
PHẦN THỰC HÀNH NGÀNH THẪM MỸ TOÀN PHẦN 

TREÂN ÑAÀU GIAÛ (MANIKIN), TAY GIAÛ (ARTIFICIAL HAND) 
 

MỌI ĐỒ DÙNG PHẢI DÁN NHÃN BẰNG ANH NGỮ 
Chất sát trùng tay, chất diệt trùng EPA chuẩn nhận, bình xịt khử trùng có nhãn hiệu sản xuất. Hộp/túi đựng đồ nghề khô; túi đựng 
rác; gối tay (cushion); khăn vải và khăn giấy; bông gòn; hộp cứu thương (chất cầm máu); băng keo; bút chì số 2; xà phòng rửa tay; 
bình chứa nước (đổ vào tô ngâm tay pha với xà phòng);băng quấn cổ; choàng dầu gội đầu (kẹp tóc lược bàn chải tóc; kem bảo vệ; 
bao tay; dung dịch cầm máu; khăn choàng không thấm nước; bao đựng khăn sạch ;bao chứa khăn bẩn. 
 

(Chất khử trùng tay (hand sanitizer, Quats diệt trùng, chất xịt khử trùng phải có nhãn hiệu của nhà sản xuất) 

 
PHẦN THỰC HÀNH CỦA COSMETOLOGIST 

1. Chuần bị vật dụng và bảo vệ khách (10 phút) 6.   Duỗi tóc và Duỗi lại phần gốc tóc (20 phút) 
2. Sấy tóc và tạo lọn tóc bằng nhiệt (20 phút) 7.   Chăm sóc da mặt (Basic facial) 10 phút 
3. Cắt tóc (30 phút)     8.   Chăm sóc tay 20 phút 
4. Uốn tóc (Chemical Waving) 20 phút  9.   Đắp móng bột (Sculptured Nail) 20 phút 
5. Tẩy tóc lần đầu và Nhuộm lại gốc tóc (20 phút) 10. Tiả/nhổ chân mày bằng nhíp và sáp (theo chỉ dẫn) 
Các hoá chất thuốc uốn tóc, tẩy tóc, nhuộm tóc, và duỗi tóc có thể thay thế bằng gel, hoặc cholesterol m àu 
 

I. CHUẨN BỊ VÀ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG (10 phút). Theo hướng dẫn:  
     SET UP AND CLIENT PROTECTION 
 “Bạn chuẩn bị các đồ nghề mà bạn sẽ dùng trong suốt buổi thi.” “Bạn xấp xếp dụng cụ quăn lọn tóc bằng nhiệt” 
 “Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành.” “Bạn sẽ được nhắc khi còn 5 phút nữa”  
 
-Giảm khảo: You may begin set up (bắt đầu xấp xếp đồ và nhớ cắm điện dụng cụ làm quăn tóc)          

                                                                            *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
* Khử trùng tay bằng (hand sanitizer) 
* Diệt trùng khu vực làm, trãi giấy lên kệ, lên bàn kế đến đặt vật liệu 
   (Xịt chất sát trùng lên bàn, các ghế, bàn xếp đồ và dùng giấy lau khô) 
• Khử trùng tay lại (hand sanitizer) 
• Chuẩn bị nơi thi, vật liệu, dụng cụ, chai, lọ đặt lên giấy sạch (S.M.A) 
* Choàng tấm nhựa bảo vệ (shampoo cape) và giấy lót cổ (neck strip) cho người mẫu  
* Giữ nơi làm việc an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị   
* Rửa tay lại (hand sanitizer) 
 

II. CÁCH SẤY TÓC KHÔ VÀ LỌN TÓC QUĂN BẰNG NHIỆT (20 phút)  

     BLOW DRY STYLING AND THERMAL CURLING 
 BLOW DRY STYLING AND THERMAL CURLING SUPPLIES: máy sấy tóc (blow dryer)- -trash bag - bàn chãi sấy tóc (round brush) 
-kẹp quăn tóc ( thermal curling iron) -combs (hard rubber) - giấy quấn cổ (neck strips) –soil container –paper towels- giấy thử nhiệt 
(test paper) – ình xịt nước (spray water bottle) – kẹp chia tóc (sectioning clips). 

“Bạn có 2 phút để lấy đồ nghề ra khỏi hộp cho phần sấy khô và quấn lọn quăn bằng nhiệt 

-Giám khảo: “You may begin set up” Bạn bắt đầu phần chuẩn bị. 
-Giám khảo: You will now perform the blow dry styling section (thực hiện cách thức sấy tóc) 
 “Bạn sẽ chỉ sấy phần đỉnh đầu và một bên đầu.”  

