
 DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW EN EXCLUSIEF BIJ DOUGLAS:
NOOSH
Hét luxe beautymerk van Anna Nooshin.



‘’Wat ik zo te gek vind aan de partnership met Douglas 
is dat ze geloven in jonge, onafhankelijke merken. Het 
is een eer om NOOSH aan het grote publiek te mogen 
voorstellen en in de schappen van Douglas te mogen 

liggen. NOOSH is in mijn ogen voor iedereen: of je nou 
een make-up pro bent of nog moet beginnen. Ik heb het 

geluk al tien jaar in de fashion- en beauty industrie te 
mogen werken en heb zelf zoveel geleerd de afgelopen 

jaren. Al die lessen heb ik gestopt in de verschillende 
complete make-up boxen die we aanbieden bij NOOSH. 

Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen op deze reis.’’
- Anna Nooshin

Het was een lang gekoesterde wens van Anna om een eigen cosmetica collectie 
te lanceren en zo werd in april 2021 NOOSH geboren, een premium beautymerk  
voor iedereen die van cosmetica houdt maar niet weet waar te beginnen.

De Noosh beautylijn is vegan, dermatologisch getest, 100% dierproefvrij en ontwikkeld in 
Italië met aandacht voor duurzaamheid en met ingrediënten die voedend zijn voor de huid, 
maar niet inleveren op kwaliteit en pigmentatie. De producten zijn inclusief, gemakkelijk in 
gebruik en betaalbaar. 

Van lipgloss tot oogschaduw en van primer 
tot fixing spray: Douglas biedt het gehele 
NOOSH cosmetica assortiment aan, verdeeld 
over vier verschillende make-up sets, die elk 
een eigen look creëren. Iedere set omvat 
vier tot vijf op elkaar afgestemde producten, 
inclusief Anna’s favorieten zoals de Rosebud 
Lip Gloss, het Rosy Cosy Eyeshadow Palette 
en de Morning Dew Primer.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Esmé de Boo - pr@douglas.nl
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Bisou Collection

De Bisou Collection is de eerste 
collectie van Anna Nooshin uit een 
reeks van zes en bevat alle essentials 
voor ogen, lippen en gezicht om een 
sensuele glamorous look te creëren.

• XOXO Eyeshadow Palette
• Magic Luminizer Highlighter
• Diamond Kissed Lip Gloss:
• Me Time Face Mask

€ 49,95,- 

Bloom Collection

The Bloom Collection is geïnspireerd 
op de eerste dagen van de lente, 
waarin alles in bloei staat.
Het is het favoriete seizoen van Anna.

• Morning Dew Primer 
• Face the Day Palette 
• Coral Kiss Liquid Lip
• Flora & Fauna Eyeshadow Set 
• Full Bloom Face Gloss

€ 49,95,- 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Esmé de Boo - pr@douglas.nl
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Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Esmé de Boo - pr@douglas.nl

De beautysets van NOOSH zijn vanaf 16 februari verkrijgbaar via www.douglas.nl,  
in de Douglas App en in geselecteerde Douglas stores:

True Romance Collection

De True Romance collection bevat 
make-up producten met romige 
texturen, zachte kleuren met een 
vleugje metallic en gloeiende 
pigmenten geïnspireerd op de liefde.

• Date Night Eyeshadow 
• Tender Touch Blush
• Embrace My Face Liquid Contour
• Rosebud Lipgloss

€ 49,95,- 

Primrose Valley Collection

Deze collectie biedt een explosie  
aan aardetinten en een vleugje 
levendig roze waarmee oneindig  
veel looks gecreëerd kunnen worden. 
De set wordt geleverd inclusief 
een vegan limited editon Noosh 
kwastenset.

• Rosy Cozy Eyeshadow Palette
• Fresh Air Fixing Spray 
• The Noosh Brow Gel 
• Honey Dipped Lip Gloss

€ 49,95,- 
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