
 

 

Hidratação com óleo de coco: Aposte nos cuidados 
caseiros para um cabelo saudável 

 

A hidratação com óleo de coco é uma saída para quem está precisando de 
uma solução para deixar o cabelo mais saudável.  

Em um cenário de pandemia manter o cuidado com os cabelos fica mais 
complicado. 

Tanto porque os salões de beleza ficam fechados, ou por você querer evitar 
sair de casa ou economizar. 

Mas por que hidratar? 

A hidratação é um tratamento que atua no ressecamento do cabelo, 
devolvendo os nutrientes necessários para sua saúde. 

Quer saber os benefícios da hidratação com óleo de coco? 

Então leia o próximo tópico! 

 

Hidratação com óleo de coco 
 

A principal vantagem da hidratação com óleo de coco se deve ao fato de ser 
um óleo vegetal 100% natural. 

Ou seja, não oferece riscos para a integridade dos seus fios como acontece 
com alguns produtos convencionais.  

Agora dá uma olhada nas vitaminas que esse produto oferece: 

 A: garante a elasticidade dos fios; 
 D: proporciona maciez e força ao cabelo; 
 E: protege os fios dos raios UV; 
 K: age nas cutículas e assegura a reposição dos nutrientes. 

Assim sendo, quando você aplica óleo de coco em seu cabelo ele forma uma 
espécie de camada, um filme lubrificante. 

Portanto, esta camada protetora evita a perda de água e proteínas que são 
essenciais para a saúde do seu cabelo. 

Dessa forma você pode reverter danos provocados pelo uso excessivo de 
secador, chapinha, modeladores de cachos e clareamentos. 

Você também vai perceber a diminuição de frizz e seu cabelo não ficará 
ressecado, pois voltará a ter a oleosidade natural. 

Mas para conseguir o melhor resultado possível, não use qualquer óleo de 
coco que encontrar, procure por aqueles 100% vegetais ou virgens. 

Isto é, dê preferência ao óleo de coco específico para aplicação nos cabelos, 
pois estes não têm adição de substâncias químicas. 



 

 

Dito isso, podemos então seguir com as formas de utilizar o óleo de coco no 
seu cabelo. 

Eu vou te apresentar três possibilidades: 

 Usar apenas óleo de coco; 
 Combinar óleo de coco e mel; 
 Fazer uma misturinha com a sua máscara hidratante. 

Vamos ver como usar nos três casos! 

 

1 - Passo a Passo para Hidratação com óleo de coco e nada mais 
 

É muito prático um procedimento com um produto só, não? É tudo que a gente 
precisa! 

Então, mão na massa: 

1- Separe o cabelo seco em mechas; 

2- Aplique gotas do óleo de coco em cada mecha (pode aplicar na raiz sem 
medo); 

3- Deixe agir por 30 a 60 minutos e lave seu cabelo. 

Ainda, se você preferir, pode realizar a umectação noturna, ou seja, aplicar o 
produto, deixar agindo enquanto você dorme e realizar a lavagem pela manhã. 

Dica: Utilize uma touca para proteger seus cabelos e o seu travesseiro! 

 

2 - Passo a Passo para Hidratação com óleo de coco e mel 
 

Sem dúvida muita gente costuma ter mel em casa por ser um alimento 
saudável. 

Então fica fácil seguir essa dica, né? 

1- Misture os dois ingredientes em proporção igual; 

2- Aplique mecha por mecha nos cabelos úmidos e limpos; 

3- Massageie o couro cabeludo; 

4- Deixe agir por 30 minutos e enxague. 

 

3 - Passo a Passo para Hidratação com óleo de coco na máscara 
 

Essa hidratação também não dá trabalho, afinal, são apenas dois produtinhos! 

Vale a pena ressaltar que você deve escolher uma máscara hidratante que seja 
ideal para o seu tipo de cabelo, ok? 



 

 

1- Separe uma quantidade da sua máscara; 

2- Adicione algumas gotas de óleo de coco e misture bem; 

3- Aplique em todo o comprimento do cabelo, da raiz até as pontas; 

4- Deixe agir pelo tempo recomendado na embalagem de sua máscara; 

5- Utilize touca térmica se quiser potencializar o efeito; 

6- Lave na sequência. 

Prontinho! 

 

Afinal, você viu como o óleo de coco é rico em nutrientes e versátil?  

Definitivamente é um produto natural com diversos benefícios!  

Já usou? Conhece outra receitinha de hidratação usando óleo de coco?  

Então compartilha aqui! 


