Nieuwsbrief
september 2008

De zomer is bijna voorbij. We hopen dat u genoten heeft van een deugddoende vakantie, hopelijk gevuld met de warmte van de
zon.
In deze nieuwsbrief schenken we u een blik op welke producten onze toppers qua verkoop zijn en welk de achterliggende reden
is van hun succes.
Aan de hand van onze topproducten heeft Mickerline ook een nieuwe promo-actie gelanceerd waarmee u deze toppers kan
uitproberen aan een zéér voordelig tarief.
Meer hierover kan u hieronder lezen.
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.

Onze toppers

Een overzicht van onze topproducten opmaken is niet
moeilijk voor Mickerline. Er zijn enkele producten die door
onze klanten zeer frequent aangekocht worden omwille van
hun bewezen goede werking.
Huidproducten :
1. Ultimate Organics Cocoa & Shea butter cream
2. Alata Black Soap
3. Ultimate Organics Cocoa & Shea butter lotion
4. Ultimate Organics body gloss oil
5. Palmers Cocoabutter lotion
6. Palmers Cocoabutter cream
7. Soft & Precious baby lotion
8. Queen Hélène body lotion
Waarom behoren deze huidproducten tot onze toppers ? De
reden is eenvoudig. De Ultimate Organics producten zijn
uiterst hydraterend en zorgen ervoor dat zelfs de meest
extreem droge huid er terug gezond en soepel uitziet en u
het verschil ook zeer duidelijk aanvoelt. Ze schenken de huid
souplesse, zachtheid, een fijne glans en een heerlijke geur.
Palmers producten zijn zeer geschikt voor een normale tot
droge huid. De huid wordt zacht, soepel en geurt heerlijk.
Voor de allerkleinsten zijn de Soft & Precious zeer zacht
hydraterend.
Haarproducten:
1. Dark & Lovely productlijn
2. Just for me productlijn
3. Clear Touch productlijn
4. Organic Root productlijn
5. Better Braids productlijn
Het is iets moeilijker om de haarproducten onder te verdelen in topproducten aangezien ze allen een andere werking
hebben. Bv shampoo tov oil moisturizer enz... We merken dat
de producten van Dark & Lovely heel goed scoren omdat ze
heel zacht zijn en effectief bij het ontwarren en hydrateren.

De klanten die meer gefocust zijn op natuurlijke
ingrediënten kiezen veelvuldig voor de Organic Root en
IC Fantasia producten. Deze zijn zeer zacht in gebruik en
gebaseerd op natuurlijke oliën en ingrediënten.
Aangezien wij deze maand onze topproducten in de
kijker willen zetten en ze aan u willen aanbieden aan een
uitzonderlijk promotarief, hebben we gekozen om enkele
Huidproducten in promokit aan te bieden.
De promokit van september 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 september kan u
de promokit
aankopen voor de
uitzonderlijke prijs van 15€ !!
Een niet te versmaden korting, waarmee u maar liefst 5,30€
uitspaart !
Profiteer dus zeker deze maand van onze promokit
dewelke geldig is zolang de voorraad strekt.

