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Antes de tudo você verá que no decorrer da prática se
identificará com alguns serviços apenas, mas aprende
de tudo um pouco. Somente assim você oferecerá um
resultado de excelência as clientes.

O Segredo dessa técnica alisamento saudável é o
famoso TRATAMENTO. Como profissional, faço o possível
para que minhas clientes e seguidoras sigam o
cronograma capilar da maneira que faço, pois dá
bastante certo.

Nosso alisamento e conhecido por novas tecnologias,
RIANROBOLI aposta agora no Alisamento Saudável a
base de Ácido Glutâmico. Esse componente também
auxilia no brilho da fibra além de alinhá-la.

PROMESSA

> Melhora a elasticidade do cabelo, 
> Trata os fios de dentro para fora e reduz a formação de
pontas duplas.

Sem contar que esse procedimento não tem cheiro forte
que outros produtos oferecem. Esse Alisamento é uma
tecnologia evoluída.

Permite que todos os tiposde cabelo sejam alisados e
mantem o aspecto natural. Os aminoácidos que nele
compõe é altamente regenerativo e preserva a
hidratação de dentro para fora da fibra capilar e protege
as ligações químicas durante todo o processo.

Onde tudo começa...

Por que decidiu trabalhar com cabelos?

Vamos lá?

Gostou?



O tratamento dos fios fica por conta da reposição
lipídica na fibra capilar, reduz a formação de pontas
duplas e devolve o balanço natural.

Os fios são presenteados com o dobro de luminosidade
e maciez, deixando a textura dos cabelos mais
emolientes e o resultado final muito mais sofisticado. 

Completo ainda que durante a neutralização aminoácida
um blend de proteínas age fortalecendo a fibra para
aprimorar a resistência dos fios. Permitindo-se a
manutenção e melhora da qualidade estrutural do fio,
esse alisamento não tem contra indicacação.

IMPORTANTE
 
Ressalto a importância de se fazer teste de mecha antes
de submeter os fios ao processo.  Geralmente   faço 
 teste  com  dilatador   de cutículas, deixo agir por 5
minutos, assim descubro o que já foi realizado no cabelo
antes de dar inicio ao meu procedimento.
 
No Curso Diagnóstico Capilar você aprende a identificar
exatamente todas as etapas que o cabelo da cliente vai
estar. Sendo por falta de nutrientes ou até mesmo
formol, colorações e enfim.

Sem cheiro e com saúde

Isso é primordial!



O QUE É E QUAIS OS CUIDADOS PARA REALIZAR ESSA
TECNICA?

O nome ESCOVA PROGRESSIVA é aplicável a essa
técnica porque seu efeito positivo tende a se revelar em
cada aplicação realizada nos cabelos.

Normalmente as pessoas tendem a criar certa confusão
entre essas escovas e a denomina como ESCOVA
DEFINITIVA, mas é importante salientar que elas são bem
diferentes uma da outra.

Quem possui cabelos afros pode apostar nesse
alisamento sem medo, pois ela ameniza o volume dos
fios e também deixa os cachos mais controlados, sem
que os fios fiquem absolutamente esticados, tipo
EFEITOS LAMBIDO.

Se por ventura você realizar esse procedimento e o
cabelo apresentar um aspecto extremamente liso e
esticado logo na primeira aplicação é importante ter
cuidado, pode ser que a química utilizada esteja mais
forte que o recomendável.

EXEMPLO:
-Ah, eu faço Botox e meu cabelo dura 3 meses, já existe
um mito aí, pois Botox não alisa, se alisar pode ter
certeza que nele existe algo mais forte do que o correto .
O Botox em si promete tratar, reconstruir a fibra e
somente controlar cabelos frisados, nada mais que isso.
 
Então profissional sempre sejam curiosos estudem a
marca, composição, principalmente para não cair em
golpes. E oriente o mesmo a sua cliente ao comprar
qualquer produto de mercado e acreditar em receitas
caseiras.

Orientações



Cabelos tingidos devem alisar os fios sempre antes de
aplicar a coloração - depois de 15 dias ao menos para não
danificar a estrutura dos fios. 

