
Thẩm mỹ học
Vẻ đẹp chính là cảm thấy thoải mái với 

chính làn da của quý vị.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc khiếu 
nại nào, vui lòng liên hệ Ủy ban.
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Thẩm mỹ học là hành nghề đắp 
mặt nạ da mặt, trang điểm, gắn 
lông mi, tẩy lông (bằng sáp hoặc 
nhíp), và chăm sóc da, trong đó 
bao gồm các dịch vụ tẩy tế bào 
chết. Bao gồm dịch vụ làm đẹp 
mặt, cổ, cánh tay, hoặc phần trên 
cơ thể (từ vai trở lên) bằng việc 
sử dụng các chế phẩm mỹ phẩm, 
thuốc sát trùng, dầu dưỡng, thuốc 
nước hoặc kem dưỡng.

Sứ mệnh của BBC
Đảm bảo sức khỏe và an toàn của 
người tiêu dùng California bằng 
cách thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo 
đức và thực thi pháp luật trong 
ngành làm đẹp và làm tóc.

Các chuyên gia thẩm mỹ được Board of Barbering  
and Cosmetology cấp phép và quản lý tại California.  
Ủy ban hoạt động nhằm đảm bảo rằng các chuyên  
gia thẩm mỹ tuân thủ luật pháp Tiểu bang và các tiêu 
chuẩn kiểm soát nhiễm trùng.

Tại Tiểu bang California, một chuyên gia thẩm 
mỹ không thể:

• Sử dụng các sản phẩm tẩy da chết cấp trung
bình hoặc cấp y tế

• Sử dụng bất kỳ loại tia laser nào bất chấp ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe đã được biết

• Tẩy lông dư thừa bằng cách sử dụng sóng
ánh sáng, hay còn gọi là các tia

• Tẩy mụn thịt hoặc nốt ruồi

Tại California, các dịch vụ thẩm mỹ chỉ có thể được 
thực hiện hợp pháp bởi các chuyên gia thẩm mỹ  
được Tiểu bang cấp phép tại các tiệm làm tóc và  
salon được Tiểu bang cấp phép.

Người giới thiệu dịch vụ trang điểm/chăm sóc da mặt 
không nhận được thù lao từ khách hàng vì sử dụng  
sản phẩm KHÔNG cần giấy phép từ Board of Barbering 
and Cosmetology của Tiểu bang.
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