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3-STAPS GEZICHTSVERZORGING MET GEFERMENTEERDE INGREDIËNTEN 
VOOR EEN MOOIE EN STRALENDE HUID – GET THAT GLOW,GIRL!
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Hi Beautifu l!
Wij hebben prachtig nieuws 
voor u!
Misschien heeft u al kennis gemaakt met het huidige 
assortiment van one.two.free!? Het assortiment bestaat 
uit vijftien producten die de huid nog zachter maken 
en de glow naar een hoger niveau tillen. Vanaf nu 
maakt u kennis met zes nieuwe producten, voor een 
glowy skin to the max. De producten zitten boordevol 
krachtige ingrediënten, zoals bio-gefermenteerd 
agave-extract, biologische arganolie en niacinamide, 
dat zorgt voor een vlekkeloze huid. Voor een snelle 
glow zijn de Hyaluronic Eye Patches ontwikkeld en een 
nieuw gezichtsmasker, waar u dol op zal zijn. In geval 
van nood kan u de S.O.S. Spot Eraser goed gebruiken, 
dit product helpt onzuiverheden te elimineren. Lees 
snel verder & ontdek alles over de nieuwe skincare van 
one.two.free!

Wat voor jouw belangrijk is, is ook belangrijk voor ons. We 
geven niet alleen om de huid. We geven ook om de schoonheid 
van onze planeet. Daarom hebben we duurzame verpakkingen 
gemaakt die voor 96% recyclebaar zijn. Sommige zelfs 100%. 
Daarnaast zijn de producten veganistisch en dierproefvrij.

Cleanse
Begin altijd met het reinigen van de 
gezicht, voor een stralende basis. Plus: 
vergeet voor een vlekkeloze huid niet 
één keer per week te scrubben.

Zodra de huid schoon is, is het belangrijk 
om de pH-waarde van de huid in even-
wicht te brengen. Waarom? Omdat zo het 
effect van de volgende stap in de routine 
zal worden gemaximaliseerd.

Prep
Last but not least: met deze stap houd u 
alle krachtige voedingsstoffen in de huid 
en breng de glow naar een hoger niveau. 

Care Sun & Tan
En nog één laatste ding: wilt u het hele 
jaar door een sun-kissed look? Gebruik 
dan de one.two.free! self-tan producten.

HOW DOES OUR GLOW ROUTINE WORK?
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Intens hydraterend en plumpy door de gefermenteerde sojabonen en 
hyaluronzuur. 

De HYALURONIC POWER EYE PATCHES van 100% natuurlijk katoen helpen direct om het 
gebied rondom de ogen te hydrateren en optisch te liften. Gefermenteerde sojabonen en 
hyaluronzuur verbeteren de elasticiteit van de huid. Jasmijn en whitehorn zorgen voor een 
liftend effect en verhelpen donkere kringen. Spilanthol (bekend als Bio-Botox) vermindert 
fi jne lijntjes en maakt de huid glad. Niacinamide versterkt de huidbarrière en verfi jnt de 
huidstructuur. Dit alles maakt de oogopslag meer wakkerder en verfrister. Ook geschikt 
voor de gevoelige huid. 

Verfi jnt de huidstructuur en vermindert onzuiverheden met gefermenteerde 
mineralen, 10% niacinamide en 1% zink. 

Het balancerende 10% niacinamide serum verfi jnt de huidstructuur door fi jne lijntjes te 
verminderen en de huidbarrière te versterken. Het gefermenteerde mineraal complex 
ondersteunt belangrijke processen in de huidcellen. Niacinamide is een allrounder 
voor een stralende huid – het helpt de huidteint in balans te houden, vermindert 
onzuiverheden en roodheid en verstevigt de vochtbarrière. Zink helpt om talg te 
reguleren. Het product is geschikt voor alle huidtypen, ook voor de gevoelige huid. 

No fi lter needed!

10% NIACINAMIDE 
PERFECTING SERUM, 30 ml

€ 22,99

Eye like it!

HYALURONIC POWER 
EYE PATCHES, 2 pcs

€ 3,99

new

new

Hydrateert intens en maakt de huid onmiddelijk plumpy met 
gefermenteerde sojabonen en hyaluronzuur. 

Het HYLAURONIC POWER FACE MASK met 100% natuurlijk katoen voedt de huid 
met krachtige ingrediënten, waardoor vocht in de huid kan trekken en zo fris en 
gehydrateerd voelt. Gefermenteerde granaatappel ondersteunt het natuurlijke 
celvernieuwingsproces. Spilanthol (bekend als Bio-Botox) vermindert effectief fi jne 
lijntjes door het gladmakende effect. Niacinamide versterkt de huidbarrière en verfi jnt 
de huidtextuur. Het resultaat: een fantastische glow!

