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Het is nu lente en de zomer is aantocht !

We hebben er allemaal naar uitgekeken en nu het zover is kunnen we mateloos genieten van deze eerste zonnige dagen. Het is een uitzonderlijk zachte winter geweest, maar toch verlangt onze huid weer naar die eerste zonnestralen.
De zon zorgt ervoor dat onze huid er gezond uitziet en straalt, maar toch is enige voorzichtigheid geboden. Meer daarover in
onderstaande rubriek.
Deze maand bieden wij u de kans om een nieuw productengamma te ontdekken aan een voordelige prijs. De
producten van het merk Clear Touch, Baby Line worden deze maand in een kit aangeboden. Deze kit bevat : een
conditionerende shampoo, een oil lotion, een scalp cream en een detangler spray. De prijs per kit bedraagt slechts
15€.
Net zoals vorige maand zetten wij in april en mei een aantal producten in staffelkorting.
De producten die deze maand in de kijker staan kan u terugvinden op de volgende pagina van deze
nieuwsbrief.
.
Wij wensen u veel leesplezier en danken u alvast voor het in Mickerline gestelde vertrouwen en hopen dat u regelmatig een
bezoekje brengt aan onze shop.

De donkere huid en de zon...

Zoals bovenaan reeds gezegd; de donkere huid geniet van de
zon. Een klein beetje zon doet de huid al stralen en geeft ze
een mooie bronzen teint. De donkere huid zal minder vlug
verbranden of rood uitslaan, maar het risico op huidaandoeningen is even groot als bij mensen met een blanke huid.
Inwrijven met een gepaste zonnecrème is dus aangeraden.
Teveel direct zonlicht kan gevaarlijk zijn, voor uzelf, maar ook
voor uw kinderen. Zonlicht bevat UV-stralen die de oorzaak
zijn van vele huidkankers. Baby’s en jonge kinderen hebben
een delicaat huidje en vormen dus de grootste risicogroep.
Voor
Baby’s
en
jonge
kindjes
is
de
beste bescherming nog steeds om ze lichte
kleertjes aan te doen en de huid goed in te wrijven met een
zonneproduct met een hoge factor (30SPF of hoger).
Het type zonnecrème hangt ook af van uw huidtype.
Hierna vindt u een opsplitsing van de diverse huidtypes en de
daarbij passende beschermingsfactor voor volwassenen:
- Licht bruine huid : SPF 15-20
- Donker bruine huid : SPF 8-15
- Zwarte huid : SPF 8
Probeer de middagzon te vermijden en blijf niet
overdadig lang in de zon. Wrijf uw huid steeds opnieuw in na het
zwemen.
Wrijf de huid na het zonnebaden steeds in met een rijkelijk
hydraterende crème of lotion. Aangezien na het zonnebaden
de huid iets droger kan zijn, moet de vochtbalans terug op peil
gebracht worden. Hydraterende crèmes die hiervoor kunnen
zorgen zijn ondermeer : Palmer’s Shea Butter lotion, Africa’s
Best Organics Cocoa & Sheabutter cream, enz...
Speciale zonnecrèmes voor de donkere huid bestaan
niet. In de meeste supermarkten of speciaalzaken kan u
zonneproducten aankopen van goede kwaliteit.

Kroeshaartjes, de zon en water...

Zon, zeewater of zwembadwater hebben een minder
goed effect op onze haren... ze drogen er namelijk enorm
van uit.
Hoe kan je de haren tijdens de zomerperiode toch “in
shape” houden ?
Aangeraden is nog steeds om ze dagelijks voldoende te
hydrateren met een oil moisturizer.
Daarbij raden wij u aan om tenminste 1 x per week een
voedende pomade te gebruiken. De pomade zorgt ervoor
dat de haren de nodige voeding krijgen waardoor ze er terug gezonder zullen uitzien.
Wat we daarbij nog aanraden is om tenminste 1 à 2 x per
maand een hot-oil treatment toe te passen. Een hot-oil
treatment is een intensieve voeding voor de haartjes. De
vochtbalans wordt hierdoor terug volledig op peil gebracht
en de haartjes zullen hun glans terug verkrijgen.
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Producten met staffelkorting
tijdens de maand maart

Staffelkortingen...

wat is het ?
hoe werkt het ?
voor welke artikelen deze maand ?

Crino Pomade coiffante
Junior 125ml
C12291

Een staffelkorting is een hoeveelheidskorting die je verkrijgt indien je meer dan één stuk aankoopt van een bepaald product.
Hoe meer stuks je aankoopt, hoe meer korting je verkrijgt.
Indien je bijvoorbeeld interesse hebt om product X aan te kopen, zal je onder de productinfo “Staffelkorting” zien staan. Je
kan dan het gewenste aantal stuks ingeven en ziet dan hoeveel korting en voordeel u doet. Voor sommige producten
zal het dus zeer interessant worden om meerdere stuks aan te
kopen.

Ultimate Organics
Cocoa butter &
shea butter cream
AB20261

Dus .... Kopen bij Mickerline is besparen !
Een greep uit de producten waarbij deze maand een
staffelkorting gegeven wordt vindt u hiernaast :

Capirelax la pomade N
100ml
C13076

Sta-sof-fro
Marula Hot oil
200ml
C13139

Pink oil Moisturizing
Hair lotion
C10362
Bezoek onze website : www.mickerline.be
Wenst u advies of info over onze producten, aarzel dan niet
om uw vragen via email te stellen: info@mickerline.be

Palmer’s Cocoabutter
lotion 250ml
C10477

