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POND’S 
http://www.unilevervn.com/ourbrands/person

alcare/ponds.asp 
- Understands me. Transforms me. Inspires me. 
- Pond’s understands the science of skincare to help women realize their 

beauty dreams. 
- Pond’s will transform you to be as beautiful as you want to be. 
- With Pond’s you will be surprised at the positive change in the world 

around you. 
 
Work Location : Head Office - 17 Le Duan - District 1 – HCM City. 
Email   : Recruitment.uvn@unilever.com 
 
Chống lão hoá với bộ sản phẩm  Pond's : 

 
  Được đặc chế cho làn da Châu Á, Pond’s Age Miracle là bộ 
sản phẩm chống lão hóa với sự kết hợp của Công nghệ độc 
quyền CLA không gây kích ứng, giúp kích hoạt các tế bào da tự 
tái tạo giúp da săn chắc và tươi trẻ ngay từ bên trong. 
 Pond’s Age Miracle gồm đủ các sản phẩm chăm sóc da từ 
nước tẩy trang đến kem dưỡng da, giúp giảm thiểu các vết chân 
chim, nếp nhăn, đặc biệt là vết nám chỉ trong vòng 7 ngày, mà 
không gây kích ứng da. 
 Pond’s Age Miracle chứa công thức đặc biệt dựa trên khoa học 
và hoạt động trên 3 cách thức khác nhau: 
 a. Hoạt chất CLA giúp giảm thiểu nếp nhăn và vết chân chim, 
gia tăng sự mềm mại và săn chắc của da. 

 b. The wide spectrum sunscreen SPF 15 UVA++ bảo vệ da khỏi tia UV độc hại, ngăn ngừa 
vết nám và hư tổn da trong tương lai.  
 c. Targeted optics kết hợp với ánh sáng giúp cải tiến làn da tức thời, mang lại một làn da sáng 
ngời và rạng rỡ. 
 CLA hay axít linoleic liên hợp – thế hệ mới trong công nghệ chống lão hóa da - là 1 axít béo 
tự nhiên được tìm thấy trong một số thực phẩm thông thường như thịt đỏ, bơ béo, sữa và phó 
mát.  
 Qua các cuộc khảo cứu về lão hóa da, Viện nghiên cứu Pond’s đã khám phá ra CLA có khả 
năng độc đáo là tăng cường sự sản xuất hồi phục làn da lão hóa. CLA liên kết với những 
receptors đặc biệt như PPAR và kích thích gen để sinh ra collagen mới và những tế bào da. 
 Khác với các thành phần chống lão hóa khác, CLA được coi là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn 
đến một làn da tươi trẻ hơn mà không gây bất cứ một kích ứng nào. 
 Theo khảo sát trên làn da phụ nữ Châu Á sau 4 tuần sử dụng sản phẩm, 98% phụ nữ cho biết 
sản phẩm giúp da trông trẻ trung hơn. 

Làm sao quen được với cô nhân viên dễ thương POND’S  trong METRO nhỉ ! 1
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Giá bán: 25.000₫ 
Trọng lượng: 100g
 

 Thông tin: Bà Phạm Thị Phương Lan, Giám đốc nhãn hiệu Pond's công ty Unilever 
 

- Kem chống nắng dưỡng trắng da POND's: 
- Tiếp thị bán sản phẩm mỹ phẩm cho quý chị em phụ nữ làm đẹp. 
- Giới thiệu sản phẩm, các tính năng, để các cửa hàng thẩm mỹ viện sử dụng cho khách 

hàng của mình. 
- Phát hành phiếu quà tặng với một giá trị tiền nhất định tặng cho quý chị em đi mua sản 

phẩm mỹ phẩm của Pond’s. Nhân viên của Pond’s tại Metro Hưng Lợi và Maximart,… 
- Đề nghị hợp tác với các trung tâm thẫm mỹ viện trong việc bảo hành sản phẩm xử lý 

các trường hợp sử dụng sản phẩm không đúng quy cách tại một địa chỉ cụ thể và chứng 
nhận sản phẩm hàng đúng hiệu đúng chất lượng. 

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông các trung tâm chống hàng 
giả, hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc ngăn chặn và xử lý các trường hợp phân 
phối hàng kém chất lượng chưa qua kiểm định của cơ quan chức năng tại Thành phố 
Cần Thơ. 

 

Giá bán: 49.000₫ 
Trọng lượng: 100g
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Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam - Pond's 2005: Các “chân dài” đã sẵn sàng cho đêm chung 
ết :  k 

Các thí sinh trong vòng chung kết Siêu mẫu Việt Nam khu 
vực phía Nam - Ảnh : C.T.V 
Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam-
Pond's 2005 diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, 
TP.HCM. Trong đêm thi này, 24 thí sinh sẽ dự tranh các 
phần: trình diễn áo dài, trình diễn trang phục đi biển, trình 
diễn trang phục ấn tượng và trình diễn kỹ thuật biểu diễn. 
Người đăng quang cuộc thi siêu mẫu năm nay, theo nguồn tin 

từ Ban tổ chức, sẽ chính thức tham dự cuộc thi Siêu mẫu thế giới vào tháng 12.  
 
Công ty Lever Việt Nam mới đây cũng vừa đưa ra thị trường loạt sản phẩm Pond’s mới bao 
gồm các sản phẩm: kem dưỡng trắng mịn (có bổ sung dưỡng chất cho da sần, thô ráp); kem 
dưỡng trắng chống thâm nám (phù hợp với các làn da có vết thâm nám, tàn nhang) và bộ 2 sản 
phẩm mang tên Pond’s với hệ dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa da ngày và đêm.  
 
Chương trình khuyến mại ‘Nhân đôi 
điều kỳ diệu với Pond’s Age Miracle’. 
Thêm một điều kỳ diệu cho làn da và 
tình yêu của bạn 
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Doanh nghiệp: Công ty LD Unilever Việt 
Nam 
 
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn (Central Plaza Lầu 11),   
P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM   
ĐT: 08. 8236607  
Khuyến mại: Tặng túi thời trang cao cấp 
Thời gian: Từ 28/5 – 24/6/2007 
Chi tiết:  
Khi mua sản phẩm kem chống lão hoá 
Pond’s Age Miracle, tặng túi thời trang cao 
cấp 
Áp dụng cho Kem chống lão hoá 50ml hoặc bộ 
sản phẩm gồm Kem chống lão hoá 30ml và sữa 
sửa mặt chống lão hoá Pond's Age Miracle. có 
dán tem khuyến mãi.  
Mẫu hộp quà của sản phẩm Pond’s thiết kế 
đồng màu với sản phẩm, trang nhã mà rất bắt mắt, 
ấn tượng, giá từ 65.000đ đến 141.000đ/ bộ.  
  

Làm sao quen được với cô nhân viên dễ thương POND’S  trong METRO nhỉ ! 


