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EXCLUSIEF BIJ DOUGLAS

 AERO FOAM 
   EN LIQUID GOLD FOAM

Bondi Sands

Zon, zee, strand: een jaloersmakend Australisch plaatje. Geniet van een glanzende, 
zonovergoten Australische teint met de nieuwe revolutionaire Bondi Sands-producten, exclusief 
verkrijgbaar bij Douglas. Alle producten van Bondi Sands zijn van hoogwaardige salonkwaliteit, 
ruiken heerlijk naar kokos en zijn niet getest op dieren.



BONDI SANDS 
  Aero Self Tanning Foam

Maak kennis met Bondi Sands Aero Self Tanning Foam, de 
nieuwe generatie in zelfbruiningsproducten! Een ultra luchtig 
zelfbruinend schuim met de kenmerkende Bondi Sands 
kokosgeur. De innovatieve 2-in-1 formule zorgt voor een diepe, 
langdurige natuurlijke teint en hydrateert de huid iedere keer bij 
het aanbrengen. 

Stap 1: reinig en exfolieer de huid, zorg dat deze vrij is van 
moisturizers om een gelijkmatige teint te creëren. 

Stap 2: breng Bondi Sands Aero royaal aan met een Self Tanning 
Mitt. Maak lange, strijkende bewegingen.

Stap 3: laat het product 6 uur intrekken. Was af onder een warme 
douche, dep de huid zachtjes droog. 

225 ml, € 26,49

BONDI SANDS 
       Liquid Gold 

Self Tanning Foam 

Creëer de perfecte, gouden teint met Bondi Sands Liquid Gold Self 
Tanning Foam! De unieke formule is verrijkt met arganolie en een 
heerlijke kokosgeur. De hydraterende mousse ontwikkelt op de huid 
geleidelijk een zongebruinde, gouden teint en blijft 7 dagen stralen!

Stap 1: reinig en exfolieer de huid, zorg dat deze vrij is van moisturizers 
om een gelijkmatige teint te creëren.

Stap 2: druk stevig op de pomp en breng een ruime hoeveelheid 
Bondi Sands Aero aan op een tanninghandschoen en maak lange, 
strijkende bewegingen over armen, benen en lichaam.

Stap 3: wacht met aankleden tot het product opgedroogd is. Het is 
niet nodig om het product af te wassen, maar laat het ten minste 6 uur 
op de huid.

200 ml, € 21,99

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Yvette Polman  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386

OVER DOUGLAS
Douglas is de meest toonaangevende beautyretailer in de Europese beautybranche, met ruim 2.400 stores en een snel groeiend aantal 

online shops in 24 Europese landen. In het boekjaar 2017/18 behaalde het bedrijf een omzet van 3,3 miljard euro. Elke dag opnieuw 
zetten zo’n 20.000 Beauty Advisors zich vol enthousiasme in om haar klanten mooier en daarmee gelukkiger te maken. Douglas heeft een 
uitgebreid assortiment met circa 50.000 hoogwaardige producten van meer dan 650 merken op het gebied van parfumerie, decoratieve 
cosmetica en huidverzorging, evenals voedingssupplementen en accessoires. Met circa 40 miljoen Beauty Cardhouders heeft Douglas 

een van de grootste klantloyaliteitsprogramma’s in Europa. Met vakkundig advies en unieke services zet Douglas de toon binnen de 
beautybranche – zowel online als offline.


