
CUIDADOS FUNDAMENTAIS:

•  O profissional deve utilizar luvas adequadas para sua proteção.

•  Realize um rigoroso diagnóstico capilar, avaliando as condições do couro cabeludo e do fio.

•  Não aplique o produto se o couro cabeludo estiver irritado/lesionado ou se o fio não tiver resistência.

•  Não aplique o produto em cabelos com coloração à base de henna com sais metálicos (coloração

   com henna puramente vegetal não possui contraindicação).

•  Não aplique o produto se o cliente tiver alergia a qualquer componente da formulação.

•  Jamais utilize materiais metálicos durante a aplicação.

•  Remova brincos e adornos metálicos antes do procedimento.

•  Durante o tempo de ação do Creme Alisamento Intenso, não cubra os cabelos com papel alumínio,

   plástico, touca ou qualquer outro material que possa gerar calor.

É imprescindível realizar o teste de mecha antes de iniciar o processo, para garantir a segurança

e o bom resultado do relaxamento, mesmo que o cliente já tenha usado o produto antes. 

TESTE DE MECHA

Passo 1.  Separe uma mecha fina do cabelo na parte de cima da cabeça e aplique o Creme

Alisamento Intenso, distanciando 1 cm da raiz. Use o pente para deixar a mecha lisa, sem repuxar. 

 Após os primeiros 10 minutos, acompanhe a elasticidade da mecha a cada 5 minutos,Passo 2. 

puxando suavemente o fio e verificando se retorna à posição original. Se o fio ficar tensionado,

significa que a redução está completa e que esse será o tempo de pausa da aplicação total. Enxágue. 

Em seguida, aplique o Neutralizante Alisamento Intenso. Deixe agir por 10 minutos. Enxágue.Passo 3.  

 Avalie a condição da mecha. Se os cabelos apresentarem qualquer alteração negativa,Conclusão:

não reaplique Flex Lizz ou qualquer outro creme alisante. Trate os fios até que eles recuperem sua

força e repita o teste de mecha.
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Lave os cabelos com o Shampoo da linha Aneethun mais indicado para o tipo de cabelo.Passo 1.  

Retire o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha e do secador de cabelos.

Divida o cabelo em 4 partes. Utilize um pincel ou pente e aplique o Creme AlisamentoPasso 2.  

Interno mecha a mecha, começando pela nuca no sentido natural do crescimento dos cabelos.

Distribua o produto ao longo da mecha, a uma distância de 1 cm do couro cabeludo, sem puxar

os cabelos. No alto da cabeça, aplique com as mechas retas, deixando-as caírem no sentido

natural do crescimento, evitando dobras próximo à raiz. 

Selecione uma mecha fina e verifique a elasticidade. Caso o cabelo apresente resistência,Passo 3.  

prolongue o tempo de ação. Observe o cabelo durante todo o tempo de ação e deixe agir por,

no máximo, 50 minutos.

Ao atingir o grau de alisamento desejado, enxágue o cabelo, retirando todo o creme.Passo 4.  

Retire o excesso de umidade com uma toalha, sem torcer os fios.

Para um resultado ainda mais liso e nutritivo, realize a Escova Hidroflex.Obs.: 

          Realize o passo 5 apenas para o serviço de Escova Hidroflex.

Após o enxágue, aplique um reestruturante Aneethun, indicado para o tipo de cabeloPasso 5.  

que está sendo tratado, em toda a extensão do fio e, em seguida, escove e/ou pranche. 

Aplique o Neutralizante Alisamento Intenso mecha a mecha, com auxílio de um pincel.Passo 6.  

Utilize um pente para manter os cabelos na forma alisada. Deixe agir por 10 minutos. Enxágue.

Passo 7.  Utilize o tratamento da Aneethun da seguinte forma: aplique um Shampoo e enxágue.

Aplique a Máscara, deixe agir por 10 minutos e enxágue.

Aplique um Finalizador com proteção térmica, distribuindo-o uniformemente.Passo 8.  

Seque escovando ou deixe secar naturalmente. Se desejar, utilize a prancha.
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O retoque poderá ser feito numa raiz de, no mínimo, 3 cm. Proteja o cabelo, já alisado, com

o Gel Nutritivo Kinoa. Aplique o creme, iniciando pela nuca, somente no cabelo virgem,

sem encostar no couro cabeludo, e siga o procedimento.Aplique o creme sem encostar no

couro cabeludo (iniciando pela nuca somente no cabelo virgem) e siga o procedimento.

RETOQUE DA RAIZ

Para manter a saúde e a vitalidade dos fios, recomenda-se o uso da linha Aneethun

indicada para o tipo de cabelo. Experimente a linha Kinoa para cabelos alisados e relaxados. 

MANUTENÇÃO EM CASA


