Douglas zaprezentował swoje jesienne premiery
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Podczas wydarzenia Douglas Beauty City sieć zaprezentowała kosmetyczne trendy oraz
nowości, które poszerzą ofertę perfumerii.
W Douglas Beauty City wzięło udział dwanaście nowych marek, które na stałe dołączyły do oferty
perfumerii Douglas. Sieć wyróżniła też trzy trendy, które warto poznać tej jesieni. Pierwszy z nich
to Clean Beauty oznaczający transparentne podejście producentów oferujących „czyste” produkty –
czyli takie, które nie zawierają kontrowersyjnych ani szkodliwych składników dla skóry, takich jak
silikony, oleje mineralne, parabeny lub siarczany, a jednocześnie dające niesamowite efekty. – Trend
dedykowany jest wszystkim, którzy dbają o swoje ciało, są aktywni fizycznie, zwracają uwagę nie
tylko na to co jedzą, ale również w odpowiedzialny i świadomy sposób dobierają kosmetyki –
wyjaśniła Monika Mantewka, główny ekspert ds. pielęgnacji w sieci Douglas. Marki, które idealnie
wpisują się w ten świeży trend to Biotulin, Bare Minerals, Kora Oragnics oraz Honest Beauty.
Drugim prezentowanym trendem był Medical & Derma. To połączenie pielęgnacji medycznej i
dermatologicznej, czyli alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej oraz marek aptecznych.

Kosmetyki w tym trendzie pozwalają uzyskać efekty zbliżone do tych osiąganych w gabinetach
medycyny estetycznej lub można stosować je w celu utrwalenia efektów klasycznych zabiegów.
Marką, która będzie reprezentować ten trend w Douglasie jest Dr Susanne von Schmiedeberg
DermaCosmetics.
Kolejnym trendem przybliżonym zaproszonym gościom podczas Douglas Beauty City był Beauty
Food. Wywodzi się on ze świadomości, że sama zbilansowana dieta często nie wystarcza, aby
dostarczyć skórze odpowiedniej ilości składników odżywczych, takich jak kwas hialuronowy, kolagen
czy koenzym Q10. Z inspiracji tym trendem powstała marka #innerbeauty (o której pisaliśmy już
tutaj).
Prezentacji najnowszych trendów towarzyszyły również premiery marek, które jesienią tego
roku zawitały do perfumerii Douglas. Wśród nich znalazły się pielęgnacyjne marki rodem z Korei:
ekskluzywna Haru Haru i luksusowa Shangpree, a także The Ordinary i Sampar. Nową
marką makijażową w Douglasie będzie natomiast Iconic London.
Oprócz jesiennych trendów podczas Douglas Beauty City można było zapoznać się także ze
świąteczną ofertą perfumerii, zaprezentowaną w specjalnej świątecznej strefie. Wśród
bożonarodzeniowych dekoracji prezentowane były kosmetyczne zestawy prezentowe.
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