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Quem não ama ir a uma festa para poder se
produzir e fazer penteados lindos? Os penteados e modelagens são uma das melhores partes
de ter cabelos e ainda por cima salvam o bad
hair day sempre que necessário!
Conversamos com experts em penteados e separamos dicas e truques para você levar para a
vida e sempre usar quando for fazer um penteado ou modelagem.

VAMOS LÁ?
PÁG 15

5 PENTEADOS
PARA O
DIA A DIA

Como fazer
o penteado
durar mais?
Nada pior do que aquele penteado
lindo, que você passou horas fazendo e se dedicando, desmanchar no
meio da festa, não é mesmo?
Pensando nisso, conversamos com
o expert em penteados Geraldo Vasconcelos para trazer para você as
melhores dicas de como fazer o
penteado durar por mais tempo.
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Nahora
delavar

Pode parecer que não, mas a forma
como você lava os cabelos influencia
no resultado final do penteado. O ideal
é lavar com xampu e usar o mínimo de
condicionador possível. “Se os cabelos
forem finos ou lisos, aconselha-se usar um
pouco de mousse antes do brushing para
encorpar os fios”,vexplica.

Modele
ocabelo
antesde
começar

saiba

mais

Além de dar mais volume aos fios,
os cachos também ajudam o cabelo a
ficar mais maleável, facilitando na hora de
fazer o penteado.

O ideal é começar modelando
pela parte frontal, pois
esse procedimento dá mais
agilidade.
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Montando
o penteado
Após a modelagem, espere 15 minutos
para começar o penteado, pois é o tempo
que o cabelo leva para esfriar completamente. “Divida cada mecha de cabelo em
várias e aplique bastante spray. Comece
montando a partir da nuca”, finaliza.

Comodefazer
openteado
semdanificar
osfios?
O que sempre vemos por aí são informações sobre o que fazer para manter o penteado por mais tempo, mas, desta vez, é
diferente! Agora é a hora de aprender a
desfazer o look, mantendo seus fios saudáveis e sem danos.
Para falar sobre isso, ninguém melhor do
que Douglas Moura, que arrasa nos penteados e explica com propriedade também
como desfazê-los.
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Ospray
pode
serum
vilão?
Muita gente se pergunta se o spray
fixador é capaz de danificar os fios.
O hairstylist responde que o uso do
produto, na verdade, não gera danos.

A questão é que,
quando você não faz
a remoção dele e a
higienização correta
dos fios, você vai sentir o cabelo mais seco,
mais duro ou rígido.

Para evitar esse efeito, a hora da lavagem é fundamental, porque é neste
momento que você garante a maciez
e a “sedosidade” dos fios.
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Como
Desembaraçar?
É na hora de pentear os fios que acontece o erro mais comum entre as
mulheres. Segundo Douglas, muitas
tentam desembaraçar enquanto ainda
estão secos, trazendo a escova da raiz
para as pontas. “Penteando com o cabelo seco, você vai realmente danificar
os fios, então, o ideal é realmente fazer
isso no banho”, explica.
O profissional conta que o correto é
desembaraçar durante a lavagem por
conta do condicionador. “Entre embaixo do chuveiro com muita água e bastante condicionador, inclusive na raiz.
Em seguida, deixe agir por cerca de 3
minutos enquanto toma o restante do
banho”, é assim que começa o ritual.
Antes de enxaguar, você parte para a
etapa de desembaraçar. O segredo é
iniciar das pontas para o topo da cabeça, aos poucos, para não quebrar os
fios. “Depois de tirar o produto, passe
duas mãos de xampu e condicionador
novamente, mas dessa vez só nas
pontas”, finaliza.
Pronto, o cabelo voltará ao estado normal e sem dano nenhum. Estas precauções são essenciais para isso!

