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Kroeshaartooi DVD en haaraccessoires voor kinderen nu te koop bij Mickerline!
Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief heeft Mickerline er werk van gemaakt om tegemoet te komen aan de wensen van haar
klanten. Uit onze enquête bleek dat de voornaamste wensen een instructie dvd kroeshaartooi en haaraccessoires voor kinderen
waren. Meer informatie hierover kan u verder in de nieuwsbrief vinden.
Gedurende de maanden november en december kunnen wij u twee nieuwe promokits aanbieden. Voor de kleinsten bieden wij
onze Crino producten in een set aan : Crino junior shampoo, Crino leave-in conditioner en Crino junior lait rose coiffante. Deze
hoogwaardige producten kan u nu aankopen als set aan de promotieprijs van €18. Voor volwassenen bieden bieden wij de Fair &
White promokit aan. Deze omvat : Fair & White crème éclaircissant, Fair & White Lait écl. AHA2, Fair & White Black Soap. Deze promokit wordt aangeboden aan de prijs van €17. Profiteer van deze twee uitzonderlijke aanbiedingen!
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 www.mickerline.be.

DVD’s Kroeshaartooi

Met enige fierheid kondigen wij aan dat we vanaf november
een Instructie DVD kroeshaartooi kunnen aanbieden.
Waarom vinden wij de DVD zo goed ?
- In de DVD toont een professionele Amerikaanse Afro kapster
stap voor stap hoe je verschillende haarstijlen als niet-professional tot een goed einde kan brengen. Alles wordt goed uitgelegd, echt stap voor stap, heel traag en meermaals.
- Het is een combinatie DVD wat wil zeggen dat er maar liefst 4
verschillende haarstijlen worden voorgedaan. Er wordt
getoond hoe u cornrows, micro braids (zeer dunne vlechtjes),
kinky twists en weaves kan maken. Dit zijn 4 haarstijlen waar
u bij een Afro kapper in de stad tot honderden euro’s voor betaald en die u nu zelf thuis kan aanleren.
De DVD is engelstalig (zonder ondertiteling, maar zeer
duidelijk uitgelegd en in beeld voorgedaan). Ze zijn gemaakt
voor Zone 1. Het zou kunnen dat uw DVD-speler dit type niet
kan afspelen, maar de meeste DVD-spelers ondersteunen dit
wel of kunnen aangepast worden zodat ze het wel ondersteunen. Via de DVD-speler van uw PC vormt dit zeker geen probleem.
Mickerline kan u de DVD aanbieden aan de prijs van 29,95€.
Een uitzonderlijke prijs als u weet wat een bezoekje kost bij
een afro-kapper. Na 1x oefenen zal u niet hoeven langs te
gaan bij een Afro kapper en steekt u de honderden euro’s die
u daar uitgeeft terug in eigen portefeuille.
Opgelet! Mickerline heeft maar een beperkt aantal DVD’s aangekocht in de VS! De verkoop is geldig zolang de voorraad
strekt.

Haaraccessoires voor kids

Vanaf november bieden wij ook een ruim gamma haaraccessoires voor kinderen aan.
Frivole en kleurijke haarbanden, elastiekjes, ponios, klemmetjes enz... zijn een streling voor het oog. Maar dit is nog
niet alles, ook leuke kinderhalskettingen en armbandjes
vervoegen ons gamma. Neem dus zeker een kijkje en
snuister door ons ruim gama haaraccessoires
voor kinderen aan uiterst voordelige prijzen.
U kan deze terugvinden onder de folder Accessoires - Voor
kinderen.

Nacht van de caraïben

Wenst u Mickerline te ontmoeten? Dat kan.
Op zaterdag 24 november 2007 zijn wij aanwezig met
een productenstand op de 8e Nacht van de Caraïben. Dit
evenement wordt georganiseerd door de VZW Finado
(www.finado.be).
Het
beloofd
een
leuke
avond te worden met salsa, kompa, merengue, Reggae en een lekker Caraïbisch eetfestijn.
De opbrengsten van deze avond komen ten goede aan vele
projecten die Finado steunt in Haïti, Ethiopië en Vietnam.
Inschrijven kan via info@finado.be

