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Que mulher gosta de se cuidar, é fato! Mas,
nos últimos tempos, o público masculino tem
mostrado, cada vez mais, interesse no mundo da moda e beleza, aumentando sua vaidade e se cuidando com mais frequência.
E, por incrível que pareça, os fios masculinos,
muitas vezes, exigem até mais cuidados do que
os femininos.
Conversamos com experts da beleza masculina para trazer um e-book cheio de dicas incríveis para você seguir e conquistar cabelos,
barba e bigode dos sonhos!
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INSPIRAÇÕES
PARA
BARBAS

CUIDADOS

COM FIOS
MASCULINOS
Devido aos hormônios dos homens,
os cabelos crescem mais rápido,
mais resistentes e brilhantes que
os das mulheres, porém a tendência à calvície prevalece do lado
deles. “O tratamento mais comum
entre os homens é o antiqueda. Entre todos os zelos que eles têm com
o cabelo, esse é o mais procurado”, afirma a cabeleireira da Kans
BR, Andréa Scorza.
Alguns homens, para dar um “up”
no visual, usam luzes nas madeixas, mas muitas vezes esquecem
de fazer a manutenção e realizar
alguns cuidados básicos. “Usar os
produtos corretos já auxilia na ma-

nutenção, bem como no realce da
cor. Xampus com pH ácido e também aqueles com alta concentração
de queratina são boas opções. Porém, a hidratação dos cabelos coloridos, com luzes, deve ser realizada em média de 15 em 15 dias”,
explica Andréa.
E ainda para manter o visual, os
homens usam e abusam dos finalizadores. Mas é preciso cuidado. “O uso
frequente do gel pode causar a indesejável caspa. O ideal é usar xampu
antirresíduos, um gel que não contenha álcool em sua composição e
evitar o contato do produto no couro
cabeludo”, finaliza a cabeleireira.
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Corte
de cabelo
Se por um lado as mulheres ficam
em dúvida de qual corte escolher,
por terem tanta variedade, por outro os homens sofrem com a falta
de opções. Muitas vezes, eles acabam escolhendo o corte da moda,
porém pode haver um desconforto
por não ficar como foi idealizado.
Para evitar uma decepção, Andréa
dá algumas dicas.
O primeiro passo é identificar
o formato do seu rosto e quais as
características dele. Depois é preciso encaixar um corte ideal.

Segundo Andréa, para os rostos
redondos, um corte quadrado com
franja (lateral) e com costeletas
cai muito bem, pois ajuda a afinar
levemente o rosto. “Para melhores resultados, recomenda-se usar
cabelos médios, não muito curtos,
nem muito compridos. Se optar
por usar franja em um cabelo médio-comprido, o ideal é sempre
diagonal”, afirma.
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Já para o formato oval, tipo de rosto que não
possui características tão marcantes, a profissional explica que qualquer tipo de corte vai
bem, dos mais formais aos mais modernos.
“Cortes longos, com franjas laterais ou curtas dão certo nesse formato”, completa Andréa.
Para o rosto com formato quadrado, um corte desfiado ou repicado, brincando com os
comprimentos dos fios, é ideal. “Isso dará um
ar mais leve e formal”, explica a profissional.
No formato retangular um corte suavemente desfiado puxando os fios de leve na direção
da testa harmoniza esse tipo de rosto. Por
último, para que não haja erro, cabelos longos e desfiados, disfarçando a testa e as laterais
são ideais para o formato triangular.

ebooks

5

Paraos
cabelos
crespos
Os hairstylists Wilson Farias, do salão
Etnic, e Willie Mitchel, do salão Studio
W, têm dicas muito boas para manter os
fios saudáveis. Como as madeixas crespas
são mais sensíveis e suscetíveis ao ressecamento, elas precisam de atenção extra.
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DICAS

DE LAVAGEM
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24

Antes de qualquer coisa, saber
lavar corretamente é fundamental. “Lave os fios, pelo
menos, dois dias por semana e
hidrate-os a cada quinze dias”,
recomenda Willie.

Outra dica do profissional
é fazer uma reconstrução
capilar mensalmente.

Se quiser secar os fios, use o
difusor! Ele ajuda a dar forma,
volume e definição aos cabelos
crespos e cacheados.
Os fios afros são realmente
mais delicados e Wilson explica
que “quebram e embaraçam
com facilidade. Por isso, devemos pentear com cautela,
iniciando nas pontas e terminando na raiz”.

saiba

mais

ebooks

7

DICAS

1

PARA O CORTE

A indicação principal é apostar em cortes
com camadas mais agudas. “Só assim o
cliente perceberá atitude, movimentos,
leveza e passará a ter uma moldura incrível sobre o rosto”, explica Wilson.

