
Các Thành phần có Hại trong các Sản phẩm 
Thẩm mỹ viện Chuyên nghiệp 

Thợ thẩm mỹ dễ bị nhiễm các chất độc hại trong tiệm. Họ làm việc với các sản phẩm thẩm mỹ viện trong tiệm 
hàng ngày, chồng chất tích tụ phơi nhiễm nhiều hơn so với người tiêu dùng mỹ phẩm thông thường. Lao động 
làm thợ thẩm mỹ chủ yếu là phụ nữ có thu nhập thấp và người da màu – có nghĩa là việc tiếp xúc với hóa chất 
độc hại trong tiệm thẩm mỹ đang chồng chất thêm những mối đe dọa sức khỏe khác mà họ đã và đang gánh 
chịu, chỉ vì giới tính, chủng tộc, tình trạng kinh tế, tình trạng không được chăm sóc sức khỏe có chất lượng, và 
nhiều cơ nhỡ khác nữa, của họ. Kết quả là, các nghiên cứu cho thấy thợ thẩm mỹ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn 
đáng kể, như hen suyễn, bệnh ngoài da, biến chứng khi mang thai, và nhiều loại ung thư, so với những nghề 
khác. Phải có hành động cấp bách để ngăn chặn những nguyên nhân gây bệnh này, nhiều bệnh có thể tránh 
được – bắt đầu bằng việc bảo đảm thợ thẩm mỹ được sử dụng các sản phẩm thẩm mỹ viện chuyên nghiệp, an 
toàn, và lành mạnh trong tiệm. 
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Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện rằng các sản phẩm thẩm mỹ viện chuyên nghiệp 
phần lớn vẫn còn chứa các thành phần mà vài chục năm nay đã được ghi nhận là có hại 
cho thợ thẩm mỹ. (Xem bên dưới, Bảng Những Thành phần Đáng Ngại).

Thật không thể chấp nhận được rằng sau vài chục năm, các sản phẩm chứa các hóa chất có 
hại này vẫn còn lưu hành, và các sản phẩm thay thế an toàn hơn vẫn chưa được thay mới. 

Tại sao chúng ta phải quan ngại?

Khả năng khá cao là bạn sẽ thấy những thành phần dưới đây trong các sản phẩm bạn đang xài, vì chúng tôi 
thấy có rất ít sản phẩm thay thế. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm trong khi sản phẩm thay thế vẫn chưa 
được phổ biến:

Tôi có thể làm gì nếu có các thành phần nguy hiểm trong 
các sản phẩm tôi sử dụng?

Đọc nhãn sản phẩm để biết danh sách thành phần -- đặc biệt đối với các sản 
phẩm mà bạn cảm thấy đang ảnh hưởng xấu lên sức khỏe của mình.

Nếu sản phẩm không có nhãn liệt kê bất kỳ thành phần nào, đừng mua. 
(Bạn không biết nhà sản xuất có thể đang muốn giấu cái gì.)

Nếu sản phẩm có danh sách các thành phần – tra từng thành phần xem 
có trong danh sách các hóa chất độc hại dưới đây không.

Giảm bớt tiếp xúc với những sản phẩm này ở những nơi nào làm được.

Từ chối làm một số dịch vụ, hoặc hạn chế số lần nhận làm.

Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (găng tay, khẩu trang N95, v.v.) để tránh hít 
phải bột hoặc bị hóa chất thấm qua da. (Lưu ý: chủ tiệm phải cung cấp 
thiết bị bảo hộ cá nhân.)

Tăng luồng không khí lưu thông trong tiệm của bạn bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào.

1.



Yêu cầu các nhà bán sỉ/nhà sản xuất có các sản phẩm không chứa các hóa chất này.

Đưa thông tin này cho các chủ tiệm bán sỉ sản phẩm làm đẹp.

Gọi số 1-800 trên bao bì sản phẩm để yêu cầu nhà sản xuất có sản phẩm thay thế.

Tiếng nói của bạn là quan trọng làm thay đổi thị trường! Khách hàng luôn luôn đúng mà.

Tham gia các tổ chức Women’s Voices for the Earth  [Tiếng Nói Phụ nữ Vì Quả đất], 
California Healthy Nail Salon Collaborative [Liên hiệp Tiệm Nail Lành mạnh California], 
và Black Women for Wellness [Hội Phụ Nữ Da đen vì An khang] để biết thêm thông tin và 
các cơ hội vận động vì sức khỏe và sự an toàn của thợ thẩm mỹ.

Việc thay mới các hóa chất an toàn hơn trong ngành này hiện đã quá hạn lâu rồi. Chúng ta phải 
đảm bảo rằng các sản phẩm thẩm mỹ viện chuyên nghiệp không còn gây hại lên sức khỏe của thợ thẩm 
mỹ.  Sát cánh bên nhau, chúng ta có thể dẫn đường hướng về những sản phẩm an toàn và lành mạnh 
hơn, mang lại lợi ích cho thợ thẩm mỹ cũng như khách hàng của họ.

Các thành phần đáng ngại thường thấy trong các 
sản phẩm thẩm mỹ viện chuyên nghiệp:

(Lưu ý: Danh sách hóa chất này không chủ ý liệt kê hết thảy các sản phẩm thẩm mỹ viện; danh sách 
được tổng hợp sau khi chúng tôi duyệt lại các sản phẩm phổ biến hiện tại, phân nhóm theo những danh 
mục sản phẩm thẩm mỹ viện chính.)

CÁC SẢN PHẨM TÓC CHUYÊN NGHIỆP
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2.

