
ZELFVERTROUWEN, ELEGANTIE, 
GLAMOUR – U HEEFT HET ALLEMAAL!  

Neil Young, make-upartist en 
ambassadeur van Douglas Collection, 
creëerde 3 inspirerende looks met 
de nieuwe producten van Douglas 
Collection Make-up!

FACETS
  OF You

Laat alle facetten 
        van uw schoonheid zien 
MET DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP



Stap 2
Creëer een elegante nude ooglook

·  Breng de kleur Tender van het nieuwe Douglas Mini Eyeshadow
 Palette (€ 12,99) aan op het midden van het ooglid. Gebruik voor  
 het buitenste gedeelte van het ooglid de kleur Gentle.

·  Maak de look compleet door de Douglas Panoram‘eyes Mascara 
(€ 19,99) voor gekrulde en volumineuse wimpers aan te brengen. 

Stap 3
Creëer krachtige rode lippen. 

·  Omlijn de lippen met de nieuwe Douglas Lip Liner #8 (€ 4,99) en 
kleur deze in voor krachtige, perfect gedefi nieerde lippen en 

 lang kleurbehoud.

·  Breng vervolgens de Douglas Mad Matte Lipstick kleur 
Scarlet Infi nity #15 (€ 12,00) aan. 

ONWEERSTAANBAAR

Chique

MAAK EEN KRACHTIG EN ELEGANT 
STATEMENT MET RODE LIPPEN. 

Stap 1
De perfecte huid

·  Breng na uw skincareroutine de Douglas Prime & Glow
 Luminescent Primer (€ 9,99) aan met uw vingertoppen, 
 spons of penseel voor een prachtige glans.  

·  Creëer een natuurlijke en gezonde look door de Douglas
 Ultralight Foundation (€ 19,99) aan te brengen met de  
Douglas Collection .10 Flat Foundation Brush (€ 12,99).

· Gebruik de nieuwe Douglas Collection Illuminating
 Concealer (€ 12,99) op de plekjes waar u de huid wilt   
 ophelderen, verzachten en perfectioneren.

· Gebruik de donkere kleuren uit het My Contouring
 Palette 1 – Contour & Highlights (€ 16,99) om schaduw  
 te creëren onder uw jukbeenderen, breng voor een   
  gezonde glans de lichte kleuren uit het palette op uw  
 jukbeenderen aan.

· Breng voor extra glow de Douglas Chic & Shine
 highlighter (€ 12,99) aan onder uw wenkbrauw, op uw  
 cupidoboog en op uw jukbeenderen.



Stap 2
Creëer een gouden ooglook

· Gebruik uw vingertoppen om de Metallic Gold Mono Eyeshadow   
 #240 (€ 6,99) aan te brengen over het gehele ooglid. 

· Breng Douglas kohl pencil #4 Hazelnuts (€ 4,99) aan op de 
 bovenste wimperlijn. 

· Maak de look compleet door de Douglas Panoram‘eyes Mascara
 (€ 19,99)  voor gekrulde en volumineuse wimpers aan te brengen.  

Stap 3
Creëer sensuele lippen. 

·  Breng de nieuwe Douglas Glorious Gloss kleur #2 Nectarine 
(€ 9,99) aan, voor vollere lippen met een sensuele kleur. 

DIE HEERLIJKE ZOMERDAGEN! ZO 
CREËERT U DEZE NATUURLIJKE, 
SUNKISSED GLOW. 

Stap 1
Voor een sun-kissed look

·  Breng na uw skincareroutine de Douglas Prime & Glow 
Luminescent Primer (€ 9,99) aan met uw vingertoppen, 

 spons of penseel voor een prachtige glans.  

·  Creëer een natuurlijke en gezonde look door de Douglas 
Ultralight Foundation (€ 19,99) aan te brengen met de 
Douglas Collection .10 Flat Foundation Brush (€ 12,99). 

· Gebruik de nieuwe Douglas Collection Illuminating  
 Concealer (€ 12,99) op de plekjes waar u de huid wilt   
 ophelderen, verzachten en perfectioneren.

· Breng een aantal druppels van de nieuwe Douglas Drop  
 & Mix Glow Drop #6 (€ 14,99) aan op uw jukbeenderen.  
 Gebruik hiervoor uw vingers om een mooie, heldere   
 textuur te creëren.

· Breng de nieuwe Douglas Bronzing Powder (€ 17,99) aan  
 onder de jukbeenderen, op de haarlijn, kaaklijn en rond  
 de slapen.

#2 Nectarine 
(€ 9,99) aan, voor vollere lippen met een sensuele kleur. 

ALLURE
Gouden



LONG NIGHTS AND PARTY VIBES! 
CREËER DEZE UNIEKE EN SPEELSE 
EYELOOK. 

FABULOUS
Glam

Stap 1 
Get that glam!

·  Benadruk uw ogen met de nieuwe Douglas Intensity Eyepencil 
 Waterproof Black (€ 7,99) en vervaag het lijntje met het borsteltje,  
 doe dit op zowel de bovenste als onderste wimperlijn. 

·  Dramatiseer het effect door een lijntje op uw waterlijn aan te 
brengen met het Douglas Intense Wood oogpotlood black.

·  Breng de Douglas Metallic Blue Eyeshadow #850 (€ 6,99) aan 
op de wimperlijn. Voeg een beetje extra Glamour toe door het 
aanbrengen van de metallic blue oogschaduw op het bovenste 
gedeelte van uw ooglid. 

·  Maak de eye look af met de Douglas Exception‘eyes Mascara 
(€ 14,99), voor ongeloofl ijk lange en gedefi nieerde wimpers.

Stap 2
Creëer deze glamorous en 
satijnen liplook 

· Breng de Douglas Vibrant Satin kleur Simple #1 (€ 12,99) aan op de  
 lippen. Deze nudekleur met satijnen fi nish is verrassend elegant 
 en chique. 



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Yvette Polman  –  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 19 Europese landen. Elke dag opnieuw zetten ruim 20.000 Beauty 
Advisors zich er vol enthousiasme voor in hun klanten mooier ean 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 offline.


