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Je ontvangt deze email van oona omdat je je ingeschreven hebt voor onze persberichten,
ofwel persoonlijk of via email.
Wordt deze mail niet goed weergegeven?

PERSBERICHT
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Niets dat je meteen zo in lentestemming brengt als een vaas vers geplukte, wilde bloemen in een
bonte mix van kleuren. Voor die goeie vibes hoef jij dit jaar niet meer te wachten op het eerste
lentezonnetje, want met The Wildflower Collection van ONLY YOU haal je een instant lentegevoel
in huis!
Ontdek snel de 5 nieuwe limited edition nagellakkleurtjes en 4 exclusieve limited edition makeuppalettes, en laat je meeslepen door hun vrolijke speelsheid!
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428 Petal Shower - deze 428 Petal Shower verspreidt een wondermooie laag iridescent
middelgrote glittertjes over de nagels. Draag hem over een nude nagellak voor een subtiele,
frivole toets, draag hem over een felle kleur voor nog meer peps, of laat je creativiteit de
vrije loop voor een multi kleurige nailartlook!

524 Lavender Dream - de kleur van lavendel anno 2019 is dé kleur bij uitstek voor
fashionistas, want deze 524 Lavender Dream komt recht van de modeweken jouw richting
uit! Een ultiem vrouwelijke kleur die het best tot zijn recht komt op...jawel, je nagels!

461 Soft Buttercup - lieflijk en tegelijkertijd een stoer statement, er zijn niet veel kleuren die
het kunnen maar deze 461 Soft Buttercup slaagt erin met glans, letterlijk én figuurlijk! Deze
extreem dekkende lichtgele tint geeft cachet aan je outfit en bezorgt je het gevoel van blote
voeten in een grasveld vol boterbloempjes. Hallo daar, lente! We hebben je gemist.

169 Peach Blossom - een vrolijke, peachy tint kon uiteraard niet ontbreken in deze
collectie. De 169 Peach Blossom is de perfecte mix tussen zacht-oranje en koraal, en
daardoor extra zomers! Laat je verrassen door de speelsheid van deze tint, en geef je over
aan die lentekriebels in je buik, ze zijn onvermijdelijk!

198 Strawberry Fields - de klassieke rode nagellak heruitgevonden, dat is deze opvallende
198 Strawberry Fields, geïnspireerd door velden vol overheerlijke, verse aardbeien. Zo zoet
dat je ervan zou blijven smullen, en dat is exact het effect dat deze nagellak ook heeft. Kan
jij eraan weerstaan?

Prijs: € 4,95 per stuk
Beschikbaar vanaf 4 maart 2019
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Primrose Palette - 9 hooggepigmenteerde oogschaduwtinten aangevuld met 2 handige
wenkbrauwpoeders, een blush én een highlighter - kortom alle ingrediënten voor een
verleidelijke look! Het enige wat dit palette nog handiger zou kunnen maken, is een
dubbelzijdige applicator en spiegel, maar je raadt het: deze zitten er ook bij!

Prijs: €13,95
Beschikbaar vanaf 1 april 2019

Sweet Violet Palette & Sunflower Palette - deze handige mini paletjes komen in 2
prachtige kleurfamilies: roze-paars voor het Sweet Violet Palette en goud-groen-bruin
voor het Sunflower Palette. Beiden bieden 4 hooggepigmenteerde tinten oogschaduw.

Prijs € 5,95
Beschikbaar vanaf 1 april 2019

Wild Daisy Palette - het Wild Daisy Palette bevat een mix van prachtige gouden tinten, in
combinatie met fris groen en statement rood. Dit alles aangevuld met enkele praktische
nude kleuren en diep gepigmenteerd bruin en zwart, zodat jij moeiteloos een full look
creëert. Compleet met dubbelzijdige applicator en een spiegel heb je alles in huis voor een
stralende lente én zomer!

Prijs: € 9,95
Beschikbaar vanaf 1 april 2019

Voor beeldmateriaal in hoge resolutie kan je terecht op de oona Collection Manager.

Voor meer informatie omtrent beeldmateriaal, samenwerkingen of interviews kan je steeds terecht
bij:

https://oona.createsend.com/t/ViewEmail/r/0319AD8F1F603BD02540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1

Pagina 4 van 5

Email Template - Typographic

31/01/19 14(36

Louise Hoffmann
louise@oona.be
+32 476 71 09 72

Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 496 59 54 26

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
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