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Bản Tin Trong Ngành - Nhuộm Lông Mi và Lông Mày 

Hội Đồng Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm đã được thông báo rằng các sản phẩm nhuộm lông mi và 
lông mày có chứa bạc nitrat nằm trong diện được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm 
Hoa Kỳ (FDA) cho phép theo Tiêu đề 21 Chương I Phụ chương A Phần 73 Tiểu phần C § 73.2550. 

Tại thời điểm này, chỉ có các sản phẩm có chứa bạc nitrat dành cho dịch vụ làm lông mi và lông 
mày là tuân thủ yêu cầu của FDA.  

Theo FDA, sau đây là yêu cầu đối với các sản phẩm nhuộm lông mi và lông mày tuân thủ: 

 Mục đích sử dụng và hạn chế. Bạc nitrat làm chất phụ gia tạo màu có thể được sử dụng an toàn 
trong các loại mỹ phẩm chuyên dụng bôi đắp bên ngoài chỉ nhằm mục đích truyền màu cho lông 
mày và lông mi với những hạn chế sau:  

(1) Lượng bạc nitrat trong sản phẩm mỹ phẩm không được quá 4 phần trăm trọng lượng.

(2) Độ nhớt của công thức mỹ phẩm không được nhỏ hơn 120 Pascal giây (Pa⋅s) và không quá
180 Pa⋅s ở nhiệt độ và áp suất bình thường.

(3) Mỹ phẩm có chứa bạc nitrat không dành cho những người dưới 16 tuổi.

(4) Việc bôi thoa mỹ phẩm có chứa bạc nitrat không được kéo dài quá 1 phút và phải được tẩy bỏ
ngay sau đó.

(5) Việc bôi thoa mỹ phẩm có chứa bạc nitrat phải do chuyên gia thực hiện.

(6) Không được phân phối hoặc bán trực tiếp mỹ phẩm có chứa bạc nitrat cho người tiêu dùng.

Nhãn của bất kỳ mỹ phẩm nào có chứa bạc nitrat là chất phụ gia tạo màu, ngoài các thông 
tin khác theo yêu cầu của luật pháp, phải ghi các câu sau:  

“Chứa bạc nitrat. Bạc nitrat có thể tạo vết vĩnh viễn trên vùng da mà sản phẩm tiếp xúc. Bạc nitrat 
có thể gây kích ứng mắt. Chỉ chuyên gia mới được phép sử dụng để nhuộm lông mày và lông mi, 
tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng cho những người dưới 16 tuổi. Bôi thoa lên 
lông mày và lông mi không quá 1 phút, sau đó phải tẩy bỏ ngay lập tức. Tráng rửa mắt ngay lập 
tức nếu sản phẩm tiếp xúc với mắt. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có tình trạng tiếp diễn bất kỳ 
dạng kích ứng nào. Không được phân phối hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng." 

Hội đồng không có chức năng phê duyệt các sản phẩm hoặc nhà sản xuất, do đó chúng tôi 
khuyến khích quý vị liên hệ với nhà sản xuất để xác định xem sản phẩm của họ có tuân thủ 
yêu cầu của FDA hay không. 

07-2022

https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-73/subpart-C/section-73.2550
mailto:barbercosmo@dca.ca.gov
http://www.barbercosmo.ca.gov

	Bản Tin Trong Ngành - Nhuộm Lông Mi và Lông Mày
	Theo FDA, sau đây là yêu cầu đối với các sản phẩm nhuộm lông mi và lông mày tuân thủ
	Nhãn của bất kỳ mỹ phẩm nào có chứa bạc nitrat là chất phụ gia tạo màu, ngoài các thông tin khác theo yêu cầu của luật pháp, phải ghi các câu sau



Accessibility Report


		Filename: 

		ib_eyelash_and_eyebrow_tinting_vn.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