“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn tất.” “Bạn được nhắc khi còn 5 phút”  

-Giám khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm)   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
 



 Sát trùng tay (hand sanitizer) 
 Xấp xếp các dụng cụ đã được diệt trùng trên khăn giấy như máy sấy (blow-dryer), kẹp chịu nóng (hard rubber 

clamp), lược (combs), bàn chãi tròn sấy tóc(round brush), bàn chãi bằng sấy tóc (vent brush). 
    Sát trùng tay (hand sanitizer) 
    Làm ẩm tóc và chia tóc làm 5 phần (như hình vẽ) 
Cách sấy tóc 
 Hướng hơi máy sấy đúng cách trên phần tóc đỉnh đầu (top) 
 Kiểm soát độ dày của tóc khi sấy với bàn chãi   (mỗi lần sấy 1inch) 
 Hướng hơi máy sấy đúng cách trên phần tóc bên đầu (side) 

(sấy từ dưới đi lên, lấy tóc mỗi 1 inch) 
 Sấy tóc lưu ý bảo vệ da đầu 

 (Sau khi sấy tóc và tất cả thí sinh nên bước lùi lại) 

-Giám khảo: You will now perform the thermal curling section  
“Bạn thực hiện lọn quăn tóc bằng nhiệt” 
  
“Bạn  quấn ba lọn quăn trên đỉnh đầu và bốn lọn quăn ở một bên đầu.”  
“Bạn có 10 phút để hoàn tất.” “Bạn được nhắc khi còn 5 phút”  
 
-Giám khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm)   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 

 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 
Cách quấn lọn tóc 
 Thử nhiệt độ của dụng cụ quấn lên giấy thử khi đưa lên tóc  
 Chia tóc có độ dày bằng ống quấn cở ¾ inch  
 Chiều dài l†n tóc không lớn hơn 3 inch  
 QuÃn 3 l†n quæn trên vùng ÇÌnh (top) cùng cª Óng (curling iron) 

(quÃn 125 Ç¶; 90 Ç¶; 70 Ç¶) 
 QuÃn 4 l†n quæn m¶t bên ÇÀu (side), quÃn 90 Ç¶, cùng cª Óng 
 Dùng lược lót dÜ§i Óng quÃn bäo vŒ da đầu, cÄn thÆn an toàn  
 Các l†n tóc mượt và không bÎ gãy tóc. 
An toàn 
 BÕ døng cø Çã dùng vào h¶p Ç¿ng ÇÒ dÖ (bàn chãi, lÜ®c, kËp tóc) 
 Gi» an toàn nÖi làm (rút ÇiŒn ra  døng cø quæn tóc, máy sÃy) 
 Vật liệu bẩn bÕ vào túi rác (giÃy choàng c°, giÃy trãi bàn, giÃy thº) 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

(Sau khi quÃn l†n tóc, thí sinh nên bước lùi lại) 

III. CẮT TÓC (30 phút) HAIRCUTTING  
HAIRCUTTING SUPPLIES: kéo -dao cắt tóc (razor) -bình xịt nước -khăn giấy - giấy lót cổ (neck strip) 
-kẹp tóc (hair clamps) 

“Bạn có 2 phút để lấy các dụng cụ, làm ướt tóc và chải tóc thẳng ra đằng sau cho phần thi cắt tóc.  

-Giám khảo: “You may begin set up.” Bạn bắt đầu phần chuẩn bị. 
-Giám khảo: “You will now perform the haircutting section.”   

               “Bạn trình bày phần cắt tóc”  

 “Bạn sẽ cắt tóc căn bản bằng kéo và dao.” “Bạn cắt phần gáy bằng dao.” “Bạn sẽ hoàn tất cắt tóc bằng kéo.” “Không quét tóc 
trên sàn nhà cho đến khi bạn được chỉ dẫn.” “Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành.” “Bạn được nhắc khi còn 15 phút nữa.”  
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-Giám khảo: “You may begin.”  Bạn bắt đầu làm    *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 Xếp dụng cụ lên khăn giấy  
(lược, dao cắt tóc, kẹp tóc, kéo, giấy quấn cổ)  
 Choàng khăn và giấy quấn cổ sạch (neck strip) cho người mẫu 
 Chia tóc 4 hoặc 5 phần (5 sections) 

Trình bày cách cắt tóc  
 Cắt tóc bằng dao (razor), cầm đúng cách và cắt 0 độ,  

lấy lớp tóc 1 inch  ở đường viền gáy, tóc cắt ngắn ít nhất là 1 inch. 
 Cắt bằng dao phần gáy tóc (45 độ, cắt thêm 2 lớp tóc) 
 Cắt tóc lấy mỗi lớp ½ inch (sub-section ½ inch) 
 Cắt tóc bằng kéo, cầm đúng cách và cắt tóc toàn đầu  

gồm 2 phần tóc sau (cắt layer 45độ hoặc 90 độ) 
 Cắt bằng kéo phần tóc 2 bên đầu (sides) 
 Kiểm soát lại cho tóc cân bằng (phía trước, sau và 2 bên) 
Cắt tóc xong bạn lùi lại, hoặc đã hết giờ bạn cũng phải lùi lại chờ giám khảo đến kiểm soát. 
 

