DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGL AS:

Dyson

Krachtig. Zacht. Snel. Ontdek de innovatieve Dyson tools nu bij Douglas

Dyson opent een beauty shop-in-shop in vijf filialen van Douglas. Douglas is de eerste beauty
retailer in de Benelux die de Hair Care producten van Dyson gaat verkopen, zowel in stores
als online. De stores zijn gevestigd in de vijf grote steden: Amsterdam, Groningen, Maastricht,
Utrecht en Rotterdam. Eind juni worden daar nog vijf stores aan toegevoegd. Bezoekers kunnen
de producten direct testen om zo de Dyson-technologie te ervaren.
Beauty Styling Bar
De Dyson beauty shop-in-shop bestaat uit een Beauty Styling Bar waarbij consumenten de drie verschillende
haar tools, de Dyson Supersonic haardroger, de Dyson Airwrap styler en de Dyson Corrale stijltang, kunnen
bekijken en testen. Tevens is er een styling station waar men terecht kan voor vrijblijvend product- en
haaradvies en stylingtips. Via de styling station wordt informatie gedeeld over de wetenschap achter haar
en de technologie om de haarproducten optimaal te gebruiken.

Dyson Supersonic haardroger
De Dyson Supersonic™ haardroger gebruikt een snelle, gecontroleerde

luchtstroom in plaats van (extreme) hitte, waardoor het haar niet beschadigd.
Daarnaast ligt de haardroger goed in de hand, is deze stiller dan andere

haardrogers en de intelligente temperatuurregeling voorkomt dat het haar

beschadigd wordt. De Dyson Supersonic™ haardroger wordt aangedreven
door de gepatenteerde Dyson digitale motor V9. Het is Dysons kleinste,

lichtste en meest geavanceerde digitale motor. Deze is tot 8 keer sneller
dan de motor van andere haardrogers en maar half zo zwaar.
Aangezien de Dyson Digitale Motor zo klein is, past het in
de handgreep in plaats van in de kop van de machine.
Dankzij Dysons gepatenteerde Air Multiplier™
technologie blaast de haardroger
drie keer zoveel lucht uit dan dat
er wordt aangezogen door de
motor met als resultaat dat
het haar snel en efficiënt
droog wordt geblazen.

€ 399,00

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas
Carian Wientjens – pr@douglas.nl – +31 (0) 24 3527386

Dyson Airwrap styler
De Dyson AirwrapTM-styler is een all-in-one styling tool, waarbij men elke
gewenste haarstijl kan creëren - van krullen en waves tot stijl haar. Net als de
Dyson Supersonic gebruikt deze geen extreme hitte, maar een luchtstroom
om de perfecte look te creëren. Ook de Dyson Airwrap draait op de snelste
digitale V9 motor om een krachtige luchtstroom te creëren die we kennen
als het Coanda-effect. Het Coanda-effect treedt op wanneer een luchtstroom
met hoge snelheid naar een oppervlak geleid wordt en de luchtstroming
als gevolg van verschil in druk zich aan het oppervlak hecht. Hierdoor is het
mogelijk om haar te krullen en te drogen met alleen lucht zonder extreme
hitte. Hierdoor wordt het haar niet beschadigd. Het product is verkrijgbaar
met diverse opzetstukken voor verschillende looks.

€ 499,00

Dyson Corrale stijltang
De Dyson Corrale stijltang is de eerste stijltang met flexibele koperen platen.
Door het gebruik van microscharnieren kan de stijltang de platen om de
gewenste haarlok buigen. Door de flexibele koperen platen worden de
haren als het ware ‘gevangen’, waardoor er geen haren uitsteken en de lok
van het begin tot het einde de gladde vorm of krul krijgt - zonder dat je dit
hoeft te herhalen. Hierdoor is er minder hitte nodig voor de styling wat zorgt
voor 50% minder hittebeschadiging in vergelijking bij andere stijltangen.
Deze unieke styling tool is geschikt voor alle haartypes en beschikt over de
intelligente hitteregeling van Dyson waardoor temperaturen gecontroleerd
zijn en niet kunnen oplopen. Doordat de platen zich aanpassen aan het
haar oefenen ze gelijkmatig spanning uit en wordt het haar minder pluizig.
De stijltang is daarnaast snoerloos te gebruiken door de 4-cel lithium-ion
batterijtechnologie. De Dyson Corrale-stijltang wordt volledig opgeladen in
slechts 70 minuten en biedt tot 30 minuten snoerloos stijlen.

€ 449,00

Dyson is vanaf nu verkrijgbaar bij Douglas en op www.douglas.nl

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas
Carian Wientjens – pr@douglas.nl – +31 (0) 24 3527386

