
Juli = koopjesmaand bij Mickerline...
Tijdens de maand juli houdt Mickerline koopjesmaand.
Diverse aanbiedingen maken het voor u als klant interessant om tijdens de maand juli aankopen te verrichten.
Lees meer hierna over onze diverse aanbiedingen.

Tevens heeft de zomer zijn intrede gedaan en wensen we u nog wat uitleg te geven over huidbescherming tijdens de  
(hopelijk) zonovergoten zomermaanden.

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.

Koopjesmaand... Aanbiedingen
Zoals reeds gemeld lopen er tijdens de maand juli diverse 
koopjesaanbiedingen.

1° Bij alle aankopen vanaf 30€ schenkt Mickerline u 10% 
korting op het aankoopbedrag.  Daarenboven ontvangt u nog 
een gratis  flesje shampoo als geschenk  (geschenk geldig zo-
lang de voorraad strekt).  Een niet te missen korting dus !!

2°  Bij aankoop van één van onze kroeshaar styling DVD’s 
ontvangt u GRATIS een jeans handtasje voor kinderen  (jeans 
handtasje - geldig zolang de voorraad strekt).

3° Snuister tussen onze artikelen.  Sommige artikelen genieten 
momenteel van een promoprijs.

De donkere huid en de zon...
De donkere huid geniet van de zon.  Een klein beet-
je zon doet de huid al stralen en geeft ze een mooie  
bronzen teint.  De donkere huid zal minder vlug  
verbranden of rood uitslaan, maar het risico op  
huidaandoeningen is even groot als bij  
mensen met een blanke huid.  Inwrijven met 
een gepaste zonnecrème is dus aangeraden.

Teveel direct zonlicht kan gevaarlijk zijn, voor uzelf, maar 
ook voor uw kinderen.  Zonlicht bevat UV-stralen  die 
de oorzaak zijn van vele huidkankers.  Baby’s en jonge  
kinderen hebben een delicaat huidje en vormen dus de  
grootste risicogroep.  

Voor Baby’s en jonge kindjes is de 
beste bescherming nog steeds om ze lichte  
kleertjes aan te doen en de huid goed in te wrijven met een  
zonneproduct met een hoge factor (30SPF of hoger).  
De meeste zonneproducten voor kindjes bevatten een  
water-resistant factor waardoor de huid lichtpaars uitslaat.  
Vele ouders houden hier niet van, maar met een beetje 
zeep wrijft u dit erna er gewoon af.  Laat de kindjes maar 
eens paars uitslaan, ze zijn beschermd tegen de nadelige  
effecten van de zon en dat is wat telt !

Het type  zonnecrème hangt ook af van uw huidtype.   
Hierna vindt u een opsplitsing van de diverse  
huidtypes en de daarbij passende beschermingsfactor voor  
volwassenen:
- Licht bruine huid : SPF 15-20
- Donker bruine huid : SPF 8-15
- Zwarte huid : SPF 8

Probeer de middagzon te vermijden en blijf niet  
overdadig   lang in de zon.   Wrijf 
uw huid steeds opnieuw in na het  
zwemen.

Wrijf de huid na het zonnebaden steeds in met een rij-
kelijk hydraterende crème of lotion.  Aangezien na het  
zonnebaden de huid iets droger kan zijn, moet de  
vochtbalans terug op peil gebracht worden.  Hydrateren-
de crèmes die hiervoor kunnen zorgen zijn ondermeer :  
Palmer’s Shea Butter lotion, Africa’s Best Organics Cocoa & 
Sheabutter cream, enz...  

Speciale zonnecrèmes voor de donkere huid bestaan 
niet.  In de meeste supermarkten of speciaalzaken kan u   
zonneproducten aankopen van goede kwaliteit.
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