
Douglas Collection
ONTDEK PRACHTIGE CADEAUS



Ontdek de magische kerstcadeaus van Douglas 

Collection, voor jezelf en jouw geliefden. Of je nou 

op zoek bent naar een speciale verrassing voor een 

vriend, familielid - of voor jezelf - dit zijn de make-up 

producten, palettes en bad & body sets 

die je aan jouw wishlist toe moet voegen!

JOUW DOUGLAS

collection
VOOR PRACHTIGE

cadeaus!



Het GLAM PALETTE is een complete make-up set waarin je alles vindt om 
jouw glam make-up looks te creëren. Het GLAM PALETTE bevat:

• 58 tinten oogschaduw
• 10 lipsticks en -gloss
• 8 compacte poeders

(highlighters & blushes)
• 1 zwarte mini mascara

• 1 zwart oogpotlood
• 1 lippotlood

€ 24,99

   Glam 
       PALETTE



Deze schattige adventkalender zal je verrassen! 
Laat ons een beetje kleur toevoegen aan het 
leven, we nemen je mee naar Amsterdam en 
Parijs. De kalender bevat 23 make-up items en 
accessoires die erop wachten iedere ochtend 
ontdekt te worden.

€ 32,99

Ontdek de schoonheid van Parijs en de 
magische beauty fabriek verstopt in deze luxe 
advent kalender. Achter de deurtjes vind je 24 
prachtige beauty verrassingen. Alle verrassing 
ontdekt? Dankzij de spiegel en laatjes kan je 
de kalender ook gebruiken als sieradenkistje. 

€ 49,99

     Make-up
ADVENTSKALENDER

       Luxury
ADVENTSKALENDER



De perfecte set voor een glamourous 
oogopslag tijdens de feestdagen!
Deze set bevat 2 absolute bestsellers.

• Lash Augmented mascara
• Wimperkruller

€ 19,99

De HAVE IT ALL SET vervult al jouw wensen; 
creëer in no-time wimpers met adembe-
nemend volume, een verleidelijke krul en 
maximale lengte. Het Intense Kohl Potlood 
geeft een diep zwarte kleur en is geschikt 
voor precieze lijnen en een smokey-eye.

• Have it all Mascara
• Intense Kohl Oogpotlood

€ 9,99

      Lash 
Augmented 
     MASCARA SET

Have it all 
    MASCARA SET



Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Yvette Polman  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527983

De SEATHALASSO LUXURY INVIGORATING SET 
verwent zowel lichaam als geest. Met waardevolle 
ingrediënten, zoals mineraalrijk zeezout en 
bergamotolie en een onvergelijkbaar frisse geur, 
waarin een bloemige mix van jasmijn, sering en 
oranjebloesem de witte muskus en sensuele 
cederhout ontmoeten.

• Seathalasso eau de toilette, 100 ml
• Seathalasso body lotion, 300 ml
• Seathalasso shower foam, 200 ml
• Seathalasso mini body scrub, 100 g

€ 39,99

Ontdek de magische kerstcadeaus van Douglas 
Collection, voor jezelf en jouw geliefden. Of je 
nou op zoek bent naar een speciale verrassing 
voor een vriend, familielid - of voor jezelf - dit 
zijn de make-up producten, palettes en bad 
& body sets die je aan jouw wishlist toe moet 
voegen!

• Mystery of Hammam mini
• Mystery of Hammam shower foam, 200 ml
• Mystery of Hammam body lotion, 300 ml
• Mystery of Hammam mini body scrub, 100 g

€ 29,99

       Mystery  
  of hammam  
        LUXURY
COMFORTING SET

  Seathalasso 
       LUXURY
INVIGORATING SET


