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Thẩm Mỹ Viện “xanh & lành mạnh”: 

Bắt đầu từ chính bạn! 
 

Bạn có muốn:  Giảm bớt chi phí điện nước?  Thu hút được nhiều khách hàng hơn? Nhân 

viên biết bạn quan tâm đến sức khỏe của họ? 

 

Người chủ thương nghiệp “xanh/green” là người thực hiện nhiều điều để bảo vệ môi 

trường.  Theo đó, người chủ thương nghiệp xanh sử dụng tài nguyên hữu hiệu hơn, thi 

đua làm tốt môi trường hơn, và được xem là người tiên phong trong cộng đồng.  Những 

điều này quả thật không thể xảy ra một sớm một chiều, do đó có vài bước ban đầu bạn có 

thể làm được như sau: 

 

 

 

Bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng bằng cách chọn  

 các hóa chất an toàn mỗi khi có thể được.  Tránh những sản phẩm có 

các độc tố:  Toluene, Formaldehyde, Dibutyl phthalate, và Acetone. 

 

 * Bạn hãy hỏi nơi bán sĩ lẻ mỹ phẩm về các loại sản phẩm an toàn. 

 

Tiết kiệm năng lượng bằng cách đổi mới hệ thống chiếu 

sáng.  Hãy mua đèn tiết kiệm điện (loại T-8) có cục ổn áp trong hộp 

đèn (ballast).  Bạn sẽ tiết kiệm tới 40% năng lượng và giảm được tiền 

điện.  Và hãy bỏ tái chế các đèn và ballast cũ. 

 * Bạn nên hỏi công ty điện về các món bán giảm giá (số điện thoại 

của PG&E: 1-800-468-4743; Southern California Edison: 1-800-736-

4777).  Bạn cũng có thể mua loại đèn T-8 và thường xuyên bỏ tái chế 

các đèn cũ tại những tiệm bán đồ gia dụng. 
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Giảm rác thải bằng cách mua các túi giấy làm bằng chất tái sinh.  Khi 

khách hàng muốn mua các mỹ phẩm, hãy dùng các túi giấy này để 

đựng thay thế cho các túi nhựa. 

 * Bạn hãy hỏi mua các túi giấy làm bằng chất tái sinh tại nơi bán sĩ lẻ  

mỹ phẩm. 

Tiết kiệm nước bằng cách gắn một dụng cụ làm giảm lượng nước 

(aerator) vào đầu vòi nước.  Nhờ có dụng cụ này, lượng nước sẽ 

giảm từ 1 đến 1.5 ga-lông mỗi phút.  Bạn sẽ thấy ngay hóa đơn tiền 

nước của bạn thấp hơn. 

 * Bạn có thể mua aerator tại tiệm bán đồ gia dụng với giá $5.  Hoặc 

liên lạc công ty nước để được tặng miễn phí (số điện thoại của Los 

Angeles Department of Water & Power: 1-800-544-4498; EBMUD: 1-

866-403-2683). 

Tiết kiệm nước khi bạn xả bồn cầu.  Hãy gắn loại bồn cầu chỉ xả 

mỗi lần 1.6 ga-lông nước hoặc ít hơn.   

Với những bồn cầu cũ, hãy dùng một bình nhựa nửa ga-lông (loại 

bình sữa nhỏ) đổ vào đầy cát hoặc sỏi, đậy kín nắp.  Đặt bình này vào 

trong bồn chứa nước (không phải trong bồn cầu).  Như vậy, mỗi lần 

xả bạn sẽ tiết kiệm được nửa ga-lông nước và sẽ trả tiền nước ít hơn.   

Nếu không muốn dùng bình nhựa như trên, bạn có thể mua một loại 

túi đặc biệt, đổ đầy nước vào, rồi đặt vào bồn chứa nước.  

` * Để xem các hướng dẫn chi tiết và hình ảnh, bạn hãy vào  trang 

mạng http://www.wikihow.com/Convert-Any-Toilet-to-a-Low-Flush-

Toilet.  Vài công ty tiện ích công cộng cũng cung cấp túi nước xả miễn 

phí hoặc giá thấp (số điện thoại của EBMUD: 1-866-403-2683).  
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