
is essential
skin carebecause



Het verwijderen van make-up is een onderdeel van het skincareroutine waar 
de consument niet onderuit kan. Dit onderdeel is met de nieuwe producten 

van Douglas Essential-skincarelijn eenvoudiger dan ooit. Douglas Essential 
heeft alles waar de consument naar zoekt voor een cleansing routine: 

beautyproducten verkrijgbaar in meerdere formaten met ingrediënten van 

natuurlijke origine met een gereinigde huid als resultaat.

      WE WETEN ALLEMAAL DAT 
      een goede huid start 
      MET EEN GOEDE reiniging



DE SPECIALE VOORDELEN VAN DE
Douglas Essential-producten:

· Make-up, onzuiverheden en vuil worden voorzichting verwijderd
· Efficiënte formules met voedende eigenschappen geven een schone en frisse uitstraling
· De producten zorgen voor een zachte en aangename cleansing ervaring
· Alle beautyproducten zijn geschikt voor alle huidtypen
· Alle beautyproducten zijn dermatologisch getest en vrij van parabanen en siliconen

Het reinigen van het gezicht en hals met de Douglas Essential-lijn is een plezierige ervaring 
en zorgt voor een frisse en gereinigde huid. Er zijn genoeg goede redenen om 

Douglas Essential toe te voegen aan het huidverzorgingsroutine!



MAKE-UP REMOVING
GENTLE BI-PHASE, 

50 ml / 200 ml
€  4,07 / € 10,19

De two-phase make-up remover 
verwijdert make-up voorzichtig 

zelfs waterproof make-up voor een 
perfect gereinigde huid!

MAKE-UP REMOVING 
MICELLAR WATER 

200 ml / 400 ml
€ 7,13 / € 10,19

De make-up removing micellar 
verwijdert make-up en 

onzuiverheden voor een perfect 
gereinigde, stralende huid!

MAKE-UP REMOVING MILK 
195 ml / 400 ml 
€ 8,15 / € 10,19

De make-up removing milk 
verwijdert make-up en 

onzuiverheden voorzichtig 
voor een gehydrateerde en 

soepele huid!



MAKE-UP REMOVING OIL
200 ml 
€ 15,29

RADIANCE TONIC LOTION
200 ml 
€ 8,15

LIGHT CLEANSING FOAM
50 ml / 150 ml

€ 4,07 / € 10,19

De make-up removing oil 
verwijdert voorzichtig make-up en 
onzuiverheden voor een perfect 

gevoede en stralende huid!

De radiance tonic lotion verwijdert 
onzuiverheden en is een perfecte 

make-upremover voor een 
stralende huid!

De light cleansing foam reinigt 
voorzichtig het gezicht voor een 

gehydrateerde en comfortabele huid!

GESCHIKT
voor alle huidtypes



De foaming cleansing cream 
verwijdert onzuiverheiden en 

overtollig talg voor een zachtere, 
stralende huid!

De exfoliating scrub exfolieert 
voorzichtig de huid en verwijdert 

dode huidcellen voor een 
zachtere huid!

De make-up removing cleansing 
wipes verwijdert voorzichtig 

make-up en onzuiverheden voor 
een gereinigde en soepele huid!

CLEANSING WIPES
10 pcs / 25 pcs
€ 2,03 / € 3,05

FOAMING CLEANSING CREAM
150 ml 
€ 10,19

EXFOLIATING SCRUB 
150ml
€ 10,19

 ESSENTIËLE 
eenvoud VOOR
   de huid


