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PASSO À PASSO



Botox Finest

Este produto não tem a finalidade de alisar, ele é indicado para redução de volume, 
disciplinar os cabelos e ainda como manutenção da escova progressiva, onde deve 
ser aplicado em média a cada 30 dias.

1.  Lave os cabelos com o Shampoo Anti Resíduos Finest, por apenas uma vez, 
deixando agir por 5 minutos, enxague e seque 100% com secador.

2. Aplique o Botox Finest mecha a mecha da raiz ao cumprimento e deixe por 30  
minutos.

3. Enxague apenas com água em abundância, para que não fiquem resíduos, após 
isso aplique uma pequena quantidade da Emulsion Thermal Finest espalhando-o 
nas palmas das mãos e passando em todo cabelo, escove e pranche com passadas 
lentas no comprimento e mais rápidas passadas nas pontas.

O resultado serão cabelos com o volume reduzido, fios alinhados, hidratados com 
brilho e sedosidade. 



BOTOX MATIZADOR FINEST

Este produto não tem a finalidade de alisar, ele é indicado para redução de volume, 
disciplinar os cabelos e ainda como manutenção da escova progressiva, onde deve 
ser aplicado em média a cada 30 dias.

1. Lave os cabelos com o Shampoo Anti Resíduos Finest, por apenas uma vez, 
deixando agir por 5 minutos, enxague e seque 100% com secador.

2. Aplique o Botox Matizador Finest mecha a mecha da raiz ao cumprimento e 
deixe agir; sempre observando a tonalização que se quer atingir, lembrando 
que por seu um produto pigmentado, quanto maior for o tempo de ação, maior 
será a pigmentação dos fios.

3. Enxague apenas com água em abundância, para que não fiquem resíduos; 
escove e pranche com passadas lentas no comprimento e menos vezes e mais 
rápidas passadas nas pontas.

4. Em cabelos fragilizados e havendo necessidade de hidratação, é recomendando 
que se aplique a Mask Recovery Finest, da raiz ao comprimento, deixando agir 
por 15 minutos e após isso seque-os, aplique a Emulsion Thermal Finest e escove 
com o auxílio do secador.

O resultado serão cabelos com o volume reduzido, fios alinhados, hidratados, 
com brilho, sedosidade e matizados.
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