-Giám khảo: “May I please use your comb to check your haircut?”  
                      Cho tôi dùng lược của bạn để kiểm soát tóc. 

 Cắt đường gáy chiều dài đều nhau  
 Cắt hai bên chiều dài đều nhau  
 Các lớp tóc phải đượccắt đều đặn 
 Tóc cắt ngắn rơi xuống nền ít nhất là 1 inch (2.54 cm) 
Giám khảo sau khi kiểm soát tóc mà bạn đã cắt cho người mẫu sẽ nói: 
 

-Giám khảo: “You may clean up only your hair at this time.”  

                    Bạn dọn sạch tóc vào lúc này. 
 Dùng khăn phủi nhẹ tóc dính trên da, tấm choàng và chổ cắt tóc 
 Dọn sạch tóc rớt trên sàn  (nền) 
 Bỏ các dụng cụ sẽ khử trùng (lược, dao, kéo, kẹp tóc) vào thùng đựng đồ dơ (soil container) 
 Vứt bỏ vật liệu bẩn vào túi rác (giấy quấn cổ, khăn giấy trãi bàn)  
 Luôn giữ an toàn, bảo vệ khách lúc cắt tóc 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 

IV. UỐN TÓC BẰNG HÓA CHẤT (20 minutes) CHEMICAL WAVING  
CHEMICAL WAVING SUPPLIES: Bình xịt nước -Lược đuôi chuột (rat tail comb) -khăn -lược thường -giấy quấn tóc (end papers)- 
Ống cuốn tóc –khăn giấy –hand sanitizer –dãi bông gòn (cotton band) –kem bảo vệ (protective cream) -thuốc uốn tóc {waving lotion 
(water)} -kẹp tóc (hair clamps) –bao tay (gloves).  

“Bạn có 2 phút để lấy các dụng cụ uốn tóc bằng hóa chất.  

-Giám khảo: “You may begin set up.” Bạn bắt đầu phần chuẩn bị. 

-Giám khảo:  “You will now perform the chemical waving section”  
                     Bạn sẽ trình bày cách uốn tóc bằng hóa chất. 
 “Bạn quấn ống cuốn ở phẩn giữa phía sau đầu (center back section), từ đỉnh đầu đến gáy.”  
“Bạn thực hiện cách cho thuốc uốn tóc (nước).” “Bạn thực hiện cách thử lọn tóc quăn.” 
 “Khi bạn hoàn tất quấn tóc hoặc nếu hết giờ, hãy lùi lại phía sau để được hướng dẫn cho thuốc lên ống cuốn và thử lọn” 
 “Không tháo ống cuốn tóc, hãy chờ giám khảo yêu cầu.”  
"Bạn có 20 phút để hoàn tất môn thi này." 
"Bạn sẽ được nhắc lúc còn 10 phút" 

 



-Giám khảo: “You may begin.”  Bạn bắt đầu làm   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 Dụng cụ, vật liệu xấp xếp trên khăn giấy sạch (vật dụng nêu trên) 
 Choàng tấm bảo vệ với 2 khăn (double towel) cho các môn dùng hóa chất  
 Chia tóc 9 phần (9 sections) theo hình (ngay và đều) 

Cách quấn ống cuốn tóc 

 Xịt ẩm tóc lên phần giữa tóc ở phía sau (center back section) 
 Chiều ngang phần tóc không dài hơn chiều dài ống cuốn tóc  
 Lấy mỗi lớp tóc (sub-section) bằng đường kính ống cuốn tóc  
 Trải tóc đều, đuôi tóc giữa 2 tờ giấy quấn (double end papers)  
 {chỉ quấn phần giữa tóc phía sau từ đỉnh đến vùng gáy (crown to nape)} 
 Đặt giây giữ tóc trên ống cuốn đúng cách (top of each rod) 
 Tóc đủ dài quấn quanh ống cuốn từ 2 ½ vòng, hoặc dài hơn 
 

-Giám khảo:   “Please demonstrate saturation.”  
                      Trình bày cách xịt thuốc uốn tóc lên ống cuốn 

 Thoa kem bảo vệ (protective cream) ở phần gáy (hoặc quanh viền tóc) 
 Quấn dãi bông gòn quanh viền tóc (wrap cotton band around hairline) 
 Mang bao tay và cho thuốc uốn tóc (dùng nước thay thế) 
 Xịt thuốc uốn tóc lên mặt trên và mặt dưới ống cuốn (top and underneath each rod) 
 

-Giám khảo:  “Please demonstrate a test curl.”  
                     Trình bày cách thử lọn tóc 

 Mở một ống cuốn tóc ra 1 ½ vòng, xem lọn tóc quăn tạo dạng chữ S 

-Giám khảo: “Please stop the chemical waving procedure”  
                   Tất cả ngưng lại môn thi uốn tóc chờ giám khảo. 
-Giám khảo: “Please remove all rods from the head and brush the hair straight back.” 

