
 DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS:

JANZEN
Het home- & bodyconcept van JANZEN biedt geluksmomenten voor iedereen. Deze 
ver wennerij voor lichaam en geest gunnen wij jou elk moment van de dag. 



De producten van JANZEN 
zorgen voor verwennerij 
voor lichaam en geest. 
Met het uitgebreide 
assortiment van tien 
unieke geurlijnen kun je 
jezelf óf anderen in de 
watten leggen. JANZEN is 
een luxe cadeau; van 
persoonlijk samengestelde 
geschenken tot gif t sets 
met het wauw-effect. Met 
liefde en aandacht kies je 
voor een cadeau voor 

body, mind & 
lifestyle. 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Annika Smits - pr@douglas.nl

DE RIJKE GEUREN EN FIJNE, PURE INGREDIËNTEN ZIJN VERPAKT IN EEN STIJLVOL JASJE. 
De strakke, moderne uitstral ing van JANZEN past  bi j  ieder interieur. 

De overzichtel i jke col lect ie en presentat ie maakt de keuze eenvoudig.

home 
Kies voor home producten. Met de 
producten van JANZEN maak je van je 
huis een thuis. Creëer jouw gevoel van 
thuiskomen met je favoriete geur voor 
in huis. Gebruik een combinatie van 
geurstokjes, geurkaars en interieurspray 
voor de ultieme geurbeleving. 

body care
Daarnaast ontdek je met JANZEN alles voor bodycare. 
Van het opfrissen voor onder de douche tot de ultieme 
verzorging van je huid. De bodycare producten laten je 
lichaam ontspannen, stralen én lekker ruiken. Met jouw 
lievelingsgeur kun je jezelf van top tot teen verzorgen. 
Kies bijvoorbeeld voor een douche foam, body lotion, 
shampoo, conditioner, crème of zeep



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas Nederland 

Annika Smits - pr@douglas.nl

JANZEN is vanaf nu te shoppen op 
www.douglas.nl, via de Douglas App en soon in store. 

jouw favoriete geur!

extra leuk:

ALLE PRODUC TEN ZIJN VERKRIJGBA AR IN

siliconen 
vrij

parabenen
vrij

minerale oliën
vrij

De producten zijn niet alleen los te verkrijgen maar ook in luxurieuze gif ts. 
Niets is fijner dan iemand verrassen, toch? Met de producten van JANZEN 

geef je rust en ontspanning aan een ander

ALLE VERZORGINGSPRODUCTEN ZIJN DAARNAAST VRIJ VAN PARABENEN, 
SILICONEN EN MINERALE OLIËN.

DE PRODUCTEN ZIJN VERPAKT IN EEN LUXE CADEAUDOOS.


