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PASSO À PASSO



Intense Gloss Finest

O Intense Gloss Finest, funciona como Escova Progressiva Reconstrutora, e tem a
 função de alisar, reduzir o volume e disciplinar os fios.

1. Após ter avaliado a saúde dos fios e o tipo de cabelo, lave-os com o Shampoo 
Anti-Resíuos Finest, por duas vezes, deixando agir por 15 minutos na última lavada, 
enxague somente com água em abundância a fim de retirar totalmente o produto e 
seque 100% os fios.

2. Inicie o processo de aplicação do Intense Gloss Finest, separando os cabelos em 
4 partes e em mechas pequenas, com a ajuda de um pincel e pente, inicie a 
aplicação pela nuca ao comprimento alinhando os fios, respeitando meio centímetro 
do couro cabeludo.

3. Com base no tempo de ação necessário descrito na Tabela abaixo, deixe o 
produto agir pelo tempo necessário.

Observações:

a-) A correta avaliação da saúde e estado dos fios é 
i m p o r t a n t e ,  p o r q u e  o  p r o fi s s i o n a l 
poderá, com base na Tabela de Tempo abaixo, deixar o 
produto agir por mais ou menos tempo em 
determinadas parte do fio, evitando danos maiores 
em áreas já fragilizadas ou evitando que a aplicação 
não resulte no liso desejado em razão de pouco tempo 
de ação do produto ou baixa carga química em áreas 
mais resistentes

Exemplo: Em cabelos com uma raiz natural resistente e 
no comprimento as pontas estarem fragilizadas e 

antes de se aplicar no comprimento e pontas, sperar um espaço de tempo, a fim de 
que o produto aja por menos tempo nas partes sensibilizadas e anificadas, evitando-
se danos desnecessários nessas áreas, fazendo com que toda a carga química fique 
equilibrada nos cabelos e com isso obter um resultado mais uniforme.

b-) O tempo de ação do produto pode variar de acordo com a resistência, tipo de 
cabelo ou química já existente, em cabelos resistentes por exemplo, o
produto poderá ser aplicado normalmente e após a  aplicação



Intense Gloss Finest

O Intense Gloss Finest, não quebra e não corroí as microfibrilas, para tanto é 
necessário respeitar o tempo de ação para cada tipo de cabelo; enxaguar totalmente 
o produto apenas com água após o tempo de ação necessário, retirando totalmente o 
resíduo do ativo. Esse procedimento é muito importante para o resultado final que é 
um cabelo liso e com brilho.

1. Pranche os cabelos em mechas finas, cerca de 15 passadas lentas na temperatura 
de 230º. C. / 450º. F.; sendo que nas pontas as passadas devem ser mais rápidas e em 
menor vezes. O resultado deverá ser um cabelo liso, macio e brilhante.

2. Se desejar um resultado melhor ainda, com aquele aspecto de liso natural, e ainda 
minimizar os efeitos da carga química aplicada, após o término do procedimento 
acima descrito, você poderá aplicar a Máscara Repositora Finest, da raiz às pontas 
deixando agir por 15 minutos, enxágue com água e com os cabelos úmidos aplique 
em pequena quantidade da Emulsion Thermal Finest, espalhando nas palmas das
mãos e em seguida espalhando pelos cabelos, escove e modele como desejar. Dessa
 forma os cabelos ficarão tratados da carga química aplicada no alisamento, realçando 
ainda mais o brilho e a sedosidade dos fios.

Observação:

É muito comum se ouvir falar que as progressivas à base de ácidos “desbotam os 
cabelos”, isso não é verdade, o que desbota os cabelos não é o produto e sim a 
incorreta utilização da prancha ou mistura e tempo de ação errados, tanto é que 
esse eventual “desbotamento” somente é percebido após a inicialização do processo 
de prancha. Se perceber o desbotamento proceda da forma indicada em nosso
 “Orientador Profissional”, item 4.
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