
In deze nieuwsbrief geven we u meer uitleg over shea butter en cocoa butter en hun werking.  

Deze maand plannen we een promo-actie voor zowel kinderen, als volwassenen.
De promo-actie voor kinderen omvat :  Just for me  shampoo, Just for me leave-in conditioner,  
Just for me detangler spray, Just for me oil moisturizing  
lotion,  Just for me cream conditioner.    De promo-actie voor volwassenen omvat :      Capirelax Le Shampoo 250ml,  
Capirelax Le Balsam 250ml, Capirelax La Pomade N 250ml.  De unieke promo-prijs per pakket omvat :  18€ !
Voor deze unieke prijs kan u kennismaken met deze producten.  Laat deze kans niet voorbijgaan.

Tevens vestigen wij er u de aandacht op, dat tijdens de maand september de “kiala voordeelactie” blijft  
doorlopen.  Indien u voor Kiala als verzenddienst opteert, dan betaalt u nu slechts 1.99€ verzendkosten ipv 3.99€ !!  

Net zoals de voorbije maanden zetten wij in september een aantal producten in staffelkorting.   
Meer info over de staffelkorting en de producten voor september vindt u op de volgende bladzijde van onze nieuwsbrief.
  
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.

Shea butter is afkomstig van de sheabutter - of  
Afrikaanse karitéboom (Butyrospermum parkii), dewelke  
oorspronkelijk afstamt uit Centraal Afrika.  
Hij behoort tot de natuurlijke vegetatie van 
een 300km brede strook die van Mali over  
Burkina Faso naar Ghana, Togo en Benin loopt.  Nergens  
anders ter wereld groeien sheabutterbomen.  Het is een tot 15m 
hoge boom met op pruimen gelijkende vruchten, waarvan de  
pitten tot 50% vet bevatten.

Het zijn deze pitten of noten die gebruikt worden voor 
shea butter.  De noten worden verzameld, geschild en  
gedroogd in een leemoven.  Daarna worden ze in een 
grote vijzel fijn gestampt.  De ontstane massa wordt  
verdund met heet water en opgeklopt.  De boter smelt, 
gaat drijven en kan dan afgeschept worden.  Bij het  
afkoelen ontstaat er een geelwitte massa met licht kruidige 
geur.  Dit is ongeraffineerde Shea butter.  Het eindproduct 
van een proces, wat vergelijkbaar is met het karnen van melk.   
 
Het bijzondere aan Shea butter is het hoog gehalte aan  
onverzeepbare delen.  Hierdoor is het een zeer werkzaam en 
goed te verdragen product.  Andere belangrijke werkstoffen 
zijn allantoin, vitamine E en vitamine A.  

De “boter” stimuleert genezings- 
processen, maakt  de   huid zacht  en soepel en  
beschermt tegen uitdrogen.   De vochtbindende werking 
maakt het in combinatie met andere oliën tot een excellente 
verzorging voor droge of oudere huiden.

Shea butter is effectief werkzaam bij eczeem, droge  
schilferende of geïrriteerde huid, littekens , zwangerschaps- 
striemen, kleine wondjes, reuma en pijnlijke spieren.

Cocoa butter, tevens genaamd cacao butter, is de  
beige gekleurde vetmassa van cacaozaden (cocoa beans).  
Deze vetmassa wordt gebruikt in chocolade, cosmetica, 
zonne-olie, zeep, lotions en crèmes.  

Cocoa butter wordt doorgaans omschreven als de ultieme  
manier om de huid te hydrateren.  Ze maakt een ruwe, 
schrale en droge huid terug zacht, soepel en geeft ze 
een natuurlijke glans. Cocoa butter wordt al eeuwenlang  
gebruikt omdat het één van de meest stabiele en 
hoogst geconcentreerde natuurlijke vetten is die vlug  
opgenomen worden door de huid. 

Cocoa butter is aanbevolen bij de behandeling van allerlei 
huidproblemen zoals psoriasis en eczeem.  Tevens is Cocoa 
butter actief tijdens de zwangerschap om zwangerschaps-
striemen te voorkomen, maar ook om ze nadien weg te 
werken.  De huid krijgt door een regelmatig gebruik z’n 
elasticiteit terug. 

De aangename geur van cocoa butter maakt dat de  
boter regelmatig gebruikt wordt voor aromatische  
massages.  De geur ervan is uiterst zacht en aangenaam en 
zou een stressverlagende invloed hebben en ondersteund 
alzo ons immuunsysteem.  

Wat zijn onze ervaringen ?
Beide “boters” zijn ideaal bij de behandeling van een  
droge huid.  Ze worden goed opgenomen door de huid en 
schenken de nodige soepelheid en elasticiteit.
Shea butter is neutraler qua geur voor wie niet houdt van 
de typische cocoa geur en geeft minder glans.
Cocoa butter heeft een aangename cacao geur, hydrateert 
zeer goed en geeft meer glans.  De combinatie van beide 
in één crème is ideaal.
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Staffelkortingen...
            wat is het ?
            hoe werkt het ?
            voor welke artikelen deze maanden ?

Een staffelkorting is een hoeveelheidskorting die je verkrijgt  
indien je meer dan één stuk aankoopt van een bepaald pro-
duct.   Hoe meer stuks je aankoopt, hoe meer korting je ver-
krijgt.

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  
hoeveel korting en voordeel u doet.  Voor sommige producten 
zal het dus zeer interessant worden om meerdere stuks aan te  
kopen.

Dus .... Kopen bij Mickerline is besparen !

Een greep uit de producten waarbij deze maand een  
staffelkorting gegeven wordt vindt u hiernaast :

Bezoek onze website : www.mickerline.be
Wenst u advies of info over onze producten, aarzel dan niet 
om uw vragen via email te stellen: info@mickerline.be

Producten met staffelkorting 
tijdens de maand 

september 

Fair & White lait écl. AHA 2  
C12256

Organic Root Dry 
Scalp Relief
C10555

Proline Perm Repair 
Cream leave-in treatment jar  

C11058

Kids Organics 
Shea butter shampoo
AB20246

Alata Black Soap 
ALBLACK

Motions no base
Relaxer mild 425g
C10505
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