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PASSO À PASSO



Hidratações Finest

Hidratação Ressecamento Extremo
Este tratamento é indicado para cabelos extremamente ressecados e que já 
passaram por várias químicas anteriores.

1. Lave os cabelos com Shampoo Anti Resíduos Finest, deixe agir por alguns 
instantes, retire o excesso d'água com a toalha e seque 100% com o secador.

2. Misture 60ml da Máscara Repositora Finest, 30ml da Emulsion Thermal Finest 
e 20 ml de Mask Recovery Finest.

3. Aplique mecha a mecha massageando bem, para que seja espalhado 
uniformemente por todo o cabelo da raiz ao comprimento, deixar agir por 
20 minutos.

4. Enxágue apenas com água, retire o excesso de água, aplique a Emulsion 
Thermal Finest, sobre as palmas das mãos e espalhe por todo o cabelo, após
 isso escove os cabelos com o auxílio de um secador.

Observação:
Recomendamos o uso deste tratamento após a utilização da Progressivas, 
Botox , Botox Matizador, Coloração, Descoloração  ou Detox.



Hidratações Finest

Hidratação Plus Finest
Este tratamento é indicado para todos os tipos de cabelos e ainda para manter 
a saúde dos fios, podendo ser aplicado à cada 15 dias ou a critério do profissional.

1. Lavar os cabelos com o Shampoo Anti  Residuos Finest, enxaguar e secar 100% 
os cabelos, comece a aplicar a Máscara Repositora Finest, mecha a mecha e deixar 
agir por 20 minutos. 

2. Enxague novamente os cabelos retirando todo o excesso de água, agora espalhe 
um pouco da Emulsion Thermal Finest sobre as palmas das mãos e aplique por 
todo o cabelo, deixe secar naturalmente e escove-os.

Observação:
O uso diário do Leave-in Finest, mantém o efeito da cauterização, reconstrução ou 
coloração por mais tempo



Hidratações Finest

Hidratação Power Finest
Este tratamento é indicado para cabelos com saúde intermediária, levando-os para 
uma saúde perfeita, conferindo macies e sedosidade

1. Lavar os cabelos com Shampoo Anti Resíduos Finest, enxaguar totalmente para 
que não fiquem resíduos. Feito isso secar 100% com o secador.

2. Em cabelos do comprimento médio, misture 5 ml de Keratina Forte Finest, 10ml 
de Mask Recovery Finest e  10 ml de Máscara Repositora Finest, misture bem para 
que fiquem homogêneos 

3. Aplique uniformemente mecha a mecha massageando bem e deixe agir por 20 
minutos.

4. Enxague totalmente para que não fiquem resíduos, retire o excesso de água 
com o auxílio de toalha, aplique pouca quantidade do Emulsion Thermal Finest 
sobre as palmas das mãos e espalhe por todo o cabelo, ao final simplesmente 
escove ou se desejar pranche.

Observação:
Recomendamos o uso deste tratamento após o uso da Progressiva Intense Gloss 
Finest ou uso do Detox Finest, a cada 30 dias ou a critério do profissional.
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