trabalha no cabelo, reconstruindo a sua estrutura. 
- Pantenol: hidrata o couro cabeludo. 



 

 

 

 

 

 
 

 

- Cafeína: estimula a raiz. 
Como usar: Aplicar sobre cabelo molhado e enxaguar abundantemente. Pode ser usado diariamente. 
Dica especial: Em cabelo muito oleoso deixe de pose durante 30 segundos para os ingredientes 
atuarem. 
 PVP recomendado: 9.55€, 250ml 
 
ANTI-CASPA – para um couro cabeludo sem partículas de caspa 
 
[3D]MEN Champô Anti-Caspa  

 Passo 1: Remoção instantânea e eficaz das partículas de caspa e descamação. Possui 
- Queratina: fortalece o cabelo. 

- Piritionato de Zinco: conhecido como o melhor ingrediente anti-caspa remove suave e 
eficazmente as partículas de caspa. 
- Alantoína: ajuda a prevenir o prurido e a vermelhidão que o couro cabeludo propenso a 

caspa ou descamação pode ter. 
Como usar: Aplicar sobre cabelo molhado e massajar suavemente no cabelo e couro cabeludo. Deixar de 
pose durante 1 minuto para os ingredientes especiais atuarem. Enxaguar abundantemente. Pode ser 
usado diariamente. 
 PVP recomendado: 9.55€, 250ml 
 

[3D]MEN Tónico Anti-Caspa 

Passo 2: Remoção eficaz das partículas da caspa. Ajuda a prevenir o prurido e a vermelhidão. 
Fluido líquido ligeiro com uma concentração eficaz de Pró-Vitamina B5 e Piritionato de Zinco. 
Possui: 
- Pró-Vitamina B5: hidrata e suaviza o couro cabeludo propenso a caspa ou descamação e ajuda 
a prevenir a vermelhidão e o prurido. 

- Piritionato de Zinco: remove instantânea e eficazmente a caspa. 
- Alantoína: ajuda a prevenir o prurido e a vermelhidão que o couro cabeludo propenso a caspa ou 
descamação pode ter. 
Como usar: Aplicar sobre cabelo seco com uma toalha. Massajar suavemente no couro cabeludo. Não 
enxaguar e estilizar normalmente. Usar sempre após lavar com o Champô Anti-caspa. 
Dica especial: Em cabelo excessivamente oleoso deixar de pose durante 30 segundos para os 
ingredientes atuarem e usar cada vez que lavar o cabelo com champô. 
PVP recomendado: 10.30€, 150ml 
 

ATIVADOR – para um cabelo mais forte e denso 
 

[3D]MEN Champô Ativador de Raízes  
 Passo 1: Ativa a raiz e ajuda a ganhar densidade ao reduzir a queda. O Pantenol, a Taurina e a 
Carnitina são os 3 ingredientes que trabalham juntos no cabelo, couro cabeludo e raízes para 
aumentar a produção de fatores de crescimento e proporcionar nutrientes ao folículo capilar. 
Possui: 



 

 

 

 

 

 
 

 

 - Pantenol: hidrata o cabelo. 
 - Taurina: fortalece o couro cabeludo. 
 - Carnitina: estimula e ativa a raiz. O champô ajuda a ganhar densidade ao reduzir a queda do cabelo 
quando usado como parte do regime de 24 horas. 
Como usar: Aplicar sobre cabelo molhado e massajar o cabelo e couro cabelo. 
Deixar de pose durante 2 minutos para a combinação especial de ingredientes poder atuar. Enxaguar 
abundantemente. Pode ser usado diariamente. 
 PVP recomendado: 9.55€, 250ml 
 

[3D]MEN Sérum Ativador de Raízes 
 Passo 2: Ativador da raiz. Ajuda o cabelo a ganhar densidade de forma eficaz, ao reduzir a 
queda. Contém uma concentração eficaz de 3 ingredientes, Pantenol, Taurina e Carnitina que 
trabalham no cabelo, couro cabeludo e raiz para aumentar a produção de fatores de 
crescimento e proporcionar nutrientes ao folículo capilar.  
Como usar: Primeiro lavar e preparar o cabelo com o Champô Ativador de Raízes. Aplicar 2-3 

gotas diretamente no couro cabeludo e espalhar com os dedos em toda a zona do couro cabeludo, não 
enxaguar e estilizar como habitual. Usar regularmente durante pelo menos 24 semanas. Pode ser 
aplicado duas vezes por dia entre lavagens durante as primeiras 2 a 3 semanas. 
 PVP recomendado: 28.00€, 7x10ml 
 

 

 
A gama [3D]MEN está disponível nos salões Schwarzkopf Professional. 
 
 

Para mais informações sobre a Schwarzkopf Professional visite: 

www.schwarzkopf-professional.pt  

Facebook em Schwarzkopf Professional Portugal News 

 

Para mais informações, contacte: Vera Dias | Email: vdias@cec-online.pt | Tel: 210 307 806 
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