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7 sinais7 sinaisCOMO IDENTIFICAR E TRATAR

DE POROSIDADE



POROSIDADEPOROSIDADE  

E JÁ TEE JÁ TE
ADIANTOADIANTO

?

Então, equilíbrio é

o nome do jogo! 

ALTAALTA

 é o primeiro diagnóstico da
jornada de quebra do cabelo. 

APENAS CRONOGRAMA

CAPILAR NÃO RESOLVE

POROSIDADE ALTA!

POROSIDADE
O QUE É A

A porosidade capilar é a capacidade
que o cabelo tem de absorver a água
e outros nutrientes. 



Porosidade alta: é quando os fios secam extremamente rápido
e sem absorver a água, por que as cutículas (proteção natural
do fio) estão muito abertas. Isso ocorre por causa de um
desequilíbrio das cutículas que protegem a fibra dos fios. 

O RESULTADO É QUE AS
CUTÍCULAS PODEM FICAR
EMONADAS, OPACAS,
FRISADAS, ÁSPERAS E
PODEM ATÉ MUDAR DE
COR.

POROSIDADEPOROSIDADE
ALTAALTA?

Muito se fala sobre porosidade alta, mas ainda não está claro a forma
de resolver isso. Antes de te falar como resolver, vou te explicar como
identificar este problema que, caso não seja tratado, vai sim fazer seu
cabelo quebrar.

O cabelo nos dá
vários sinais de
porosidade alta. 

VAMOS CONHECER
OS 7 SINAIS MAIS
COMUNS



7 SINAIS DE POROSIDADE ALTA

NÃO ABSORVE ÁGUA1

Se o cabelo seca mesmo antes de você terminar a finalização já nos
mostra uma anomalia, pois o normal é o cabelo demorar para secar. Isso
significa que o cabelo não está absorvendo água e a probabilidade é
ficar cada vez mais seco.

MUITO FRIZZ E POUCA DEFINIÇÃO 2

Se o cabelo perde a definição quando o creme de pentear seca, está
com a cutícula aberta e não consegue segurar a água do creme. O
normal é a definição durar pelo menos 3 dias. 

FIO ÁSPERO E RESSECADO3

O toque áspero é outro fator comum nos cabelos com porosidade
alta. Você percebe ao toque e também por parecer que o fio está
queimado. 

NENHUM CREME DE TRATAMENTO
FUNCIONA NO CABELO 4

E de fato é isso que acontece, por que a porosidade alta não permite
absorção de tratamentos de nenhum creme, em razão das cutículas
abertas em excesso. Cabelo sem água e sem tratamento está a
poucos passos de quebrar.
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ASPECTO DE CABELO
QUEIMADO E VOLUMOSO5

Isso é possível ver sem sequer tocar no cabelo, apenas
observando a cor, que é diferente em regiões da cabeça.
Ou ainda o aspecto de cabelo de boneca, muito comum em
cabelos descoloridos. 

CABELO DIFÍCIL DE
DESEMBARAÇAR 6

As crianças são as maiores vítimas desse problema de
desiquilíbrio da porosidade. Pode causar um trauma para o
resto da vida, por não ter um cabelo fácil de cuidar.
Tratando a porosidade alta, nossas crianças vão seguir em
paz com seu tipo de cabelo, além de precisar lavar menos. 

CABELO COM NÓS DE
FADA NAS PONTAS7

Também chamados de nós de fada, eles aparecem, inclusive,
nos fios lisos, mas os cacheados e enrolados são os que mais
sofrem. Isso acontece por causa do formato enrolado do fio. 

Os nós podem aparecer com grande intensidade caso o
cabelo esteja ressecado ou fragilizado. Equilibrando a
porosidade os nós vão dar adeus à sua rotina.



O QUE CAUSA
POROSIDADE

NOS CABELOS?
As causas da alta porosidade
capilar são bastante diversas e
vão desde a alta exposição ao
sol até a realização excessiva de
procedimentos capilares sem
proteção, como químicas,
colorações e descolorações.

