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ORIENTADOR PROFISSIONAL FINEST

Problemas e Soluções

Problemas de Aplicações e Soluções
1. Excesso de Ação ou Muito Tempo Exposto ao Produto

(Diagnóstico Equivocado)

Os produtos da FINEST COSMÉTICOS foram estrategicamente formulados para 
serem MULTIFUNCIONAIS, sendo assim, através da mistura dos mesmos, podemos 
recuperar, tratar, reduzir volume, descolorir, inclusive cabelos danificados, sempre 
com muito brilho, maciez, sedosidade e na tonalidade desejada, fazendo com que 
as fibras capilares não sejam corroídas e nem danificam as microfibrilas.

Para  que todos esses resultados sejam obtidos, é importante que a saúde dos fios 
sejam muito bem avaliada da raiz às pontas e diagnosticada pelo profissional, a fim 
de não se fazer procedimentos equivocados, como pouco ou muito tempo de ação 
ou pouca ou muita carga de tratamento químico.

* Se o excesso tempo de ação do produto for percebido durante o início da aplicação, 
interrompa e aumente a quantidade de tratamento diminuindo o tempo de ação

* Se percebido após muito tempo de ação, retire imediatamente o produto através de 
enxague, aplique o Recovery Finest e deixe agir por 15 minutos; enxague e aplique a 
Máscara Repositora Finest sobre os cabelos secos, deixe agir por 20 minutos, enxague, 
seque e escove, sem pranchar.

Sendo assim, elaboramos esse material de auxílio e dirigido exclusivamente ao 
Profissional de Cabelo, o qual não tem a função de substituir os conhecimentos 
técnicos daquele, mas tão somente orientá-lo acerca da utilização dos produtos.

Mistura inadequada em cabelos frágeis ou muito tempo de ação do produto ou ainda 
aplicação de calor em excesso, e vice versa, podem trazer danos aos fios, ou não surtir 
o efeito desejado, principalmente nos Processos de Alisamento, Descoloração ou 
Matização.

* E m cabelos frágeis e danificados é de extrema cautela que o profissional avalie a saúde 
dos fios, a fim de calcular a carga de produto a ser aplicada nos cabelos, bem como o 
tempo de ação química do mesmo.

Como proceder: 
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2.  Pouco Tempo de  Ação do Produto 
(Diagnóstico Equivocado)

* Se o excesso de tempo de ação for detectado no decorrer do processo pode-se misturar 
ao Intense Gloss Finest ou ao Botox Finest, 20 ml da Mask Recovery Finest e 20 ml da 
Máscara Repositora Finest, misture bem e deixe agir sob o cabelo já enxaguado sem 
resíduos, após o tempo de ação, enxague, seque, escove e pranche.

Ao contrário do “muito tempo de ação”, “Pouco Tempo”, também interfere no resultado final 
do produto; quando diante de cabelos resistentes, grossos, afro, portanto, também se deve 
observar a carga da mistura e a quantidade de tempo de ação

* Se perceber que ao iniciar a etapa do trabalho de alisamento com prancha, ou da 
descoloração ou matização e não foi obtido um cabelo liso e brilhante, ou não atingiu o tom 
desejado na descoloração e ou matização, possivelmente ocorreu pouca carga de produto e 
ou pouco tempo de ação do produto sob os cabelos.

* Será necessário diagnosticar a estrutura dos fios da raiz às pontas e após avaliação da saúde 
dos mesmos, reaplicar o produto na quantidade e tempo necessário de ação

* N os processos de alisamento naqueles tipos de cabelos, acima descrito, certifique-se de que a 
prancha esteja em temperatura de 230 graus Celsius, diminua o tamanho das mechas e proceda 
com passadas mais lentas e mais vezes a prancha.

Como proceder: 

3.  Pouca Chapinha (Cabelo Áspero, Poroso e Sem Brilho)
O uso inadequado da prancha com temperatura menor ou maior que a recomendada ou 
ainda passadas em excesso ou em números menores, também interferem no resultado do 
produto.

* Testar o cabelo molhando e observando se está resistente ou sensibilizado “EMBORRACHADO”.

* Se estiver sensível refazer o processo com os cabelos secos, deixando agir por menos tempo.

* S e o cabelo estiver bem resistente, refazer o processo deixando agir pelo mesmo tempo de ação 
e após aplicar chapinha em mechas não muito grossas e nem muito finas em passadas lentas e 
na temperatura de 230 Graus Celsius, até que você sinta o fio plenamente selado, macio e com 
brilho.

Como proceder: 
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4. RESÍDUOS DO ATIVO: (Pouco Brilho e Desbotamento)

Em pontas frágeis  o número de passadas deve ser menor e com passadas mais rápidas, já 
no comprimento o resultado só será atingido se as passadas forem lentas e a chapinha 
utilizada em TEMPERATURA  de 230 Graus Celsius.

Ao deixar resíduos do produto nos cabelos, poderá ocorrer sérios danos, como desbotamento, 
pouco brilho, fios danificados ou pesados

* Observando o problema durante o início da aplicação da chapinha, voltar para o lavatório, 
repetir o enxágue e reiniciar o processo de escova e prancha, com a temperatura de 230 Graus 
Celsius, com passadas lentas no comprimento e mais rápidas nas pontas

* Se observado desbotamento após a aplicação ou ao término do processo de redução de 
volume, aplique o Botox Matizador Finest, deixe o produto agir pelo tempo necessário para 
matiza-los, enxague e escove, o desbotamento estará corrigido com a matização dos cabelos.

Como proceder: 

 Observação:
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