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DOUGLAS PERSBERICHT

NIEUW BIJ DOUGLAS

Daniel Sandler, ook wel bekend als ‘’The Patron Saint of Blusher’’ is een internationaal makeup artist uit 
Londen en founder van Daniel Sandler Cosmetics. Daniel is het creatieve brein achter de iconische en 
zelfs bekroonde producten van het gelijknamige merk. Sandler vertaalt zijn unieke kennis niet alleen in 
baanbrekend opbouwbare en blendable make-upproducten, maar ook in betoverende kleurpaletten die 
iedere individuele schoonheid perfect versterken.

Van een subtiele blos tot een intens kleuraccent op de wangen. De ultralichte, waterbestendige formule 
van deze blushes past zich feilloos aan de huid aan en laat een gezonde blos op de wangen achter die 
de hele dag blijft zitten. Alle liquid blushes zijn alleen te gebruiken of met elkaar te mengen om zo de 
gewenste kleur zelf te creëren. Met een opbouwende dekking is er geen limiet aan het aantal looks dat 
gecreëerd kan worden. 

De blushes drogen snel op tot een niet-klevende, natuurlijke finish 
en hebben bovendien een verzorgend effect. Zo zijn ze verrijkt 
met vitamine E om de huid te kalmeren en te beschermen en 
bevatten ze hyaluronzuur die de fijne lijntjes 
weet te hydrateren en te verzachten.

De producten zijn verkrijgbaar in een liquid en een gel variant. 
- Watercolour Gel Cheek Color 

verkrijgbaar in 4 kleuren, € 24,99 p.s.
- Watercolor Liquid Cheek Color 

verkrijgbaar in 12 kleuren, € 24,99 p.s.
- Watercolor Liquid Illuminator Highlighter 

verkrijgbaar in 6 kleuren, € 24,99 p.s.

’Be your most beautiful’’ - Daniel
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