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Bản tin Trong ngành – 7/2/2017 – Uốn Lông Mi
Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ (Hội đồng) muốn nhắc nhở những người có giấy
phép của Hội đồng rằng việc hành nghề "uốn lông mi" chỉ được thực hiện trong phạm vi
hành nghề của chuyên viên thẩm mỹ và chuyên viên làm tóc có giấy phép như đã nêu
trong mục 7316 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California, trong đó phát biểu:
(a) Việc hành nghề làm tóc là toàn bộ hoặc kết hợp bất kỳ các công việc sau đây:
(3) Đốt, gội, chỉnh sửa, chải, làm xoăn, uốn, uốn bằng hóa chất, duỗi hoặc nhuộm tóc hoặc đắp
dưỡng chất cho tóc.
(b) Việc hành nghề thẩm mỹ là toàn bộ hoặc kết hợp bất kỳ các công việc sau đây:
(1) Chỉnh sửa, chải, làm xoăn, uốn, uốn vĩnh viễn không dùng máy, uốn vĩnh viễn, làm sạch, cắt,
gội, duỗi, đốt, tẩy, nhuộm màu nhẹ, tạo màu, ép thẳng, nhuộm, đắp dưỡng chất, làm đẹp hoặc
các điều trị khác bằng mọi cách đối với tóc của bất kỳ ai.

Việc sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm, chẳng hạn như sản phẩm tăng cường lông mi từ
keratin không chứa ‘dung dịch uốn’ có thể nằm trong phạm vi hành nghề của một
chuyên viên dưỡng da, nếu chuyên viên dưỡng da đó đang sử dụng sản phẩm này để
làm đẹp mặt (lông mi). Xem mục 7316 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp
California, trong đó phát biểu:
(c)(1) Chăm sóc da là bất kỳ một hoặc nhiều các công việc dưới đây:
(B) Làm đẹp mặt, cổ, cánh tay hoặc phần thân trên bằng cách sử dụng các chế phẩm, chất khử
trùng, tinh chất, sữa dưỡng hoặc kem.

Liên quan:
Hội đồng muốn nhắc nhở tất cả những người được cấp phép rằng hiện tại không một
người được cấp phép nào được phép nhuộm lông mi/lông mày. Vui lòng xem lại Bản tin
Trong ngành của Hội đồng – Nhuộm Lông Mi/Lông Mày
tại http://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/publications/lash_browtint.shtml.
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