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Huid- en haarverzorging van uw Afro adoptiekindje...

Een donker huidje en mooie kroeshaartjes... vele adoptieouders kiezen bewust voor een kindje met Afro roots.
Toch wordt
er
tijdens de adoptieprocedure weinig, of geen informatie gegeven over de toch wel
speciale verzorging die dit huidtype en deze haartjes vereisen.
Tijdens onze aanwezigheid op adoptiefeestjes
merken we dat de adoptieouders letterlijk met hun handen in het eigen haar zitten omtrent deze specifieke verzorging.
We kennen allemaal de typische probleempjes (voor de haartjes : moeilijk doorkambaar, knopen, droog en breekbaar ) - (voor
de huid : een droge, schrale en matte huid). In vele gevallen kennen ook de adoptieouders de gevolgen van deze typische
probleempjes : heuse huilbuien!
Net zoals wij destijds hebben kennisgemaakt met het aangepaste
verzorgingsgamma voor onze Haïtiaanse kindjes, proberen we ook zoveel mogelijk advies te geven over de verzorging.
In deze nieuwsbrief willen we voor aspirant-adoptieouders, die hun kindje nog moeten ophalen, of nog maar net thuis hebben, een
aantal producten voorstellen die ze zeker nodig hebben voor een goede basisverzorging. Meer over deze basisproducten vindt
u in onderstaande rubriek “Basisverzorging”. Indien u persoonlijk advies wenst over de verzorging, de producten en het gebruik
ervan, dan mag u ons altijd een email sturen (info@mickerline.be). Mickerline wil zich hierin van andere Afro shops onderscheiden,
bij ons kan u ALTIJD terecht voor advies, vragen enz... Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren!
Net zoals vorige maand zetten wij in maart een aantal producten in staffelkorting. De producten die deze maand in de kijker staan
kan u terugvinden op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. Tevens bieden wij u de kans om een gans jaar door cadeaucheques aan te kopen bij Mickerline. 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 met uw felicitaties, wensen of groeten 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.

BASISVERZORGING VOOR KIDS (vanaf 2 jaar) !
Voor de haartjes :
Kroeshaartjes zijn van nature uit : droog, breekbaar, krullend,
kroeselig...en ze geraken zéér gemakkelijk in de knoop. Bij
het kammen proberen ouders hopeloos de knopen te ontwarren, met alle gevolgen vandien (kam wordt een marteltuig zodat de haartjes niet meer gekamd mogen worden).
Kortom... het is voor de kids echt niet meer aangenaam.
Hoe kan je nu zo’n huilbuien voorkomen ?
We stellen u een voorbeeld van een basiskit voor kids voor.
Dit om u een idee te geven, uiteraard zijn er verscheidene producten op onze site die kwalitatief even goed zijn.
1. Gebruik een zachte voedende shampoo :
- Just for me shampoo
- Africa’s Best Kids Organics Shea butter Conditiong shampoo
- Soft & Beautiful Baby Shampoo
2. Gebruik een goede deep conditioner om na het wassen aan te brengen op de haartjes en een 5-tal minuten te
laten inwerken, daarna zonder problemen doorkammen en
uitspoelen :
- Dark & Lovely Beautiful Beginnings Cholesterol
- Africa’s Best Kids Organics Protein Enriched Conditioner

3. Na het afdrogen van de haartjes dien je de haartjes te
hydrateren met een oil moisturizer. Deze oil moisturizer
kan je ook dagelijks gebruiken op loshangende haartjes :
- Just for me oil moisturizer
- Dark & Lovely Oil moisturizing lotion
4. Voor dagelijkse ontwarring van loshangende haartjes :
- Just for me leave-in conditioner
- Just for me detangler spray
5. Voor dagelijkse hydratatie van ingevlochte haartjes :
- Just for me braid spray
- African Pride Braid sheen spray
Voor de huid :
Dagelijkse hydratatie is noodzakelijk. Crèmes of lotions op
basis van Cocoabutter en Shea butter hydrateren het best.
Tijdens de winterperiode is ‘s morgens en ‘s avonds insmeren absoluut aan te raden.
- Palmer’s Cocoa butter cream
- Palmer’s Shea Butter lotion
Deze basiskit kan aangevuld worden al naargelang de
specifieke probleempjes die uw kind kan hebben, vb: enorm
droge hoofdhuid. Deze basiskit is van toepassing voor
kindjes vanaf 2 jaar tot en met 11 jaar. Voor baby’s bestaat een
speciaal gamma. Kinderen vanaf 11 jaar mogen voor bepaalde haarproducten ook gebruik maken van het gamma voor
volwassen.
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Staffelkortingen...

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

Producten met staffelkorting
tijdens de maand maart
Pink oil moisturizing
gro complex
C10369

Een staffelkorting is een korting die gegeven wordt op
bepaalde producten.
Een staffelkorting is een korting die je verkrijgt indien je meer
dan één stuk aankoopt van een product. Hoe meer stuks je
aankoopt, hoe meer korting je kan verkrijgen.
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 de direct gelinkte korting. Voor sommige producten zal
het dus zeer interessant worden om meerdere stuks aan te
kopen.

Sta-sof-fro
Cocoabutter lotion
C11091

Kopen bij Mickerline is besparen !
Soft & Precious
Baby lotion
C12641

Een greep uit onze producten waarbij deze maand een
staffelkorting geldig is vindt u hiernaast :

Just for me ultra
gentle shampoo
C12931

Pink oil Moisturizing
Hairdress creme
C10370

Bezoek onze website : www.mickerline.be
Wenst u advies of info over onze producten, aarzel dan niet
om je vragen via email te stellen: info@mickerline.be
Crino junior shampoo
ultra cond.
C10024