Hãy tháo hết ống cuốn tóc trên đầu, gở kẹp tóc và chãi tóc lại cho người mẫu. 
 Bỏ các dụng cụ sẽ khử trùng (lược, ống cuốn tóc, kẹp tóc) vào thùng đựng đồ dơ (soil container) 
 Vứt bỏ vật liệu bẩn vào túi rác (giấy kẹp đuôi tóc , bông gòn,khăn giấy trãi bàn)  
 Luôn luôn lưu ý về an toàn và bảo vệ khách 
 Gỡ bỏ bao tay vào túi rác 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 

V. TẨY TÓC LẦN ĐẦU VÀ NHUỘM LẠI MÀU TÓC (20 phút, mỗi phần 10 phút) 
     VIRGIN HAIR LIGHTENING APPLICATION AND HAIR COLOR RETOUCH 
 
HAIR LIGHTENING AND COLOR SUPPLIES; cây cọ nhuộm (tint brush) -tô nhuộm (plastic bowl) - combs  - 
khăn giấy (paper towels) –kẹp tóc (hair clamps) -thick gel or colored cholesterol for lightening and color 
products –bông gòn (cottons) –liquid soap –bình xịt nước (spray water bottle). 
 
“Bạn có 2 phút để lấy dụng cụ để làm phần tẩy màu tóc lần đầu và nhuộm lại màu tóc.  

-Giám khảo: “You may begin set up.” Bạn bắt đầu phần chuẩn bị. 
-Giám khảo:   “You will now perform the virgin hair lightening application section.”  
“Bạn sẽ thực hiện phần tẩy màu tóc lần đầu.” 
 
"Bạn có 10 phút để hoàn tất môn thi này." "Bạn được nhắc lúc còn 5 phút" 
 
 “Khi xong bạn lùi lại phía sau cho đến khi được hướng dẫn phần nhuộm lại màu tóc.” 
 



-Giám khảo: You may begin.  Bạn bắt đầu làm   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
• Sát trùng tay (hand sanitizer) 

• Dụng cụ, vật liệu xấp xếp trên khăn giấy sạch (vật dụng nêu trên) 
• Giữ lại tấm choàng bảo vệ với 2 khăn cho người mẫu (double towel) 

 

*PD Test (thử dị ứng da) 
• Mang bao tay và lấy 3 miếng bông gòn (1 miếng ẩm và 2 miếng bông gòn khô) 
• Lau sạch sau tai (bông gòn ẩm với xà phòng hoặc hand sanitizer và bông gòn lau khô)  
• Dùng bông gòn khô chấm thuốc nhuộm và thoa thuốc vùng sau tai để thử dị ứng da 
• Gỡ bỏ bao tay, bông gòn vào túi rác 
• Chia tóc 4 phần (4 sections) ngay và đều 
• Thoa kem bảo vệ (protective cream) chung quanh đường viền tóc 
• Mang bao tay 

 

   A. TRÌNH BÀY TẨY TÓC LẦN ĐẦU (10 PHÚT)  
     DEMONSTRATION OF VIRGIN HAIR LIGHTENING APPLICATION  
 
 Che 3 phần tóc chưa làm (3,4,1) để không bị dính thuốc tẩy  
 Trãi thuốc tẩy lên phần tư tóc phía sau {back section (2)} 
 Lấy từng lớp tóc  dày 1/8 inch  
 Trãi thuốc tẩy lên từng lớp tóc,  

cách da đầu 1/2 inch đến cách đuôi tóc 1 inch. 
 Trãi thuốc tẩy lên hết phần tóc (2) 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 
 

Hết giờ tẩy tóc, thí sinh hãy lùi lại phía sau cho đến khi bắt đầu bài nhuộm lại màu tóc                        
-Examiner: CANDIDATES WILL BE ASKED TO STEP BACK UNTIL THE HAIR COLOR RETOUCH BEGINS  

“Bạn có 10 phút để hoàn tất phần nhuộm lại màu tóc.” “Bạn được nhắc khi còn 5 phút”  

-Giám khảo:   “You may begin.” Bạn bắt đầu làm    

B. TRÌNH BÀY NHUỘM CHÂN TÓC 10 PHÚT (HAIR COLOR RETOUCH)  
  

 Giữ lại tấm choàng bảo vệ với 2 khăn  (double wrap) của môn thi trước 
 Mang lại bao tay của bài tẩy tóc hoặc bao tay mới 
 Che 3 phần tóc chưa làm (4,1,2) để không bị dính thuốc nhuộm 
 Mang lại bao tay của bài tẩy tóc hoặc bao tay mới 
 Trãi thuốc nhuộm lên phần tư tóc phía trước {front section (3)} 
 Lấy từng lớp tóc dày 1/2 inch  
 Trãi thuốc nhuộm lên từng lớp tóc, từ da đầu  kéo dài  ra 2 inches (5 cm). 
 Trãi thuốc nhuộm lên hết phần tóc nhuộm lại (3) 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

