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Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Sheis luôn được bạn đọc đánh giá là một trong những trang web
dành cho phụ nữ hàng đầu Việt Nam. Các chủ đề tại Sheis tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến
phái nữ bao gồm: Mỹ phẩm, chăm sóc da, thẩm mỹ, tập luyện, tạo dáng, thời trang, du lịch,... Những
chuyên mục này đều nhằm hướng tới những người cô gái trẻ, hiện đại, luôn biết yêu thương bản thân
và tận hưởng cuộc sống.

Sheis - Nơi giúp bạn gặp gỡ bản thân tốt hơn

Theo dòng chảy của sự phát triển, vai trò và vị thế của người phụ nữ ngày nay đã dần được thay đổi so với
những quan niệm ngày xưa. Có thể nói, thời đại 4.0 là thời đại của sự bùng nổ phát triển về mọi mặt của đời
sống. Chính vì thế, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc bản thân của phụ nữ cũng ngày một tăng cao.   Một khảo
sát được thực hiện vào tháng 8 năm 2016 về 22 thứ được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Theo đó,
phụ nữ thường dành phần lớn thời gian để truy cập vào các trang web để tìm kiếm thông tin về thực phẩm,
thời trang, mỹ phẩm, quần áo. Họ thường có xu hướng tra tên sản phẩm mà mình muốn sở hữu, tìm kiếm
thông tin, hình ảnh và giá cả của những sản phẩm đó. Thấu hiểu được điều đó, website Sheis.vn được tạo ra
với mong muốn trở thành ngôi nhà chung cho cộng đồng làm đẹp tại Việt Nam, cung cấp các thông tin về
thời trang, sức khỏe, làm đẹp đầy đủ, hữu ích, dễ đọc và đáng tin cậy nhất. Sự ra đời của Sheis được lấy cảm
hứng từ MakeupAlley - cộng đồng review làm đẹp nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi hy vọng Sheis.vn sẽ là
một phiên bản tươi mới, hiện đại và thân thiện hơn với người dùng Việt.

Sheis chính là sự kết hợp của cụm từ "She is" (Cô ấy là...). Ngay từ tên gọi, Sheis đã cho thấy sứ mệnh của
mình đó là hướng tới những nhu cầu cơ bản nhất của phụ nữ đó là làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ
là nơi cung cấp thông tin, Sheis còn là người bạn thân thiết để chia sẻ và truyền cảm hứng về làm đẹp cho
mọi cô gái. Bởi biết làm đẹp chính là chìa khóa để có được một cuộc sống hứng khởi và thú vị hơn.   

Sheis có tất cả những gì mà mọi cô gái cần

Trên nền tảng công nghệ, Sheis hiểu được rằng nhu cầu làm đẹp ở thời kỳ 4.0 là rất quan trọng. Vì vậy sứ
mệnh cao cả nhất của chúng tôi đó là mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về các chủ đề mà bạn đang
quan tâm. Cụ thể như:

Review sản phẩm

Sheis mang tới cho bạn đọc cái nhìn khách quan nhất về những sản phẩm skincare nổi bật trên thị trường, từ
các sản phẩm có giá bình dân đến những sản phẩm đắt tiền, bao gồm: 

https://sheis.vn/


Sản phẩm chăm sóc da: Tẩy trang, sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết cho da mặt, toner, serum, kem dưỡng ẩm,
kem chống nắng, mặt nạ, xịt khoáng, bông tẩy trang.

Sản phẩm chăm sóc cơ thể: Sữa tắm, tẩy tế bào chết cho body, kem dưỡng, khử mùi, tẩy lông.

Sản phẩm chăm sóc tóc: Dầu gội/xả, dầu gội khô, dầu dưỡng tóc, kem ủ tóc, thuốc nhuộm tóc.

Sản phẩm nước hoa: Nước hoa nữ, xịt thơm body.

Sản phẩm dành cho nam: Dầu tắm gội, dao cạo râu, bao cao su.

Tất cả những sản phẩm được Sheis review đều là những mặt hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn
thế giới, được nhiều chị em ưa chuộng như: Loreal, Clinique, Sebamed, The Body Shop, Neutrogena, Innisfree,
Laneige, Bioderma, Vichy, Lancome, SK-II, Shiseido,... Một số tuyến bài nổi bật của Sheis

Top 10+ Thỏi Son Màu Nâu Đất Cho Các Nàng Thêm Nổi Bật

Danh Sách 5 Loại Nước Tẩy Trang Nivea Tốt Nhất Và An Toàn Nhất 2022

[Review] 7 Loại Kem Chống Nắng Missha Phổ Biến Nhất 2022

Chia Sẻ TOP 14 Viên Uống Chống Nắng Tốt Nhất Hiện Nay

Dịch vụ thẩm mỹ

Không chỉ đơn thuần là giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da, Sheis còn mong muốn giúp bạn có một hình
thể săn chắc, quyến rũ và khỏe khoắn hơn. Chính vì vậy, website đã liên kết với rất nhiều cơ sở thẩm mỹ lớn
trên toàn quốc nhằm mang đến cho bạn những dịch vụ đa dạng để khắc phục các khiếm khuyết trên cơ thể,
bao gồm: Cấy tóc, nâng ngực, nâng mông, hút mỡ, tiêm filler,... Ngoài ra Sheis còn cung cấp các liệu trình
điều trị da liễu như: Trị nám, mụn, tàn nhang, vết thâm, sẹo rỗ, nốt ruồi, vật lý trị liệu cùng các liệu trình làm
đẹp thường xuyên tại spa và tiệm nail. Bên cạnh đó, website còn chia sẻ những thông tin về các gói trải
nghiệm, các dịch mới và nổi bật của những địa chỉ làm đẹp này.

