
INTRODUCING

THINK:

BY MILLIE BOBBY BROWN 

A fresh approach to clean skincare 
and makeup, florence by mills sets 
out to redefine beauty with a Gen 
Z-focused line founded on the belief 
that true beauty comes from loving 
and embracing yourself. 

WHAT IT IS:
A collection of clean and affordable beauty essentials for changing skin that’s made 
with love by Millie Bobby Brown (aka Mills). On a mission to inspire her generation 
to define beauty on their own terms, Millie developed florence to create better 
options and a more inclusive beauty culture.

Of her decision to create florence, Millie said; “I wanted to create something for me 
and my generation, my friends and peers. A brand that could reflect us and our 
self-expression and still be good for you, simple to use and suited for changing, 
transitional skin. Being young in general is so tough, so creating a place to support 
everyone on their beauty journey was important to me.”

As a teenager in the spotlight who has sat in hundreds of makeup chairs, Millie has 
experimented with enough products to know what works for her skin. That’s why 
Millie created this range of clean, easy-to- use, feel-good formulas designed to help 
you play with how you want to feel, look and live.

Launching with nine skincare essentials including Zero Chill Face Mist and Swim-
ming Under the Eye Gel Pads, as well as six color cosmetics in a variety of shades 
including Like a Light Skin Tint and Cheek Me Later Cream Blush, the collection 
encourages experimentation and self- expression with adaptable formulas that let 
your natural beauty shine through. The brand’s simple beauty philosophy: play 
around and find what works for you!

Each of the 15 products in the collection are suitable for all skin types, dermatolo-
gist-tested, infused with vitamins and botanicals and free of: parabens, sulfates and 
synthetic fragrances. Because Millie loves animals of all kinds, it was especially 
important to her that the entire line be PETA cruelty-free and vegan certified. Plus, 
everything is made with Gen Z’s evolving complexions and busy schedules in mind, 
so the products are balancing, easy-to-use, super simple, and priced in a way that 
actually makes sense.

At just 16 years old, Millie has already built a reputation as a pioneer of change and 
an inspiring voice of Gen Z. “I know what works and what doesn’t for me—but I 
understand that everyone is different, both in their skin needs and personal defini-
tions of beauty,” explains Millie. With florence, everyone can discover and build 
their own beauty philosophy with clean, accessible and easy-to-use beauty essen-
tials.”

“It has been such an incredible experience working with Millie, she is truly one of a 
kind,” said Shaun Neff, Founder, Beach House Group. “At Beach House we try to find 
unique, talented individuals that have an authentic story to tell, and are willing to 
partner and build a business. Neff adds, Millie checks off every box imaginable, and 
this is a very special opportunity for us to build a skin and color brand, with one of 
the most influential Gen Z figures.”

florence envisions a world where everyone can live their fullest lives while standing 
together to make a change. With that, florence is proud to support the Olivia Hope 
Foundation and their mission to end childhood cancer. Created to honor and 
remember Millie’s friend, Olivia Hope LoRusso, who passed away after a 15-month 
battle with Acute Myeloid Leukemia, the foundation strives to stop the suffering of 
sick children so they can lead happy, healthy lives and one day make a profound 
impact on the world.

florence by mills will be available early April 2020 
in Douglas Stores and www.douglas.de 

NIEUW BIJ DOUGLAS

MINDSET:
Een frisse benadering van clean 
beauty, florence by mills is hier om 
schoonheid opnieuw te definiëren. De 
op Gen-Z gerichte lijn is gebaseerd op 
de overtuiging dat ware schoonheid 
voortkomt uit zelfacceptatie en -liefde.

Een collectie van betaalbare, clean beauty-producten die gemaakt zijn om de jonge 
huid te laten stralen, met liefde ontwikkeld door Millie Bobby Brown ook bekend als 
Mills). Millie heeft het haar missie gemaakt om haar generatie aan het denken te zetten 
wat betreft het schoonheidsideaal en deze zelf in de vullen. De jonge actrice heeft het 
merk florence ontwikkeld om een meer inclusieve beautycultuur te creëren.  

Over haar beslissing om Florence te creëren, zegt Millie: “Ik wilde producten voor mij 
en mijn generatie creëren. Een merk dat ons en onze zelfexpressie weerspiegelt en 
goed voor je is, eenvoudig te gebruiken en geschikt voor de huid die in verandering is. 
Jong zijn in het algemeen is al zo moeilijk, dus ik wil een plek om mijn leeftijdsgenoten 
te ondersteunen in het ontdekken van hun persoonlijke voorkeuren in beauty.”

Als een tiener in de spotlight, die in de stoel van honderden makeup artists heeft 
gezeten, heeft Millie met genoeg producten geëxperimenteerd om te weten wat werkt 
voor de tienerhuid. Dat is waarom Millie een assortiment van clean beauty-producten 
met feel good formules heeft ontwikkeld. Om jou te helpen ontdekken hoe je er zelf uit 
wilt zien en hoe je wilt dat je leven eruit ziet. 

florence by mills lanceert negen skincare essentials, waaronder de Zero Chill Face Mist 
en de Swimming Under the Eye Gel Pads. Daarnaast zijn er ook zes make-up producten 
ontwikkeld, deze producten bemoedigen zelfexpressie en experimenteren, zonder je 
natural beauty te laten verdwijnen. Alle make-upproducten, waaronder de Like a Light 
Skin Tint en Cheek Me Later Cream Blush, hebben een zachte en clean beauty-formule. 
De filosofie van het merk is dan ook: play around en ontdek wat werkt voor jou!

