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Ja, u leest het goed. We zijn heel blij en fier te kunnen aankondigen dat we een nieuwe, doch beperkte, voorraad nieuwe
kroeshaartooi DVD’s hebben kunnen aankopen. Meer hierover kan u in de onderstaande rubriek lezen.
Onze promokit “Beautiful Beginnings was een heus succes.
Deze maand echter willen we de allerkleinsten eens in de watten leggen met een
promokit speciaal geschikt voor hun leeftijd.
Tijdens de maand mei bieden we een promokit aan voor kindjes van 0 tot 2 à 2.5jaar
van Baby Love.
Het gamma Baby Love zijn zachte producten die u voor de allerkleinsten
kan gebruiken.
Onze promokit omvat : Baby Lobe Detangling Moisturizer, Baby Love Moisturizing Lotion, Baby Love Moisturizing cream.
De prijs van deze promokit bedraagt : 15€! - artikelcode : BABYPROMO

Momenteel hebben wij nog een bijkomende actie. Indien u, als Belgische klant, voor verzending via Kiala
opteert, kan u genieten van verminderde verzendkosten. Momenteel verzenden wij tot 31/05/2008 alle Kiala
pakjes aan slechts 1,99€ !!
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.

DVD’s...

Mickerline heeft een beperkte voorraad nieuwe instructie
DVD’s voor kroeshaartooi aangekocht.
In tegenstelling tot de ene DVD die we in 2007 konden
aanbieden, kunnen we nu maar liefst 7 verschillende DVD’s
aan u voorstellen. Voor ieder wat wils dus.
Deze DVD’s zijn erkend als de beste instructie DVD’s op de
markt. Ze tonen keer op keer en echt stap voor stap hoe u
tewerk dient te gaan om een bepaalde haarstijl te verkrijgen.
Of nu een beginnend of ervaren vlechter bent, u zal er veel
mee bijleren. Niet alleen de haarstijl op zich leert u, maar
ook hoe u het best de handen en de vingers positioneert om
het best te vlechten wordt tot in detail uitgelegd. Sommige
DVD’s geven ook nog enkele tips ivm haarverzorging voor een
bepaalde haarstijl. De DVD’s zijn engelstalig.
Even een overzichtje :
“Four Hairstyles in one” is een vernieuwde versie van de DVD
van 2007. De DVD toont hoe u kinky twists, cornrows, weaves
en micro braids kan maken. U leert dus 4 haarstijlen via deze
DVD
“Cornrow compilation” is een DVD voor mensen die graag
cornrows leren maken op verschillende manieren. Er worden
3 manieren uitgelegd en voorgedaan.
“Extensions” is een gloednieuwe DVD die nog maar net verkrijgbaar is. De DVD toont hoe u extensions legt en hoe u
meer volume en lengte kan verkrijgen.

“Micro Braids” is een DVD waarin u uitgelegd krijgt hoe u
micro braids kan maken en dit op 2 manieren.
“Kinky Twist” is een leuke instructie DVD voor het maken
van Kinky Twists, een erg populaire haarstijl voor meisjes.
“Cornrows” is een DVD voor iedereen die graag het
Cornrows leggen onder de knie wenst te krijgen.
Cornrows is een leuke haarstijl voor zowel meisjes als
jongens.
“Weaves” is een DVD voor diegenen die een ietsje meer
wensen uit te proberen. Weaves zijn heel leuk, maar
vergen wat oefening. Deze DVD toont u hoe u op een
aantal manieren weaves kan aanbrengen in natuurlijk
haar.
Neem dus zeker een kijkje op onze website onder de
rubriek DVD.
De voorwaarden zijn uiterst voordelig,
onze concurrentie verkoopt deze DVD’s voor quasi het
dubbele van de prijs!
Mis deze kans en de
voordeelaanbieding niet. Aangezien er een uiterst
beperkte voorraad
is, is
de aanbieding
slechts
geldig
zolang
de
voorraad strekt.

