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DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS:
Base of Sweden 
De award winnende ¨ The Base Foundation¨ uit Stockholm nu verkrijgbaar bij DOUGLAS.

BASEOFSWEDEN heeft een foundation ontworpen die perfect fungeert als een tweede huid. De 
formule is volledig water- en sweatproof. Je kunt dus prima tijdens de lunch even de gym in duiken 
om vervolgens weer stralend je volgende afspraak binnen te lopen. 

The Base Foundation is volledig ademend en verstopt de poriën niet. Doordat de foundation dewy 
blijft, droogt de foundation niet uit en wordt het zogenaamde ´cakey effect´ hiermee voorkomen. 

Na het aanbrengen geniet je van een matte, egale finish totdat je deze er in de avond verwijdert met 
een op olie gebaseerde remover. BASEOFSWEDEN heeft hiervoor haar eigen The Base Remover 
op basis van kokosolie ontwikkeld. 

Alle BASEOFSWEDEN producten zijn geschikt voor de gevoelige (acne) huid omdat de producten 
de huid laten ademen.
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The Base Foundation

Verkrijgbaar in 12 shades. Gebuik voor 
het aanbrengen van de foundation een 
rijke moisturizer en The Base Primer voor 
een hydraterende en lange dekking. 

35 ml / € 52,00

WHY WE LOVE IT: 

 Blijft tot 72 uur zitten
 Laat de huid ademen 
 Bevat SPF30 & Vitamine E
 Vegan & cruelty free
 Vrij van talc, SLS, parabenen en parfum
 Water- , sweat- en transferproof
 Matte finish & opbouwbare dekking

The Base Primer

BASEOFSWEDEN heeft speciaal voor 
de perfecte applicatie van de The Base 
Foundation een primer ontwikkeld. The 
Base Primer is een 100% organisch 
natuurlijke primer voor het gezicht. De 
primer hydrateert de huid, minimaliseert 
de zichtbaarheid van poriën en het zorgt 
voor een vlekkeloos resultaat in combinatie 
met The Base Foundation. De primer kan 
ook op zichzelf gedragen worden.

35 ml / € 39,90

WHY WE LOVE IT: 

 Vegan & cruelty-free
 100% biologisch & 98% natuurlijk
 Hydrateert en verheldert de huid
 Velvet finish & minimaliseert de
zichtbaarheid van poriën
 Vitamine C & E
 Bevat antioxidanten voor huidverbetering

The Base Make-up Remover 

The Base Make-up Remover van 
BASEOFSWEDEN is speciaal ontwikkeld om 
The Base Foundation snel en gemakkelijk 
te verwijderen.  The Base Make-up remover 
is samengesteld op basis van kokosnoot-, 
jojoba- en olijfolie. The Base Make-up 
remover boost de huid met vitamines en 
geeft de huid intense hydratatie. 

100 ml / € 22,00

WHY WE LOVE IT:

 Bevat jojoba-, kokosnoot- 
& olijfolie
 Diep hydraterend
 Bevat Vitamine C & E
 Vegan & cruelty free
 Vrij van parabenen


