
Met de lente in aantocht...

...blijven onze promokits nog een maandje langer geldig.  Profiteer zeker van dit aanbod, want u bespaart er heus wat mee.
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.

In deze nieuwsbrief wensen we u ook een blik achter te schermen te gunnen.  We zullen een top 10 van onze meest verkochte 
producten online zetten en u tevens ook de reden waarom het net deze producten zijn die het meest aangekocht worden.

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.

Top 10..
In de verkoop van onze producten is er een heuse top 10 
van favoriete producten duidelijk opmerkbaar.  Waarom het 
net deze 10 producten zijn die het meest verkocht zijn.  We  
kunnen u met zekerheid zeggen dat deze producten het  
verdienen om in de top 10 te staan omwille van hun bewezen 
effecten en de goede kwaliteit !  Ook merken we dat mond 
aan mond reclame van gebruikers, er nieuwe klanten toe  
aanzet om ook deze producten te gebruiken.

Top 10 Huidproducten
1. Ultimate Organics Cocoa and Shea butter body cream
2. Ultimate Organics Cocoa and Shea butter body lotion
3. Palmer’s cocoa Body oil
4. Alata Black soap
5. Palmer’s cocoa butter cream
6. Palmer’s shea butter cream
7. Soft & Precious Baby lotion
8. Black opal Blemish control complexion bar
9. Palmer’s liquid soap
10.  Soft & Precious Baby oil 

De reden waarom de producten 
van Ultimate Organics bovenaan 
staan is een bewezen feit.  
Voor een extreem droge huid 
is dit een topper. 
 De cream en lotion hydrateren 
de droge huid en maken ze soepel.  
De bijkomende pluspunten van deze producten zijn dat ze 
een natuurlijk blijvende glans schenken aan de huid en een 
aangename geur nalaten.

Top 10 haarproducten
1. Kid’s Organics Protein Enriched conditioner
2. Dark & Lovely Beautiful Beginnings shampoo
3. Dark & Lovely 3N1 shampoo
4. Crino shampoo
5. Crino leave-in conditioner
6. Dark & Lovely Ouchless detangler spray
7. Organic Root Olive oil shampoo
8. Better Braids spray
9. Soft & Precious baby shampoo
10.  Baby Love oil moisturizer

Het is heel moeilijk om een top 10 van de haarproducten 
voor te stellen.  We verkopen meestal kinderproducten, 
daarom staan deze bovenaan in de lijst.  De meeste haar-
producten zijn vergelijkbaar van kwaliteit.

Aankomst van adoptiekindjes
Aangezien vele adoptieouders bij aankomst met hun 
nieuwe zoon of dochter niet direct weten welke produc-
ten ze kunnen of mogen gebruiken, zouden we graag 
onze diensten hierbij verlenen.  

U kan ons met al uw vragen steeds mailen op info@mic-
kerline.be.

Tevens zouden we graag  een welkomskorting schen-
ken aan nieuwe adoptieouders bij hun eerste bestelling.   
Indien u na aankomst uw aankomstkaartje per email naar 
ons doormailt, dan krijgt u per kerende een kortings-
code die u een korting schenkt van 5% op uw eerste  
bestelling.  Deze kortingscode is slechts éénmalig geldig 
en wordt uniek aan kersverse adoptieouders toegekend.
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