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Bản Tin Trong Ngành – Làm Cong Lông Mi Và Lông Mày
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, làm cong lông mi và lông mày nằm trong phạm vi hành nghề
của chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ và thợ làm tóc. Người được cấp phép phải đảm bảo họ được đào
tạo đầy đủ trước khi thực hiện các dịch vụ này để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hội Đồng Nghề
Làm Tóc Và Trang Điểm (Hội Đồng) không thể giới thiệu các cơ sở đào tạo hoặc trường đào tạo cụ thể,
nhưng dưới đây là một số phương pháp tốt nhất mà bất kỳ công ty hoặc trường đào tạo có danh tiếng nào
cũng nên giảng dạy và người được cấp phép nên ghi nhớ. Hội Đồng khuyến khích người được cấp phép
trao đổi về dịch vụ này với hãng bảo hiểm trách nhiệm của họ để đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu về bảo
hiểm.
Làm cong lông mi và lông mày còn được gọi là “uốn lông mi” và “cán màng lông mày”. Các dịch vụ này liên
quan đến việc dán các sản phẩm có công thức đặc biệt để giữ cho lông mi và lông mày được định hình,
thẳng, mượt và tạo thành hình dạng mong muốn hơn trong khoảng 4 đến 6 tuần, theo chu kỳ phát triển tự
nhiên của lông mi và lông mày.
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Rửa tay trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào và cân nhắc việc đeo găng tay khi thực hiện dịch vụ làm
cong lông mi và lông mày.
Trao đổi về quy trình, mong đợi và chế độ quản dưỡng với người tiêu dùng trước khi thực hiện dịch vụ.
Thực hiện thử nghiệm miếng đắp theo quy trình khuyến nghị của nhà sản xuất. Thử nghiệm miếng đắp
thường được thực hiện 48-72 giờ trước cuộc hẹn của người tiêu dùng. Tuân theo các khuyến nghị của
nhà sản xuất và công ty bảo hiểm cho quy trình này và giới thiệu người tiêu dùng đến bác sĩ nếu họ có
bất kỳ phản ứng nào xảy ra từ việc thử nghiệm miếng đắp hoặc trong thực tiễn thực hiện dịch vụ.
Khuyên người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm retinol quanh mắt 3-5 ngày trước khi thực hiện
dịch vụ để giảm nguy cơ kích ứng và nhạy cảm trên da, đặc biệt là đối với các dịch vụ cán màng lông
mày.
Chuẩn bị sẵn nước khử trùng hoặc dung dịch muối để phòng trường hợp khẩn cấp cần phải rửa mắt
cho người tiêu dùng (nếu không có bồn rửa mắt).
Đảm bảo chắc chắn người tiêu dùng đã tháo kính áp tròng ra trước khi thực hiện dịch vụ.
Nhắc người tiêu dùng luôn nhắm mắt, tránh cử động, nói chuyện và các hình thức gây sao nhãng khác
trong quá trình thực hiện dịch vụ.
Kiểm tra vùng mắt của người tiêu dùng xem có mẩn đỏ, sưng tấy, kích ứng, vết xăm thẩm mỹ gần đây
không và các dạng chống chỉ định khác của dịch vụ theo lời khuyên của nhà sản xuất và công ty bảo
hiểm. Nếu có những hiện tượng này, không thực hiện dịch vụ.
Nhẹ nhàng tẩy bỏ tất cả các lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu trước khi thực hiện dịch vụ. Không thực
hiện hoặc sử dụng các thành phần hoặc kỹ thuật tẩy tế bào chết trước khi thực hiện dịch vụ làm cong
lông mi và lông mày.
Sử dụng sản phẩm có công thức đặc biệt cho lông mi hoặc lông mày. Không sử dụng dung dịch làm
cong chuyên dùng cho tóc vì có thể gây mù và tổn thương vùng mắt.
Đảm bảo loại bỏ và vô hiệu hóa tất cả các sản phẩm uốn lông mi và cán màng lông mày theo quy trình
khuyến nghị của nhà sản xuất.
Như với bất kỳ dịch vụ nào, người được cấp phép phải tuân theo tất cả các quy định về sức khỏe và an
toàn của Hội Đồng. Đặc biệt, đối với dịch vụ này, Hội Đồng khuyến nghị người được cấp phép xem xét
các mục 979, 981, 988 và 990 của Tiêu đề 16, Khoản 9 của Bộ Luật Quy Định California.
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