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       PSI has created this common barber/ 

cosmetology industry word/terminology 

guide.  This guide may be used to 

translate language for the PSI National 

Tests. We understand however, there 

may be other translations of a words in 

the Vietnamese language according to 

region or decent. 

PSI đã tạo ra hướng dẫn từ / thuật ngữ chung cho 

ngành cắt tóc / thẩm mỹ này. Hướng dẫn này có thể 

được sử dụng để dịch ngôn ngữ cho các Bài kiểm tra 

Quốc gia của PSI. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng có 

thể có các bản dịch khác của một từ trong tiếng Việt 

tùy theo khu vực hoặc tùy theo từng khu vực.  
absorb hấp thụ 

adhesive keo 

acid axit 

acid-balanced wave sóng cân bằng axit 

acid-based relaxer thuốc giãn dựa trên axit 

acidity/alkalinity (pH) độ axit / độ kiềm (pH) 
 

adhesive keo 

alternating currents (AC) dòng điện xoay chiều (AC) 

antiseptic sát trùng 

artificial eyelashes lông mi nhân tạo 

astringent chất làm se 

bacteria vi khuẩn   

blend pha trộn / kết hợp 

blow dryer (hair) máy sấy tóc (tóc)  

body drape chăn quanh cơ thể 

braiding tết tóc 

hairbrush bàn chải tóc 

Center for Disease Control (CDC)  Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) 
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Hair relaxer chất duỗi tóc bằng hóa chất 

chemical wave rod con lăn sóng hóa học 

chemical waving lotion hóa chất tạo sóng tóc 

clean sạch 

cleanser sữa rửa mặt 

cleansing làm sạch 

clippers tông đơ cắt tóc 

conditioner dầu xả tóc 

density mật độ 

depilatories hóa chất tẩy lông 

dermatologist bác sĩ da liễu 

direct current (DC) dòng điện một chiều (DC) 

disinfect khử trùng  
 

disinfection tẩy trùng 

Elasticity of skin độ đàn hồi của da  

Electrologist Kỹ thuật viên điện phân chuyên nghiệp 

electrolysis  điện phân 

electrolysis machine điện phân máy  

Environmental Protection Agency (EPA)  Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) 
 

ergonomics công thái học 

exfoliation tẩy da chết 

extraction chiết xuất da 

facial steamer máy xông hơi mặt 

facial treatment điều trị mặt 
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finger bowl bát ngón tay 

first aid kit bộ sơ cứu 

Hair foils  lá nhôm dệt 

follicle nang 

Food and Drug Administration (FDA)  Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) 

fungus nấm khuôn 

Galvanic treatment điều trị galvanic 

galvanic lye galvanic dịch kiềm 

Gauze miếng gạc 

Glycolic acid axit glycolic 

grounded electrical outlet ổ cắm điện nối đất 
 

clipper guard tấm hướng dẫn tông đơ 

hair analysis  phân tích tóc 

hair clip tóc kẹp  

hair lightening  làm sáng tóc 

hair Removal  Loại bỏ tóc 

hair cutting  cắt tóc 

hard wax  tẩy lông bằng sáp cứng 

infection control precautions đề phòng kiểm soát nhiễm trùng 

inflammation viêm 

implements dụng cụ 

isopropyl alcohol rượu isopropyl 

keratinization sự hóa sừng 

laser la-de 
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light đèn 

light-emitting diode light therapy (LED)  liệu pháp ánh sáng diode phát sáng (LED) 

lips Môi 

lower and lock the hair chair  hạ thấp và khóa ghế tóc 

magnifying lamp  đèn lúp 

makeup trang điểm  

manicure Làm móng tay 

mascara wand   dụng cụ bôi mascara 

mask Mặt nạ chăm sóc da mặt 

massage  Sự xoa bóp  

matrix ma trận 

medical history Tiền sử y tế 

Medulla (Hair shaft center) Trung tâm trục tóc 

Melanin tố màu da 

microcurrent dòng điện xoay chiều vi mô 

microdermabrasion mài da vi mô  

mid shaft tóc trục trung tâm  

moisturizer  Kem dưỡng ẩm mặt 

multi use sử dụng nhiều lần 

nail clipper / nail tip cutter bấm móng tay / máy cắt đầu móng tay 

nail care tools dụng cụ chăm sóc móng 

nail conditions tình trạng móng tay 

nail growth sự phát triển của móng 

nail tips mẹo móng 

nonporous không xốp 
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nonpathogenic bacteria vi khuẩn không gây bệnh 

Occupational Safety and Health Administration Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề 

nghiệp 

oily skin da dầu  

open sores vết thương hở 

opposite direction of hair growth hướng ngược lại của sự phát triển của tóc 

occupational health and safety standards 
(OSHA) 

tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

(OSHA) 

palette bảng màu nghệ sĩ  

palming the shears cầm kéo trong lòng bàn tay của bạn 

pigmentation sắc tố da 

pH scale tỷ lệ pH 

polish remover tẩy sơn móng tay 

polymer powder Polymer bột móng tay 

porosity độ xốp 

probe insertions đầu dò chèn 

product label nhãn container 

product safety An toàn sản phẩm 

protection bảo vệ 

razor dao cạo 

regrowth  mọc lại 

ringworm nấm ngoài da 

root Chân tóc 

rosacea bệnh trứng cá đỏ 



 PSI English to Vietnamese Translation Guide 
 

 © 2022 PSI SERVICES LLC                                          ENGLISH-SPANISH TEST TRANSLATION GUIDE V1.0 EFF 18/29/2022 REVISED  
                

Safety Data Sheets (SDS)  Bảng dữ liệu an toàn (SDS) 

Safety precautions Biện pháp phòng ngừa an toàn 

Salicylic acid Axit salicylic 

sanitation sự cải thiện môi trường 

scalp analysis phân tích da đầu 

sculptured nail  điêu khắc móng tay 

section the hair phần tóc 

shampoo bowl bát gội đầu 

shampooing gội đầu 

shaving cạo râu 

sharps container Hộp đựng vật sắc nhọn 

single use sử dụng một lần 

skin cancer ung thư da 

Skin care tools dụng cụ chăm sóc da 

skin condition  trạng thái da 

skin reaction test kiểm tra phản ứng da 

skin type loại da 

sodium hydroxide Natri Hidroxit 

sterilization khử trùng 

straight razor  dao cạo thẳng 

hair strand test  kiểm tra tóc 

sugaring tẩy lông bằng đường 

sun exposure giờ mặt trời 

thermal    nhiệt 
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thermal styling 
tạo kiểu bằng nhiệt 

thermolysis điện phân nhiệt 
 

threading 
 

   tẩy lông sợi 

tweezers  cái nhíp 

ultrasonic siêu âm thanh 

ultraviolet  tia cực tím 

universal precautions biện pháp phòng ngừa phổ quát 

hand washing rửa tay 

waving lotion  kem dưỡng da vẫy 

waxing tẩy lông bằng sáp 

Wood's lamp  Đèn UV 

workstation trạm làm việc 

 


