
Beleza,  
cuidado 
& saúde.
MENU DE SERVIÇOS



Uma marca própria da USINA NATURAL
COSMÉTICOS, indústria terceirista, atuante a
mais 13 anos no mercado de beleza, e que ao
longo do tempo acompanha a crescente evolução
de  estudos científicos para cosméticos, através
de pesquisa, desenvolvimento, produção e
comercialização de cosméticos. que priorizam 
grandes inovações, buscamos inovação de forma
contínua, disruptiva e acelerada. Queremos
valorizar a troca de ideias e experiências, sendo
uma ferramenta para realçar a identidade e
personalidade de nossos consumidores. Mais do
que cabelos bonitos, acreditamos que o cosmético
pode ser também uma ferramenta de mudança
evolutiva que pode transformar os cabelos, a
mente ao elevar a autoestima, a industria e
comércio.

Finest Cosméticos

Somos...



Finest, o melhor pra você e
para o planeta.

pra você.

Valorizamos a  variedade de formas, as características de
cada identidade contemplada nos detalhes magníficos  que a
natureza criou. Cada um tem a sua beleza,  cada ser é belo
conforme sua criação. 
Nós desenvolvemos  pra você, nós pesquisamos e nos
empenhamos por você que é singular dentro de todo essa
pluralidade.

Para o futuro.

  Estamos caminhando para nos adequarmos aos quesitos
sustentabilidade e beleza responsável causando cada vez
menos impacto ambiental.  Damos prioridades as matérias-
primas naturais, biodegradáveis e pouco poluentes. Temos
compromisso de não fazer testes em animais ou até usar
espécies de frutas ou flores em extinção, valorizando o ser
humano, os animais e o meio ambiente.



Linha Detox

A Linha Detox foi desenvolvida para fortalecer os fios que sofreram
agressão e/ou danos causados por processos químicos, como
relaxamentos, colorações ou descolorações.
Sua principal função é devolver ao fio a queratina perdida após
processo químico agressivo, além de devolver maleabilidade e
proteção cuticular , deixando os cabelos fortalecidos, saudáveis,
macios e cheio de brilho.

Tratamento para alinhamento das cutículas, reparação de frizz e
pontas duplas, cabelos opacos e
sem movimento.

INDICAÇÃO:
Indicado para nutrir profundamente os cabelos danificados,
amenizando o frizz, pontas duplas, devolvendo força e brilho para
cabelos. Age de dentro pra fora, tratando o fio como um todo.

RESULTADO:
Promove reposição hidrolipica, queratina e nutrição para a fibra
danificada, ressecada e sem movimento. Cabelos nutridos e leves,
refletindo muito mais brilho.

 PASSO A PASSO:

 Lave os cabelos com o Shampoo Detox 2 vezes. Enxágue bem.
Retire o excesso de água.

Borrife o Keratin Extreme por toda extensão dos fios deixando agir
20 minutos aplique a Emulsion Thermal e deixe agir mais 10
minutos. Enxague.

 Aplique a máscara Recovery deixe agir de 10 a 15 minutos.
Enxague, tire o excesso de água.

 Faça uma escovação bem
alinhada para ativar o tratamento. Em seguida pranche em
mechas grossas de 5 a 10 vezes cada mecha, na temperatura de
180 ˚C.



Tratamento de fortalecimento do fio, redução de volume e retenção de
hidratação.

INDICAÇÃO:
Indicado para cabelos volumosos e danificados.

RESULTADO:
Selagem completa das cutículas, repondo nutrientes e aminoácidos
perdido dos cabelos devido a desgastes físicos ou biológicos refletindo
em resistência, força e alinhamento
cuticular e redução de volume. Brilho intenso, sedosidade e cabelos
regenerados
 
PASSO A PASSO:
 Lave os cabelos com o Shampoo Hair System Liss 2 vezes, deixando-os
bem limpos e com as cutículas dilatadas.

Após a limpeza, seque 70% dos fios com um secador.
           
Aplique mecha a mecha e deixe agir por 25 minutos. Em seguida,
enxágue.
Seque os fios, faça uma escovação já alinhando bem a fibra. 
          
Finalize pranchando mechas médias cerca de 5 vezes cada, para uma
maior redução de volume.

Linha Hair System Liss



Linha Cream Active

Tratamento de alinhamento do fio garante cabelos lisos, com extremo brilho e com aspecto
natural. Alto rendimento, totalmente eficaz.

INDICADO:
Alisamento para todos os tipos de cabelos que desejam alisar ou reduzir volume de forma natural,
trata completamente os cabelos.

RESULTADO:
Os ativos permeiam
completamente á fibra proporcionando o alisamento e o tratamento, o que reflete maior brilho,
resistência e maleabilidade. 
 
PASSO A PASSO:

 Lave os cabelos com Shampoo
     Prepare, massageando suavemente. Espalhe por todo o cabelo, principalmente nuca a região da
nuca. Retire o shampoo e repita o processo. Seque até atingir 80% dos cabelos secos.
     
 Aplique o Cream Active mecha a mecha com a ajuda de um pente fino da raiz para as pontas.
Verifique se todos os fios estão com produto. Deixe agir de 30 a 45 minutos. Enxágue os cabelos
retirando totalmente o produto, enxague bem..
         
Faça uma escova lisa da raiz às pontas, já ativando o brilho intenso e toque acetinado, como se já
estivessem sido pranchados. Pranche devagar em mechas finas (½ cm), em média 20 vezes de
acordo com a estrutura e resistência da fibra, sempre pranchando mais a raiz e menos as pontas,
evitando assim o ressecamento pelo excesso de temperatura.
 
A Máscara Chemical é opcional, e indicada para remover o cheiro
característico do fio ao ser molhado após o alisamento.



Linha Best Blond

DESCOLORAÇÃO E MECHAS.
      
Antes de começar faça o reste de mecha.
  
Em processos de clareamento, misture o Pó Descolorante com
a Emulsão Oxidante.
      
Aplique sobre os fios de acordo com a técnica escolhida.
Atente -se a temperatura e condição do fio durante o processo
de descoloração.
 
  Após o tempo de ação, enxágue os fios e lave-os com
Shampoo para tirar os resíduos do descolorante do fio. Retire
o excesso da água dos fios com uma toalha. 
 
Aplique o Blond Plex nos cabelos úmidos massageando bem
para que todos os fios recebam o tratamento. 
      
Deixe agir por 20 minutos e, em seguida, enxágue
abundantemente.

Finalize com a escovação para selar o tratamento.



www.finestcosmeticos.com


