
ONTDEK DE NIEUWE DOUGLAS
COLLECTION MASCARA

Lash Love
MASCARA

INTENSIFIES your Look,
LOVES your lashes

NEW



Creëer een ultra intensieve wimperlook 
met de nieuwe Douglas Collection

Lash Love Mascara. Het speciale
borsteltje lift en krult je wimpers met 

één kant, terwijl je met de andere kant 
volume opbouwt zonder klontjes. 
Perfecte definitie en volle wimpers 

–  ben jij klaar voor het 
multiplying lash effect?

Lash Love
MASCARA

Wordt meteen verliefd op de nieuwe 
DOUGLAS COLLECTION Lash Love Mascara!

De mascara zorgt niet enkel voor ongelofelijk veel volume, 
maar is ook geschikt voor gevoelige ogen en gemakkelijk te 
verwijderen met warm water.

- liefde op het eerste gezicht!

intensifies
         YOUR LOOK,…



Specifi ek ontwikkeld voor gevoelige ogen,
de formule is dus zó comfortabel dat deze de 

hele dag gedragen kan worden én is makkelijk te 
verwijderen met warm water.

Daarbij is de formule 
clean, zonder 
veelbesproken 
ingrediënten.

and loves
         YOUR LASHES!

The perfect 
        love story FOR YOUR LASHES!



Begin met de kant van het borsteltje waar  
de haartjes korter en stugger zijn en verplaats  
de borstel met een lichte heen-en-weer  
beweging van de wimperrand naar de puntjes.

Draai de borstel en definieer je wimpers met  
de kant van het borsteltje waar de haartjes  
langer zijn voor extra volume en lengte.

Na slechts een laagje mascara zijn je wimpers 
gekruld en vol volume. Ga je voor een dramatisch 
effect? Breng nog een laagje mascara aan.

Hoe TE GEBRUIKEN
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Tip:

DOUGLAS COLLECTION

Lash Love
MASCARA

INTENSIFIES your Look, LOVES your lashes

 Multiplied lash effect
 Geschikt voor gevoelige ogen
  Gemakkelijk te verwijderen  
met warm water

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 


