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sensationele ogen

DOUGLAS COLLECTION SENSATION‘EYES MASCARA ROUTINE

FIBER BOOST
wow

PRIMER XL
care

MASCARA
volume
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Kies je wapen wijselijk en geniet 
onmiddelijk van volumineuze sensa-
tionele wimpers met een langdurig 
verzorgend effect.  

Ontdek meer over de 3 stappen 
primer, mascara en
top coat, die resulteren in 
sensationele wimpers!

ONDEK DE NIEUWE MASCARA VOOR SENSATIONELE OGEN! 

SENSATION´EYES PRIMER XL

Krijg meteen vollere wimpers terwijl je de groei van de wimpers 
stimuleert. Na 30 dagen zijn jouw wimpers voller en langer! 
€ 12,99

care

SENSATION´EYES MASCARA

Geniet van de intens zwarte kleur, die niet alleen de witte primer 
zal bedekken, maar die ook opmerkelijk veel volume zal geven.
€ 17,99 

volume

SENSATION´EYES FIBER BOOST

Vol vezels. Het borsteltje gaat moeiteloos door je wimpers, waarbij 
het vezels toevoegt voor een ongelofelijk vol resultaat. WOW. 
€ 12,99

wow

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386



1Breng eerst de witte primer met de super zachte 
borstel aan. Laag na laag kun je het volume vergroten, 
terwijl de wimpergroei gestimuleerd wordt. Wacht 5 
seconden en ga door met stap 2.

BRENG 
   SENSATION‘EYES PRIMER XL AAN

verzorging

2Bedek de witte primer met de mascara. Dit zorgt 
voor nog meer volume. De nieuwe innovatieve zachte 
borstel zorgt ervoor dat de mascara zorgvuldig op 
iedere wimper wordt aangebracht. 

BRENG 
   SENSATION´EYES MASCARA AAN

volume

3Breng vezels bovenop je mascara aan. Het 
borsteltje zal moeiteloos door je wimpers 
gaan en creëert een verbluffend WOW effect. 

BRENG 
    SENSATION´EYES FIBER BOOST AAN

wow

HOE JE DE MASCARA VOOR SENSATIONELE OGEN GEBRUIKT

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386



Explore Your Style With Douglas! Gewoon 
uniek: Douglas Collection. Onze merken 
halen plezier uit schoonheid, onze 
producten maken gelukkig. Verzorging, 
make-up, wellness, nieuwe trends – we 
hebben zoveel lievelingsproducten. Voor 
iedere dag en iedere gelegenheid. Voor 
iedere wens en iedere lifestyle. Voor hem 
en haar. See it, shop it, love it – natuurlijk 
exclusief en alleen bij ons.

OVER DOUGLAS
Douglas is een toonaangevende 
winkelketen binnen de Europese 
beautybranche, met zo’n 2.500 
parfumerieën en snel groeiende online 
shops in 19 Europese landen. Elke dag 
opnieuw zetten ruim 20.000 beauty 
advisors zich er vol enthousiasme voor 
in hun klanten mooier en daarmee 
gelukkiger te maken. Douglas heeft een 
uitgebreid assortiment met circa 35.000 
hoogwaardige producten op het gebied 
van parfumerie, decoratieve cosmetica  en 
huidverzorging. Met vakkundig advies en 
unieke services zet Douglas de toon binnen 
de beautybranche – zowel online als offl ine.

 OVER    
      DOUGLAS COLLECTION

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386


