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Không sử dụng các Công cụ 
 
Ví dụ về các công cụ này không được cho phép trong các thẩm mỹ viện: 
 

 
 

Chủ Cơ Sở: Các dụng cụ phi pháp bị phát hiện trong cơ sở có thể khiến cho bạn bị phạt $500. 
 
Cá Nhân Người Vận Hành: Bất kỳ người vận hành thiết bị nào có mặt tại thời điểm thanh tra, bị 
phát hiện có một dụng cụ phi pháp tại vị trí làm việc của mình hoặc bị phát hiện sử dụng một dụng 
cụ phi pháp cũng có thể bị phạt $500. 
 
LƯU Ý: Mặc dù Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm không ủng hộ hay phê duyệt bất kỳ 
dụng cụ hay thiết bị cụ thể nào, các dụng cụ và thiết bị được cho biết bên trên không đáp 
ứng các yêu cầu hiện hành để sử dụng bởi bất kỳ người nào được Ủy Ban cấp phép hoặc 
trong bất kỳ cơ sở nào được Ủy Ban cấp phép trong tiểu bang California. 
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