Kiểm soát về an toàn 
 Tránh làn da chung quanh dính vào hoá chất tẩy hoặc nhuộm 
 Bỏ các dụng cụ sẽ khử trùng (lược, cây cọ, kẹp tóc, tô) vào thùng đựng đồ dơ (soil container) 
 Vứt bỏ vật liệu bẩn vào túi rác ( bông gòn, khăn giấy trãi bàn)  
 Luôn luôn lưu ý về an toàn và bảo vệ khách 
 Gỡ bỏ bao tay vào túi rác 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 
 

 
 
 



VI. DUỖI TÓC LẦN ĐẦU VÀ DUỖI CHÂN TÓC  (20 phút, mỗi phần 10 phút) 
       VIRGIN RELAXER APPLICATION AND RELAXER RETOUCH  
CHEMICAL RELAXING SUPPLIES: lược (combs) -cây cọ (tint brush) –tô nhựa (plastic bowl) –gel, và cholesterol màu thế thuốc 
duỗi (thick gel or colored cholesterol) -comb(s) -paper towels –kẹp tóc (hair clamps) – bông gòn (cottons) –xà phòng nước (liquid 
soap) –bình xịt nước (spray water bottle). 
 
“Bạn có 2 phút để lấy dụng cụ phần duỗi tóc lần đầu và duỗi tóc lại”  

-Giám khảo: “You may begin set up.” Bạn bắt đầu phần chuẩn bị. 
-Giám khảo: “You will now perform the virgin relaxer application section.”  
                   “Bạn sẽ thực hiện phần duỗi tóc lần đầu.” 
 
"Bạn có 10 phút để hoàn tất phần duỗi tóc lần đầu này." "Bạn được nhắc lúc còn 5 phút" 
 “Khi xong bạn lùi lại phía sau cho đến khi được hướng dẫn phần duỗi tóc lại” 
  

-Giám khảo: You may begin.  Bạn có thể bắt đầu   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
Chuẩn bị 

 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 Dụng cụ, vật liệu xấp xếp trên khăn giấy sạch (tô, cọ, kem bảo vệ, bao tay, kẹp tóc) 
 Giữ lại tấm choàng bảo vệ với 2 khăn cho người mẫu (double towel) 
 Che 3 phần tóc chưa làm (2, 3, 4) để không bị dính thuốc duỗi (relaxer) 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 
 

A. TRÌNH BÀY DUỖI TÓC LẦN ĐẦU 10 PHÚT  
  VIRGIN RELAXER APPLICATION 
 
 Bôi kem bảo vệ (protective cream) quanh đường viền tóc  
 Mang găng tay (gloves) 
 Trãi thuốc duỗi lên phần tư tóc phía sau {back section (1)} 
 Lấy từng lớp tóc dày 1/4 inch  
 Trãi thuốc duỗi lên từng lớp tóc,  

cách da đầu 1/2 inch đến cách đuôi tóc 1 inch. 
 Trãi thuốc duỗi lên hết phần tư tóc (1) 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

Hết giờ duỗi tóc, thí sinh hãy lùi lại phía sau cho đến khi bắt đầu môn duỗi tóc lại                            
-Examiner: CANDIDATES WILL BE ASKED TO STEP BACK UNTIL THE RELAXER RETOUCH BEGINS 
"Bạn có 10 phút để hoàn tất phần duỗi tóc tóc lại." "Bạn được nhắc lúc còn 5 phút" 

-Giám khảo: “You may begin.”  Bạn có thể bắt đầu    
 

B. TRÌNH BÀY DUỖI TÓC LẠI 10 PHÚT 
RELAXER RETOUCH 
 

 Giữ lại tấm choàng bảo vệ với 2 khăn cho người mẫu (double towel) 
 Mang lại bao tay của môn duỗi tóc lần đầu hoặc mang bao tay mới 
 Che 3 phần tóc chưa làm (3, 2, 1) để không dính thuốc duỗi tóc 
 Trãi thuốc duỗi tóc lên phần tư tóc phía trước {front section (4)} 
 Lấy từng lớp tóc dày 1/4 inch  
 Trãi thuốc duỗi lên từng lớp tóc,  

Thuốc cách xa da đầu t ối đa 1/4 inch kéo dài ra 2 inches (5 cm). 
 Trãi thuốc duỗi lên hết phần tư tóc (4) 
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-Giám khảo :“Please demonstrate smoothing the relaxer retouch product.”  
Bạn trình bày cách ép tóc thẳng cho phần duỗi tóc lại 2 inches 

 

 Ép tóc (smoothing) mỗi lớp tóc, ép bằng ngón tay (fingers) hoặc bằng sóng lược (back of the comb) 
 Ép tóc theo chiều tóc mọc (từ chân tóc ép ra), tóc căng vừa phải 

Kiểm soát về an toàn 
 Làn da chung quanh không dính vào thuốc duỗi tóc 
 Luôn luôn lưu ý về an toàn và bảo vệ khách 

 
Khi hoàn tất môn thi này, gỡ bỏ giấy che và kẹp tóc, chãi tóc cho gọn, xếp gọn tấm choàng bảo vệ.  