Agora se for mechas, aí sim, faça antes dos alisamentos
pausa de 30 dias de uma química da outra, até porque
descolorir é coisa séria, e retira muita massa e se
encapsular o cabelo sem massa acontece que no
decorrer dos meses as pontas vão afinando até se
romper e não tem tratamento que reverta isso.

Já ouviu o ditado loiro e liso não dão certo? 
É exatamente aqui que ele entra fazer química sem
períodos curtos e não manter uma programação de
cuidados em casa.

Antes de fazer o procedimento sempre realizar uma
avaliação junto com a cliente para verificar a situação
dos fios e recorrer a melhor técnica. 

Isso porque se o cabelo estiver danificado e fraco é
orientado realizar um processo de recuperação dos fios
antes de seguir para a química.

Após qualquer procedimento químico orientar a cliente
de não lavar de forma alguma o cabelo nas primeiras 48
horas, isso porque o cabelo precisa de um tempo para
cicatrizar a cutícula e sentá-las. Evitar de prender com
força para não marcar.

Quem trabalha e precisa dos cabelos controlados usem
touca nesses dias. Entra a parte de protocolo de
cuidados em casa, a cliente deve ter linhas Pós químicas,
Reconstrução para repor massa, nada de máscaras que
contenha SILICONE esses componentes interrompem os
processos químicos.

Importante



Sempre oriente suas clientes que fogem dos fios
brancos que além de alisar e pintar. Devem colorir de 7 a
15 dias após o alisamento, nunca faça tudo no mesmo
dia. Dê sempre a pausa para as cutículas sentarem e se
disciplinar.

Acredite! Excesso de Química num único dia pode deixar
os fios pesados, após alguns dias ou até mesmo no
mesmo dia alguns fios se quebram, satura muito a fibra
e às vezes tratamentos potentes não conseguem
recuperar afibra capilar.

Seja diferente, fale a verdade torne-se amiga(o) de sua
cliente, dê credibilidade no que você fala. Lembre-se a
melhor propaganda é a boca a boca, se ela se sentir bem
com você, ela vai te indicar.

Bom, acima falei que gosto de retornos, dinheiro rápido,
por isso me qualifiquei e sempre busco conhecimentos
para me tornar sempre o melhor no que faço.

Atualmente não trabalho com cabelos masculinos nem
Mega Hair, como citei nas páginas anteriores a gentes se
qualificae se idêntica apenas com algumas áreas, mas é
super interessante você estudar tudo, pelo menos na
área feminina, pois cada caso e um caso, e se você tiver
noção vai conseguir entregar um serviço de alta
qualidade.

Avise as clientes
Bastidores



Fique sempre ligada na sua cliente, em criar uma
conexão intima, fuja de grupos, muitas não gostam e
quando entra silencia e nem repara suas mensagens.

Tente mandar uma mensagem pessoal, criar posts e
manda uma a uma afinal como você está começando
você não terá tanto trabalho como tenho hoje para
mandar para mais de 500 clientes. 

Conforme vai crescendo seu público você aprenderá
outras estratégias mais facéis.

Exemplos de abordagem.

-Olá, está cuidando dessas madeixas corretamente?
-Olhe,  olhe,  se  não  tratar  não  vai  durar  seu 
 alisamento!  

Aprenda  a  educar  essas  clientes,  no começo é
complicado, mas depois que elas aprendem tudo facilita
para você.

Caso contrário você profissional sofrerá as
consequências mais tarde, muitas tentam dar perdido
em profissionais.

Conheço já as pecinhas não se intimide nunca, seja
humilde, não seja besta, se o produto não segurar você
precisa analisar toda situação.

Atenção!



Se o cabelo dela não tiver tratado as chances de ficar
100% liso diminuem. Então, fale a verdade a ela, vamos
tratar amiga ou não vai segurar bem.

Se o cabelo dela for fininho até segura, agora cabelos
resistentes e grossos desacredito, são 6 anos na área. Já
testei tudo e garanto a você se você falar a verdade
sempre será a melhor opção.

