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NIEUW BIJ DOUGLAS:
NUORI
RESULTS FIRST. NATURAL ALWAYS. FINALLY.
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SKINCARE 

VITAL / PROTECT+ / SUPREME / INFINITY CLARITY 
/ PERFECTING / LIP TREAT

Ontdek een nieuwe standaard in een schoon en 
alleen natuurlijke huidverzorging - vers gemengd 
voor een uitstekende werkzaamheid en zuiverheid. 
De verschillende lijnen bevatten onder andere een 
oogcrème, cleanser, gezichtscrème, serum, masker 
en olie.

SUNCARE 

M I N E R A L  D E F E N C E

Bescherm de huid tegen voortijdige veroudering 
met transparante 100% natuurlijke minerale 
zonnebescherming. Probeer de zonnebrand met 
SPF 30, speciaal voor het gezicht en/of lichaam. 

BODYCARE 

VITAL / PERFECTING / ENRICHED

Ontdek heerlijk geurende natuurlijke 
huidverzorging voor handen & lichaam. 
Kies bijvoorbeeld voor een body lotion, 
body wash of lipverzorging. 

NUORI is een natuurlijk schoonheidsmerk die voorop loopt op het gebied van innovatie van bio-
actieve ingrediënten. Jasmi Bonnén, oprichter en CEO van NUORI, heeft als noodzaak om als visie te 
kiezen tussen alle natuurlijke formules. NUORI-producten bevatten alleen natuurlijke ingrediënten 
met klinisch bewezen voordelen en zonder synthetische toevoegingen.

Als het gaat om het maximaliseren van zuiverheid en werkzaamheid, gaat er niets boven versheid. 
Daarom is alles wat NUORI doet, van de zoektocht naar de beste natuurlijke ingrediënten tot de 
productie in kleine batches, gericht op het leveren van verse pure producten op het hoogtepunt van 
hun kracht. Het is tijd om de dag  fris te beginnen. Het is tijd voor NUORI.
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NUORI is vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl, via de Douglas App en in Douglas stores.

HAIRCARE 

SHIELD

Niet alleen schoon, maar ook haarverzorging 
met alleen natuurlijke ingrediënten die 
langdurige verandering voor een gezondere 
hoofdhuid en sterker haar bevordert. Binnen 
de haarverzorgingslijn vallen een shampoo, 
conditioner en spray. 

ACCESSORIES

Scandinavisch design met bewuste 
materialen. Ontdek de travel case set, 
handgemaakte kam of het spiegeltje

https://www.douglas.nl/nl/b/nuori/b5729

