
PRODUTOS PARA CABELO MASCULINO: VEJA OS 4
PRINCIPAIS E COMO USAR

Sem essa de que homem não deve se preocupar com os cuidados especiais e com a aparência! Manter
um visual impecável não se limita a usar boas roupas, criar um estilo próprio e caprichar naquele calçado
legal! Aliás, tudo se completa quando você investe numa bela barba, num bigode estiloso e,
principalmente, em um penteado perfeito! Por isso, não custa nada investir em bons produtos para
cabelo masculino e mostrar ao mundo quem é o cara mais elegante de todos! 

Quer conhecer alguns desses cosméticos e montar o seu próprio "arsenal" de beleza em casa? Então,
continue com a gente e confira a lista que preparamos mais abaixo. Bora começar? 

Quais produtos para cabelo masculino são indispensáveis? 

1. Shampoo 

Começando pelo mais básico de todos, o bom e velho shampoo é item indispensável na prateleira do
banheiro de qualquer homem. Mas vamos lá! Nada de "pedir emprestado" o cosmético da namorada, da
irmã ou da mãe, hein? Afinal, não se pode esperar os mesmos resultados ao utilizar shampoos
femininos, já que esses são produzidos com ingredientes e compostos totalmente diferentes dos
produtos para cabelo masculino. 

Afinal, nosso couro cabeludo, assim como nossos fios, tem texturas e níveis de oleosidade bem distintos
em comparação aos das mulheres. Ou seja, a melhor opção é buscar por um cosmético específico e que
atenda a essas peculiaridades masculinas, beleza? 

2. Modelador 

Entre os produtos para cabelo masculino mais utilizados hoje em dia, está o modelador. Não, amigo,
esses não são aqueles géis comuns nos anos 50, que davam uma impressão "plastificada" aos fios. Os
modeladores, em geral, são bem mais modernos e compostos de ingredientes e vitaminas que
proporcionam um visual bem mais natural e saudável. 

Ou seja, dá para lançar aquele topetão de respeito, um corte mais despojado ou, simplesmente, manter
o cabelo arrumado e brilhoso por mais tempo. Sendo assim, separe um espacinho em seu nécessaire e
invista em um modelador! Isso faz toda a diferença! 

3. Condicionador para cabelo masculino 
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Assim como o shampoo, algumas marcas oferecem condicionadores em suas linhas de produtos para
cabelo masculino e podemos dizer que também vale a pena o investimento, em especial, para os
cabeludos de plantão. Afinal, esse cosmético tem a função de desembaraçar e hidratar os fios, o que
proporciona também um visual bem mais bonito após o banho. 

Seja cacheado, seja liso, depois de lavar com um shampoo masculino, aplique também o condicionador
nos cabelos, segure por alguns minutinhos e, depois, enxague e retire o produto com a ajuda de um
pente. Você verá que o resultado será bem maneiro! 

4. Óleo hidratante 

Não curte muito a ideia do cabelo modelado, mas gostaria de ter mais brilho e aquela aparência de quem
acabou de sair do banho? Então, a dica é apostar nos óleos hidratantes! Além da hidratação, esses
produtos para cabelo masculino proporcionam um visual sem igual e muito natural. Há uma infinidade
desses cosméticos e o legal é que eles não contêm ingredientes químicos que podem prejudicar ou
afetar a saúde e ressecar os fios. 

De quebra, se você quiser cultivar uma barba também, os óleos podem servir para os pelos! Ou seja, é o
pacote completo para você mandar bem no estilo! 

Enfim, esses são 4 produtos para cabelo masculino que todo cara deveria ter em casa e em sua
nécessaire pessoal! Quem acha que isso é frescura ou desnecessário, certamente, carrega um
pouquinho de inveja ou não está nem aí para a própria apresentação. Sem medo ou preconceito, invista
nesses cosméticos, cuide da aparência e confira o sucesso! Ah, e claro: não vá se esquecer de
completar o pacote com uma "beca" da hora e aquele calçado estiloso, hein? 

Curtiu? Quer mais dicas como essas e ficar sempre atento às novidades do universo masculino? Então,
siga a gente lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Pinterest e seja bem-vindo ao nosso
universo! 
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