
GUIA DO CRONOGRAMA CAPILAR
Saiba como cuidar dos seus fios, com tudo o que eles precisam!



INTRODUÇÃO

Cabelo e tratamentos capilares são
assuntos que sempre rendem
muitas dúvidas. Tantos produtos,
ativos, tratamentos e opções
diferentes...

 

Pensando em tuuuudo isso, a Putz!
desenvolveu esse Guia sobre
cronograma capilar, com dicas para
deixar seus fios saudáveis e com
brilho, além de procedimentos,
produtos indicados e tudo o que
você precisa para arrasar com suas
madeixas!

Vem com a Putz!

Quais itens devo usar?

Como devolver vida aos fios?

Qual é o melhor procedimento 
para suprir cada necessidade 

do cabelo?

Como identificar do que meus fios
precisam?



O que é Cronograma Capilar?

O cronograma capilar é uma rotina de cuidados com os cabelos
para suprir todas as necessidades deles, mantendo os fios
saudáveis e sempre lindos.
Nesta rotina, são trabalhados três métodos de tratamento:

 

Esses procedimentos são intercalados de acordo com o estado
dos seus fios, para oferecer a eles o que realmente precisam e
com a frequência certa. É importante lembrar que o cronograma
capilar é indicado e benéfico para todos os tipos de cabelos.

1    Hidratação 2    Nutrição 3    Reconstrução



Quando devo 
fazer uma hidratação?

 
Quando os fios estiverem:

        Ásperos;
        Sem brilho;
        Com aspecto ressecado
        Cheios de frizz.

A hidratação é um dos métodos de
tratamentos mais conhecidos e
procurados. 

Com a hidratação, há a reposição de
toda a água que os fios perdem no
dia a dia por conta dos raios solares,
poluição, equipamentos de calor
(chapinha, secador etc.) e outras
agressões externas que ressecam os
fios, trazendo a maciez, o
alinhamento e o brilho de volta!

HIDRATAÇÃO LINHA
SUPER
LISO

Composta por Nori, que é uma alga
marinha com alto poder de
hidratação. Mantém a hidratação e
impede a perda de água.

Pode ser usada 
3x na semana!

Confira no site

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Super-Lisos


Quando devo 
fazer uma nutrição?

 
Quando os fios estiverem:

        Ressecados;
        Sem movimento;
        Opacos.

A nutrição capilar repõe os lipídios
ao cabelo, ou seja, os óleos
necessários para proteger a fibra
capilar e ajudar a impedir a perda da
água que a etapa de hidratação
proporciona aos fios.

É um processo que deixa o cabelo
macio, com movimento e as cutículas
seladas. Para isso, é de extrema
importância contar com produtos
que não deixem o cabelo com
aspecto pesado, afinal, a intenção é
deixá-lo nutrido, e não oleoso!

NUTRIÇÃO
LINHA

MALEMOLÊNCIA

Composta por um mix de chia, linhaça
e rosa polar, substâncias naturais que
impedem o envelhecimento da fibra e
repõem os nutrientes aos fios.

Pode ser usada 
1x na semana!

Confira no site

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Malemol%C3%AAncia


Quando devo fazer uma 
reconstrução ?

 
Quando os fios estiverem:

        Quebradiços;
        Com queda intensa;
        Enfraquecidos pela     
        química;

A reconstrução é responsável por
devolver a força aos fios. Esta fase do
tratamento repõe as proteínas aos fios,
principalmente a queratina. 

Deve ser utilizada quando os cabelos
estão muito danificados e sofreram
agressões químicas e naturais na fibra
capilar. Com isso, o fio de cabelo perde
densidade, ficando fino, seco e
quebradiço.

Essa é a etapa que demanda mais
cuidado, já que o excesso de ativos
reconstrutores podem deixar o cabelo
rígido e ainda mais enfraquecido.

RECONSTRUÇÃO LINHA
ÁGUA 

NO DESERTO

Contém proteínas provenientes da
soja e da algarroba para regenerar a
fibra e repor os nutrientes perdidos,
selando a cutícula do fio.

Pode ser usada 1x na semana
enquanto houver necessidade
ou quinzenalmente para
manutenção.

Confira no site

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/%C3%81gua-no-Deserto


Quando devo 
fazer um detox nos fios?

 
Quando os fios estiverem:

        Pesados;
        Excessivamente oleosos;
        Com problemas de queda, 
        caspa etc..

DETOX

Contém ativos como extratos de
gengibre e alecrim, que estimulam o
crescimento dos fios e combatem
disfunções no couro cabeludo.

LINHA
LIMPEZA
PROFUNDA

Frequência de aplicação
- Cabelos oleosos: 1x à cada 
  15 dias
- Cabelos secos: 1x ao mês

Confira no site

Apesar de não ser uma etapa oficial do
Cronograma Capilar, o detox é um
procedimento super importante e que
deve ser incluído na sua rotina de
haircare.

