Điện

Chuyên viên diệt lông vĩnh viễn
được cấp giấy phép và được
quản lý trong bang California bởi
Hội đồng nghề Làm tóc và Trang
điểm. Hội đồng làm việc để đảm
bảo rằng các chuyên viên diệt
lông vĩnh viễn tuân thủ các tiêu
chuẩn kiểm soát lây nhiễm và luật
của Tiểu bang.

Giữ vệ sinh. Giữ an toàn.

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại,
hãy liên lạc với Hội đồng.
Hội đồng nghề Làm tóc và Trang điểm
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ĐIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO
PRO BE

ĐÂY LÀ MỘT VÀI NHẮC NHỞ VỀ

AN TOÀN ĐIỆN PHÂN

SỢI TÓC

Điện phân là biện pháp loại bỏ vĩnh
viễn sợi lông trên mặt và/hoặc trên
cơ thể bằng cách dùng đầu dò
hoặc kim nhỏ sử dụng dòng điện.

CÁC LỚP BIỂU BÌ

LỜI KHUYÊN ĐỂ GHI NHỚ NẾU BẠN
THỰC HIỆN ĐIỆN PHÂN

TUYẾN BÃ
NHỜN

TUYẾN BÃ
NHỜN

MAO DẪN

•

•

Nếu bạn có những triệu chứng nghiêm
trọng (ví dụ như bị đóng vảy hay phồng
rộp), hãy ngay lập tức liên hệ bác sĩ
của bạn.

•

Xác nhận rằng dịch vụ bạn đang sử
dụng là điện phân thực sự và không chỉ
đơn giản là nhổ lông bằng điện, phương
pháp mà không vĩnh viễn xóa bỏ sợi
lông.

NHÚ BÌ

MẠCH MÁU
ĐỘNG MẠCH
Trong quá trình điện phân, một đầu dò kim loại rất mỏng được
đưa vào trong nang lông. Máy gửi đi một dòng điện siêu nhỏ tới
đầu dò để phá hủy gốc lông.

Sau dịch vụ, làn da của bạn sẽ thường
đỏ lên một chút và có thể có cảm giác
hơi châm chính trong vài giờ.

TRONG PHẠM VI BANG CALIFORNIA
MỘT CHUYÊN VIÊN TRIỆT LÔNG
VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ:
•

Sử dụng nến để đốt tĩnh mạch mạng
nhện

•

Thực hiện bất kỳ loại trị liệu la-de nào

•

Sử dụng thuốc vì bất kỳ lý do nào

Ở bang California, chỉ các chuyên viên
triệt lông vĩnh viễn được Bang cấp giấy
phép trong các thẩm mỹ viện có giấy
phép của Bang được hợp pháp thực
hiện các dịch vụ điện phân.

Nhiệm vụ của BBC
Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn
của các khách hàng của bang
California bằng cách thúc đẩy các
tiêu chuẩn đạo đức và thi hành luật
pháp của ngành công nghiệp làm đẹp.

