
Será que eu quero ter cabelos coloridos? 

Quem nunca teve vontade de mudar radicalmente de visual? Cortar e pintar os 

cabelos são sempre as primeiras coisas que vem na nossa cabeça né? 

Pois bem, os cabelos coloridos vêm se tornando cada vez mais populares, você 

já se imaginou com o cabelo rosa, azul ou verde?  

Apesar do medo que muitos tem em radicalizar, pode ser que pintar o cabelo 

com cores exóticas é o que você estava procurando para dar uma variada no 

estilo!  

Porém, quando você pintar o cabelo, provavelmente vai precisar passar pelo 

processo de descoloração e depois muita, mas muita hidratação! 

Para ter meus sonhados cabelos coloridos, será que preciso 

passar pela descoloração? 

A resposta vai depender do seu tipo de cabelo.  

Se você tiver cabelos claros, provavelmente não será necessário. Mas se seu 

cabelo já for um castanho, mesmo um castanho claro, bem provável que você 

terá que descolorir.  

Por exemplo, se a cor que você procura for uma cor mais para o tom pastel (que 

está muito em alta), ou mais clara mesmo, como um rosa, dificilmente a cor 

aparecerá da forma como você espera sem a descoloração. 

Mas, uma coisa muito importante é: a descoloração não é um processo qualquer. 

Ela pode danificar muito o cabelo! Pode deixa-lo elástico e quebradiço, então de 

preferência procure ajuda profissional.  

Entretanto, se for fazer em casa, estude e leia bastante sobre descoloração, siga 

as instruções do fabricante dos produtos que você usará e faça aos poucos, em 

mechas. 

Teste de mechas 

Falando ainda sobre essa questão dos cuidados que os cabelos coloridos 

necessitam, é sempre aconselhável que você faça o teste de mechas para ver 

se o seu cabelo vai aceitar bem a descoloração e a coloração.  

O teste de mechas é fundamental para você não ser pega desprevenida e não 

estragar seu cabelo. 

Hidratação 

Como já falamos, a descoloração (e também a coloração) pode ser um 

procedimento agressivo para os fios, por isso reforçamos a procura de um 

profissional. Principalmente caso você queira pintar grandes partes do seu 

cabelo. 



Mas, de qualquer forma, será necessário hidratação. Procure uma boa máscara 

de hidratação e siga as recomendações do seu cabelereiro. Você irá ver que 

com a hidratação correta seus cabelos coloridos irão precisar de menos 

manutenção e eles ficarão sempre bonitos! 

Precisará de manutenção? 

Sim, os cabelos coloridos precisam de manutenção se você deseja que eles 

fiquem com a aparência sempre em dia. 

É recomendado que você compre shampoos específicos para cabelos tingidos 

e avalie durante e depois da lavagem se está desbotando muito.  

Com isso você vai entender qual será a frequência ideal de lavagens, se o 

shampoo que você escolheu está ajudando na manutenção da cor e se a tinta 

que você escolheu também está fixando bem no seu cabelo. 

Mesmo com produtos de qualidade a cor vai desbotando com o tempo, isso é 

normal! Por isso precisará de retoques.  

Com qual frequência? 

Depende, isso só você conseguirá avaliar!  

O importante é que você olhe no espelho e goste do resultado. Algumas pessoas 

gostam das cores mais vivas, outras já preferem a cor mais clara. Então se você 

for do time que gosta da cor mais clara, talvez vá até gostar mais depois de 

algumas lavagens. 

Mas qual cor escolher? 

Cada cor tem um resultado diferente em cada tipo de cabelo.  

O azul é uma cor um pouco difícil de alcançar no tom ideal, mas fica lindo! É 

importante você saber que quando ele desbota, a cor abre para os tons 

esverdeados.  

Já o rosa é o queridinho, do tom pastel ao mais intenso, o rosa combina com 

tudo! E se desbotar, continua delicado.  

O vermelho/laranja se aproximam dos ruivos, pode ser interessante caso você 

não queira sair tanto dos padrões de cores naturais. 

As opções são muitas, você pode inclusive combinar cores! Já imaginou? 

Por isso, se tiver essa vontade fale com seu cabelereiro, escolha as cores e 

teste! Você pode descobrir que ter cabelos coloridos pode ser muito legal e trazer 

ainda mais estilo para seu visual!  

 


