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Các chuyên gia mỹ dung
được Board of Barbering
and Cosmetology cấp phép
và quản lý tại California.
Ủy ban hoạt động nhằm đảm
bảo rằng các chuyên gia mỹ
dung tuân thủ luật pháp Tiểu
bang và các tiêu chuẩn kiểm
soát nhiễm trùng.
Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc khiếu
nại nào, vui lòng liên hệ Ủy ban.
BOARD OF BARBERING AND COSMETOLOGY
2420 DEL PASO ROAD, SUITE 100
SACRAMENTO, CA 95834
www.barbercosmo.ca.gov
800-952-5210

13-258

Hành nghề thẩm mỹ là sự kết hợp của
tất cả hoặc bất kỳ điều nào sau đây:
LÀM TÓC
Một chuyên gia mỹ dung có thể chỉnh tóc, vấn tóc,
uốn xoăn, tạo sóng, tạo sóng cố định, gội sạch, cắt
tóc, gội đầu, thư giãn, làm xém đuôi tóc, tẩy màu,
phủ màu, nhuộm màu, duỗi thẳng, nhuộm, phủ
bóng, bôi dầu dưỡng tóc, làm đẹp hoặc xử lý tóc
theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ người nào. Chuyên
gia mỹ dung có thể dùng họa tiết trang trí như lông
vũ hoặc kim tuyến trên tóc.

LÀM MÓNG
Một chuyên gia mỹ dung có thể cắt, tỉa, đánh bóng,
bôi màu, phủ màu, hoặc làm sạch móng. Chuyên
gia mỹ dung có thể dùng móng tay giả.

Tại Tiểu bang California, chuyên gia mỹ dung
không thể:
•

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

•

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 nốt ruồi hoặc tẩy mụn thịt

DA
Chuyên gia mỹ dung có thể thực hiện đắp mặt nạ
da mặt, trang điểm, chăm sóc da hay làm đẹp mặt,
cổ, cánh tay, hoặc phần trên cơ thể bằng cách sử
dụng chế phẩm mỹ phẩm, thuốc sát trùng, dầu
dưỡng, thuốc nước hoặc kem dưỡng. Chuyên gia
mỹ dung có thể sử dụng lông mi giả.

CƠ THỂ
Chuyên gia mỹ dung có thể mát xa và/hoặc kích
thích da đầu, mặt, cổ, cánh tay, bàn tay, bàn chân,
hoặc phần trên của cơ thể.

TẨY LÔNG
Chuyên gia mỹ dung có thể loại bỏ lông dư thừa
trên cơ thể bằng cách sử dụng nhíp, chất lỏng, các
loại kem, sáp, hóa chất, hoặc các thiết bị và/hoặc
dụng cụ, có nghĩa là một chuyên gia mỹ dung có
thể tỉa, uốn cong hoặc tạo hình lông mày của khách
hàng với một thiết bị dao cạo.

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

Quý vị không cần phải có giấy phép của State
Board of Barbering and Cosmetology nếu:
•

Quý vị đang tham gia bán hàng, nối tóc
hoặc tạo kiểu bộ tóc giả hoặc lọn tóc giả;
hoặc

•

Quý vị là người bện tóc tự nhiên - với điều
kiện là dịch vụ không bao gồm gội đầu, cắt
tóc hoặc bôi thuốc nhuộm, hóa chất phản
ứng, hoặc các chế phẩm khác để thay đổi
màu sắc của tóc hoặc để duỗi thẳng, uốn
xoăn, hoặc làm thay đổi cấu trúc của tóc.

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.