O detox capilar é responsável por
eliminar impurezas e resíduos de
produtos dos fios, através de ativos
antissépticos e anti-inflamatórios. 
Com essa limpeza, a circulação
sanguínea é estimulada, o que ajuda no
crescimento dos fios, e o couro
cabeludo é suavizado, ajudando a
combater problemas como a caspa e
irritações, além de promover aqueeele
controle de oleosidade!

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Limpeza-Profunda


Quais tipos de fios existem?

CURIOSIDADE

Você sabia?
Entre as mulheres brasileiras, é
possível encontrar mais de 8 tipos
de fios diferentes!

De modo geral, existem 4 tipos de fios:

- Tipo 1: Lisos
- Tipo 2: Ondulados
- Tipo 3: Cacheados
- Tipo 4: Crespos

Cada um deles possui necessidades e
características diferentes, sendo ainda
subdivididos em A, B ou C de acordo
com o nível de curvatura.

A B

C D



Os lisos são fios que não apresentam curvatura,
desde a raiz até as pontas. São naturalmente mais
oleosos e tendem a apresentar frizz. São eles: 1A
(mais fino e sem volume), 1B (mediano) e 1C (mais
grosso e com um leve volume).

Os cabelos naturalmente lisos costumam não ter
muito volume. Por isso, indica-se produtos que
encorpem os fios e hidratem. Mais do que qualquer
outro tipo de fio, é essencial evitar a aplicação de
máscaras de tratamento, condicionadores e leave-ins
próximo à raiz pela alta tendência à oleosidade.

1 - LISOS

1A 1B 1C

Quer conhecer a linha perfeita para manter seu
liso ainda mais liso e cheio de saúde?

EU QUERO

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Super-Lisos


Os ondulados são os intermediários entre lisos e
cacheados. Possuem ondas que podem ir da raiz às
pontas ou, em alguns casos, apenas no comprimento
dos fios. 

Apesar de não serem ressecados como cabelos
cacheados e crespos, podem demandar uma atenção
especial para a hidratação nas pontas. Os ondulados
também tendem a ter pouca definição, o que
possibilita a quem tem esse tipo de fio a escolha entre
uma finalização para mantê-lo mais liso ou com
cachinhos.
 

2 - ONDULADOS

2A 2B 2C Sentindo os fios pesados por conta das
finalizações? Que tal um detox para deixá-los

mais leves e soltinhos?

EU QUERO

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Limpeza-Profunda


Os cacheados são fios que formam lindas espirais.
Por conta dessa característica, a oleosidade natural
do cabelo, produzida na raiz, tem mais dificuldade
para chegar até as pontas, deixando assim os fios
mais secos. 

São eles: 3A, 3B e 3C. Diferente dos fios ondulados,,
os fios cacheados já são mais definidos, porém
apresentam pontas ressecadas. É importante
manter sempre uma rotina de hidratação e nutrição
para que os cachos mantenham seus níveis de água
na fibra capilar sempre em dia.

 3 - CACHEADOS

3A 3B 3C Bora dar movimento para esses cachos?
Conheça a linha que vai trazer a malemolência e

a nutrição que seus fios precisam!

EU QUERO

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/Malemol%C3%AAncia


Os crespos formam uma coroa incrível de cachos
bem fechados e pedem muuuita hidratação por
serem fios bem ressecados (lembra daquela questão
que os cacheados também apresentam, com a
dificuldade para que a oleosidade atinja as
pontas? Nos crespos, isso se intensifica!)

Por serem tão curvados, se tornam são também
delicados e quebradiços, pedindo também uma
finalização caprichada e cheia de amor para garantir
a definição que pode faltar a esse tipo de cabelo.
São eles: 4A, 4B e 4C.

4 - CRESPOS

4A 4B 4C Os dias de seca acabaram!
Vem conferir a linha que vai dar os nutrientes, a

força e o brilho que seus fios merecem!

EU QUERO

https://pqlbrasil.com.br/collections/cabelo/%C3%81gua-no-Deserto


Como posso montar meu cronograma?

CABELOS MUITO DANIFICADOS

Isso vai depender do estado do seu fio.  
Cada nível de danificação demanda um roteiro de cuidados diferente.

Confira alguns modelos mensais, considerando 3 lavagens por semana:

FIOS PÓS-QUÍMICA, RESSECADOS, OPACOS E CHEIOS DE PONTAS DUPLAS

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO RECONSTRUÇÃO

NUTRIÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO RECONSTRUÇÃO

HIDRATAÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO

CABELOS POUCO DANIFICADOS
FIOS DESGASTADOS APENAS PELAS AGRESSÕES EXTERNAS DO DIA A DIA

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO HIDRATAÇÃO

HIDRATAÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO HIDRATAÇÃO

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO RECONSTRUÇÃO

CABELOS SAUDÁVEIS
JÁ ESTÁ FAZENDO O CRONOGRAMA? CONFIRA COMO MANTER OS FIOS EM DIA:

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

HIDRATAÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO HIDRATAÇÃO

HIDRATAÇÃO HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO

HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO RECONSTRUÇÃO



pqlbrasil.com.br

@putzquelegalbrasil Putz! Que Legal


