
INCREDIBLE
VOLUME

NIEUW! DOUGLAS COLLECTION
24H SUPER POWER MASCARA
voor ongelofelijk volume de hele dag 
lang - wat u ook doet!

24H SUPER POWER
for your lashes

SPORT 
PROOF

LONG
LASTING



Geniet van prachtig volume in uw wimpers op de 
dagen die aanvoelen alsof u de marathon loopt! 
Sporten, werk, uitgaan, wat u ook doet – uw 
wimpers zien er de gehele dag prachtig uit  
met de nieuwe Douglas Collection 24h  
Super Power Mascara!

Perfect voor uw  
work-out in de  
ochtend

De nieuwe Douglas Collection 24h Super Power 
Mascara is sportproof. Ideaal voor activiteiten 
zoals fitness of yoga. Zelfs gedurende de meest 
intensieve work-out loopt deze mascara niet uit!

24H SUPER POWER
for your lashes

HERE IS HOW TO MANAGE YOUR
marathon-like day:

SPORT 
PROOF

1.



     Onweerstaanbaar
    all night long

De nieuwe Douglas Collection 24h Super Power 
Mascara geeft een krachtig resultaat in slechts 
één beweging. Breng voor een extra intens en 

verleidelĳ k resultaat meerdere 
lagen aan met de zachte 
precisieborstel. Prachtig volume 
voor uw wimpers, all night long! 

Powerful op werk

Geniet van prachtig volume, de hele dag, zonder 
zorgen! De nieuwe Douglas Collection 24h Super 

Power Mascara loopt niet uit en is 24h long lasting – 
uw perfecte wapen voor powerful wimpers!
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24H SUPER POWER
for your lashes

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 bedrĳ f 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 offl ine.
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