 Bỏ các dụng cụ sẽ khử trùng (lược, cây cọ, kẹp tóc, tô) vào thùng đựng đồ dơ (soil container) 
 Vứt bỏ vật liệu bẩn vào túi rác ( bông gòn, giấy che, khăn giấy trãi bàn)  
 Bỏ khăn vào bao đựng khăn dơ 
 Gỡ bỏ bao tay vào túi rác 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

 
VII. CHĂM SÓC DA MẶT 10 minutes. (BASIC FACIAL)  
BASIC FACIAL SUPPLIES:  Hand sanitizer; Cleansing cream; Massage cream; Astringent; Tissue paper; Cotton; spatula. 
 
"Bạn có 2 phút để lấy vật liệu đem theo cho môn chăm sóc da mặt". 
 

-Giám khảo: You may begin set up (Bạn bắt đầu dọn vật dụng lên bàn) 
-Giám khảo: You will now perform the basic facial section  
(trình bày môn chăm sóc da mặt trong cuộc thi này). 
"Bạn có 10 phút để hoàn tất môn thi này." 
"Bạn sẽ được báo lúc bạn còn 5 phút" 
 
-Giám khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm)   *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
Nếu có thi môn này, thì: 
*  Sát trùng tay (hand sanitizer) 
* Bao che tóc (shower cap) trên đầu, trãi khăn lên ngực 
* Xếp giấy lau kem (tissue papers) 
* Dùng que gỗ lấy kem làm sạch da (cleansing cream) 
* Thoa kem laøm saïch da leân chaân maøy, leân moâi, maët   
* Trãi đều kem bằng bàn tay và lau saïch baèng giaáy mòn 
* Lấy kem massage ra từ lọ chứa bằng que gỗ (spatula) 
• Trãi kem massage khắp da mặt một cách an toàn  

 
-Biểu diễn động tác vuốt (effleurage) 

 -Biểu diễn động tác nhồi bóp (petrissage) 
 -Biểu diễn động tác vỗ nhịp (tapotement) 
 -Biểu diễn động tác ma sát, xoay vòng (friction) 
 Động tác massage luôn tiếp xúc da, không gián đoạn. 

• Lau sạch kem massage nhẹ nhàng , đừng kéo da thật an toàn  
• Thoa chất astringent đóng lỗ chân lông (chất se da)  
• Vứt bỏ vào túi rác ( tissues, cotton, giấy trãi bàn, que gỗ) 
* Sát trùng tay lại (hand sanitizer) 
 

VIII. CHĂM SÓC 1 BÀN TAY (20 phút) MANICURE. 
VÂT LIỆU CHĂM SÓC TAY: tô ngâm tay; bình đựng nước (rót vào tô ngâm tay và xà phòng);  chất khử trùng tay 
(hand sanitizer); kem mềm da; bàn chãi móng; giũa (emery board); buffer (chà mịn móng); dầu thoa da; chất chùi nước 
sơn; kềm cắt móng tay; kem massage; cây sủi da; que gỗ cam; nước sơn lót; nước sơn đỏ; nước phủ bóng; xà phòng 
nước; hộp đựng đồ dơ; túi giầy. 



 

-Giám khảo: “You will now perform the manicure section”  

Bạn thi môn chăm sóc móng tay.  
“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành mục này.” “Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 10 phút.”  

-Giảm khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm). *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
 

 Khử trùng tay (hand sanitizer.  Người mẫu không phải choàng bảo vệ.  
 Pha vài giọt xà phòng và rót nước vào tô ngâm tay 
 Khử trùng một bàn tay người mẫu (hand sanitizer) 

Cách giũa móng  

 Tạo hình đầu móng (cắt và dũa móng cho an toàn) 
 Tạo chiều dài và hình dáng đều như nhau  

Cách chăm sóc biểu bì  
 Nhúng các ngón tay vào tô nước pha xà phòng ngâm tay  
 Lấy bàn tay ra và dùng khăn giấy lau tay khô  
 Thoa kem mềm da chung quanh móng  
 Dùng cây sủi đẩy lùi da tay (với động tác xoay tròn nhẹ từ cạnh móng đến nền móng). 
*    Dùng bàn chãi chà rữa mặt móng trên tô ngâm và lau khô bàn tay 
 Làm sạch lớp dưới móng từ giữa ra hai bên móng.  
 Đánh bóng mặt móng bằng buffer đúng cách 
 Thoa dầu biểu bì (cuticle oil) lên chung quanh mặt móng 

