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BẢNG THÔNG TIN:   
LOẠI BỎ BỚT LÔNG TRÊN DA/NỐT RUỒI   

Hỏi:  BỚT LÔNG LÀ GÌ?   

Đáp:  Bớt lông là ph 
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Hỏi:  NỐT RUỒI LÀ GÌ?   

Đáp:  Một v 
t nh
 trên da th

ng có màu 

m và g
 lên. 
 

Hỏi: 	  AI CÓ THỂ THỰC HIỆN LOẠI BỎ BỚT LÔNG/NỐT RUỒI?  

Đáp: 	  Chỉ có các bác sĩ có giấy phép mới được loại bỏ bớt lông/nốt ruồi. Việc loại bỏ bớt lông/nốt ruồi được 
xem là một thủ thuật xâm nhập và do đó các chuyên viên thẩm mỹ, thợ làm tóc, thợ làm móng, nhân viên 
thẩm mỹ, và nhân viên điện h 
c tr
 li
u B
 C
M th
c hi
n lo
i b
 b
t lông.  

Hỏi: 	  CÓ THỂ LOẠI BỎ BỚT LÔNG/NỐT RUỒI TRONG MỘT CƠ SỞ LÀM TÓC VÀ TRANG ĐIỂM HAY KHÔNG? 

Đáp: 	  Không, việc loại bỏ bớt lông/nốt ruồi được xem là một thủ thuật y khoa và mang tính xâm nhập. Không 
thể cung cấp loại dịch vụ này trong một cơ sở có giấy phép của Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm. 

Hỏi: 	  TÔI PHẢI ĐẾN ĐÂU ĐỂ LOẠI BỎ BỚT LÔNG/NỐT RUỒI? 

Đáp: 	  Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm khuyến nghị bạn nên liên hệ với bác sĩ có giấy phép để thực hiện 
loại dịch vụ này. Các cá nhân có giấy phép của Ủy Ban Nghề Làm Tóc và Trang Điểm không được đào tạo 
về loại dịch vụ này và bị nghiêm cấm thực hiện dịch vụ này. 
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