
 DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS: 
DOUGLAS HOME SPA MEN 
CEREMONY OF VASTA
Wellness- en spatradities maken al eeuwenlang deel uit van het Scandinavische 
leven. De kracht van deze Scandinavische tradities is gebaseerd op contrasten: 
het verschil tussen de echt koude temperatuur en het hete warmtebad waarvan 
bekend is dat het het lichaam nieuwe energie geeft. 



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Annika Smits - pr@douglas.nl

DISCOVER THE POWER OF 
NORDIC TRADITIONS
Scandinavische baden worden beschouwd als 
een plaats voor fysieke en mentale zuivering. De 
intense hitte van de stoombaden dwingt lichaam 
en geest om hun tempo te verlagen en de perfecte 
balans te vinden door contrast van elementen: de 
kou van het ijs en de warmte van de bron.

•  Hoofdingrediënten: berkenextract en 
guaiac-houtolie 

•  Effect: ontspan lichaam en geest 
•  Motto: ontdek de kracht van 

Scandinavische tradities 
•  Schoonheidstraditie: Scandinavische 

stoombaden als onderdeel van de 
Scandinavische wellness- en spatradities

Omarm de Scandinavische manier van ontspannen met de nieuwe Home Spa Ceremony of Vasta-lijn. 
Adem de frisse aromatische noot in, gevolgd door warme en houtachtige vibes. De combinatie van 
vers berkenextract en guaiac-houtolie is perfect voor een gezuiverd lichaam en een soepele huid. 
Geef je lichaam, geest en ziel de kans om nieuwe energie op te doen en ver weg te reizen naar een 
plaats van zuivering en ontspanning

Douglas Home Spa Men is vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl, via de Douglas App en in Douglas stores.

Deze douchegel, verrijkt 
met etherische olie van 
Guaiac-hout en vers 
berkenextract, geeft het 
lichaam nieuwe energie 
voor een gevoel net als na 
een onderdompeling in 
een warm Scandinavisch 
thermaalbad.

De royale gel-tot-
schuim formule, ver-
rijkt met guaiac-hout 
etherische olie en vers 
berkenextract, biedt een 
unieke douche belevenis 
voor een puur wellness 
moment. Het is een frisse 
en houtachtige noot die 
een mannelijke indruk 
achterlaat op de huid.

Deze lichtgewicht 
hydraterende formule, 
verrijkt met guaiac-hout, 
etherische olie en vers 
berkenextract, wordt 
gemakkelijk door de huid 
opgenomen en maakt het 
zacht met houtachtige 
tonen. Te gebruiken na 
douchen.

De hydraterende formule, 
verrijkt met Guaiac-hout 
etherische olie en vers 
berkenextract, behan-
delt droge handen. Het 
trekt snel in en maakt de 
handen zacht door de 
ingrediënten van houtach-
tige noten. Dagelijks ge-
bruiken om de handen te 
hydrateren en verzorgen.

€ 9,99 € 7,99 € 12,99 € 4,99

https://www.douglas.be/nl/search?q=douglas%20home%20spa%20vasta

