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De zon, warm weer, stoeien in het water... leuk voor ons, maar niet voor onze huid. Onze huid heeft heel wat te verduren tijdens de
warme zomermaanden. Via vorige nieuwsbrieven hebben wij u gewezen op het nut van goede hydraterende crèmes om de huid
soepel te houden. In deze nieuwsbrief willen we meer aandacht besteden aan “zeep”.
Wegens
groot
succes
blijft
onze
vorige
promo-actie
geldig.
Tijdens
de
zomermaanden kan u kennismaken met de Clear Touch Baby Line producten aan een voordelige prijs.
De producten van het merk Clear Touch, Baby Line worden 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 juni, juli en augustus 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.

Zeep...

Iedereen gebruikt dagelijks zeep om zich te wassen, maar
staan we er wel stil bij dat zeep ook eigenschappen dient te
hebben die aanleunen bij uw huid.
Zeep dient een reinigende, soms ook ontsmettende en
hydraterende werking te hebben. Maar voor sommige
huidtypes zijn deze 3 eigenschappen alleen niet voldoende.
Een probleemhuid met eczeem, acné, psoriasis, enz... verdient
extra aandacht, en niet alleen op gebied van lotions en crèmes.
Een aangepaste zeep kan wonderen doen.
We zijn er fier op dat we vanaf 15 juni een echte pure “Black
soap” kunnen voorstellen aan U. Hierna vindt u wat meer info
over Black soap, over de vervaardiging en de werking ervan.
Black soap, alias Anago Soap en Alata Soap zijn afkomstig uit
Ghana. Ose Dudu is een Nigeriaanse Black Soap. Wij hebben
de echte Alata Black soap uit Ghana gekozen omdat deze
geurloos is en de meest pure.
Alata Black soap is gemaakt van allemaal natuurlijke
producten, waaronder : geroosterde cocosnoot, plantain, olie
van cocosnoot, water en palmolie.
Alata Black soap wordt sinds jaren gebruikt door de zwarte
bevolking wegens zijn vele eigenschappen. Alata Black
soap helpt actief tegen : acne, vette huid, witte huidvlekken,
psoriasis, eczeem, mazelen, ringworm, droge hoofdhuid,
hoofdjeuk, ongewenste lichaamsgeur enz. De zeep is geurloos en kan gebruikt worden bij het reinigen van het gezicht,
lichaam en haren. Alata Black soap zorgt ervoor dat uw huid
soepel en zacht wordt.

Indien u nog nooit kennis gemaakt hebt met Alata Black Soap,
dan kan het uiterlijk van deze zeep u vreemd lijken. Alata Black
Soap is immers geen mooi uitziend stuk zeep. Het is een
natuurlijk product, met een kruimelig uitzicht. Echte Black
soap is bruin-beige van kleur, NIET zwart.
Waarom noemt het dan black soap ? Deze benaming is
ontstaan omdat de zeep in Afrika door zwarten werd gebruikt. Soap for the black, daarvan is de naam afkomstig.
Er zijn vele namaak black soaps op de markt die zwart zijn,
laat u niet beetnemen want dit zijn niet de echte pure
black soaps.
De zeep wordt gemaakt met geroosterde cocosnoot,
cococosnootolie, geroosterde plantainschil en water. Door
het roosten wordt de bruin-beige kleur verkregen. Deze
substantie wordt gekookt en nadien te drogen gelegd.
Daarna wordt ze in stukken verdeeld en wordt dit een Alata
Black Soap blok.
Zoals we al zeiden is de zeep kruimelig. U kan de zeep
met een beetje water oplossen en goed schudden.
Deze substantie kan u in een dispenser gieten zodat u de
Alata Black Soap ook vloeibaar kan gebruiken. Indien u ze
in blokvorm zou gebruiken is het nodig om ze na gebruik
op een droge, niet te warme plaats te bewaren.
Onze Alata Black Soap is verkrijgbaar in stukken van
140gr en kost 5,75€/stuk.
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Producten met staffelkorting
tijdens de maanden
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Staffelkortingen...

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

Amigo Fil Noir
C11034

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.

Amigo Hair Pins
C10117

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

Bigen powder
Hair dye natural black
C10330

Care Free Curl
Booster
C12581

Fair & White crème écl.
tube 50ml
C13283

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

Dr. Miracles
Braid Relief Spray
C13422

