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        Aprenda o je ito certo de higienizar as escovas de cabelo  

 

É fundamental lembrar que os cabeleireiros devem lavar as escovas sempre, após o uso 
em cada cliente. O período de 15 dias só se aplica aos acessórios pessoais e que não são 
compartilhados com outras pessoas. 

Para manter as cerdas limpas de forma correta, não basta somente retirar os fios presos 
após cada escovação com ajuda de um pente ou com as mãos mesmo. As escovas para 
cabelos acumulam restos de produtos, sujeiras e poeiras que se acumulam nos fios ao longo 
do dia, deixando-as oleosas e susceptíveis à proliferação de bactérias.  

 

	  

 

Ret ire  os  f ios  de cabelos  da escova:  Primeiramente, retire com ajuda de um pente os fios 
de cabelos agarrados nas cerdas da escova, pois a sujeira e as partículas de pele tendem a se 
grudar neles. Mas retire-os com muito cuidado! Arrancar os fios presos à escova de cabelos de 
uma vez amolece e danifica as cerdas além de comprometer a função da escova.  

- Se a escova de cabelos for aquela que apresenta umas bolinhas na ponta das cerdas, e estas 
bolinhas estiverem soltando, o ideal e trocar de escova para que ela não cause danos aos cabelos 
e principalmente ao couro cabeludo. 
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Como lavar a escova de cabelos: Primeiramente, retire com ajuda de um pente os fios 
de cabelos agarrados nas cerdas da escova, pois a sujeira e as partículas de pele tendem a se 
grudar neles. Mas retire-os com muito cuidado! Arrancar os fios presos à escova de 
cabelos de uma vez amolece e danifica as cerdas além de comprometer a função da 
escova.  

Se a escova de cabelos for aquela que apresenta umas bolinhas na ponta das cerdas, e estas 
bolinhas estiverem soltando, o ideal e trocar de escova para que ela não cause danos aos 
cabelos e principalmente ao couro cabeludo. 

  

 

 

 

 

 

 

Enxaguando a escova de cabelos:  Por fim, enxágue bem a escova em água 
corrente. Certifique-se que removeu todo o shampoo para que as substâncias não acabem 
em seu cabelo quando penteá-lo. 
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Secando a escova de cabelos:  Deixe os acessórios secarem naturalmente em local 
ventilado longe do sol. 

- Você pode usar também o ar frio do seu secador ou coloque-a sobre uma toalha e deixe 
secar até o dia seguinte. Evite também secá-los utilizando o ar quente secador ou estufa, 
isso compromete a qualidade e função do acessório. 

- Sua escova de cabelos estará pronta para ser usada quando estiver completamente seca. 

 

Para cada escova um cuidado diferente 

Dependendo do material utilizado na composição do produto ou do tipo de escova, é 
preciso tomar alguns cuidado na hora da limpeza.  

 

 

 

Escova com base de madeira pode ser lavada por inteiro, já que a matéria-prima recebe 
tratamento para suportar a umidade; 
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Escova com base metál ica pode ser deixada de molho até 15 minutos e também ser 
lavada como a de madeira, mas é preciso enxugá-la com pano seco para evitar oxidação; 

 

 

 

 

Escova com base de cerâmica deve ser higienizada com um pano úmido e sabão 
neutro para não desgastar a cerâmica e não comprometer o armazenamento de calor que o 
produto possui no momento da secagem dos cabelos; 

 

 

 

 

 

Escovas ionizadas e almofadadas não devem ser deixadas de molho, apenas lavadas 
em água corrente e secas por completo com o auxílio de um pano. 


