
DOUGLAS PRESENTEERT: Vitamine C
HET ONMISBARE ANTIOXIDANT

Vitamine C is niet enkel een belangrijke toevoeging in onze voeding, ook uw skincare-
routine kan niet meer zonder dit krachtige antioxidant! Naast de anti verouderende 
eigenschappen, verminder je met Vitamine C hyperpigmentatie en ontstekingen,  
versterk je de huidbarrière en geef je aanmaak van collageen een flinke boost. 

DOUGLAS PRESS RELEASE



Mario Badescu  
 VITAMINE C SERUM

Inhoud: 29 ml
€ 55,54

Dit krachtige Vitamine C Serum van Mario Badescu wordt 
snel opgenomen door de huid. De mix van vitamine C, 
collageen en natriumhyaluronaat geeft een huid een 
verhelderende boost en vermindert de zichtbare tekenen 
van veroudering. Breng ‘s avonds voor uw nachtcrème 3 á 4 
druppels aan, draag overdag een SPF.  

Kiehls  
  POWERFUL STRENGTH LINE  

REDUCING EYE BRIGHTENING  
CONCENTRATE

Kiehl’s Powerful Strength Line Reducing Eye Brightening 
Concentrate geeft een effectieve oogcontourbehandeling 
voor het verminderen van lijntjes. Creëer een stralende en 
jonger ogende blik! Het product bevat maar liefst 10,5% 
pure vitamine C van 10,5%, die zeer huidvriendelijk is en 
huidveroudering tegengaat.  

Inhoud: 15 ml 
€ 44,81

The Ordinary    
 VITAMINE C SUSPENSION 23% +   
 HA SPHERES 2%

Inhoud: 30 ml 
€ 5,80

Deze stabiele vitamine C oplossing met 23% puur 
L-ascorbinezuur en 2% hyaluronzuur is vrij van water en 
siliconen. De formule bevat een extreem hoge concentratie 
vitamine C en heeft hierdoor een korrelige substantie. De 
huid neemt het product binnen enkele seconde op. 



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. 

#doitforyou 
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e.l.f. Cosmetics  
 BEAUTY SHIELD VITAMIN C SERUM

Inhoud: 28 ml
€ 25,25

Dit serum van e.l.f. Cosmetics bevat de gouden combinatie 
van vitamine C en vitamine E! Breng 4 á 5 druppels aan op de 
gereinigde huid voor een prachtige glow en bescherm uw huid 
tegen invloeden van buitenaf. Het serum is dagelijks te gebruiken 
en bevat geen parabenen, sulfaten of alcohol. 

SYS    
 VITAMINE GLOW DROPS

Inhoud: 30 ml 
€ 41,20

Een absolute superfood voor de huid! De SYS Vitamine Glow 
Drops bevat naast vitamine C en grapefruitextract ook een 
vegan probioticum. Breng de vermoeide huid weer tot leven 
en minimaliseer oneffenheden. Slechts twee druppels van 
dit superconcentraat volstaat, mix deze met uw favoriete 
dagcrème of breng het serum puur aan, als intensieve 
behandelkuur.


