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Trăim într-un ritm alert și stresant, alergând de la o întâlnire la alta în timp ce încercăm să 
păstrăm un echilibru în viața noastră de zi cu zi. Deconectarea și găsirea liniștii interioare 

sunt printre primele în lista de priorități când vine vorba de timpul prețios pe care îl avem de 
petrecut cu noi înșine.

De aceea, Douglas a creat Douglas Home Spa, o colecție de produse de îngrijire a corpului
cu care să îți creezi propriul moment de fericire și să te bucuri de propria ta zi de spa

la tine acasă.

Douglas Home Spa te ajută să îți descoperi propria ta cale spre bunăstare.
Aromele irezistibile, ingredientele exotice și texturile bogate promit o experiență spa

unică pentru corp, minte și suflet.

Lasă-te ghidat în universul Douglas Home Spa și descoperă-ți propria cale
spre bunăstare.

PRODUSE INSPIRATE DE
DESCOPERĂ DOUGLAS HOME SPA 

de ritualuri de frumusețe 
legendare



BUCURĂ-TE DE 

puterea mării
Gama Douglas Home Spa Seathalasso vine cu o 
mulțime de beneficii extraordinare și conferă 
remineralizare și o stare de vitalitate.

Produsele din gama Seathalasso promit o 
experiență revigorantă datorită celor două 
ingrediente principale - uleiul esențial de 
bergamotă și sarea de mare. 

Notele florale și lemnoase combină iasomia, liliacul 
și florile de portocal cu moscul alb și notele de 
cedru și te poartă într-o călătorie olfactivă până în 
adâncul mării.

Apă de toaletă,  
100 ml, 
145 lei

Tabletă de baie 
efervescentă, 24 g, 

9.5 lei

Gel de duș,  
300 ml, 
49 lei

Cremă de mâini ,  
75 ml, 
25 lei

Spumă de duș,  
50 ml, 
19 lei 

Spumă de duș,  
200 ml, 
39 lei

Cremă de mâini,  
30 ml, 
9.5 lei

Spray de corp,  
100 ml, 
73 lei

Loțiune de corp,  
300 ml, 
63 lei

Exfoliant pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Cremă pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Set cadou ,
87 lei
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CU

DE

Răsfață-te 
ritualuri antice

frumusețe

Gel de duș,  
300 ml, 
49 lei

Cremă de mâini,  
30 ml, 
9,5 lei

Cremă pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Spumă de duș,  
50 ml, 
19 lei

Spumă de duș,  
200 ml, 
39 lei

Loțiune de corp,  
300 ml, 
63 lei

Set cadou, 
87 lei

Exfoliant pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Experimentează sentimentul de îngrijire și 
purificare oferit de gama reconfortantă 
Douglas Home Spa Mystery of Hammam.

Răsfață-te cu ritualurile antice de frumusețe și 
înconjoară-te de aroma luxoasă și irezistibilă a 
trandafirului și uleiului de argan.

Produsele din gama The Mystery of Hammam te 
fac să te simți răsfățată, relaxată și curată – 
pentru o piele hrănită și o stare de calm.

Tabletă efervescentă de baie,  
24 g, 

9.5 lei
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Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda oferă 
pielii tale o experiență hrănitoare și 
regenerantă.

Aroma caldă și senzuală de portocală și ulei de 
migdale asigură momente de pace și echilibru 
interior.

Cu ajutorul gamei Harmony of Ayurveda îți poți 
oferi o pauză bine meritată de la viața stresantă de 
zi cu zi, printr-o experiență spa cu momente de 
pace și relaxare.

REÎNCARCĂ-ȚI 

ȘI

trupul
sufletul

Gel de duș,  
300 ml, 
49 lei

Cremă de mâini,  
75 ml, 
25 lei

Cremă de corp,  
300 ml, 
73 lei

Spumă de duș,  
50 ml, 
19 lei

Spumă de duș,  
200 ml, 
39 lei

Loțiune de corp,  
300 ml, 
63 lei

Set cadou, 
87 lei

Exfoliant pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Tabletă efervescentă de baie,  
24 g, 
9,5 g
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Pornește într-o călătorie de introspecție și 
revigorare pentru a-ți dezvălui adevărata 
strălucire cu ajutorul gamei energizante 
Douglas Home Spa Joy of Light. 

Lasă-ți aura să strălucească prin efectul 
stimulator al ingredientelor active, lămâie 
și floare de iasomie, și lasă-te purtata de 
aroma lor proaspătă și irezistibilă. 

Indiferent de anotimp, gama Home Spa Joy of 
Light aduce o rază de soare zilei tale.

LASĂ-ȚI 

SĂ

aura
strălucească

Gel de duș,  
300 ml, 
49 lei

Cremă de mâini,  
30 ml, 
9,5 lei

Exfoliant pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Spumă de duș,  
50 ml, 
19 lei

Spumă de duș,  
200 ml, 
39 lei

Spray de corp,  
100 ml, 
73 lei

Loțiune de corp,  
300 ml, 
63 lei

Set cadou, 
87 lei

Tabletă efervescentă de baie,  
24 g, 

9,5 lei
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REGĂSEȘTE-ȚI 
echilibrul interior
Douglas Home Spa Spirit of Asia reunește tot 
ceea ce este mai bun din secretele de frumusețe 
tradiționale japoneze și chinezești. 

Combinația de ingrediente active, coriandru 
și ceai verde, îi permite corpului tău să își 
recapete puterea și îți învăluie pielea într-o 
aromă citrică-florală calmantă. 

Gama The Spirit of Asia te ajută să îți regăsești 
pacea interioară printr-o experiență spa 
reechilibrantă și un moment de relaxare 
chiar la tine acasă.

Tabletă efervescentă pentru baie,  
24 g, 

9,5 lei

Spray de corp,  
100 ml, 
73 lei

Cremă de mâini,  
75 ml, 
25 lei

Cremă de mâini,  
30 ml, 
9,5 lei

Gel de duș,  
300 ml, 
49 lei

Spumă de duș,  
200 ml, 
39 lei

Exfoliant pentru corp,  
300 ml, 
73 lei

Loțiune de corp,  
300 ml, 
63 lei
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