Creme Leave-in no inverno: Conheça por
que usar e os benefícios para seus cabelos
Já ouviu falar dos cremes Leave-in? Não? Entenda os reais motivos pelos quais ele é muito recomendado durante
o inverno!

Cuidar da beleza dos fios sempre requer uma atenção específica quanto ao tipo de produto e sua
forma correta de uso. No inverno, por exemplo, redobram-se os cuidados em virtude da ação do
frio. Mas, o que a umidade do ar provoca em nossos cabelos? Ora, simplesmente a abertura das
cutículas, deixando, assim, nossas madeixas com aspecto de arrepiado! Uma aparência nada
agradável, não é mesmo?
Para resolver este problema, um produto muito recomendado é o Leave-in, pois a sua forma de
ação é diferente dos tradicionais cremes para pentear. Vamos conhecer este maravilhoso produto
que veio para revolucionar?!

O que é creme Leave-in? Para que serve?
Todo produto sem enxágue é um Leave-in. Ele existe na forma líquida, em spray, creme ou sérum.
No entanto, o mais conhecido é o líquido, visto que é mais leve. Para que serve? Ele ajuda a
desembaraçar, controlar o frizz, permitindo assim, maior durabilidade dos penteados.

Tipos de cabelos recomendados para o uso do Leave-in
Você deve estar em dúvida sobre quais tipos de cabelos é recomendado o uso do creme Leavein, não é mesmo? Acompanhe:


Tem cabelos oleosos e finos? O seu uso é recomendado, pois um de seus principais
benefícios é uma boa ação durante a hidratação.



Seu cabelo é crespo e seco? O Leave-in é a solução. Ele deixará a película capilar
protegida de danos causados pelo intenso calor do secador e da chapinha.



Usa coloração nos cabelos? Não se preocupe. Este creme ajuda a manter o brilho
prolongado dos fios.

Dicas interessantes sobre o creme Leave-in
Para deixar você bem informado, acompanhe uma série de dicas interessantes sobre o creme
Leave-in. Certamente, seu cabelo não será mais o mesmo. Veja:


O creme Leave-in serve também para finalizar a escova dos seus cabelos. No entanto,
para um melhor efeito, o ideal é usá-lo após o condicionador, que, neste caso, funciona
como hidratação dos fios.



Assim como muitos produtos, o ideal é usar cremes de uma mesma linha a fim de que os
resultados possam ser satisfatórios e adequados ao que se propõe.



Com o uso do Leave-in seus cabelos serão mais bem cuidados, além de deixá-los muito
mais macios, perfumados, leves e bonitos.

Promoção do creme Leave-in
Vários sites dispõem do creme Leave-in com um precinho todo especial. Certamente, você não
vai querer ficar por fora desta novidade. Aproveite e acompanhe as promoções nos
estabelecimentos abaixo:
Eudora
Lojas Americanas
E você, já faz o uso do creme Leave-in? O que acha do efeito no seu cabelo? Deixe seu
comentário!