Cách massage bàn tay  

 Trãi kem massage lên khắp bàn tay  
 Massage các ngón tay, lưng bàn tay và lòng bàn tay (động tác liên tục, nhịp nhàng)  
 Lau sạch mặt móng, da dưới móng bằng chất chùi nước sơn (polish remover) 
 Phủ nước lót (base coat) lên toàn mặt móng 
 Sơn đỏ (red polish) lên toàn mặt móng 
 Phủ nước bóng (top coat) lên toàn mặt móng 

           (thấm chất chùi nước sơn vào bông gòn quấn gỗ cam  
     lau quanh móng tay sơn bị lem) 

Hình dạng móng khi làm xong  

 Móng sơn xong trông bóng mịn và đều 
 Móng sơn không lem ra ngoài (dùng que gỗ quấn ít bông gòn lau sạch) 
 Bỏ dụng cụ sau khi dùng (cây sủi, bàn chãi, kềm cắt móng bỏ vào hộp đựng đồ dơ). 
 Tô ngâm tay đổ nước vào sink và dùng giấy lau sink kỹ 
 Tô ngâm (finger bowl) bỏ vào hộp đựng đồ dơ (soil container).} 
 Vứt bỏ vào túi rác (que gỗ cam, cây giũa, buffer, giấy lót bàn bỏ).  
 Khử trùng tay (hand sanitizer) 
 

IX. GẮN FORM ĐẮP BỘT LÊN MÓNG CỦA NGÓN TRỎ (20 phút)  

VẬT LIỆU: cây sủi da; kéo; kềm cắt móng; ; keo; chất làm sạch móng; chất khử trùng tay; giũa nhám; buffer; dầu thoa 
da;chất chùi nước sơn; 2 ly nhỏ đựng bột và nước acrylic; cây sủi da; form móng; primer; cây cọ đắp bột; chất khử trùng 
tay (hand sanitizer); nước acrylic, bột acrylic không mùi có nhãn hiệu sản xuất. 
“Bạn có 2 phút để lấy đồ nghề cho phần gắn form đắp bột.  

-Giám khảo: You may begin set up (Bạn chuẩn bị dụng cụ) 
-Giám khảo: Perform the sculptured nail section.  Đặt form đắp bột lên móng ngón trỏ  

“Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành mục này.” “Bạn sẽ được nhắc khi chỉ còn 10 phút.”  



 

-Giảm khảo: You may begin (Bạn bắt đầu làm)*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 

 Khử trùng tay bạn (hand sanitizer) 
 Sắp xếp vật liệu gắn form móng và đắp bột 
 Dùng buffer chà nhẹ mặt móng của ngón trỏ, để  loại chất dầu trên mặt móng 
 Lau sạch bụi trên móng (nail cleanser) và da chung quanh móng 
 Đặt khuôn (form) móng vừa khít vùng đầu móng thật (dùng 2 bàn tay nắm hai cạnh form móng đặt vào 

dưới đầu móng thật)  
 Thoa nhẹ chất primer lên mặt móng thật trước khi đắp bột acrylic 
 Rót nước và bột acrylic vào ly nhỏ 
 Đắp từng viên acrylic  

(thứ 1: nối dài đầu móng; thứ 2: lên 2/3 mặt móng thật; thứ 3: gần nền móng vuốt ra) 
 Đắp thêm bột để móng acrylic cân đối, đẹp (nếu cần) 

 Đợi khô, dùng cán cây cọ gõ nhẹ lên mặt acrylic, nghe kêu “click” là bột khô. 
 Lấy form móng ra an toàn 
 Giũa thẳng 2 bên móng, tạo dáng đầu móng bột, giũa từ giữa mặt móng bột xuống 2 bên theo hình chữ 

C 
 Dùng cây buffer đánh bóng mặt móng bột theo hình chữ X 

Hình dạng móng khi làm xong  

 Móng acrylic trơn mịn cân đối và đầu móng cạnh hơi tròn 
 Da chung quanh móng không được dính bột acrylic 
 Dọn dẹp vật liệu sau khi dùng (cọ lau sạch bỏ vào khay, kềm cắt móng bỏ vào hộp đựng đồ dơ). 
 Vứt bỏ vào túi rác (que gỗ cam, cây giũa, buffer, form móng, giấy trãi bàn). 
       (Rót ly nước acrylic dư vào ly bột còn thừa, dùng giấy lau sạch bột 

 trong ly và gói bỏ vào túi rác) 
 Khử trùng tay (hand sanitizer) 

 
X. NHỔ LÔNG CHÂN MÀY (HAIR REMOVAL OF THE EYEBROWS).  
     Phần thi này bạn không có ấn định thời gian, giảm khảo sẽ bảo từng nguời làm theo từng bước. 

HAIR REMOVAL OF THE EYEBROWS SUPPLIES 
Antiseptic; Tweezers; Gloves; Fabric strips; Spatulas; Soft wax product (simulated product); Astringent lotion; Cotton; Tissue 
papers; Hand sanitizer; wax powder; Post- epilation (after wax lotion); eye pads; Spatula; Shower cap;Muslin. 
 

