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Bản tin trong Ngành - 29/11/17 - Dịch vụ Lông mi và Lông mày
Hội đồng Làm tóc và Thẩm mỹ California muốn nhắc nhở đến những người được cấp
phép các thông tin sau đây liên quan đến các dịch vụ lông mi và lông mày.
Làm Mi
Việc hành nghề làm mi, nối mi, và dán mi cho bất kỳ người nào chỉ nằm trong phạm vi
hành nghề của các chuyên viên thẩm mỹ và chuyên viên chăm sóc da được cấp phép.
Như đã nêu trong mục 7316 Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California trong đó có
ghi như sau:
(c) Trong hành nghề thẩm mỹ có các nhánh chuyên biệt về chăm sóc da và chăm sóc
móng.
(1) Chăm sóc da là bất kỳ một hoặc nhiều các công việc dưới đây:
(a) Làm mặt, trang điểm, chăm sóc da, tẩy lông thừa trên cơ thể của bất kỳ người nào bằng
cách sử dụng các loại thuốc tẩy lông, kẹp nhíp hoặc sáp hoặc làm lông mi của bất kỳ ai.

Uốn Mi
Việc hành nghề uốn mi chỉ được trong phạm vi hành nghề của các chuyên viên thẩm
mỹ và chuyên viên làm tóc được cấp phép như đã nêu trong mục 7316 Bộ luật Kinh
doanh và Nghề nghiệp California trong đó có ghi:
(a) Việc hành nghề thẩm mỹ là toàn bộ hoặc kết hợp bất kỳ các công việc sau đây:
(3) Đốt, gội, chỉnh sửa, chải, làm xoăn, uốn, uốn bằng hóa chất, duỗi hoặc nhuộm tóc
hoặc đắp dưỡng chất cho tóc.
(b) Việc hành nghề thẩm mỹ là toàn bộ hoặc kết hợp bất kỳ các công việc sau đây:
(1) Chỉnh sửa, chải, làm xoăn, uốn, uốn vĩnh viễn không dùng máy, uốn vĩnh viễn, làm
sạch, cắt, gội, duỗi, đốt, tẩy, nhuộm màu nhẹ, tạo màu, ép thẳng, nhuộm, đắp dưỡng
chất, làm đẹp hoặc các điều trị khác bằng mọi cách đối với tóc của bất kỳ ai.

Nhuộm Lông mi/Lông mày
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khẳng định rằng không
có chất phụ gia tạo màu nào được FDA chấp thuận cho việc nhuộm hoặc nhuộm
nhẹ lông mi hoặc lông mày. FDA đã ban hành Cảnh báo Nhập khẩu có hiệu lực
đối với thuốc nhuộm lông mi và lông mày có chứa màu nhựa than đá.
Tiêu đề 16, Khoản 9, Mục 989 Bộ luật Quy chế California, mục 989 trong đó có
nêu:
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Không một cơ sở hay trường học nào được:
(c) Sử dụng một sản phẩm theo cách thức mà không được FDA, Cục quản lý An toàn
và Sức khỏe Nghề nghiệp hoặc EPA chấp thuận.

Quý vị có thể xem thông tin An toàn Mỹ phẩm cho Mắt của FDA tại:
http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Products/ucm137241.htm
Các chất cải thiện Lông mi/Lông mày có chứa Thuốc
Việc áp dụng hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm theo toa có chứa thuốc nào lên
khách hàng có thể cấu thành là hành nghề y và không thuộc phạm vi hành nghề
đối với bất kỳ người được cấp phép nào của Hội đồng. Điều này bao gồm,
nhưng không giới hạn, các sản phẩm theo toa được thiết kế để tăng cường sự
phát triển của lông mi, độ dày và đầy đặn.
Chương 10 Khoản 3, Mục 7320 Bộ Luật Kinh doanh và Nghề nghiệp nghiêm
cấm những người được cấp phép thuộc Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ
không được hành nghề y như đã nêu:
"Chương này không trao quyền cho việc hành nghề y khoa hay phẫu thuật".

Mục 2050 Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp, định nghĩa các hoạt động cấu
thành là hành nghề y:
"bất kỳ ai hành nghề hoặc cố gắng hành nghề, hoặc ai quảng cáo hay tự mình ra ngoài
hành nghề, bất kỳ hệ thống hoặc phương thức điều trị người bị đau ốm hoặc bệnh tật
trong tiểu bang này, hoặc người chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật hoặc kê toa đối với bất
kỳ ốm đau, nhược điểm, khuyết tật, biến dạng, bệnh tật, dị dạng, rối loạn, chấn thương,
hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần khác của bất kỳ người nào, mà vào lúc đó không
có giấy chứng nhận hợp lệ, không bị thu hồi hoặc đình chỉ cho phép hành nghề theo quy
định tại chương này hoặc không được ủy quyền để thực hiện hành vi theo một giấy
chứng nhận đạt được theo một số điều luật khác là có tội vi phạm công cộng, có thể bị
phạt tiền không quá mười nghìn đô la (10.000$), phạt tù chiếu theo tiểu khoản (h) Mục
1170 Bộ luật Hình sự, phạt tù tại một nhà tù hạt không quá một năm, hoặc cả phạt tiền
và hoặc phạt tù."

* Bản tin này thay thế các bản tin trong ngành đã đăng trước đây như sau: 15/12/2014 – Nối Mi; 7/2015 – Nhuộm Lông mi/Lông
mày; 7/2/2017 – Uốn Mi
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