Phương thức tập luyện

Phụ nữ ngày nay rất chú trọng đến hình thể, trong đó họ đặc biệt quan tâm đến các bộ môn như tập gym hay
yoga. Thấu hiểu được điều đó, Sheis đã có riêng một chuyên mục để cung cấp cho chị em những thông tin
xoay quanh việc tập luyện các bộ môn như: Gym, Yoga, Nhảy - Khiêu vũ, Đạp xe, Tennis, Golf. Đội ngũ BTV của
Sheis sẽ mang đến cho bạn những bài viết hướng dẫn cách tập luyện tại nhà hiệu quả, địa chỉ bán quần
áo/thiết bị tập, chế độ ăn uống cho người tập gym và yoga,…
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Khám Phá 17 Mẹo Làm Đẹp Da Với Baking Soda Tại Nhà Siêu Hay

TOP 15+ Mẹo Dùng Dầu Dừa Dưỡng Da Tại Nhà Hiệu Quả Nhất

26+ Cách Trị Thâm Nách Tại Nhà Hiệu Quả Có Thể Bạn Chưa Biết

TOP 6 Cách Trị Mụn Đầu Đen Ở Mũi Đơn Giản, Hiệu Quả Cao

Thời trang, du lịch

Nhằm hướng tới một cuộc sống tiện ích với những trải nghiệm thú vị, Sheis còn mang đến cho bạn những gợi
ý khá hay ho về thời trang bao gồm: Cách tạo dáng chụp ảnh, cách mix đồ, địa điểm check-in nổi tiếng và giới
thiệu cả những app chỉnh ảnh cực "vi diệu" để giúp bạn có thêm được nhiều kỹ năng mới hữu ích.

Lý do Sheis nhận được sự tin tưởng và đồng hành của độc giả

Đồng hành cũng độc giả của mình trên hành trình làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, Sheis luôn hy vọng sẽ
mang đến cho bạn những thông tin kịp thời và bổ ích nhất. Suốt 7 năm qua, đội ngũ lãnh đạo đã nỗ lực
không ngừng nghỉ để đưa Sheis từ một website vô danh trở thành một chuyên trang uy tín dành cho phụ nữ
hiện đại. Dưới đây là những yếu tố giúp bạn có thêm nhiều lý do để tin tưởng và lựa chọn Sheis là nơi để tìm
kiếm thông tin cho những thắc mắc của mình. Review chính xác Sheis có thể review tất cả các sản phẩm làm
đẹp, địa điểm làm đẹp, những nơi mua sắm đáng tin cậy. Các nội dung đánh giá trên Sheis đều được viết từ
trải nghiệm thực tế của người dùng, dựa trên nguyên tắc trung thực - khách quan - công bằng, không nhận
quảng cáo, PR cho bất kỳ nhãn hàng nào.  Bài viết cập nhật liên tục Ngày ngày, hàng giờ, Sheis sẽ luôn cập
nhật liên tục các bài viết với đa dạng chủ đề, chuyên mục, lĩnh vực, nhằm đảm bảo mang đến cho bạn những
thông tin mới nhất, đồng bộ và chính xác. 
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Có sự tham vấn của chuyên gia Với các chủ đề liên quan đến làm đẹp, sức khỏe, mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ sẽ
luôn có sự tham vấn của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhằm giúp mang đến cho độc giả những kiến
thức chuẩn y khoa. Ngoài ra, bạn sẽ được trao đổi, nói chuyện trực tiếp với các nguyên gia để được giải đáp
những thắc mắc theo từng trường hợp cụ thể. Đây chính là điểm khác biệt của Sheis đối với các đơn vị khác
trên thị trường. Tham gia đánh giá sản phẩm, địa điểm Tất cả các thành viên của Sheis đều có thể tham gia
đóng góp bằng cách bình luận, đánh giá các bài viết, sản phẩm cũng như địa điểm với các tiêu chí mà Sheis
gợi ý. Những đóng góp của bạn sẽ giúp cộng đồng có cái nhìn xác thực và tổng quan nhất về từng địa điểm
cũng như từng sản phẩm để có lựa chọn phù hợp hơn. Hãy tích cực lên vì các đánh giá của bạn sẽ được đăng
tải liên tục trên trang bình luận. Trở thành Blogger nổi tiếng của Sheis Bạn đọc hoàn toàn có thể gửi bài
đăng lên website của Sheis để chia sẻ trải nghiệm của mình về các sản phẩm skincare, làm đẹp. Kết hợp với
các nền tảng mạng xã hội, bạn sẽ có cơ hội viral các bài viết của mình và trở thành reviewer nổi tiếng, chuyên
nghiệp.

Liên kết với chuỗi cửa hàng Dr Beauty Dr Beauty là chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp,
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân chính hãng 100%. Hiện tại Sheis đã liên kết với đơn vị này nhằm
giúp bạn đọc khi có nhu cầu mua sắm các sản phẩm skincare chính hãng có thể dễ dàng tìm kiếm và mua
hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Trong thời gian tới, Sheis sẽ không ngừng phát triển và tạo nên
những giá trị mới thiết thực, lan tỏa nhu cầu làm đẹp đến với mọi phụ nữ để bạn có thể yêu thương bản thân
mình nhiều hơn. Đọc thêm: Về Sheis để hiểu hơn về chúng tôi

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.\

Email: info@sheis.vn.

Website: https://sheis.vn/.

Facebook: https://www.facebook.com/sheisvnofficial/.
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