
Chăm Sóc Móng 
(Pedicure)

M Ẹ O  A N  T O À N

Hội Đồng Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm quản lý và cấp 
phép cho thợ làm móng và chuyên gia thẩm mỹ tại Cali-
fornia. Hội Đồng hoạt động nhằm đảm bảo rằng các thợ 
làm móng và chuyên gia thẩm mỹ tuân theo luật tiểu 
bang và các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm trùng đã được 
quy định.

Dưới đây là một số mẹo mà khách hàng cần lưu ý khi sử 
dụng dịch vụ chăm sóc móng:

• Không cạo lông tay, chân trước khi đến cuộc hẹn.

• KHÔNG THỰ C HIỆN CHĂM SÓC MÓNG nếu quý vị bị
nứt da ở cẳng chân.

•  Thợ làm móng phải rửa tay thường xuyên. Việc yêu
cầu thợ làm móng phải rửa tay trước khi cung cấp
dịch vụ là hợp lý!

• Hãy đảm bảo là tiệm phải thông thoáng.

• Kiểm tra mức độ sạch sẽ của tiệm.

•  Tìm xem giấy phép hợp lệ của Hội Đồng Nghề Làm
Tóc Và Trang Điểm và poster có ghi “Thông tin cho
Khách Hàng.”

• Hãy hỏi việc spa chân được làm sạch như thế nào.

• Xem xét nhật ký làm sạch.

•  Từ chối các sản phẩm làm móng có chứa chất methyl
methacrylate.

•  Không cho phép kỹ thuật viên làm móng sử dụng
dao cạo hoặc loại bỏ vết chai.

Nếu quý vị thấy việc gì, HÃY NÓI ĐIỀU GÌ ĐÓ!  
Nộp khiếu nại hoặc báo cáo về bất kỳ mối quan ngại nào 
bằng cách truy cập www.barbercosmo.ca.gov hoặc 
gọi đến số (800) 952-5210.
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