
 DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS:

MATTERENDE ESSENTIALS 
VAN MY CLARINS
Clarins heeft haar skincare lijn My Clarins uitgebreid met nieuwe goodies voor een 
huid met een gezonde en stralende glans. 



MY CLARINS, 
OM JOU TE LATEN STRALEN

My Clarins is gecreëerd voor alle vrouwen die 
een gezonde huid willen!

Onze huid is net als wij: om in topvorm te zijn, 
heeft ze gezonde en gebalanceerde voeding 
nodig. Gebaseerd op dit idee heeft Clarins het 
allerbeste uit de natuur samengebracht in een 
exclusief plantaardig complex, het Healthy Skin 
[In & Out] Complex, om de huid alles te geven 
wat goed voor haar is en alles te verwijderen 
wat slecht voor haar is. Kokoswater is rijk aan 
mineralen en optimaliseert de levering van 
voedingsstoffen (vitaminen en mineralen).  
Het alpenroos extract heeft antioxiderende 
voordelen om vervuilende deeltjes te 
verwijderen zodat de huid in topvorm is.

•  88% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong 

•  Meer dan 30 ultra-natuurlijke 
producten (huidverzorging & 
make-up)

• Een cocktail van    
 plantenextracten 
• Anti-pollution complex
• Vegan-friendly

JJoouuww vveeggaann--ffrriieennddllyy rroouuttiinnee vvoooorr eeeenn ggeemmaatttteeeerrddee,, 
ggeehhyyddrraatteeeerrddee eenn ggeezzoonnddee hhuuiidd zzoonnddeerr oonnzzuuiivveerrhheeddeenn!!

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Doordrenk een

wattenschijfje met toner en 
breng aan op het gezicht

na het reinigen om de huid
te matteren en in balans te

brengen.

Niet schudden voor gebruik. 
Dip een wattenstaafje in het 

flesje en breng aan op de 
onzuiverheden. Laat het 

‘s nachts drogen en spoel het 
‘s ochtends af!

Breng deze dagverzorging
als laatste stap aan om je 

huid te matteren en te
hydrateren. Je zal

gegarandeerd stralen!

Doordrenk een wattenschijfje 
met toner en breng aan op 
het gezicht na het reinigen 

om de huid te matteren en in 
balans te brengen.

Niet schudden voor gebruik. Dip 
een wattenstaafje in het fl esje en 
breng aan op de onzuiverheden. 

Laat het ‘s nachts drogen en 
spoel het ‘s ochtends af.

Breng deze dagverzorging 
als laatste stap aan om je huid 
te matteren en te hydrateren. 
Je zal gegarandeerd stralen.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Esmé de Boo - pr@douglas.nl

Shop My Clarins via douglas.nl en in de Douglas App.

https://www.douglas.nl/nl/search?q=my%20clarins:newest