Se a porosidade é a
capacidade de absorção
do nosso cabelo, calor e
químicas são nossos
principais vilões

VAMOS ENTENDER O QUE,
ALÉM DA QUÍMICA, TAMBÉM
TIRA ÁGUA DO CABELO:

Hábitos alimentares:
se você comer tudo
que falam para passar
no cabelo, já ajuda
muito E acrescente
beber água à dieta. 

Álcool: fuja de gelatinas e
gel à base de álcool. É um
barato que sai caro! 

Banho quente: isso torra o
cabelo, então água morna
agrada a todos os envolvidos:
seu corpo e seu cabelo.

Chapinha e secador: use
protetor térmico e evite ao
máximo se expor ao sol.

Vinagre: mesmo sendo
de maçã, o efeito no
cabelo é devastador,
pois aumenta a
porosidade.

Produção de colágeno:
aumente o consumo de
gelatina, que auxilia na
construção da estrutura
capilar e vitamina C, que
facilita a absorção. 

Praia e piscina: use
protetor solar capilar e
coque, de preferência.
Vilões aqui são o sal, o
sol, e o cloro.
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QUANDO A

SE TORNA UM
PROBLEMA

IRREVERSÍVEL
Quando você tiver os sintomas citados anteriormente e tentar
resolver com receitas caseiras, cronogramas da moda, abusar
do calor, usar apenas condicionador de pH baixo e ignorar a
importância do acidificante profissional.

A cada dia o cabelo perde mais água e,
com certeza, vai chegar ao ponto da
quebra que é o rompimento das fibras,
também chamado de corte químico. 

QUANDO O OCORRE O

ROMPIMENTO, O TRATAMENTO É

IRREVERSÍVEL, MESMO COM O

MELHOR ACIDIFICANTE.

Porosidade é o primeiro

sintoma do corte químico 

Como o próprio nome diz, o corte
químico é uma quebra severa dos fios
que acontece como consequência de
procedimentos capilares químicos.
Fios frágeis, sem brilho, ásperos,
quebradiços e com a cor desbotando
rapidamente são sinais de alerta e que
podem indicar que o seu cabelo está
perto de sofrer um corte químico



Como salvar o cabelo da porosidade alta

enquanto existe tempo?

Como porosidade é falta de água, de estrutura e de
tratamento, o mais obvio é tratar com cronograma
capilar e óleos certo? Errado!

Como falei nos sintomas, a
porosidade alta é a falta de

absorção de tratamentos. Então
dar tratamento em uma cutícula

aberta é algo sem sentido. 

Então quem
poderá nos
defender?
O único tratamento que
resolve a porosidade alta é
o acidificante profissional. 

 Acidificante não é condicionador de ph
baixo. Condicionador de ph baixo evita
porosidade, mas não trata o problema.

MAS CUIDADO!

Quanto mais baixo o ph do acidificante,
mais rápido ele age no seu cabelo.

Então, o pH ideal para resolver logo e

depois ir apenas fazendo a manutenção

é o ph 2.0 da linha profissional. 



?
O acidificante não deve ser usado sozinho, mas
sim em conjunto com os tratamentos que faltam
no cabelo. Agora sim, a indicação de cronograma é
importante, mas na cutícula (proteção do fio)
fechada ou melhor equilibrada. 

A forma correta de usar o

acidificante é a seguinte:

Cabelos que tem a definição perfeita: 
Quando o cabelo não perdeu a forma em razão da
porosidade, o ideal é o mix de acidificante mais
cronograma de devolução de água, umidade,
oleosidade e estrutura. 

Faça isso uma

vez ao mês!

Como fazer? Higienize o cabelo, aplique o acidificante,
deixe agir por 1 minuto, desembarace.
Deixe agir por mais 6 minutos e enxague. 

Em seguida, aplique o creme de
reposição de água profissional.

Nos outros dias, siga o cronograma normal, usando um item do
cronograma por semana, na seguinte proporção: se o cabelo estiver
fino ou elástico, 1 vez na semana cronograma de reposição de
estrutura. Se o fio está grosso e rígido, faça o tratamento de
estrutura apenas uma vez ao mês. 

Nas regiões que tem porosidade, utilize diariamente o item
para reposição de umectação que é feita com óleos vegetais.
No restante do cabelo, faça umectação uma vez na semana. 

Viu só? O importante é o equilíbrio!



?

Faça isso uma

vez ao mês!

