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SAY hello
TO OUR NEW brands!



       
The Ordinary

The Ordinary is een bescheiden en 
eerlijk merk dat voor elke zorg of 
wens een aanpak biedt met diverse 
producten, zoals serums en oliën. Het 
merk staat bekend om het gebruik 
van pure, natuurlijke ingrediënten, 
een hoge kwaliteit én een 
betaalbare prijs. 

Afgebeeld product:
Marina Hyaluronics, 30 ml 
€ 6,80

Sand & Sky  

Een vakantie voor je huid! Sand & Sky is 
ontwikkeld om de wereld bekend te laten 
maken met het beste van  Australische 
schoonheid!  Het is het geheim voor een 
moeiteloos prachtige huid. De basis van 
de producten wordt gevormd door de 
krachtige botanische ingrediënten die uniek 
zijn voor Australië, zoals: roze klei, Kakadu 
pruim en Vingerlimoen.  Sand & Sky biedt 
eenvoudig te gebruiken producten en 
probleemloze routines die snel zichtbaar 
resultaat opleveren. 

Afgebeeld product:
Australian Pink Clay Exfoliating Treatment Gezichtsscrub, 100 ml 
€ 39,99

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

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



Skyn ICELAND 

Wist u dat stress de huid kan aantas-
ten? Skyn ICELAND biedt oplossingen 
voor een door stress aangetaste huid. 
Het merk biedt veel bijzondere sheet-
masks en crèmes op basis van puur 
gletsjerwater, algen en antioxidanten 
die de huid revitaliseren en weer laten 
stralen. De producten zijn diervrien-
delijk en 100% vegan.

Afgebeeld product:
Hydro Cool Firming Eye Gels (4 paar) Oogverzorging, 
€ 15

Mario Badescu

Voor Mario Badescu zijn schoonheid en 
huidverzorging onmiskenbaar met elkaar 
verbonden. Hij begrijpt dat elke huid anders 
is en heeft daarom een lijn van zelfgemaakte 
producten ontworpen die passen bij de 
individuele huidtypen en -behoeften van 
zijn klanten. De huidverzorgingslijn bevat 
producten op basis van kalmerende, 
plantaardige, natuurlijke ingrediënten en 
extracten van vers fruit voor een eenvoudige, 
zachte en efficiënte huidverzorging. 

Afgebeelde producten:
Aloe, Cucumber & Green Tea Gezichtsspray, 118 ml 
€ 9,99
Aloe, Herbs & Rosewater Gezichtsspray, 118 ml 
€ 9,99
Enzyme Cleansing Gezichtsgel, 236 ml 
€ 17,99
Drying Lotion Anti-acne Crème, 29 ml 
€ 19,99

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

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



Kora Organics

Maak kennis met Kora Organics! Het merk 
is opgericht door model Miranda Kerr 
en biedt een selectie van biologische en 
natuurlijke producten die de huid ontgiften, 
voeden en revitaliseren. Het merk is 
veganistisch en cruelty free gecertificeerd. 
Bovendien vindt u op de achterkant van elk 
product een positief woord ter inspiratie.

Afgebeelde producten:
Noni Glow Face Balm, 10 g 
€ 23,99
Hydrating Moisturizer Gezichtscrème, 50 ml 
€ 47,99
Balancing Rose Mist Gezichtsspray, 100 ml 
€ 33,99

Patchology

Of u nu maar 5 minuten heeft, of juist 
lekker de tijd wilt nemen, de producten 
van Patchology passen altijd in uw schema. 
Het merk begon met het ontwikkelen van 
innovatieve patches voor de medische 
wereld. Deze kennis vertaalden ze 
naar cosmetica in het ontwerpen van 
hoogwaardige sheetmasks voor gezicht, 
ogen, lippen, handen en voeten. 

Afgebeelde producten:
FlashPatch® Hydrating Lip Gels Lippenverzorging, 1 stuk 
€ 11,99
FlashPatch® Rejuvenating Eye Gels Oogverzorging, 5 stuks 
€ 11,99
FlashPatch® Restoring Night Eye Gels Oogverzorging, 2 stuks 
€ 14,99

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

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



OVER DOUGLAS
Douglas is een toonaangevende winkelketen binnen de Europese beautybranche, met zo’n 2.500 

parfumerieën en snel groeiende online shops in 21 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 38.000 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 offline.

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

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

The Ordinary:
Dionne Cullen

Global Brands & Communications Director
dlc@deciem.com

Mario Badescu:
Nicole Darmanin

Marketing & PR Director
nicole@mariobadescu.com

Skyn ICELAND:
Tamara Donners

tamara@skyniceland.nl

Kora Organics:
Annie Kelly

Global PR Director
annie@koraorganics.com

Carly Pieper
PR & Marketing Coordinator

carly@koraorganics.com

Patchology:
Carina de Lemos

carina@patchology.com

Sand & Sky:
Nikki Lauture

nikki@sandandsky.com

Stephanie Michel
steph@supernova.xyz

For more pressinfo and/or review requests you may contact:


