
Beste klanten,

De herfst heeft z’n intrede gedaan en dit betekent dat de Afro huid weer extra aandacht vraagt.  U leest er meer over in onze 
nieuwsbrief.

U heeft de laatste weken in de media al veel vernomen van verminderde koopkracht, economische crisis enz...  
Hoe Mickerline hierop inspeelt kan u in onze nieuwsbrief lezen. 

Tevens hebben we zeer goed nieuws.  Na enkele maanden geen voorraad van de Just For Me producten te hebben gehad, zijn we 
zeer blij dat onze leverancier ons gisteren heeft ingelicht dat ze vanaf dit weekend terug beschikbaar zijn.  U zal merken dat alle Just 
For Me producten vanaf nu terug online staan.  Tevens bieden wij u een interessante Just For Me promokit aan om de retour van 
deze zeer goede producten te vieren.  

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.

Herfst, Winter en een Afro Huid
Net zoals tijdens de zomermaanden, heeft de Afro huid  
het tijdens de wintermaanden ook erg te verduren.

Koude en wind zorgen er soms voor dat de huid na het  
insmeren ‘s morgens na enkele uren weer enorm droog zijn.  
Het is daarom zeker heel belangrijk om de huid ook ‘s avonds 
te verzorgen.  Wij raden aan om net voor het slapengaan de 
huid in te wrijven met een goede hydraterende crème of  
lotion.

Waarom net voor het slapengaan, kan u zich afvragen... Wel, 
net ‘s nachts verliest de huid enorm veel zweet en droogt ze 
nog meer uit.  Indien u de huid inwrijft, dan legt de lotion of 
crème een dun laagje op de huid en behoudt de huid z’n 
vochtbalans in evenwicht  De huid zal minder zweten en min-
der uitdrogen.

Tevens raden we u aan om bij het nemen van een bad of dou-
che een lichaams- of badolie te gebruiken.  Een lichaams- of 
badolie ligt een film op de huid waardoor ook het vocht beter 
in de huid blijft.

Een droge huid kan op termijn vele huidproblemen geven 
(eczeem, psoriasis...).  Voorkomen is beter dan genezen zegt 
men altijd.  Investeer daarom in goede producten die uw huid 
verzorgen.  

Onze promokit van Ultimate Organics producten blijft ook 
tijdens oktober en november om deze reden online staan 
(geldig zolang de voorraad strekt).  Het zijn zeer goede en  
verzorgende producten om uw huid te doen stralen, zeker  
tijdens koude en kille herfst- en winterdagen.  
De promokit bevat :
1x  Ultimate Organics Body Gloss oil
1x Ultimate Organics Cocoa & Shea Butter cream
1x Alata Black Soap

De normale prijs voor deze 3 producten bedraagt 20.30€.

Tijdens de maand oktober & november kan u 
de promokit  

aankopen voor de 
uitzonderlijke prijs van 15€

Verminderde koopkracht & crisis...
Spijtig genoeg ondervinden wij bij Mickerline hiervan ook 
de gevolgen.  Onze pakjesleverancier voor Nederland liet 
zomaar even z’n prijzen met 85% stijgen.  Het gevolg is dat 
we op zoek moesten naar een alternatieve verzenddienst, 
maar dat de kosten voor verzending naar Nederland vanuit 
België duur zijn geworden.

Hoe kunnen we onze Nederlandse klanten helpen om 
minder verzendkosten te betalen, gezien er geen ande-
re verzenddienst is aan een lager tarief ?  Dit zijn enkele  
mogelijkheden :

- Grotere hoeveelheid bestellen zodat u minder frequent 
hoeft te bestellen.  Een pakje met een gewicht tot 5kg, 
heeft dezelfde prijs als een pakje met een gewicht van  
2 kg (14.50€).  

- Bestellingen groeperen.  Indien u vrienden en/of kennis-
sen kent die ook via Mickerline bestellen, kan u wellicht  
afspreken om uw bestellingen te groeperen.  Het verzend-
tarief kan u dan verdelen over de groep en eigenlijk ge-
niet u dan van een extra voordelig tarief.  Stel dat u met 
een groepje van 3 personen een bestelling plaatst en u 
zit aan een gewicht van 5kg, dan kost dit u 14.50€.  Maar 
aangezien u met 3 personen de bestelling plaatst, komt 
dit per persoon op 4.80€...  Een heuse besparing dus én  
goedkoper dan het oude tarief via TNT !

- Indien u in de buurt van de Belgische grens woont, dan 
kan u wellicht voor een verzending via Kiala kiezen.  Een 
voorbeeld : woont u in Putte (NL), Eindhoven, Vlakenswaard 
en u kiest Kiala, dan betaalt u 3.99€ voor uw verzending.  U 
moet dan enkel over de grens gaan om het pakje op te 
halen in een Belgisch Kiala-punt. (www.kiala.be)

Wat proberen we nog te doen ?
- Onze staffelkortingen worden terug actief.  Bestel meer 
van één product en u krijgt een verminderde prijs.
- Tijdens de maanden oktober en november zetten we een 
Just for Me promokit online.  Een promokit betekent dat u 
een groep producten kan aankopen aan een verminderde 
prijs.  
- Tot eind december schenken we u 2% korting op al 
uw aankopen!!!
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Staffelkortingen...
            wat is het ?
            hoe werkt het ?
            voor welke artikelen deze maand ?

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 krijgt.

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.

Kopen bij Mickerline is besparen !

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

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

Producten met staffelkorting 
tijdens de maanden oktober & 

november 

Soft & Precious 
Baby Shampoo

C12637

Alata Black Soap
ALBLACK

Queen Helene 
Cocoabutter lotion

C10269

Johnsons Baby Lotion
C10627

Breakthru Moisturizing
shampoo

C13298

IC Fantasia
Straightening Serum
C13464
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