
Valentijn, de kans om uw geliefden te verrassen met enkele leuke 
cosmeticaproducten van Mickerline...

Ook bij Mickerline wordt Valentijn gevierd.  Deze maand bieden wij staffelkortingen aan op verschillende producten.   
Meer info over onze staffelkortingen kan u terugvinden op pagina 2 van onze nieuwsbrief.  Enkele leuke hebbedingetjes worden 
goedkoper indien u ze met meerdere stuks aankoopt.  U ziet het Mickerline verwent u het ganse jaar door met uitzonderlijke  
kortingen.

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.  

In de nieuwsbrief van februari geven we dit keer een kapseltip.   

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.

CORNROWS ... 
                         niet zo moeilijk als het lijkt !

Cornrows zijn een Afrikaanse haarstijl waarbij vlechten  
rechtstreeks op de hoofdhuid gemaakt worden en  
waarbij de scheidingen in het haar duidelijk zichtbaar zijn.  
 
Met Cornrows kan u in verschillende patronen vlechten zodat 
u telkens weer opnieuw een ander kapsel verkrijgt.

Wat hebt u nodig om Cornrows te maken ?
•  Een puntkam om mooie scheidingen te maken 
• Een olielotion om de haren soepel te maken en eventueel  
   een haargel om de uiteinden te  verstevigen
•  Vele klemmen die de haren vasthouden terwijl u één vlecht  
   maakt
•  Een rustige plaats waar u de persoon tussen de knieën kan  
   plaatsen, dit vlecht gemakkelijker
•  Eventuele haaraccessoires zoals parels of elastiekjes

De stappen om mooie cornrows te maken : 
Zie tekeningen hieronder.

1.  Plan vooraf welk patroon u wilt vlechten, teken dit  
desnoods uit op papier zodat u dit ten allen tijde kan  
volgen.

2.  Verdeel de haren in partjes.  Begin met 4 grote  
verdelingen en verdeel vandaar de haren verder in het ge-
wenste patroon.

3.    Neem een partje haar vanaf het punt waar u met de 
cornrow wenst te starten.  Vlecht 2 gewone vlechtstukjes.

4.   Neem daarna van het onderliggende haar een plukje 
haar en voeg dit toe aan het buitenste links vlechtstuk-
je.  Vlecht daarna 1 stukje verder.  Neem daarna terug 
een plukje haar en voeg dit weerom aan het buitenste 
links vlechtstukje.  Ga zo door tot aan het einde van de  
vlechten.  Vlecht zo alle cornrows tot u het gewenste  
patroon bekomt.  U kan vlechtpatronen vinden op  
www.learnCornrows.com.

5.  Nadat u het gewenste kapsel hebt bekomen is het van 
belang om de cornrows dagelijks te hydrateren met een 
braid spray.  Dit houdt de haren soepel, maar voedt tevens 
ook de hoofdhuid.
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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 kan verkrijgen.

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 info over producten, aarzel dan niet om je vragen te 
stellen via email : info@mickerline.be

Producten met staffelkorting 
tijdens de maand februari 

Proline Super Curly Kit
C10551

Fair & White Gel crème
écl. tube 30ml
C13282

Dark & Lovely 
Beautiful Beginnings

Relaxer fine hair
C10731

Fair & White Lait écl.
Aloe Vera 500ml
C13330

Dax Kocatah black 400g
C11023

Capirelax la pomade R
Green
C12746
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