Thuốc Duỗi Tóc Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

Ammonium hydroxide
Ăn da

Hại mắt nghiêm trọng
Thải (khí) amoniac – gây ngứa phổi nặng

Calcium hydroxide Ăn da
Hại mắt nghiêm trọng

Sodium hydroxide (Lye) Ăn da
Hại mắt nghiêm trọng

Thioglycolic acid Chất gây mẫn cảm da
Nguy cơ cho đường sinh sản

Ammonium thioglycolate Chất gây mẫn cảm da
Nguy cơ cho đường sinh sản
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3.

Thành phần Trong Thuốc Nhuộm Tóc 
Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

Toluene 2,5 diamine
Chất gây mẫn cảm/dị ứng da cực nặng

Gây nhiễm độc gen
Tăng ung thư khi thử nghiêm lên động vật

Toluene 2,5 diamine sulfate Chất gây mẫn cảm/dị ứng da

p-aminophenol Chất gây mẫn cảm/dị ứng da

m-aminophenol Chất gây mẫn cảm/dị ứng da

P-phenylenediamene (PPD)

Chất gây mẫn cảm/dị ứng da cực nặng
Viêm da nặng 

Hen suyễn, viêm mũi 
Gây nhiễm độc gen

P-phenylenediamene sulfate Chất gây mẫn cảm/dị ứng da

Resorcinol Chất gây mẫn cảm/dị ứng da
Rối loạn nội tiết tốt

4-amino-2-hydroxytoluene Chất gây mẫn cảm/dị ứng da
Gây nhiễm độc gen

Ethoxydiglycol Gây hại cho đường sinh sản

Thuốc Tẩy Màu Tóc Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

Ammonium persulfate 

Chất gây mẫn cảm/dị ứng da nặng
Gây ngứa phổi nặng

Dẫn đến các các chứng hô hấp cho thợ thẩm mỹ
Bỏng hóa chất (da đầu)

Potassium persulfate  

Chất gây mẫn cảm/dị ứng da nặng
Gây ngứa phổi nặng

Đưa đến các chứng hô hấp cho thợ thẩm mỹ
Bỏng hóa chất (da đầu)

Silica (nano) Dẫn đến bệnh phổi
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CÁC SẢN PHẨM NAIL CHUYÊN NGHIỆP

4.

Thuốc làm Nail AcryLic/Nail Gel 
Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

N,N-Dimethyl-p-toluidine 
(Dimethyltolylamine) Gây ung thư

Methyl methacrylate
Chất gây mẫn cảm da

Gây ngứa phổi  
Hen suyễn

Polyethylmethacrylate Chất gây mẫn cảm da

Polymethylmethacrylate Chất gây mẫn cảm da

2-hydroxyethyl methacrylate Chất gây mẫn cảm da

2-hydroxypropyl methacrylate Chất gây mẫn cảm da

Methyl ethyl ketone Nguy cơ cho đường sinh sản

Thuốc Làm Mỏng Nước Sơn Móng 
tay Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

N,N-Dimethyl-p-toluidine 
(Dimethyltolylamine) Gây ung thư

Methyl ethyl ketone Nguy cơ cho đường sinh sản

Thuốc Dán/Keo Nail Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

Ethyl cyanoacrylate Chất gây mẫn cảm da

Methyl ethyl ketone Nguy cơ cho đường sinh sản



CÁC SẢN PHẨM ĐÁNG NGẠI KHÁC DÙNG 
TRONG THẨM MỸ VIỆN

Với tư cách là khách hàng, bạn cũng có thể hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn của chuyên gia 
chăm sóc tóc và móng cũng như của chính bạn thông qua các khuyến nghị sau đây.

Những điều khách hàng có thể làm:
Nói chuyện với nhà tạo mẫu hoặc thợ làm móng của bạn về các sản phẩm họ
sử dụng và các thành phần chứa trong đó.

Chia sẻ báo cáo này và các tờ thông tin kèm theo với nhà tạo mẫu hoặc kỹ thuật 
viên tiệm làm móng của bạn và cho họ biết bạn lo lắng về việc họ tiếp xúc.

Không phán xét hoặc đổ lỗi cho các nhà tạo mẫu vì như báo cáo này cho
thấy, đây là vấn đề của nhà sản xuất và quy định của chính phủ, không phải
vấn đề của nhân viên thẩm mỹ viện.

Hỗ trợ các chính sách bảo vệ nhân viên thẩm mỹ viện tốt hơn, giải quyết 
vấn đề tiết lộ thành phần không đầy đủ và thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về 
các sản phẩm thay thế an toàn hơn.

Ghé thăm các tiệm có thể sử dụng các sản phẩm an toàn hơn. Hãy nhớ rằng
một số thẩm mỹ viện có thể không có đủ nguồn lực để thực hiện thay đổi và 
nhiều thành phần sản phẩm của thẩm mỹ viện hiện không có giải pháp thay
thế an toàn hơn, vì vậy hãy cẩn thận với tẩy rửa xanh.
Chọn các dịch vụ thẩm mỹ viện ít độc hại hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe
của bạn hoặc nhà tạo mẫu/thợ làm móng của bạn.
Hãy boa cho nhà tạo mẫu hoặc thợ làm móng của bạn một cách hào phóng nhất có thể.

WVE
WOMENʼS VOICES FOR THE EARTH
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5.

Hóa chất trong Các loại thuốc khử 
trùng Đáng Ngại Có Hại cho Sức khỏe/Độc tố

O-phenylphenol Gây ung thư

Naphtha (petroleum) 
Làm cay mắt

Làm Ngứa Da 
Làm tổn thương thận 

Quaternary Ammonium Compounds
or “quats”

Hen suyễn
Chất gây mẫn cảm da

Nguy cơ cho đường sinh sản