Nunca, jamais, esconda a embalagem da cliente, já vi
muito isso em salão, faça questão de ela ver, e ter
interesse em olhar o produto.

Se um dia ela te trocar por outro profissional, mas ter
gostado do teu serviço, ela vai exigir isso. Como essa
marca será segredo nosso, as chances dela te trair será
pequena. 

Caso a traição aconteça e ela volte, discipline. Cobre
multa, cliente é igual criança, se tu não ensinar, elas
fazem pouco da tua cara, muitas são assim.

Continuação...



Faça um local aconchegante em seu espaço para
esperar e atender sua maravilhosa cliente, ofereça um
suco, café, biscoitinhos, bombom, enfim.

Atualmente, ofereço doce, paçoca, cocada, pipoca doce,
vi mais praticidade nisso....

Muitas clientes após o expediente de trabalho estão
cansaderrímas. Faça ela se sentir importante, é claro que
esse serviço, já está incluso em seus valores.

COMO COBRAR

Vou te explicar agora o método em relação á valores
para cobrar. Primeiro você soma todas suas despesas
como aluguel e luz e etc. Despesas fixas do seu espaço.

Em seguida procurem os produtos, é claro quem faz
meu curso já oriento tudo isso, além disso já tenho a
marca própria do curso que estou te ensinando, divida
todo esse investimento de despesa em 3 partes.

Por exemplo:

Um cabelo R$ 100,00 reais divididos em 3 partes fica em
média de R$ 33,33.

Uma parte é seu, outra do salão para o caixa reserva e a
outra para reposição dos seus produtos de novo.
Entendeu?

Atendimento



Para ter um bom controle de atendimento. Use planilhas
de Excel ou até mesmo de caderno (acho prático e ainda
prefiro o caderno), não misture agenda com outras
coisas, tenha 3 tipos de planilha ou caderno.

1-  Um para anotações de despesas no salão e pessoal
porque é através do seu trabalho que você pagará suas
contas.

2- Outro, para anotar os dias que a cliente vem no seu
espaço. Com esse controle, você consegue dias antes
mandar mensagem.

-Oi, Luiza sua manutenção está chegando, vamos
agendar? Espere ela responder. Se sim, agende-a.
Caso, ela diga que não poderá no mês da manutenção
que é justo 3 meses e tal.

A LEMBRE que vai pagar um valor diferente da
manutenção, porque o restante do produto vai
enfraquecendo os seus fios e terá que reaplicar no
cabelo todo novamente. 

E finalize a conversa, só deixa ela avisada e não apague
as mensagens.

Controle de atendimento



ANOTE ISSO! 

Sempre avise, tudo para não ter brigas mais tarde,
muitas só querem um pezinho para te criticar.

Todo primeiro contato que tiver com uma cliente nova,
você cobrará um valor exato, independente de ela já ter
realizado procedimento de alisamento ou não com outra
pessoa, porque?

Você está se tornando especialista em ALISAMENTO
SAUDÁVEL, não é? 

Então provavelmente ela não fez essa técnica em outro
local, ela pode até ter feito escova orgânica, mas essa
técnica não.

Com o alisamento saudável você irá desintoxicar esse
resíduo de química grave (oriente sempre isso a ela) o
retorno será de 2 a 3 meses.

Nesse retorno, você cobrará um valor menor do valor
que você  cobrou  no  primeiro procedimento, pois você
só vai aplicar seu redutor na raiz crescidanada mais, não
precisa passar no comprimento, pois você pode fragilizar
a fibra, saúde acima de tudo.

Não tem necessidade de reaplicar no comprimento, você
joga produto fora, ainda mais se você não tem certeza
que ela usa chapinha no dia a dia em casa,  muitas
mentem, você acaba saturando o cabelo e com o
redutor espoca, ai a culpa será sua.

Controle de atendimento



Agora, se ela atrasar por muito tempo a manutenção,
não hidratou os cabelos, cobre o valor original do
primeiro procedimento.