"Bạn có 2 phút để lấy vật liệu đem theo cho môn nhổ lông (bằng nhip và bằng sáp) trong phần thi này.  

-Giám khảo: You may begin set up (xấp xếp vật dụng lên bàn) 
-Giám khảo: You will now perform the hair removal of the 
eyebrows section (bạn sẽ trình bày phần thi nhổ lông mày). 
"Bạn được hướng dẫn riêng để nhổ lổng bằng nhíp (tweezing) và sáp mềm (soft waxing)" 
 

 -Giám khảo: You may begin preparation (chuẩn bị bắt đầu 
làm) 
A. NHỔ LÔNG BẰNG NHÍP (TWEEZING)                          *BẠN 

ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
* Sát trùng tay (hand sanitizer) 
* Bao che tóc (shower cap) trên đầu, trãi khăn lên ngực người mẫu 
* Xếp giấy lau (tissue papers) và mang bao tay 
* Dùng dụng cụ đã diệt trùng 

 
 



-Giám khảo: “Please demonstrate the tweezing procedure” (Trình bày nhổ lông bằng nhíp) 
* Thoa sát trùng an toàn chỗ lông mày sẽ nhổ, đắp che mắt (tùy hướng dẫn)) 
* Gắn bông gòn ở ngón đeo nhẫn 
* Giữ da căng khi nhổ (căng da bằng ngón trỏ và ngón cái) 
   Dùng nhíp nhổ loại bỏ lông chân mày theo hướng lông mọc 
* Thoa sát trùng (antiseptic) chỗ lông vừa nhổ, 
    hoặc chất đóng lỗ chân lông (astringent)  
* Bỏ cây nhíp (tweezer) vào hộp đựng đồ dơ (soil container) 
* Vứt bỏ vật liệu bẩn vào túi rác (bông gòn)  
 
B. NHỔ (GIẬT) LÔNG BẰNG SÁP MỀM (SOFT WAXING)  
     Sáp giả bằng cholesterol hoặc vaseline.   
• Dùng lại bao tay lúc nhổ bằng nhíp (hoặc bao tay mới) 
 
-Giám khảo: “Please demonstrate the soft wax procedure”        Dùng sáp mềm nhổ lông                     

*BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 
•  Thoa sát trùng vùng lông mày sẽ giật, cẩn thận và an toàn {đắp che mắt (tùy hướng dẫn)} 
* Thâm khô và thoa phấn (waxing powder) 
•  Dùng que gỗ để lấy sáp giả và thử  nhiệt độ của sáp  trên cổ tay để an toàn cho khách 
• Trãi sáp giả cùng hướng lông mày mọc ở vùng dưới lông mày  
• Trãi đêu sáp giả một lớp mỏng  
• Ép nhẹ vải (muslin) trên sáp giả theo hướng lông mọc 
• Giữ da căng và giật muslin (vải) ngược chiều lông mọc một cách an toàn 
• Thoa chất làm êm dịu da post-epilation (after-wax-lotion) 
• Thoa chất sát trùng (antiseptic)  hoặc chất đóng lỗ chân lông (astringent) 
* Gỡ bỏ bao che tóc, che mắt vào túi rác 
* Lấy khăn trãi trên ngực bỏ vào bao khăn dơ  
* Vật liệu bẩn bỏ vào túi rác (giấy trãi bàn, muslin, que gỗ) 
* Gỡ bỏ bao tay vào túi rác 
* Xếp đồ vào vali và xịt chất sát trùng để làm sạch bàn, ghế, tủ xếp vật liệu …. 
* Sát trùng tay lại (hand sanitizer) 

 
XI. CÁCH THỨC KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU (Không tính thời gian)  
 BLOOD EXPOSURE METHOD (untimed) 
 
-Trường hợp khách bị đứt trán nhẹ. Bạn nên xử lý thích hợp khi tiếp xúc với máu. 
-Giám khảo sẽ hướng dẫn từng người cách xử lý khi tiếp xúc với máu. 
 

-Giám Khảo: Please demonstrate the blood exposure procedure.  
(thực hiện thủ tục xử lý khi tiếp xúc với máu)  
        *BẠN ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU ĐÂY: 

 Lấy vật liệu và dụng cụ sạch ra khỏi bộ dụng cụ cấp cứu 
 Mang bao tay  
 Vệ sinh vết thương bằng chất sát trùng ( cồn, nước sát trùng đôi tay)  
 Dùng băng thấm sạch giữ chặt vết thương.  
 Vứt bỏ tất cả vật liệu nhiễm bẩn 
 Dọn dẹp đồ đạc và xịt chất sát trùng lên bàn, ghế và dùng giấy lau khô 
 Sát trùng tay (hand sanitizer) 

(Thi xong xếp mọi vật liệu vào vali và tất cả mọi người dự thi sẽ rời phòng cùng lúc theo hướng dẫn). 
 


