DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGL AS:

My Clarins Roll-on Eye De-Puffer & Tinted
Healthy Glow Gel-Cream
Creëer altijd een uitgeruste en energieke uitstraling dankzij het nieuwe My Clarins-duo.

Te weinig geslapen? Het klinkt misschien herkenbaar: nachtenlang studeren of series kijken tot laat in
de avond. Vanaf nu zal niemand het meer doorhebben met dit krachtige nieuwe My Clarins-duo tegen
vermoeidheid: de Healthy Glow Tinted gezichtsgel en de Roll-on Eye De-Puffer oogverzorging. Deze
items bevatten het Healthy Skin [In&Out] Complex, dat de huid de juiste vitamines en mineralen geeft
en verontreinigde stoffen afvoert door het alpenroos extract. De missie van deze twee items is om
gedurende de hele dag te stralen and let’s live beautifully.





88% ingrediënten van natuurlijke oorsprong
Vegan friendly (niet getest op dieren en geen
ingrediënten van dierlijke oorsprong)
Biologisch anti-pollution complex

RE-BOOST

HEALTHY GLOW TINTED GEL-CREAM
Deze gel-crème is onmisbaar in de ochtend. Na een korte nacht is deze
gezichtsgel de perfecte manier om de huid een boost te geven. De frisse
textuur van de gel-crème laat de huid ‘s ochtends ontwaken en vervaagt
tekenen van vermoeidheid. De universele tint is geschikt voor alle huidtinten. De
micropigmenten laten de huid stralen en zorgen voor hydratatie. Het geheim?
Extracten van acerolazaad, gojibes, tamarindepulpzuur en vijg. De resultaten zijn
direct zichtbaar: de huid ziet er fris, mooi, egaal en stralend uit. Extra pluspunt:
een gladde, romige gel-textuur die niet plakkerig aanvoelt.

€ 26,27

RE-FRESH

ROLL-ON EYE DE-PUFFER

Abracadabra! Laat tekenen van vermoeidheid verdwijnen met deze oogverzorging.
De Roll-on Eye De-Puffer geeft de oogcontour een frisse uitstraling en vermindert
donkere kringen, wallen en tekenen van vermoeidheid in één oogopslag. Het
‘Healthy Skin [In&Out] Complex’ en escine van paardenkastanje hydrateren en
vernieuwen de oogcontour. De oogopslag zal stralen en er fris uitzien, zelfs na een
korte nacht. Gebruik het speciale metalen roll-on balletje om deze verfrissende
gel-textuur aan te brengen. Ideaal om de oogcontour mee te masseren. Tip van ons:
bewaar dit item in de koelkast voor een optimaal resultaat.

€ 20,60
#QUEENOFTHENIGHT #IWOKEUPLIKETHIS #WELLDONENATURE #MYMORNINGBOOST
De nieuwe verzorgingsproducten van My Clarins zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl en in de Douglas stores.

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas Nederland
Annika Smits - pr@douglas.nl