Penteando com o
cabelo seco, você
vai realmente
danificar os fios,
então, o ideal é
realmente fazer
isso no banho
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Comousarojatode
ar frio aseufavor?
Botão
de
ar
frio

Você já deve ter percebido
que o seu secador possui um
botão de jato de ar frio, não
é? Mas você sabe exatamente
para quê ele serve? Douglas
Moura explica!
Segundo Douglas, o ar frio possui muitas utilidades e benefícios. “Ele ajuda a baixar o frizz
e a fixar as modelagens por
mais tempo, por exemplo.”
O profissional explica que
os cabelos têm a sua forma
alterada durante o brushing.
“Devido ao calor, os fios podem ficar lisos, cacheados ou
ondulados e, enquanto estiverem quentes, estarão moldáveis. É aí que entra o jato de
ar frio: para fixar”, completa.
O mecanismo é muito importante também na hora de
fazer penteados.

“O jato é indispensável
para os penteados, principalmente para obter
grandes volumes, como
topete”, explica.
Além de fixar modelagens
e diminuir o frizz dos cabelos, o jato de ar frio também proporciona brilho e
maciez aos fios, garantindo
um resultado incrível!

E
POR
FALAR
EM
PENTEADOS...
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Qualéa
modelagem
idealpara
asua
personalidade?
A beleza é seu cartão de visitas. E a
gente sabe que basta uma batida de
olho para as pessoas já fazerem um
julgamento sobre sua aparência e,
muitas vezes, sobre você. Então, que
tal usar isso a seu favor?
Modelar os cabelos é muito mais do
que simplesmente se arrumar. O jeito que seu cabelo está pode mudar,
de verdade, a impressão que você
causa nas pessoas, então é muito útil
saber o que cada estilo representa.
O cabeleireiro Mike David, da unidade Brooklin do Jacques Janine em
São Paulo, adora mostrar o que as
pessoas veem além do cabelo. Por
isso, ele nos contou como suas madeixas são “traduzidas” pelas pessoas. Prepare suas escovas, chapas,
pentes, modeladores e secadores e
decida o que você quer ser hoje.
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Escovareta
etotalmente
chapada
Transmite uma imagem séria, impõe
respeito. É um estilo perfeito para reuniões de negócios, cargos de chefia ou
gerentes. “Se dividir o cabelo ao meio,
fica mais séria ainda”, conta Mike. Por
isso, se quer impor força, independência e atitude profissional, a escova
chapada é a modelagem certa, independentemente se seu cabelo for repicado
ou não. O importante é deixar tudo reto
como uma cortina, sem nenhuma pontinha pra dentro e pra fora. Para festas,
essa escova é boa se o evento for bem
formal, como um jantar oficial.

O secador Fox 3 Kompress é compacto,
leve e possui 2200W de potência, agilizando o processo de secagem e modelagem dos fios!

saiba

mais
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Cabelos
virados
parafora
Passa espontaneidade, alegria. Esse
cabelo faz a pessoa ficar com um ar
mais receptivo, mais simpático e hospitaleiro. É ótimo para profissionais
que trabalham com recepção de clientes e com vendas, ou até profissões
em que as pessoas precisem se sentir
confortáveis ao seu lado, como uma
médica ou psicóloga. “As pontas viradas para fora mostram liberdade”,
fala Mike. Se a festa for bem despo-

jada e divertida, modelar os cabelos
para fora é uma boa pedida.
Atenção para o resultado desse penteado. Há um estilo específico de
ponta para fora que pode te dar um
ar bem retrô. Se você não tiver camadas, e o cabelo inteiro estiver escovado para trás e com as pontinhas para
fora, aí você terá um estilo antigo,
porém descolado.
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Cabelos
viradospara
dentro
A escova para dentro vai passar um ar
mais tímido, um aspecto mais contido.
Não passa a dureza da escova chapada,
mas também não é extrovertida como
a ponta para fora. Essa escova traz um
estilo mais angelical, mais doce, mas que
também impõe respeito. “Também é um
estilo mais retrô”, sugere Mike. Mas o
retrô aqui, diferente das pontas para fora,
é menos estereotipado, mais charmoso. Se
você quer passar um ar mais sensível, é a
opção certa.

