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Nieuwe producten in ons gamma...

Wij kunnen u met fierheid enkele nieuwe producten aanbieden van het merk IC Fantasia waar velen onder u misschien hopeloos op
gewacht hebben. Wie van u is er niet op zoek naar een product om pluzige haren tegen te gaan, de haren grondig te hydrateren
op een natuurlijke manier en haren stijl te maken zonder ontkruller ?
Meer hierover vindt u hierna.
Tevens bieden wij u de kans om cadeaucheques aan te kopen bij Mickerline. Hiermee kan u iemand de mogelijkheid geven om zelf
de producten te kiezen die hij/zij graag gebruikt. Indien u iemand graag wilt verwennen met een cadeaubon kan u een bon met
het gewenste bedrag aankopen via de link “cadeaubonnen”. De cadeaubon wordt per post toegestuurd naar de persoon in kwestie.
Een kleine tip, ook kersverse adoptieouders kan u zeer gelukkig maken met onze cadeaubonnen.
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.

IC Fantasia ...nieuwe producten

Deze maand bieden wij u 3 nieuwe producten aan.
Het betreft:
- IC Fantasia Frizz Serum
- IC Fantasia Hair straightener Serum
- IC Fantasia Olive Oil moisturizing Serum
IC Fantasia Frizz Serum
Dit product beschermt haren die
door vocht, hitte en
chemische producten
steeds pluizig aanvoelen. De ultra
lichte formule omvat de haren en
zorgt ervoor dat deze minder pluizig
worden. Helpt de haren ook in vorm
te blijven bij vochtig weer.
IC Fantasia Hair Straightener Serum
Hair straightener serum is een ideaal product om te gebruiken
bij het stylen met de stijltang. Het serum omvat de haren en
beschermt ze tegen hitte. Een mooi alternatief om de haren
stijl te maken als u niet wenst te ontkrullen.

IC Fantasia Olive Oil moisturizing Serum
Een natuurlijke formule die de haren hydrateert en een
mooie glans bezorgt. Zachte lichte formule die de haren
verzorgt en niet vettig aanvoelt.

Aangezien wij deze nieuwe producten in de kijker wensen
te plaatsen, kunnen wij deze aanbieden tegen een promoprijs van 9,50€/serum.
Zeker het proberen waard ! Weg met pluizige, doffe en
droge haren !
DVD’s
Er resten ons nog enkele kroeshaartooi DVD’s ! Leer nu
cornrows, kinky twists en weaves maken ! Alles wordt stap
voor stap aangeleerd op een zeer duidelijke manier.
Profiteer er van om ze nu nog aan te kopen. We voeren ze
dit jaar niet meer in. Zoals jullie weten wachten we steeds
op uitzonderlijke condities om ze aan te bieden. We hebben dezelfde DVD’s op andere websites te koop gezien
voor wel het dubbele van onze prijs !

