Hội đồng Nghề Làm tóc & Thẩm mỹ

Chuyên viên thẩm mỹ và
chuyên viên chăm sóc
da được Hội đồng Nghề
Làm tóc và Thẩm mỹ (Hội
đồng) cấp phép và quy
định ở California. Hội đồng
làm việc để đảm bảo các
chuyên viên thẩm mỹ và
chuyên viên chăm sóc da
tuân thủ pháp luật Tiểu
bang và các tiêu chuẩn đã
được thiết lập về kiểm soát
nhiễm khuẩn.

Hội đồng Nghề Làm tóc & Thẩm mỹ

Nếu có câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại, vui lòng
liên hệ Hội đồng.
HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC & THẨM MỸ
2420 DEL PASO ROAD, SUITE 100
SACRAMENTO, CA 95834
www.barbercosmo.ca.gov
800-952-5210
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Tẩy lông bằng sáp
HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Dưới đây là một số lời
khuyên và thông tin mà
người tiêu dùng nên lưu ý
khi cân nhắc và tiếp nhận
dịch vụ tẩy lông bằng sáp.

TRƯỚC KHI TẨY LÔNG

KHÔNG TẨY LÔNG

•• Quan sát xung quanh tiệm có sạch sẽ và ngăn
nắp cũng như các dụng cụ trông có vệ sinh
không.

•• Vết thương bị kích ứng, sưng viêm, hoặc vết
thương hở.

•• Kiểm tra xem giấy phép của chuyên viên thẩm
mỹ hoặc chuyên viên chăm sóc da cho bạn có
được trưng bày tại nơi làm việc của họ và còn
hạn hay không. Lưu ý rằng việc một chuyên viên
chăm sóc móng thực hiện dịch vụ tẩy lông là
nằm ngoài phạm vi hành nghề; thợ làm móng
không được đào tạo bài bản về các quy trình tẩy
lông.

•• Bất kỳ vùng nào bị phát ban, mô sẹo mới, ghép
da, giộp môi, nốt ruồi, mụn cóc, hoặc mụn.

•• Hãy chắc chắn rằng kỹ thuật viên rửa tay trước
khi phục vụ bạn. Nếu không, hãy yêu cầu họ
thực hiện việc đó. Hội đồng cũng khuyến nghị kỹ
thuật viên đeo găng tay trong bất kỳ quy trình
tẩy lông nào.
•• Kiểm tra xem nồi sáp có sạch sẽ và không bị
nhỏ giọt sáp quá mức hay không.
•• Quan sát các con lăn sáp có sạch sẽ hay không.
Một số kỹ thuật viên sử dụng con lăn để thoa
sáp thay vì dùng que sáp. Đầu lăn cần phải được
thay bằng đầu dùng một lần, mới hoặc phải
được làm sạch và vệ sinh giữa các khách hàng.
•• Hãy hỏi các quy trình khử trùng nào đang được
kỹ thuật viên sử dụng và cách vệ sinh các dụng
cụ của tiệm.
•• Hãy chắc chắn rằng các vật dụng dùng một lần,
chẳng hạn như que sáp, phải được vứt bỏ ngay
sau khi sử dụng. Không nhúng lại vào nồi sáp!
•• Kiểm tra xem bàn trị liệu của bạn có được phủ
bằng khăn sạch, mới hoặc tấm giấy lót bàn trị
liệu mới hay không.

SAU KHI TẨY LÔNG
Điều quan trọng cần nhớ là các dịch vụ tẩy lông có
thể mang lại những kết quả không mong muốn,
bao gồm phản ứng dị ứng, kích ứng, rát, đỏ, sẹo,
và đau nhức. Một số lớp da có thể mỏng đi và có
thể tróc ra khi tẩy lông, đặc biệt nếu gần đây bạn
vừa tiếp nhận một dịch vụ khác hoặc sử dụng các
sản phẩm chăm sóc da hoặc thuốc được mô tả
trong tài liệu này.

•• Hai chân, nếu bạn bị giãn tĩnh mạch.

•• Bất kỳ phần nào trên khuôn mặt hoặc cơ thể
được tiêm Botox hoặc collagen.
•• Bất kỳ chỗ nào đã được tẩy lông trong vòng 24
giờ qua.
•• Trên hoặc xung quanh những nơi xỏ khuyên
trên cơ thể.
•• Những vùng mà gần đây bạn đã sử dụng các
sản phẩm chăm sóc da có chứa axit salicylic,
axit glycolic, và/hoặc bất kỳ loại axit alpha
hydroxy nào.
•• Nếu gần đây bạn đã lột tẩy da dạng mạnh,
chẳng hạn như siêu mài mòn, mài mòn, và/
hoặc lột da bằng hóa chất.
•• Nếu bạn đã hoặc đang sử dụng thuốc theo toa,
chẳng hạn như thuốc kháng sinh, Accutane,
thuốc mỡ hoặc kem bôi ngoài (ví dụ: Retin-A
hoặc Renova), và/hoặc thuốc trị mụn.
•• Nếu bạn bị bệnh lupus hoặc AIDS hoặc đang
điều trị ung thư bằng hóa trị hay xạ trị.
•• Nếu bạn đã tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt
trời trong một thời gian dài hoặc ở trong giường
nhuộm da rám nắng trong vòng 24 giờ qua
hoặc da bị cháy nắng.

BẠN CÓ THỂ MUỐN BỎ QUA DỊCH VỤ TẨY
LÔNG
•• Khi bạn đang mang thai hoặc dùng biện pháp
ngừa thai, thay thế hormone, hoặc thuốc
kháng sinh. Trong thời gian này, da của bạn
có thể nhạy cảm hơn với việc tẩy lông. Bạn có
thể cân nhắc việc yêu cầu kỹ thuật viên kiểm
tra dị ứng áp da trước khi để họ thực hiện dịch
vụ hoàn chỉnh.
•• Nếu bạn là người hay hút thuốc hoặc bị chứng
mặt đỏ. Các mao mạch giãn nở có thể nhạy
cảm với quá trình tẩy lông.
•• Nếu bạn dùng thuốc làm loãng máu, hoặc bị
bệnh tiểu đường hoặc viêm tĩnh mạch. Đây là
các tình trạng y tế. Hãy tham khảo ý kiến bác
sĩ trước khi tiếp nhận một quy trình tẩy lông.
•• Nếu bạn vừa uống một lượng lớn caffeine
hoặc cồn. Chất kích thích và ức chế có thể
khiến da của bạn tăng nhạy cảm với việc tẩy
lông. Hãy đợi cho đến khi chúng được đào thải
ra khỏi hệ thống cơ thể trước khi tiếp nhận
dịch vụ tẩy lông.

HÃY NHỚ—NẾU BẠN THẤY ĐIỀU GÌ
không thật sự đúng, hãy Nói Điều Đó,
đầu tiên là với kỹ thuật viên tẩy lông cho
bạn và sau đó là với chủ tiệm. Nếu không
được giải quyết, hãy Nói Điều Đó với Hội
đồng bằng cách gọi số 800-952-5210
hoặc nộp đơn khiếu nại trực tuyến tại
www.BreEZe.ca.gov.
Hãy cùng nhau làm việc vì một trải nghiệm
thẩm mỹ viện an toàn và khỏe mạnh.
Đảm bảo sức khỏe và an toàn của người
tiêu dùng California bằng cách thúc đẩy
các tiêu chuẩn đạo đức và bằng việc thực
thi pháp luật của ngành công nghiệp làm
tóc và làm đẹp.
Nếu bạn

Thấy Điều Gì
Hãy Nói Điều Đó

