
Dreadlocks...
We hadden u reeds aangekondigd dat we meer info zouden geven ivm dreadlocks.  In deze nieuwsbrief kan u hierna meer lezen 
over dreadlocks.  Tevens zou Mickerline graag een workshop-dagje organiseren voor de klanten.  Ook hierover vindt u hierna 
meer.

Onze 2 promokits blijven nog in de maand april geldig, wegens enorm succes.
Voor de kinderen : de promokit “Dark & Lovely Beautiful Beginnings”.  Tegen de prijs van 13€ kan u 3 producten van  
zeer goede kwaliteit uitproberen.  De promokit omvat een shampoo, oil moisturizer en detangler spray.  
Voor volwassenen bieden wij deze maand “de ultieme haar-herstel-kit” aan van Organic Root.  Deze omvat een Dry scalp relief oil, 
Fertilizing Serum en Hair Mayonaise.  De uitzonderlijke prijs van 20€ maakt het de moeite om deze producten uit te proberen.   
U vindt deze 2 kits bij onze aanbiedingen.
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€ !!

Tevens bieden wij u de kans om cadeaucheques aan te kopen bij Mickerline.  Hiermee kan u iemand de mogelijkheid geven om zelf 
de productjes te kiezen die hij/zij graag gebruikt.  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 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.

Dreadlocks...
Mini dreadlocks zijn een leuke kapseltip voor iedereen, maar 
vooral voor jongens.  Let wel : dreadlocks kunnen nooit ont-
ward worden - indien u geen dreadlocks meer wenst is er 
maar één oplossing : afscheren.
Dreadlocks leggen is niet moeilijk.  Het vereist enige kennis 
en een regelmatig onderhoud van de locks.  Dagelijks is er 
echter weinig werk aan, wat het dan ook een dankbaar kapsel 
maakt.

Wat heb je nodig ?
- een Afro kam met fijne tandjes (C10110 - 1 )
- beeswax (C13094, C10319)
- braid spray (C10237, C10060)

Hoe eraan beginnen?
Je bepaalt vooraf of je dunne of dikke dreadlocks wenst.
- Neem een plukje haar;
- smeer wat beeswax op het haarplukje;
- zet de afro kam met de tandjes onderaan tegen de  
haarwortel;
- draai de kam spiraalvormig naar boven - zo bekom je een 
lock.
- Doe dit over het ganse hoofd.

Hoe onderhouden ?
- Wanneer de locks klein zijn, elke 2 weken elk lockje terug aan-
draaien op dezelfde manier als hierboven beschreven.  Bij groei 
van de locks, verlengt ook de termijn voor het aandraaien.
- Elke dag : besprayen met braid spray
- Wassen : kan met gewone shampoo of met braid shampoo 
(C10234)

Workshops...
Mickerline zou graag enkele workshops organiseren indien 
hiervoor interesse zou zijn bij onze klanten.  Om vast te 
stellen welk type workshop u het meest zou interesseren, 
hebben we een enquête online geplaatst.  Afhankelijk van 
uw antwoorden, kunnen we starten met plannen maken 
om deze workshops te organiseren.  Mogen we daarom 
vragen om onze enquête online in te vullen. 

Kinderhaaraccessoires
Tot slot wensen we u nog een speciale actie aan te 
kondigen.   Nu hopelijk het lenteweer (na een valse start) 
eindelijk in het zicht komt, kriebelt het misschien bij ma-
ma’s om de haartjes van jullie dochters eens mooi te ma-
ken en daarbij de nodige accessoires te gebruiken.  Op 
verschillende kinderhaaraccessoires geldt er momenteel 
een speciale kortingsactie.  Neem zeker een kijkje bij de 
kinderaccessoires !

Indien u nood hebt aan advies bij het kiezen van geschikte 
producten in onze shop, aarzel niet en stuur ons zeker een 
email (info@mickerline.be). 
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