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BẢNG THÔNG TIN:   
XỬ LÝ TÓC BẰNG HÓA CHẤT 

Các biện pháp xử lý tóc bằng hóa chất gồm có uốn, duỗi lâu dài và làm sáng/nhuộm màu tóc. Những biện pháp 
xử lý này dẫn đến những thay đổi lâu dài đối với tóc. 

Hỏi:   AI ĐƯỢC CẤP PHÉP THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ NÀY? 

Đáp:  Tại California, chỉ có thợ trang điểm và thợ cắt tóc có giấy phép, làm việc trong các salon hoặc tiệm cắt tóc 
có giấy phép của tiểu bang mới có thể thực hiện các biện pháp xử lý tóc bằng hóa chất. 

Hỏi:   TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU TÔI ĐANG CÂN NHẮC TIẾN HÀNH XỬ LÝ TÓC BẰNG HÓA CHẤT? 

Đáp:  Khi quý vị cân nhắc việc tiến hành xử lý tóc bằng hóa chất, hãy yêu cầu thợ làm đẹp/thợ cắt tóc thực hiện 
kiểm tra trước khi xử lý. Kiểm tra trước có thể giúp xác định tóc của quý vị sẽ phản ứng thế nào với các 
hóa chất được sử dụng và quý vị có thể có được kết quả mong muốn hay không. Hãy đảm bảo hỏi trước 
thợ trang điểm/thợ cắt tóc xem có tính phí kiểm tra trước hay không? 

Hỏi:   CÓ CÁC LOẠI KIỂM TRA TRƯỚC KHÁC NHAU NÀO? 

Đáp:  Một số loại kiểm tra trước bao gồm: 

1.  Uốn Thử Sơ Bộ: Bước thử này được thực hiện đối với các dịch vụ uốn lâu dài. Nó có thể cho thấy thời 
gian xử lý thực tế và kết quả uốn dựa trên kích thước dụng cụ uốn và sản phẩm được sử dụng. 

2.  Kiểm Tra Lọn Tóc: Bước thử này được thực hiện đối với các dịch vụ nhuộm tóc. Nó có thể xác định 
thời gian xử lý, kết quả màu, và liệu tóc có thể chịu được các tác động của hóa chất được sử dụng hay 
không. 

Hỏi: 	   TÔI CÓ ĐƯỢC BẢO VỆ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TÓC BẰNG HÓA CHẤT HAY KHÔNG? 

Đáp: 	  Có, đối với tất cả các biện pháp xử lý tóc bằng hóa chất, phải sử dụng khăn tắm và/hoặc khăn cổ vệ sinh 
khác để bảo vệ (ví dụ như áo lót dầu gội đầu, ra, áo lót, v.v.) để tránh tiếp xúc trực tiếp với da. 

Hỏi: 	   CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU DUNG DỊCH HÓA CHẤT DÍNH LÊN NGƯỜI TÔI? 

Đáp: 	  Ngay lập tức loại bỏ dung dịch hóa chất ra khỏi da. Đảm bảo thông báo ngay cho thợ trang điểm/thợ cắt 
tóc nếu quý vị cảm thấy hóa chất nhỏ xuống da mình hoặc nếu quý vị bắt đầu có cảm giác bỏng rát. 
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Hỏi:   MÙI MẠNH CỦA HÓA CHẤT CÓ THỂ CÓ HẠI CHO TÔI HAY KHÔNG? 

Đáp:  Các salon và các tiệm cắt tóc phải có hệ thống thông khí đầy đủ. Nếu mùi hóa chất làm cho quý vị khó 
chịu, hãy ngay lập tức thông báo cho thợ trang điểm/thợ cắt tóc. 

Hỏi:   TÔI CÓ NÊN CHỜ MỘT THỜI GIAN ĐỂ GỘI ĐẦU SAU KHI ĐƯỢC XỬ LÝ BẰNG HÓA CHẤT HAY KHÔNG? 

Đáp:  Có, quý vị phải chờ trước khi gọi đầu sau khi được xử lý bằng hóa chất vì điều quan trọng là phải để cho 
tóc thích nghi với những thay đổi lâu dài. Hãy đảm bảo nghe lời khuyên của thợ trang điểm/thợ cắt tóc 
và chờ một số giờ hoặc ngày cụ thể trước khi gội đầu. Việc này sẽ gúp tránh làm tổn thương tóc nghiêm 
trọng.  
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