2

Com um corte legal, é imprescindível
fazer a finalização de forma correta
para valorizá-lo ainda mais. Os itens
básicos são cremes umidificantes, leave-in e ativadores de cachos.

3

Fazer a finalização com umidificador,
cuja composição conte com protetor
contra raios solares e agentes externos, é de suma importância, finaliza
Willie Mitchel.
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Para arrematar o visual, você ainda
pode jogar um jato de ar frio com o
secador para deixar os fios mais brilhantes, macios e diminuir o frizz.
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Produtos ideais
para os cuidados
masculinos

1

Escolha secadores de até

1700W

saiba

mais
saiba

mais

2

saiba

mais

Chapa
Supermini

Ela tem apenas 17 cm de comprimento
e 200ºC: perfeita para usar em cabelos
curtos e na barba!
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Topete
Pompadour
openteado queridinho
dos homens

O topete Pompadour, que é feito para
trás e fixado com pomada ou gel, já
esteve presente no universo da beleza
inúmeras vezes. Hoje o estilo voltou a
ser aderido pelos homens.
O que poucos sabem é que, segundo
pesquisas de historiadores, o penteado
ficou famoso no século XVIII através da
madame Pompadour, uma das amantes
do rei Luís XV, da França, – daí o nome
– que o usava para representar sua nobreza perante a sociedade.

Após ficar um tempo sem ser visto, o
topete passou a ser usado pelo público
masculino e tornou-se icônico porque foi adotado pelo cantor famoso e
referência de beleza e estilo da época,
Elvis Presley, na década de 1940.
Atualmente, tem sido composto com
outros cortes como o razor part ou com
penteados laterais.
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TOPETEPOMPADOUR

Confiraonosso
passoapasso
paraapostar
novisual

1
2
3
4
DICA

Após lavar, aplique
uma pomada
modeladora.

Seque os fios usando o
secador New Smart.
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Enquanto seca, use os dedos
ou um pente para pentear
os fios superiores para cima.
Finalize com um jato de ar
frio para fixar.

Se preferir, use
a chapa Supermini para
finalizar o acabamento.
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Barba
Cheia

O visual é certeiro para aqueles mais
tranquilos e desencanados. Os dias
frios facilitam e incentivam os homens a manter a barba mais cheia.
É basicamente o modelo que já conhecemos, com laterais, região do
queixo e bigode crescendo por igual.

Dica

Para deixar os fios da barba mais
alinhados e sem frizz, passe um
pente com o auxílio de um
secador.

Barba
Curta

Uma boa pedida para quem gosta de
usar barba, mas não pode adotar ou
não curte um estilo bem desalinhado. Garante um visual mais tradicional e bem esculpido, com a região da
bochecha e do pescoço bem demarcadas e livres de pelos.
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Barba
Viking

Pode ser viking ou ducktail, o estilo
de barba tem a área do queixo mais
longa em relação às laterais do rosto
Lembra um visual medieval e é legal
para os mais descolados.

Dica

Para dar formato a barba,
aposte na chapa Supermini.

Barba
Rala

Aquele visual de barba por fazer ainda
permanece na nova estação. É ideal
para quem não tem uma barba completa e possui algumas falhas. Além
disso, é a opção mais fácil de manter.
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Barba
Old
English

A característica principal e o que
faz a diferença é a área da maçã do
rosto (ou bochechas) que ficam mais
demarcada. Este é o visual mais inovador, por permitir uma mistura
de características.
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Bigode
de
respeito
É imprescindível que, diariamente, você cuide de seu bigode com carinho para que ele permaneça bonito
e charmoso. Aparar, modelar e lavar
são coisas que devem fazer parte do
dia a dia.
O primeiro passo é deixá-lo sempre
em um tamanho que não tampe o
lábio. Para isso, desenhe-o de forma
a ficar com a boca à vista. O formato
deve ser escolhido e mantido, portanto, aparado periodicamente.
A barba também deve sempre ser feita, para que haja aspecto de definição.
Em seguida, modele os fios. Um
bigode de sucesso merece atenção.
Penteie-o com um pente específico e, se possível, leve-o com você
para arrumá-lo durante o dia, caso
seja necessário.
Na hora do banho, não se esqueça
de higienizá-lo com um sabonete bom
ou com shampoo e condicionador, de
modo a evitar qualquer tipo de sujeira ou resto de alimento.
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EBOOKS TAIFF É UMA PUBLICAÇÃO TAIFF.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
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