I like the skin I’m in!

HYALURONIC POWER 
FACE MASK, 1 pcs

€ 4,99 new
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HYALURONIC GLOW 
AMPOULE, 2 ml

€ 3,50
Glow girl, glow!

Hydrateert de huid en geeft een instant glow dankzij gefermenteerde 
rijst, bio wakame en hyaluronzuur.

De HYALURONIC GLOW AMPOULE hydrateert, verstevigt en verfrist de huid. 
Gefermenteerde bio-wakame en hyaluronzuur zorgen voor maximale hydratatie 
en een plumpy skin. Geschikt voor alle huidtypes!

new

Herstelt de huid met gefermenteerde Koreaanse pijnboompitolie en 
biologische arganolie

Het kalmerende REACTIVATING OVERNIGHT CONCENTRATE ondersteunt de 
vernieuwing van de huid en beschermt deze ‘s nachts. Het gefermenteerde 
Koreaanse dennenzaad olie heeft krachtige antioxiderende eigenschappen. 
Biologische arganolie met een hoog gehalte aan vitamine E zorgt voor extra 
antioxidant en hydratatie. Fytoplankton-extract is een echte uitstralingsbooster 
– het zorgt voor een verbeterde teint. Linolzuur ondersteunt de huidbarrière, 
verbetert de droge huid en maakt de huid gladder. Squalan en haverolie geven de 
huid extra vocht. Essentiële olie van lavendel heeft een rustgevend effect en helpt 
u in slaap te vallen. Ook deze is weer geschikt voor alle huidtypes!

REACTIVATING OVERNIGHT 
CONCENTRATE, 30 ml

€ 22,99
Woke up like this!

new

Helpt bij het uitdrogen van puistjes door gefermenteerde sojabonen en 
salicylzuur. 

De S.O.S. SPOT ERASER is een snelwerkende behandeling tegen onzuiverheden en 
vlekjes, zonder de omliggende huid te irriteren. Gefermenteerde sojabonen versterken 
de huidstructuur en voorkomen dat de huid uitdroogt. Salicylzuur bestrijdt puistjes 
en heeft een zacht peeling-effect om mee-eters te voorkomen. Zinkoxide en zwavel 
hebben ontstekingsremmende eigenschappen. Geschikt voor alle huidtypes, ook voor 
de gevoelige huid. 

S.O.S. 
SPOT ERASER, 30 ml

€ 17,99
Gone by tomorrow!

new
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Ontdek het assortiment van 
one.two.free!

Self-Tan Drops
€ 19,99 RRP

Daily Sun Protection Fluid SPF 50
€ 19,99 RRPSun 

tan

Radiance Enzyme Peeling
€ 20,59 RRPStep

cleanse

Cleansing Clay Mask
€ 16,99 RRP

Favourite Foaming Cleanser
€ 12,95 RRP

Miracle Oil Cleanser
€ 18,53 RRP

Step
care

Ultra Glow Fluid
€ 22,99 RRP

Overnight Glow Cream
€ 34,99 RRP

Ultimate Glow Cream
€ 36,04 RRP

Hydra Power Gel-Cream
€ 30,89 RRP

Eye Wonder Cream
€ 20,59 RRP

Reactivating Overnight Concentrate
€ 22,99 RRP

S.O.S. Spot Eraser
€ 17,99 RRP new

new

Step
prep Super Glow Setting Spray

€ 14,99 RRP

Hyaluronic Power Serum
€ 23,68 RRP

Magic Toner
€ 20,59 RRP

Super Glow Serum
€ 23,68 RRP

Hyaluronic Power Face Mask 
€ 4,99 RRP

10% Niacinamide Perfecting Serum
€ 22,99 RRP

Hyaluronic Power Eye Patches 
€ 3,99 RRP

Hyaluronic Glow Ampoule
€ 3,50 RRP new

new

new

new
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   clean
beauty

Now trending:

Clean Beauty en de vraag naar transparante 
communicatie over ingrediënten is belangrijker dan 
ooit. Tegelijkertijd is er geen universele en algemene 
definitie van Clean Beauty in de cosmeticawereld. 
Daarom lanceerde Douglas haar eigen Clean Beauty 
definitie. Het Clean Beauty label is gebaseerd op de 
ingrediënten die een product bevat. Zo behoren 
o.a. siliconen, sulfaten en minerale oliën niet tot 
Clean Beauty. Verder zijn Clean Beauty producten 
dierproefvrij. Het Clean Beauty label betekent niet 
‘’beter dan’’ maar ‘’vrij’’ van. Douglas biedt met Clean 
Beauty meer transparantie en veiligheid voor klanten. 

douglas.nl/cleanbeauty

one.two.free_skincare