Cabelos que tem

pouca definição e

muito volume: 

O acidificante não deve ser usado sozinho, mas sim em
conjunto com os tratamentos que faltam no cabelo. 

Como o problema é a falta de definição, a indicação é de
tratamento para a forma, e não apenas cronograma capilar. Mas
sim, a reposição de alto impacto para voltar a forma e definição.  

A forma correta de
usar o acidificante
neste caso é a
seguinte:

Higienize o cabelo, aplique o acidificante, deixe agir por 1
minuto, desembarace. Deixe agir por mais 6 minutos e
enxágue. Em seguida, aplique o creme de tratamento de
definição. Estimule o cacho, deixe agir por 60 minutos,
enxágue e finalize. 

Nos outros dias, siga o cronograma normal de usar um item por semana,
na seguinte proporção: se o cabelo estiver fino ou elástico, cronograma
de reposição de estrutura uma vez por semana. Se o fio estiver grosso e
rígido, faça o tratamento de estrutura apenas uma vez ao mês. 



Nas regiões que tem
porosidade, utilize
diariamente o item para
reposição de umectação que
é feita com óleos vegetais.

NO RESTANTE DO
CABELO, FAÇA
UMECTAÇÃO UMA
VEZ NA SEMANA.

Viu só? O

importante é o

equilíbrio!

Quanto custa os tratamentos

indicados e quais usar?

Para ter preços populares, as marcas comerciais economizam
nos percentuais de ativos, demorando muito mais tempo para o
produto agir no cabelo. Isso quando agem.

Por isso, acreditamos que caro é aquilo

que não resolve, mesmo custando pouco. 

 

Então indicamos o uso de produtos profissionais,
com alta concentração de ativos e que, de fato,
gerem os resultados esperados.  



NOSSA INDICAÇÃO É O

CRONOGRAMA CAPILAR DA

CACHOTERAPIA.

São 6 meses de tratamento
pelo valor de uma visita ao

salão de beleza. É muito
vantajoso, com resultado logo

na primeira aplicação.
 



Em resumo, cuidar do cabelo e manter a porosidade em
equilíbrio é mais fácil do que parecia ser, pois permitindo
que o cabelo volte a absolver tratamentos, os fios serão
recuperados de forma rápido e efetiva. Além disso, é natural
a aceleração do crescimento, com serosidade e fios soltos. 

Nossa indicação de
tratamento para a volta
dos cachos é a
Cachoterapia, que junto
com o pH Balancer,
devolve o que o cabelo
perdeu por estar com a
cutícula aberta ou sem
receber tratamento a
muito tempo.

Você pode comprar

estes produtos direto da

fábrica, pelo Mercado

Livre ou Shopee. 

   Saiba mais clicando aqui    

https://www.oficialcachoterapia.com.br/tratamentoporosidade
https://www.oficialcachoterapia.com.br/tratamentoporosidade
https://www.oficialcachoterapia.com.br/tratamentoporosidade


Kit SOLTURA DE CACHOS
ideal

 para
ENCOLHIMENTO

POROSIDADE

 SAIBA MAIS CLICANDO AQUI  

https://mhpro.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/soltura-de-cachos-sem-quimica-tratamento-para-6-meses/
https://mhpro.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/soltura-de-cachos-sem-quimica-tratamento-para-6-meses/
https://mhpro.lojavirtualnuvem.com.br/produtos/soltura-de-cachos-sem-quimica-tratamento-para-6-meses/


AGRADEÇO PELA CONFIANÇA E, SE VOCÊ

CHEGOU ATÉ AQUI, JÁ SABE QUE ESTÁ À

UM PASSO DE RECUPERAR SEU CABELO DA

FORMA RÁPIDA E PRÁTICA.

Se você também tem encolhimento,
escolha a Cachoterapia para a soltura
de cachos que vai soltar seu cacho
sem química apenas usando o calor.

DICA EXTRA!!!

Não estou falando deNão estou falando de
relaxamento, mas simrelaxamento, mas sim
de soltura, que sãode soltura, que são
coisas bem diferentes.coisas bem diferentes.  

No feed da Cachoterapia tem uma
postagem falando sobre isso. Vale
muito a pena aprender mais.


