
DOUGLAS PERSBERICHT

Douglas Nederland introduceert de nieuwe parfumbeleving voor het trendy  

en kleurrijke individu. Een collectie compacte geuren, welke bij elke sfeer,  

stijl en gelegenheid passen. 

NIEUW BIJ DOUGLAS  
Miss Kay



Boho Vibes 
Stemming: vrije geest.

Geur: warm en houtachtig.

Blossom Bliss
Stemming: fris en fantastisch! 
Geur: bloemig & subtiel zoet.

Bon Voyage 
Stemming: vol reislust!
Geur: rijk en sensueel.

Urban Love
Stemming: casual, chique en zelfverzekerd.

Geur: brutaal en toch subtiel zoet, fruitig en fris.

Ride The Waves
Stemming: zorgeloos.

Geur: zuiver, knapperig en fris.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Esmé de Boo - pr@douglas.nl 

Het internationale parfummerk Miss Kay Eau de Parfum is online verkrijgbaar bij Douglas 
Nederland. Miss Kay is een wereldwijd parfumfenomeen dat de manier waarop we 
parfums consumeren heeft veranderd. Het assortiment bestaat uit 26 unieke geuren. 
Deze collectie hoogwaardige, verfijnde parfums hebben een betaalbare prijs waarmee 
men een eigen parfumgarderobe kan creëren. 

Vergeet die ingewikkelde top-, hart- en basisnoten. Miss Kay vertegenwoordigt 
simpelweg elk parfum met een visueel verhaal. Elk Miss Kay parfum heeft zijn eigen 
moodboard, een collage van kleuren, afbeeldingen en texturen die het verhaal van de 
geur vertellen. Voel het parfum zonder woorden en vind de geur die het beste bij elk 
moment en elke stemming past. 

De compacte flacons van 25 ml zijn ideaal voor de steeds veranderende, stijlvolle 
consument, die meerdere Miss Kay-geuren kan kiezen die bij haar dynamische 
individualiteit passen en de vrijheid bieden om te mixen en matchen voor elke outfit, 
gelegenheid of sfeer:



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Esmé de Boo - pr@douglas.nl 

Sun Kissed
Stemming: plezier in de zon. 

Geur: verfrissend zoet en fruitig.

First Love
Stemming: overal vlinders. 

Geur: fruitig, fl eurig en subtiel.

Cutie Pie 
Stemming: zin in suiker. 

Geur: vanille & bruine suiker.

Daydreamer
Stemming: in dromenland.
Geur: kalmerend en zacht.

Glam Girl
Stemming: glinsterende gloed.

Geur: zalig verslavend.

Pink Swan 
Stemming: verleidelĳ k en dapper. 

Geur: zachte bloemen, verfi jnde zĳ dezachte tederheid.

Floral Dream
Stemming: op dromenjacht.

Geur: helder, licht en hemels bloemig.



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Esmé de Boo - pr@douglas.nl 

Sunset Bliss
Stemming: fi losofi sch.

Geur: diep en subtiel kruidig.

Blue Islands
Stemming: op een eiland. 

Geur: frisse citrus met een vleugje zoetheid.

Wildfl ower
Stemming: helemaal jezelf. 

Geur: zonnige bloemen met een sprankelend vleugje citrus.

Boyfriend Tee
Stemming: hunkerend naar aanraking. 

Geur: warme amber en magnetische zachtheid.

Queen Of Hearts 
Stemming: luid & trots.

Geur: pittig en zoet bloemig.

Forest Mist: 
Stemming: avontuurlĳ ke belevenissen. 
Geur: warme muskus & frisse wilde bes.

Pool Party
Stemming: feest!

Geur: bevroren watermeloen & groene appel.



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Esmé de Boo - pr@douglas.nl 

Soft Cuddle
Stemming: zalig ontspannen.
Geur: tenger, warm en licht.

Wild And Free 
Stemming: ongetemd, wild en vrĳ .

Geur: bloeiend & brutaal.

Tropical Charm: 
Stemming: vakantiemodus AAN.

Geur: zoete kokosnoot met een vleugje aloë & vanille.

I Am Me – (Limited Edition) 
Stemming: zelfverzekerd.

Geur: frisse citrus omhuld met lichte muskus en zachte amber. 

Dark Night
Stemming: fantastisch, wild en dramatisch.

Geur: warm, kruidig   & exotisch.

Funday 
Stemming: swingende achtbaan.

Geur: zoet & verfrissend met lichte citroenschil.

Pastel Perfect
Stemming: onweerstaanbaar zoet.

Geur: zoete perzik en framboos.

De unieke geuren van Miss Kay zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl
voor € 9,95 p.s. 25 ml.

https://www.douglas.nl/Miss-Kay/Damesgeuren/Eau-de-Parfum/index_b560801.html

