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NIMYA VAN 
NIKKIETURORIALS



IN A WORLD FULL OF LABELS, 
CREATE YOUR OWN.

Als oprichtster en creator van de beste producten, 
is NikkieTurorials het brein achter Nimya. Nikkie 
de Jager maakt al meer dan 14 jaar deel uit van 
de cosmeticabranche, waardoor zij alles al voorbij 
heeft zien komen. Een ware zoektocht naar de 
beste producten is door de jaren heen volgt.  
Maar wat als je nog steeds dat ene perfecte 
product mist…? Dan creëer je het zelf! 

Door jarenlange ervaring weet Nikkie welke 
producten essentieel zijn voor een beauty routine  
en is haar zoektocht gestart naar het vinden en 
creëren van deze perfecte producten. De beauty 
essentials van Nikkie zijn vernieuwend en echte 
musthaves! Nimya biedt je de tools die je nodig  
hebt om de beste versie van jezelf te zijn, terwijl 
Nikkie je leert hoe je deze tools het beste kunt 
gebruiken. Al haar hele leven lang heeft Nikkie 
ervoor gekozen om haar leven te leiden volgens haar 
eigen regels en labels. Ze weet als geen ander hoe 
belangrijk het is om producten te hebben voor elke 
gelegenheid. Deze producten geven je de perfecte 
basis en geven je kracht. The Power of Makeup, the 
Power of You! Nimya gaat voor verandering, zodat 
je jouw eigen veilige omgeving kunt creëren. En 
dat met hoge kwaliteit voor betaalbare prijzen. 
Net als Nikkie mag je jouw eigen verhaal creëren 
en de versie van jezelf die je zou willen zijn. Maar 
vooral belangrijk; identificeer en handel naar jouw 
ware zelf. We leven in een wereld vol met labels, 
maar met Nimya kun je jouw eigen wereld creëren.  
Nimya helpt om dat ene label kracht te geven die 
het meest ertoe doet; JIJ! Van bijzondere kleuren, 
texturen  tot natuurlijke perfectie; the sky’s the  
limit. Zolang je maar jezelf kunt zijn. 



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

pr@douglas.nl

License To Glow Serum 

Dit glow-packed serum is alles wat je nodig hebt voor een frisse, stralende en lit-
from-within teint. Het echte geheim om binnen een mum van tijd een glowy huid 
te krijgen. De ingrediënten zorgen voor een direct zichtbaar eff ect. Het ananas 
extract is mild exfoliërend, hydraterend en verzachtend. Het grapefruit extract 
en de marula olie voeden en hydrateren de huid en verminderen roodheid. Ziet 
je foundation er een beetje grauw uit? Mix een paar druppels van het serum door 
je foundation en je bent klaar om te gaan! 

50 ml € 36,99

Set it & Forget it Setting Spray 

Set It & Forget It Setting Spray is je ultieme soulmate om je make-up de hele dag 
in perfecte staat te houden. De PVP creëert een fi xerende laag over de make-up 
en zorgt voor een optimaal resultaat. De spray geeft een verfrissend gevoel en 
levert een matte fi nish op met een heerlijke Nimya-geur. Shake and spray it! 

90 ml €24,99

Brr Brr Cooling Eye stick  

Een verkoelende eye stick die vermoeid uitziende ogen verzorgt en hydrateert. De 
stick is samengesteld met cafeïne (bye bye wallen), groene thee-extract (kalmeert 
de geïrriteerde huid) en Squalaan (helpt roodheid te verminderen). Gebruik deze 
stick als super hydraterende primer onder foundation en concealer. De stick kan 
worden gebruikt op droge delen van het gezicht voor ultra-hydratatie. Ook is 
de stick je ultieme vriend om vermoeide ogen te verzorgen en om samen met 
oogcrème of in plaats daarvan te gebruiken. Bewaar de stick in de koelkast voor 
een extra verkoelend en kalmerend gevoel. 

12 g € 21,99

Where It All Starts Cream 

De Where It All Starts Cream kan worden gebruikt als moisturizer en primer en 
is zo de perfecte basis voor een heldere huid en make-up die de hele dag mooi 
blijft. “Because not to prime is a crime” – Nikkie. Een musthave voor iconische 
make-up dagen. De crème bevat glycerine (een heerlijke moisturizer), honing 
(helpt de huid te verzachten) en Lactic Acid (een milde AHA die dode huidcellen 
aanpakt). De Where It All Starts Cream heeft een luchtige, fl uff y textuur. Masseer 
de crème goed in de huid voordat je andere producten aanbrengt. Voeg wat 
druppels License To Glow Serum toe voor een intense glow!

45 ml € 29,99

Shop Nimya via de Douglas App of via Douglas.nl

License To Glow Serum 

Dit glow-packed serum is alles wat je nodig hebt voor een frisse, stralende en lit-
from-within teint. Het echte geheim om binnen een mum van tijd een glowy huid 
te krijgen. De ingrediënten zorgen voor een direct zichtbaar eff ect. Het ananas 
extract is mild exfoliërend, hydraterend en verzachtend. Het grapefruit extract 
en de marula olie voeden en hydrateren de huid en verminderen roodheid. Ziet 
je foundation er een beetje grauw uit? Mix een paar druppels van het serum door 
je foundation en je bent klaar om te gaan! 

50 ml € 36,99
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https://www.douglas.nl/nl/b/nimya/b8883