Alle 15 producten in de collectie zijn geschikt voor alle huidtypes, dermatologisch 
getest, verrijkt met vitamines en botanische ingrediënten en vrij van parabenen, 
sulfaten en synthetische geuren. Omdat Millie gek is op onze dieren is het bijzonder 
belangrijk voor haar dat de gehele collectie dierproefvrij en vegan is. Plus, florence by 
mills is gecreëerd met de behoefte van Gen Z voorop, de jonge generatie is druk en 
heeft een huid die constant aan het veranderen is. De producten zijn dus balancerend 
voor de huid en gemakkelijk in gebruik, ook de prijs van de producten sluit aan op de 
Gen Z.

Millie mag dan wel pas zestien jaar oud zijn, ze heeft al een reputatie als pionier van 
verandering en inspirerende stem voor Gen Z voor zichzelf opgebouwd. “Ik weet 
wat wel en niet voor mij werkt, maar ik begrijp dat iedereen anders is. Iedere huid 
heeft andere behoeften en iedereen heeft een persoonlijke definitie van schoonheid” 
legt Millie uit. “Met florence by mills kan iedereen zijn of haar eigen filosofie over 
schoonheid ontdekken met toegankelijke en gemakkelijke clean beauty-producten.”

florence by mills visualiseert een wereld waar iedereen zijn of haar eigen leven ten 
volste kan leven en samen op kan staan voor verandering. florence by mills is daarom 
trots om partner te zijn van de Olivia Hope Foundation en hun missie om een einde 
te maken aan kinderkanker. Het fonds is opgericht om Olivia Hope LoRusso, Millie’s 
goede vriendin, te eren en te herinneren. Olivia Hope heeft de strijd tegen acute 
leukemie helaas niet overleefd. De Olivia Hope Foundation streeft ernaar om het lijden 
van kinderen met kanker de te verminderen zodat ze gelukkig en gezond kunnen leven 
en een verschil kunnen maken in de wereld. 

HET MERK:

florence by mills is vanaf nu verkrijgbaar bij Douglas



THE COLLECTION INCLUDES:

SKIN

Clean Magic Face Wash
2-in-1 creamy cleanser
and makeup remover 

Price: $12

Get That Grime Face Scrub
Gentle Microbead-free
exfoliating face scrub 

Price: $14

Glow Yeah Lip Oil
Hydrating lip oil with

an added pop of shine
Price: $14

Look Alive Eye Balm
Hydrating daily eye balm,
depuffs tired under eyes

Price: $16

Mind Glowing
Peel Off Mask

Iridescent purple peel-off mask,
resets and detoxifies skin 

Price: $20

One Swipe
Glow Wipe

Super-charged exfoliating
treatment pads 

Price: $16

Swimming Under the Eye
Gel Pads

Whale shaped under eye patches,
hydrates and brightens under eyes 

Price: $34

Dreamy Dew Moisturizer
Daily silky and lightweight

hydrating face lotion 
Price: $14

Zero Chill Face Mist
Hydrating Rose-infused

facial spray 
Price: $10

Shaped like Mills’

favorite animal!

DE COLLECTIE:

2-in-1 cleanser en 
make-up remover

€ 14,99

Een zachte, exfoliërende 
scrub zónder microbeads

€ 16,99 

Een iridescent, paars masker 
met detox eigenschappen

€ 24,99 

Super effectieve en 
exfolierënde pads

€ 19,99 

Eye patches, in de vorm 
van een walvis, met ultra-

hydraterende ingrediënten
€ 39,99 

Een zijdezachte, 
hydraterende gezichtslotion 

€ 19,99 

Hydraterende lipolie met 
een pop of shine 

€ 16,99 

Hydraterende gezichtsspray 
met rozenextract

€ 14,99 

Hydraterende oogcrème die 
tekenen van vermoeidheid 

vermindert
€ 19,99 

In de vorm van Mills‘ 

lievelingsdier!



COLOR

Like a Light Skin Tint
Sheer to buildable coverage

skin tint. Non- greasy, glowing
natural finish.

Price: $18

Built To Lash Mascara
Volumizes and lengthens. No

flakes. No smudges. No, really!!
Price: $14

Get Glossed Lip Gloss
Comfy gloss without

the sticky factor
Price: $12

Cheek Me Later
Cream Blush

Creamy, blendable blush.
Price: $14

See You Never Concealer
Creamy, weightless light

coverage concealer.
Price: $16

Tint N Tame Game Brow Gel
Tinted brow gel to smooth, 

fluff up, or define brows.
Price: $14

For all inquiries please contact:

DOUGLAS PERFUMERIE | PRESS OFFICE
email: pr@douglas.de

DOUGLAS BEAUTY NEWS PORTAL:
www.douglas-beautynews.de

Een transparante skin tint 
met opbouwende dekking 

en een glowy finish
€ 21,99 

Voor subtiel volume en 
lengte, smudge proof!

€ 17,99 

Concealer met een 
creamy textuur

€ 19,99 

Een comfortabele gloss 
die niet plakt

€ 14,99 

Geeft de wenkbrauwen een 
subtiele tint, bushy volume en 

een natuurlijke vorm
€ 16,99

 

Een crème blush, makkelijk 
te blenden

€ 16 ,99


