DOUGLAS PERSBERICHT

one.two.free! lanceert: SKIN-UP
Skin-loving en clean make-up met gefermenteerde ingrediënten voor een glowy
en mooie huid.

one.two.free! is clean beauty gezichtsverzorging met krachtige gefermenteerde schoonheidsingrediënten voor een
stralende en mooie huid in drie eenvoudige stappen: CLEANSE, PREP & CARE. Super makkelijk, toch?

WHY
YOU’LL
LOVE
THEM
Glowing news! one.two.free! heeft het beste van twee werelden samengevoegd: skincare & make-up. Met haar
expertise, passie voor Clean Beauty en het huidige assortiment aan skincare heeft dit merk een nieuw assortiment
gelanceerd. Zeg hallo tegen het assortiment make-upproducten, een collectie van huidvriendelijke en clean
make-up met gefermenteerde ingrediënten voor een stralende en mooie huid.
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LET IT MELT INTO YOUR SKIN.

FRESH IT UP.

GIF IT SOME GLOSS.

Je huid is meer dan een buitenkant
- het laat uw innerlijke zelf zien.
De nieuwe Hyaluronic Glow BB
Fluid, Hyaluronic Power Concealer,
Creamy and Bronzy Highlighting
Balm verzorgen de huid perfect
met de aandacht die het verdient.
De lichtgewicht formules creëren
een pure stralende teint die zorgt
voor een natuurlijke dekking
waardoor de huid er fris en stralend
uitziet.

Je huid verdient het altijd om er
gezond uit te zien - gevoed door
veel vocht. De nieuwe Cheeky
Glow Cream Blush doet dit
meteen, terwijl u uw wangen het
perfecte kleuraccent geeft.

Uw lippen voelen graag zacht en
gehydrateerd aan en zullen dol
zijn op de nieuwe Moisture Boost
Glossy Lip Balm met zijn glanzende
textuur en zorgvuldig gekozen
ingrediënten. Voedende verzorging
ontmoet een plumping effect en
geeft uw lippen alles wat ze nodig
hebben om te lachen.

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas
Annika Smits – pr@douglas.nl – +31 (0) 24 3527386

HYALURONIC GLOW BB FLUID, 30 ml
Hydrateert en optimaliseert de huid teint, natuurlijke dekking.
De HYALURONIC GLOW BB FLUID combineert de voordelen van een
hydraterende fluid en een BB cream in één product. De lichtgewicht
formule hydrateert direct en zorgt voor een natuurlijke stralende
teint en een “naked skin” gevoel. Het biedt een ideale mengbare
en natuurlijke dekking waardoor de huid er fris en stralend uitziet.
Een combinatie van werkzame stoffen met gefermenteerde gist
en moringa-extract ontwapenen vrije radicalen en stimuleren
celvernieuwing. Om het uiterlijk van de huid op te fleuren en te
perfectioneren. De combinatie van hyaluronzuur, panthenol, sheaboter
en glycerine voedt de huid. Don’t cover up, just glow up! Voor alle
soorten huidtypen. Ook geschikt voor de gevoelige huid. € 19,99

HYALURONIC POUWER CONCEALER, 6 ml

Verbergt donkere kringen & hydrateert met een natuurlijke dekking.
De lichtgewicht HYALURONIC POWER CONCEALER maakt de
huid zichtbaar gladder en verbergt donkere kringen onder de
ogen evenals onzuiverheden terwijl de huid gehydrateerd en fris
blijft. De hydraterende, opbouwbare formule biedt een lichte tot
medium dekking. Gefermenteerde desertica extract en langketenig
hyaluronzuur bieden maximale hydratatie. Vitamine E heeft antioxiderende eigenschappen en helpt beschermt de huid tegen vrije
radicalen. 97% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.
Voor alle soorten huidtypen. Ook geschikt voor de gevoelige huid.
€ 14,99

CREAMY HIGHLIGHTING BALM, 2,4 g
Creëert een doorschijnend glanseffect en hydrateert.
De CREAMY HIGHLIGHTING BALM zorgt voor een lichtgevende,
subtiele highlight terwijl de huid fris en gehydrateerd blijft. De
gemakkelijk aan te brengen formule wekt de huid met de ultieme
licht reflecterende dewy gloed. Gefermenteerde groene theezaadolie
vult aan huid met vocht, voedt en werkt als een krachtige antioxidant,
waardoor het de huid beschermt tegen vrije radicalen. Hyaluronzuur
zorgt voor maximale hydratatie. Jojoba olie en cacaoboter voorzien
de huid van vocht en voedingsstoffen en zijn rijk aan vitamines.
Biologische kokosolie zorgt voor hydratatie, zachtheid en bescherming
van de huid. 95% ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. Voor alle
soorten huidtypen. Ook geschikt voor de gevoelige huid. € 14,99

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas
Annika Smits – pr@douglas.nl – +31 (0) 24 3527386

BRONZY HIGHLIGHTING BALM, 2,4 g
Creëert een highlight, sunkissed glow effect & hydrateert.
De BRONZY HIGHLIGHTING BALM creëert een lichtgevende, sunkissed
highlight terwijl de huid fris en gehydrateerd blijft. De gemakkelijk
aan te brengen formule biedt een bronzy gloed die is op te bouwen in
intensiteit. Gefermenteerde groene theezaadolie vult de huid aan met
vocht, voedt en werkt als een krachtige antioxidant: het helpt de huid
te beschermen tegen vrije radicalen. Hyaluronzuur zorgt voor maximale
hydratatie en een vollere huid. Jojoba-olie en cacaoboter voorziet de
huid van vocht en voedingsstoffen en zijn rijk aan vitamines. Biologische
kokosolie zorgt voor hydratatie, zachtheid en bescherming van de huid.
95% van ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. Voor alle soorten
huidtypen. Ook geschikt voor gevoelige huid. € 14,99

CHEEKY GLOW CREAM BLUSH, 15 ml
Geeft een lichte tint aan je wangen & voedt de huid.
De zachte en romige CHEEKY GLOW CREAM BLUSH geeft je wangen
de perfecte teint van kleur terwijl de huid tegelijkertijd gehydrateerd
en fris blijft. De multitasking-formule mengt zich op de wangen (en
ook de lippen) voor een natuurlijke blush. Gefermenteerde groene
theezaadolie vult de huid aan met vocht en werkt als een krachtige
antioxidant.Garciniaboter is rijk aan essentiële vetzuren en voedt en
verzacht de huid intensief. Voor alle soorten huidtypen. Ook geschikt
voor de gevoelige huid. € 16,99

MOISTURE BOOST GLOSSY LIP BALM, 15 ml
Hydrateert de lippen en heeft een voedend en plumping effect.
De MOISTURE BOOST GLOSSY LIP BALM geeft ruwe en droge lippen
volledige hydratatie en intensieve voeding. De glans-achtige verzorging
geeft direct een plumping effect en laat een zachte glow achter op de
lippen. De formule ruikt naar frisse sinaasappel en laat lippen er glad en
gehydrateerd uitzien. Gefermenteerd groene theezaad olie vult de huid
met vocht. 91% van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. Voor
alle soorten huidtypen. Ook geschikt voor de gevoelige huid. € 9,99

De skin-up items van one.two.free! zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl, via de Douglas App
en in Douglas stores.

Voor meer informatie:
PR Parfumerie Douglas
Annika Smits – pr@douglas.nl – +31 (0) 24 3527386

