
NIEUW BIJ DOUGLAS

MORPHE IS OPGERICHT IN 2008 EN AL 
GAUW OPGEPIKT DOOR MAKEUP ARTISTS 
EN INFLUENCERS UIT LOS ANGELES DOOR 
DE PROFESSIONELE MAAR BETAALBARE 
PENSELEN – MAAR DAAR HIELD HET NIET OP. 
COLOR WAS CALLING: DE COLLECTIE WERD 
UITGEBREID MET OOGSCHADUWPALETTEN, 
LIPSTICKS EN MEER. 

WHY WE LOVE IT !
Cosmetics powerhouse en 
artistieke tools
Attentie makeup lovers! 
Morphe’s infl uencer-
samenwerkingen laten het 
beautyhart van velen sneller 
kloppen



Wees creatief met de unieke 
oogschaduwpaletten en 
penselen van hoge kwaliteit




OUT & A POUT - CARAMEL NUDE LIP TRIO  
€ 20,40

Klaar voor een serieuze, nude attitude? Dit trio heeft het helemaal. 
Elke set bestaat uit supergladde lipstick, krachtig gepigmenteerd 
potlood en gloss met veel glans die zijn samengesteld door  
@LipstickNick voor het creëren van de perfecte, nude lip. 
Draag ze alleen of samen voor een onweerstaanbare look.
 
SET BEVAT:
• Matte Lipstick in Boo (caramel nude met matte finish)
• Lip Gloss in Chill (tawny nude)
• Color Pencil in Trendsetter (dark chocolate)

MORPHE IS VERKRIJGBAAR BIJ DOUGLAS
Afgelopen zomer werd Morphe, het populaire make-upmerk uit de USA, eindelijk 
gelanceerd op de Europese markt. Vanaf juli 2020 zijn deze producten ook 
eindelijk te koop in Nederland! 

Morphe is opgericht door broer en zus, Linda en Chris Tawil en staat bekend om zijn loyale 
fanbase. De cosmetics powerhouse heeft een collectie met professionele make-up en beauty 
tools van hoge kwaliteit tegen toegankelijke prijzen. De Tawil’s gebruikten de kracht van 
social media in het vroege stadium van het opbouwen van hun bedrijf en hebben samengewerkt 
met makeup artists en bloggers die consistent hun liefde voor de Morphe-producten met hun 
fans en volgers hebben gedeeld. Met ruim 10,7 miljoen Instagram-volgers blijft Morphe één 
van de meest invloedrijke make-upmerken ter wereld. 

Vanaf augustus 2020 verkrijgbaar op douglas.nl

18A BLUE YA AWAY 
ARTISTRY PALETTE 

€ 20,40

18 SHOWSTOPPING KLEUREN
Steel de show met krachtig 

gepigmenteerde, dramatische, blauwe 
kleuren die in de spotlight zullen staan. 

Get ready for a standing ovation. 
Finish: shimmer en mat.



LUMINOUS SETTING SPRAY 
€ 18,36

Doordrenkt met kokoswater, glycerine en appelextract 
– deze hydrating spray zet make-up, hydrateert en heeft 
een stralend resultaat.
 
VOORDELEN
• Hydrateert de huid meteen tot aan 16 uur
• Doordrenkt met kokoswater en appelextract
• Zweet- en vochtbestendig
• Bevat glycerine dat vocht verzegeld
• Tropische geur

Voor meer informatie: 
PARFUMERIE DOUGLAS | PRESS OFFICE

E-mail: pr@douglas.nl  –  Douglas Press News  –  Portal: pressnews.douglas.nl

EYE STUNNERS 
BRUSH COLLECTION 

€ 24,48

Van cut creases tot bomb blends - laat 
een adembenemend effect achter 
met deze collectie die bestaat uit 

6 ride-or-die oogpenselen.


