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Valentijn, het moment bij uitstek om je partner, je familie of jezelf eens extra
te verwennen...
Mickerline biedt u deze maand 2 zeer aantrekkelijke promokits aan.
Voor de kinderen : de promokit “Dark & Lovely Beautiful Beginnings”. Tegen de prijs van 13€ kan u 3 producten van
zeer goede kwaliteit uitproberen. De promokit omvat een shampoo, oil moisturizer en detangler spray.
Voor volwassenen bieden wij deze maand “de ultieme haar-herstel-kit” aan van Organic Root. Deze omvat een Dry scalp relief oil,
Fertilizing Serum en Hair Mayonaise. De uitzonderlijke prijs van 20€ maakt het de moeite om deze producten uit te proberen.
U vindt deze 2 kits bij onze aanbiedingen.
Tevens bieden wij u de kans om cadeaucheques aan te kopen bij Mickerline. Hiermee kan u iemand de mogelijkheid geven om zelf
de productjes 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.

Ethiopisch Kerstfeest...

Mickerline was ook dit jaar in januari te gast op het Ethiopisch
Kerstfeest van Finado.
We waren aangenaam verrast om kennis te maken met zoveel
(toekomstige) adoptieouders. Het is voor Mickerline steeds
leuk om onze webklanten ook in realiteit te leren kennen en
om toekomstige adoptieouders wat meer uitleg te kunnen
geven over de producten en hun werking. We vonden het
een zeer leuke namiddag en hopen volgend jaar weer van de
partij te mogen zijn.

Home party’s

De persoonlijke band die we tijdens het Ethiopisch Kerstfeest
creëren met onze klanten, willen we verder doortrekken naar
onze Home Party’s. Een Home Party biedt u als klant de kans
om de producten van naderbij te ontdekken, een volledige
uitleg over de werking en het gebruik te krijgen. U krijgt de
mogelijkheid om alle producten eens te ruiken en de inhoud
van de flesjes te bekijken. Een Home Party is een aangename
avond met vrienden waarop u ervaringen kan delen over de
producten, maar ook eens kan bijpraten over andere zaken.
Het is steeds een leuke avond voor iedereen. Wenst u ook een
party te organiseren ? Het enige wat u nodig hebt : een 8tal
vrienden of kenissen, een tafel om de producten te etaleren
en drankje voor de gasten. Mickerline zorgt voor de uitnodigingen, de producten, bestellijsten en administratie. Voor de
gastvrouw hangt er tevens een mooi cadeau aan vast, want
zij krijgt een mooi gastvrouw geschenk en een aantrekkelijke
korting op haar aankopen.
Bent u overtuigd ? Mail ons (info@mickerline.be), zodat we u
meer info kunnen bezorgen.

DVD’s

Onze haartooi DVD’s zijn reeds geruime tijd uitverkocht.
Het was een ongekend succes en we zijn er zeker van dat
diegene die de DVD kochten er heel blij mee zijn.
Momenteel proberen we met onze leverancier te
onderhandelen om een nieuwe reeks aan te kopen aan
gelijke interessante voorwaarden. Graag hadden we
geweten wie nog graag een DVD wenst te bestellen.
Indien u interesse hebt om nog een DVD te bestellen,
gelieve ons dan te mailen. Dit geeft ons idee hoeveel
DVD’s we nog moeten aankopen.

Dreads

Tot slot wensen we u nog een kapseltip mee te geven.
Vele jongens en meisjes wensen dreadlocks. Dreadlocks
zijn een leuke manier om de haren te stylen. Het vergt het
eerste jaar een intense handeling om ze te creëren, maar
ze zijn ooh zo leuk en onderhoudsvriendelijk. Gedaan met
kammen en wenen. Ideaal voor jongens die niet graag de
haren laten kammen.
Om dreadlocks te maken hebt u natuurlijk kroeshaar
nodig, beeswax, een goede kam en een braidspray.
Hebt u interesse om tijdens een workshop dreads te leren
maken ? Hou dan onze volgende nieuwsbrieven goed in
het oog...