Despojado
Agora, se você quer um look mais ousado
para a balada ou encontro para fazer
todos babarem, Mike dá a dica. “Cachos
e ondas não definidos”, diz ele. Formas
bagunçadas e ondas com volume vão
dar o estilo mulherão que chegou para
despedaçar corações.
Para conquistar esse look, invista nos
modeladores largos e passe levemente os
dedos nos fios após finalizar a modelagem.
Isso vai garantir o visual despojado!
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Cabelos
cacheados
e ondulados
Transmitem romantismo e sensualidade. “As ondas e os cachos, como
todas as curvas femininas, atraem
os olhares”, explica Mike. Por isso,
se está se arrumando para aquele
encontro, vá direto pegar um modelador! Mas o cabeleireiro explica como
diferenciar o estilo romântico e apaixonante do ousado e sexy. Para ficar
com ar de princesa clássica, use cachos definidos. Depois de usar o modelador, passe um leave-in e dê uma
amassadinha leve para dar o formato
perfeito de espiral do cacho, que pode
ser pequeno ou grande.

saiba

mais

Já se prefere cachos largos e soltos,
opte pelos modeladores
Curves 25mm e 32mm

Se você deseja cachos definidos e
volumosos, invista nos modeladores
Curves 13mm e 19mm.

O modelador Fox3 de 25mm
com tudo alongado é uma opção
para cabelos mais longos.

saiba

mais 13
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SEINSPIRE!

5 penteados para
o dia a dia

1

Trança

A trança é um penteado clássico.
Você pode variar: fazer o estilo
no cabelo inteiro ou apenas um
detalhe. Faz toda a diferença!

Agora as clientes
querem cabelos
com movimentos
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2

Coque
despojado
Alto ou baixo, meio preso ou inteiro… o coque é superversátil!
Aposte no estilo despojado, ele
está com tudo.

3
Rabo de
cavalo

O penteado mais clássico de
todos os tempos não poderia
faltar, né? Principalmente em
época de calor, o rabo de cavalo
é ótimo! Você pode investir em
algo mais despojado ou elegante.
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4

Solto
texturizado
O cabelo solto também pode ser
um penteado, basta investir na
texturização! Pode ser um modelado mais definido ou apenas
messy, aquele bagunçadinho
que amamos.

5
Meio
preso

Esse penteado é ideal para o
bad hair day. Além de disfarçar
quando o cabelo não está muito
legal, o look fica fofo e despojado. Aposte!
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Penteados
com Taiff
Curves
Cada vez mais os cabelos modelados ganham poder no mundo da beleza e, quando o assunto é penteado, investir na texturização para arrematar
o look é sempre a melhor opção.

Se inspire na lista que fizemos nas
próximas páginas, especialmente para
você e aproveite a linha Taiff Curves,
que traz quatro modeladores de tamanhos diferentes, para conquistar um
visual diferente a cada dia!
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Retrô

Antigamente, as mulheres também adoravam usar os cabelos
cacheados e passavam horas usando bobes antes dos eventos, mas
hoje existe a facilidade e tecnologia
do modelador. Ainda bem, né?
Os cachos superdefinidos e com
ar vintage podem ser feitos usando o
modelador mais fino, de 13 mm.
Lembre-se de modelar também a
franja para deixar o look bem fiel ao
estilo retrô. Depois é só finalizar da
forma que desejar!
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Preso

Todo penteado de festa fica ainda
mais incrível e elegante com os fios
modelados. Não importa qual look
você vai escolher, sempre dá para
incrementar com cachos! Aposte nos mais definidos usando o modelador de 19 mm para que o cacheado fique bem visível mesmo com os
fios presos.
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Penteado
lateral

Esse estilo é um dos mais queridinhos entre as famosas para o tapete vermelho e,
apesar de sofisticado, é muito fácil de conquistar. Nesse visual, os cachos são mais
largos, mas ainda bem definidos. Portanto, o ideal é usar o modelador de 25 mm.
Para começar, escolha um lado e divida os
cabelos na lateral. Separe mechas dos fios
e cacheie uma de cada vez com o modelador. Finalize penteando cuidadosamente
com uma escova raquete ou usando os dedos para soltar os cachos e conferir um aspecto ondulado.
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Messy

saiba

mais

O efeito messy é muito simples de ser
feito, sem falar que o look é moderno
e despojado, além de salvar qualquer
bad hair day!
Use o modelador de 32 mm para garantir cachos largos e um resultado
mais ondulado. Assim como no penteado lateral, penteie os fios suavemente com uma escova raquete ou usando
os dedos depois de modelar todo o
cabelo, para que o visual fique o mais
natural possível.
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