
Kerstmis 2006 is inmiddels achter de rug, Januari 2007 is heeft z’n intrede gedaan...
Langs deze weg wensen we iedereen een vreugdevol Nieuwjaar !!

We danken al onze klanten en bezoekers voor het veelvuldig bezoeken van onze webshop en voor de gedane aankopen. 
Het stelt ons tevreden dat we regelmatig feedback krijgen en dat er mensen zijn die info vragen over producten, hun gebruik, hun  
ingrediënten en dergelijke meer.   Het zijn deze contacten, hetzij per email, per fax of telefonisch die onze dienstverlening naar u 
een meerwaarde geven.  Er zijn zovele producten om uit te kiezen en niet elk product is even geschikt voor elk haar- of huidtype.  

Onze doelstelling voor 2007 is om deze vorm van dienstverlening nog meer uit te werken en om nog meer rechtstreeks 
contact met onze klanten te krijgen.  Indien u vragen hebt over een product,  het gebruik ervan, of gewoon even onze  
mening wenst kan u ons een mailtje sturen via info@mickerline.be of uw vraag stellen op de blogpagina van Mickerline.   
Wij garanderen u een antwoord binnen de 4 uur en hopen u hiermee nog meer van dienst te zijn.

Januari 2007 wil ook zeggen dat onze startersactie met een mooie korting van -10% teneinde gelopen is.  Maar vrees niet, iedere 
maand stelt Mickerline een aantal producten voor met een bijhorende korting.  Gedurende de maand januari worden de prijzen 
van een aantal relaxer kits verlaagd.  U kan op pagina 2 terugvinden welke kits een speciale verlaagde prijs zullen krijgen.  

In de nieuwsbrief van januari gaan we dit keer iets meer over de zwarte huid en de verzorging ervan vermelden.

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.

DONKERE HUID.... 
                         mooie huid !

U vraagt zich misschien af... waarom Mickerline nu een  
stukje schrijft over de donkere huid.  Wel, de reden is simpel.  
Er zijn mensen die door adoptie met de donkere huid en hun  
verzorging geconfronteerd worden.  Wijzelf zijn ook 
adoptieouders van 2 Haïtiaanse kindjes en hebben destijds 
ook één en ander moeten bijleren over de verzorging van onze  
kinderen hun huidjes.  Indien u zelf over een donkere huid  
beschikt zal het hiernavolgende reeds bekend in de oren 
klinken, maar toch hopen wij u nog enkele tips te mogen  
geven ivm de verzorging van uw huid.

Welke zijn de verschillen tussen een 
donkere en blanke huid ?
• De donkere huid is vetter, 
  steviger, gladder en rimpelloos
• De donkere huid heeft grotere 
  huidporiën en heeft meer 
  talgklieren

Donkere huiden komen voornamelijk voor in gebieden 
waar de zon heel prominent aanwezig is.  Grote huidporiën  
kunnen het zweet goed kwijt.  De dikke huid en de grote 
talgklierproductie zijn een natuurlijke bescherming tegen 
fel zonlicht.  Dankzij de talgklieren is de huid bij 90% van de  
donkere huid vettig.  Maar ver van de zon en in een koud  
klimaat kan de zwarte huid enorm  
uitdrogen.    Goed hydrateren en flink  
smeren biedt voor de meeste donkere huidtypes een  
oplossing.

Een vette huid vraagt een speciale verzorging.  Net  
zoals bij blanke mensen met een vet huidtype smeekt 
de zwarte huid af en toe om een scrub- of pee-
lingbeurt.  Een zachte peelingbeurt vermindert de  
talgproductie en zorgt ervoor dat de huid minder vet wordt.   
Af en toe een scrubbeurt gevolgd door een tal 
regulerende lotion is een  
weldaad bij een acne-gevoelige huid.
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Een donkere huid is van nature uit beter beschermd tegen  
zonlicht, alhoewel het een fabeltje is dat een donkere huid 
niet kan verbranden.  Elk huidtype, blank of zwart moet  
ingesmeerd worden ter voorkoming van zonnebrand, maar nog 
meer ter voorkoming van de nadelige effecten van de zon zoals  
huidkankers.  Een donkere huid vraagt van  
nature uit zon (met mate).  De huid wordt  
soepeler, zachter en ziet er gewoon gezonder uit.  

Indien u  graag make-up gebruikt op de zwarte huid  let 
u er best op dat u een foundation gebruikt op oliebasis.   
Aangezien de huidporiën groter zijn loopt een  
foundation op waterbasis in de poriën.  Een matte foundation 
werkt het best op de zwarte huid.  Een  poederfoundation 
maakt dat alle glans verdwijnt en geeft een porseleinachtig  
effect.  Vloeibare foundation zal de huid laten glimmen, 
maar geeft een uiterst natuurlijk resultaat.    Ook naar lipstick 
en blush kunnen we u aanraden enkel voor producten met 
een oliebasis te kiezen.  Deze zullen uw huid doen stralen.

Vele donkere huidtypes kiezen voor verlichtende  
producten om enevenheden  in de huid minder  
zichtbaar te maken en om de huidskleur een tint  
lichter te maken.  Toch willen we er op drukken dat deze  
producten niet echt gezond zijn voor de huid.  De meesten 
bevatten hydroquinone,  een schadelijke stof die de huid oplicht.   
Aangezien de keuze en verantwoordelijkheid bij u ligt voor 
het gebruik ervan, zijn ook deze producten verkruigbaar 
in onze shop.  Er zijn echter ook verlichtende producten  
zonder hydroquinone, zoals Bio Claire, die meer aan te  
raden zijn.  GEBRUIK OP EEN KINDERHUID IS VERBODEN !!! 

Een algemene tip : hydrateer de huid dagelijks (liefst 
‘s morgens bij het opstaan en ‘s avonds voor het slapen-
gaan).    Smeer kindjes ook telkens in na het zwemmen en het  
baden.  Kies een niet te vette, maar voedende huidcrème met 
een aangenaam geurtje dat u aanzet tot smeren.  Zorg ervoor 
dat uw huid steeds soepel aanvoelt. Indien de huid soepel  
aanvoelt en er gezond uitziet, hydrateert u voldoende en zorgt 
u prima voor uw huid.

Promotieartikelen tijdens de 
maand januari

Proline Super Curly Kit
C10551

ACTIEPRIJS :  
6.81€ ipv 7.49€

Capirelax 
Junior No-Lye relaxer
C10885

ACTIEPRIJS :  
7.62€ ipv 8.89€

Dark & Lovely 
Beautiful Beginnings

Relaxer fine hair
C10731

ACTIEPRIJS :  
5.59€ ipv 6.52€

Dark & Lovely 
Beautiful Beginnings
Relaxer normal hair
C12737

ACTIEPRIJS :  
5.59€ ipv 6.52€

Soft & Beautiful Botanicals
Texturizer kit Regular

C12097

ACTIEPRIJS :  
6.75€ ipv 7.76€

Africa’s Best - Kid’s Organics
Relaxer kit  Regular
C12936
ACTIEPRIJS :  
6.61€ ipv 7.62€
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