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Finest Cosméticos

Somos...

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
profissional, através de pesquisa, desenvolvimento,
produção e comercialização de cosméticos que priorizam
grandes inovações, que buscamos 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 e a mente ao elevar a
autoestima de nossos consumidores.



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 remover  resíduos químicos do fio e devolver
queratina, aminoácidos e nutrientes perdidos após processo
químico agressivo, além de devolver maleabilidade e proteção
cuticular, deixando os cabelos fortalecidos, saudáveis, macios e
cheio de brilho.

Promove selagem completa das cutículas, repõe nutrientes e
aminoácidos perdidos dos cabelos devido a desgastes físicos ou
biológicos causados pelo so frequente de prancha, secador e/ou
exposição aos raios solares, refletindo em resistência, força,
alinhamento cuticular e redução de volume. Brilho intenso,
sedosidade e cabelos regenerados
 

ATIVOS: QUERATINA HIDROLISADA, MANTEIGA DE KARITÉ, PROTEÍNA DA SEDA E AMINOÁCIDOS
DO TRIGO

Indicado: Para cabelos
danificados por excesso
de químicas, repara frizz,
nutre do córtex as
cutículas.

Indicado: Para o tratamento
de fortalecimento do fio,
redução de volume e
retenção de hidratação.

ATIVOS: QUERATINA HIDROLISADA, MACADÂMIA.

Linha Hair System Liss



Clareia os fios com resultado incrível ao mesmo tempo em que 
 protege contra danos. Perfeito para todas as diferentes técnicas
de clareamento.
Descolorante Ultra Rápido, abre até 9 tons de maneira segura,
possui fórmula que cria uma película em volta do fio que facilita
o pentear, dá mais brilho e maciez. 
O usos imultâneo do Best Plex promove hidratação e favorece
para formação de uma película protetora   ao redor do fio que
previnem contra danos profundos, dão mais brilho e maciez.
 

Alisa até 100% dos cabelos de forma natural,   seguro para saúde,
trata o fio por inteiro, seus ativos permeiam completamente á fibra
preeenchendo todas as lacunas  do fio repondo nutrientes
exatamente onde existe deficiência, desde as camadas
intercelulares até as cutículas proporcionando o perfeito
alinhamento e sobreposição cuticular, o que reflete em um liso
totalmente tratado com maior brilho, resistência e maleabilidade. 
 

Linha Cream Active

ATIVOS: QUERATINA HIDROLISADA, MACADÂMIA, AMINOÁCIDOS E NUTRACÊUTICOS

Linha Best Blond

Indicado: Para
descoloração segura,
mechas, luzes, reflexo,
ombre hair.

DUST FREE   -   ABRE ATÉ 9 TONS   -   SISTEMA DE PREVENÇÃO DE DANO

Indicado: Para alisamento de
todos os tipos de cabelos que
desejam alisar ou reduzir volume
de forma natural, além de tratar
completamente os cabelos



Linha Home Care

HIDRATA PROFUNDAMENTE
MANTEIGA DE TUCUMÃ
MACAÚBA

CABELOS CACHEADOS

CABELOS OLEOSOS

CABELOS COM QUÍMICA

CABELOS LOIROS E GRISALHOS

EQUILIBRA A OLEOSIDADE
ÓLEO DE MELALEUCA
ARGILA BRANCA
GENGIBRE

REPÕE NURTRIÇÃO PERDIDA
ÓELO DE JOJOBA
ÓLEO DE OJON
MANTEIGA DE CUPUAÇU

MATIZA E NUTRE
KERATINA
BLUEBERRY
ÓLEO DE MACADÂMIA

Os produtos da linha Home Care são desenvolvidos com alta 
 tecnologia, oferecendo benefícios equivalentes aos produtos de
uso profissional, foram desenvolvidos para complementar os
tratamentos que você já iniciados no salão, prolongando os
resultados dos tratamentos e mantendo os cabelos sempre
saudáveis e preparados para receber químicas posteriores..



RESTAURE

A União desses dois produtos na mesma
proporção (1;1) promove uma reação química
capaz de remover o excesso de resíduos
químicos do fio como; coloração e progressiva.
Ideal para quem está passando pelo processo
de transição capilar.

ESTABILIZE

A Máscara de Controle Químico é ideal para
qualquer ocasião, mas ela é imprescindível
antes e depois do processo de descoloração.
Ela deixa o fio com o "ponto de partida" ideal
para aplicação do descolorante, ou até mesmo
para receber tratamentos de reposição de
nutrientes, o resultado será infinitamente
melhor. Ao aplicar a máscara Chemical em um
cabelo "emborrachado" (altamente alcalino)
em apenas alguns minutos ele retoma a sua
elasticidade natural.

POTENCIALIZE

O Botox pode ser adicionado as máscaras de
hidratação ou de reconstrução, ele
potencializa a ação do tratamento e também
prolonga a durabilidade da escova, mas tome
muito cuidado com as cacheadas, é melhor a
substituir o Botox pela Keratina Liquida
(Detox).
Outra dica é misturar  Botox Branco ao Botox
Matizador quando o tom dois loiros for mais
alto que 10.0 

Maximize seus tratamentos



FORTIFIQUE

A Keratina pode ser adicionada em máscaras e
tratamentos sempre que o cabelo apresentar
frizz , a queratina se aglutina entre as camadas
cuticulares e quando aquecida ela "derrete"
unindo uma cutícula a outra, deixando os fios
mais fortes, e  quando as cutículas estão todas
alinhadas refletem mais brilho aos cabelos.
Respeite a pausa de 15 dias entre uma
aplicação e outra.

Novidades

           HIDRATAÇÃO                   RECONSTRUÇÃO               MATIZAÇÃO                  PURIFICANTE

EM  BREVE

          Estamos pesquisando, desenvolvendo e testando novos produtos constantemente
para aprimorarmos e facilitarmos o dia a dia do profissional, com tecnologia e inovação
respeitando as normas ambientais e sustentáveis, formulamos produtos  que atendam as
necessidades dos clientes e profissionais, visando economia, rentabilidade, segurança,
efetividade nos resultados e ecologicamente consciente.

Fiquem atentos as nossas mídias digitais, temos dicas, educação, tendências, agenda de
workshops e muito mais. Te espero lá!
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www.finestcosmeticos.com

@finestcosmeticos

/finestcosmeticos