REPITO, EDUQUE E DISCIPLINE ESSA CLIENTE

Duas opções podem acontecer: ela vai se dedicar ou vai
procurar outro salão.
Não tenha medo, muitas vão embora. Agradeça sempre,
menos uma dor de cabeça a você. Sempre procure
qualidade, não quantidade.

A QUALIDADE FARÁ SEU NOME

Em 6 anos pude obter uma cartela de quase 500
clientes, onde muitas me deixaram e até hoje deixam,,
muitas eu demiti, porque enchiam minha paciência,
gente que me traz energia negativa e me adoece, eu
mesmo tiro e minha vida continua, pois, eliminando
essas pessoas você atrai outras com boa áurea.

Controle de atendimento



Não façam orçamentos por fotos, você pode se ferrar.
Uma vez dito o preço, não tem como mudar.

 Peça a cliente que venha em seu espaço e marque uma
avaliação. Cobre R$ 50,00 (Cinquenta reais) pela sua
hora de avaliação. Caso ela não finalize o procedimento
contigo, seu tempo e trabalho já foram valorizados.

NÃO ARRISQUE!

Ela pode te mandar uma foto e ser uma coisa, quando
chegar na hora, o cabelo é volumoso e grande demais e
você vai ralar.

Não diga marcas de produtos que você usa por celular.
Faça ela ir até você e conhecer de perto, o seu trabalho e
as marcas com que trabalha.

Muitas vezes a pessoas até admira seu serviço pelas
redes sociais, mas muitas perguntas sobre o produto é
apenas para compra, para alguém fazer na casa dela.  

Mal sabe ela que não é o produto que faz o babado todo,
e sim dedicação naquele serviço.

TOMA CUIDADO! 

Experiencia própria, se ela quer curica que ela pelo
menos venha perder o tempo vindo até você.

Nunca faça procedimento químico com produto de
cliente, é dor de cabeça, o produto pode não ser tão
eficaz, e ela vai reclamar do seu serviço para as outras. 

Detalhes



Pode conter formol, isso é prejudicial a sua saúde. Por
isso você está aprendendo essa técnica, então tenha
sempre isso em mente.

Tenha um bom secador e prancha, indico um bom.
Equipamentos adequados geram qualidade e agilidade
no teu serviço. 

O alisamento saudável dura em média 2 horas e meia
todo o serviç, tempo suficiente para já agendar outra
pessoa.

No início você consegue fazer 1 a 2 por período,
conforme vem sua agilidade isso se multiplica. 

NÃO PERCA TEMPO COM EQUIPAMENTOS
INADEQUADOS.

sempre oriente suas clientes a fazerem hidratações em
casa e no salão também. Para facilitar seu
acompanhamento. 

UMA DIFERENÇA QUE VOCÊ PRECISA APRENDER

Não existe só fazer minha raiz, você vai aplicar o
alisamento na raiz que cresceu somente, porém você vai
lavar o cabelo todo, escovar o cabelo todo e pranchar,
isso se chama MANUTENÇÃO.

Detalhes



Quando a cliente te procura pela primeira vez é
diferente.

- Oi quanto está o retoque de selagem?
Você explica o que disse acima, só pra ela entender.

Oriente ela sempre a usar protetor térmico todo dia ,
ainda mais, se ela anda de moto, precisa além do
protetor, usar touca.

NO CURSO DE DIAGNÓSTICO CAPILAR VOCÊ APRENDE
MAIS SOBRE CUIDADOS PARA CABELOS CACHEADOS,
TRATAMENTOS E PÓS ALISAMENTO.

É SUPER INTERESSANTE VOCÊ APRENDER ISSO, POIS
VOCÊ NÃO VAI FAZER SO ALISAMENTO, NÃO É?

Ganhe dinheiro oferecendo atendimentos
personalizados, desperte o interesse, cliente odeia lavar 
 o cabelo em casa, ofereça tratamentos e escovas no
salão 1 x na semana, isso é bom para ela e para você, é
claro.

As páginas a seguir é para você anotar dicas EXTRAS!!!!!!!!



Anotações



Anotações


