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RELAXAMENTO E ALISAMENTO
ALISAMENTO NUTRITIVO
RED UÇÃO D E VOLUME

CABELOS CACHEADOS, ONDULADOS E CRESPOS

PREPARAÇÃO:
Preparação da base: Para cada 100 g do Creme de Relaxamento Kinoa Force Lizz (phase 1a),
adicione 40 mL do Fluido Ativador Kinoa Force Lizz. (Phase 1b) Obtenha uma mistura
homogênea, que deve ser usada imediatamente e qualquer sobra deverá ser descartada.
Proteção do cliente: Não lave os cabelos antes da aplicação. O ideal é que os cabelos estejam
sem lavar há 2 dias.
Proteção do proﬁssional: Use luva descartável durante todo o procedimento.
Realize o teste de mecha: 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.
Advertências: Uso proﬁssional. Mantenha fora do alcance de crianças. Contém álcali. Evite
contato com os olhos, caso aconteça, enxágue abundantemente. Este produto somente deve ser
usado para o ﬁm a que se destina, sendo perigoso qualquer outro uso. Em caso de sensibilização,
suspenda o uso. Proteja da luz, do calor e da umidade. Antes de iniciar o processo, é importante:
Realizar um rigoroso diagnóstico capilar. Avaliar as condições do couro cabeludo e do ﬁo. Não
aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado ou se o ﬁo não tiver resistência.
Obs.: As informações acima são a base para os dois serviços: Alisamento Nutritivo e Redução de Volume.

PASSO A PASSO:
ALISAMENTO NUTRITIVO
1.Teste de mecha: Com o auxílio de um pincel plástico, separe uma mecha ﬁna do cabelo na
parte de cima da cabeça e aplique a mistura relaxante Kinoa Force Lizz, distanciando 1 cm da
raiz. Use o pente para deixar a mecha lisa, sem repuxar. Deixe agir por 40 minutos ou próximo da
desestruturação do ﬁo, observando o processo a cada 5 minutos. Observe quanto tempo a
mecha levou para perder a elasticidade, use 5 minutos a menos como referência para você
trabalhar o cabelo.
Após o tempo de ação, enxágue completamente. Aplique o Gel Nutritivo na mecha e deixe agir
por 10 minutos. Enxágue. Avalie a condição do ﬁo. Se os cabelos não apresentarem boa
resistência, não utilize o produto. Trate os ﬁos até que recuperem a força e repita o teste de mecha.
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2. Aplicação da mistura relaxante: Divida o cabelo em 4 partes usando pregador de
plástico. Utilize um pincel ou pente. Aplique a mistura descrita no item 1, mecha a mecha,
no sentido natural do crescimento dos cabelos e distante 1 cm da raiz. Inicie a aplicação
pela nuca e distribua bem o produto ao longo da mecha, alisando com o auxílio dos
dedos ou de um pente ﬁno, sem puxar os cabelos. Não deixe que as mechas se dobrem
próximo à raiz. Aplique o produto em todo o cabelo e deixe agir conforme orientação da
tabela abaixo.
2.1. Retoque de raiz: O retoque poderá ser feito com uma raiz de 4 cm (equivalente a 120
dias de crescimento). Aplique a mistura do item 1, iniciando pela nuca, sem encostar no
couro cabeludo. Deixe agir conforme tabela a seguir:
Tabela

TIPO DE CABELO

TEMPO DE PAUSA

Cabelo ﬁno ou com química

08 - 15 minutos

Cabelo médio, saudável

15 - 25 minutos

Cabelo grosso, resistente

25 - 40 minutos

Importante: esse tempo de pausa deve ser avaliado durante o teste de mecha.

3. Enxágue: Ao atingir o grau de alisamento, é necessário enxaguar o cabelo com água,
retirando todo o creme. Retire o excesso de umidade com uma toalha, sem torcer os ﬁos.
4. Nutrição: Agite o frasco antes de usar. Aplique o Gel Nutritivo mecha a mecha e
penteie para distribuir melhor o produto por toda a extensão dos ﬁos. Deixe agir por 10
minutos. Enxágue.
5. Equilíbrio de pH: Sobre os cabelos úmidos, aplique o Shampoo de Equilíbrio Kinoa Lizz
massageando suavemente. Enxágue.
6. Hidratação: Aplique a Máscara mecha a mecha, enluvando os ﬁos, iniciando a
aplicação do produto na altura da orelha em direção às pontas. Deixe agir por 10
minutos. Enxágue.
7. Finalização: aplique o Finalizador Termoativado Kinoa Lizz uniformemente no cabelo
úmido. Não enxágue. Penteie de forma habitual e ﬁnalize como preferir.
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REDUÇÃO DE VOLUME
1.Teste de mecha: Separe uma mecha ﬁna na parte de trás da cabeça e umedeça
abundantemente com o borrifador, aplique a mistura com o tempo de pausa de 10 min,
não enluve. Molhe novamente e aguarde mais 10 min, sempre conferindo a integridade
da ﬁbra. Após a aprovação do teste de mecha, aplique o Gel Nutritivo e não faça o
procedimento na mecha teste.
2. Umidiﬁcação: Inicie borrifando água abundantemente em toda a extensão dos ﬁos.
Para facilitar o desembarace, utilize um pente de largura média.
3. Aplicação da Mistura: A partir da nuca, separe uma mecha na espessura de 3 cm. Com
o auxílio de um pincel, aplique a mistura mecha a mecha, no sentido natural do
crescimento dos cabelos, mantendo a distância de aproximadamente 1 cm da raiz. Enluve
levemente sem esticar os ﬁos, ou penteie com um pente largo para soltar mais os cachos.
Pausa de 10 a 15 minutos (a cada 5 min veriﬁque a elasticidade do ﬁo).
Dica: O tempo de pausa se dará respeitando o teste de mechas, que deve ser ﬁel ao procedimento, não
ultrapassando o tempo máximo de 20 min.
Obs.: É necessário ter agilidade para obter uniformidade no trabalho.

4.Diluição: Leve a cliente para o lavatório e molhe os cabelos, sem retirar todo o produto.
Pausa de 5 a 10 minutos (a cada 5 min veriﬁque a elasticidade do ﬁo).
5.Enxágue: Ao atingir o grau de abertura dos cachos, é necessário enxaguar o cabelo
com água morna, retirando toda a mistura. Retire o excesso de umidade com uma toalha,
sem torcer os ﬁos.
6.Nutrição: Agite o frasco antes de usar. Aplique o Gel Nutritivo mecha a mecha e penteie
para distribuir melhor o produto por toda a extensão dos ﬁos. Deixe agir por 10 minutos.
Enxágue.
7.Equilíbrio de pH: Sobre os cabelos úmidos, aplique o Shampoo de Equilíbrio Kinoa Lizz
massageando suavemente. Enxágue.
8.Hidratação: Aplique a Máscara mecha a mecha, enluvando os ﬁos, iniciando a
aplicação do produto na altura da orelha em direção às pontas. Deixe agir por 10
minutos. Enxágue.
9.Modelagem: Aplique o Modelador uniformemente no cabelo úmido. Não enxágue.
Penteie de forma habitual e ﬁnalize como preferir.

