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Efterårs
deluxe
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Efterårs deluxe

Med efteråret følger et rart og trygt behov for at gå i hygge-mood med tykke tæpper og
masser af dejlig varm te. Og, når de flotte løvtræer skifter til de smukkeste orange og gule farver,
så føles det som det helt rigtige. Men hvad nu hvis vi kunne kombinere vores skønne
hygge-dage med storslået aften-extravaganza og muligheden for at iføre os
turban designs og farver så fine og fabelagtige, at man kunne danse hele natten?
Vi håber stemningen i kataloget her vil give dig lysten og ideerne til lige netop dette.
De eksklusive og elegante nye Boho Spirit-turbaner, i smukke farver og detaljerede designs,
er placeret i stemningsfyldte deluxe omgivelser, som tilføjer den perfekte stemning til
kollektionen. Brug Boho-modellerne til at tilføre lidt ekstra smukhed til dit hverdagsoutfit og
vær den kvinde, der laver en turban statement for ingen andre, end sig selv.
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Christine byder på et skønt udvalg af tørklæder og turbaner i de bløde og komfortable
materialer, som vi alle elsker at have på. De flotte farver og prints i bambusserien er både lyse,
klassiske og elegante alt efter hvilket sæt tøj du vælger at bruge dem til. Hold et godt øje med
den nye Supima model, Sena, på side 22. Den har de fineste detaljer og tilfører volumen lige
hvor du har behov for den – helt bestemt en must-have til efteråret.
Er du til ’grab & go’ modeller, så er Viva kollektionen lige noget for dig. De flotte farver og
materialer i efterårskollektionen gør modellerne til den helt rigtige slags klassisk – alle med et
smart og moderne twist. Du finder helt sikkert en Viva-favorit denne sæson.
At vælge din hovedbeklædning for første gang kan være overvældende – “hvad har jeg brug for,
hvordan ser jeg ud, og hvilken følelse giver det mig at få en turban på?”
Hovedbeklædning findes i mange forskellige modeller og farver og dit valg skal altid matche din
personlige stil og den du er i hjertet. Med dette vil du finde modet til at møde din nye
hverdag - med en smuk og feminin, turbansilhuet.
  
Kære Christine-ven, et varmt velkommen til vores univers af smukke og unikke
hovedbeklædninger. Vi håber at inspirere dig til at prøve nye modeller, stylinger og
farver og til at gøre dit nye look til din helt egen form for vidunderlig.

Forside: 3032-0838 Scarlett - Boho Turban Set
1 - 1532-0796 Belisa Turban w. Ribbons - Printed
02

For flere detaljer - se side 62, 67
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Christine Headwear er et feminint headwear
brand med hovedbeklædning i dansk-designet
særklasse. Kollektionerne byder på komfortable
hovedbeklædninger, med smukke detaljer,
i unikke metervarer og moderne designs.
De naturlige Oeko-Tex og CE certificerede
kvaliteter, der bruges til at forme Christine
kollektionerne, er nøje udvalgte for at give en
både komfortabel, funktionel og fashionabel
oplevelse under et hårtabsforløb. De flotte
modeller er alle særligt konstrueret for at
sikre fylde til et hoved uden hår samt sikre en
behagelig pasform, som giver en smuk
og yndefuld silhuet.
Et sofistikeret og æstetisk brand med god stil
og brugbare modeller, som er lavet med
kærlighed og omtanke til dig med hårtab,
hvor kun det bedste er godt nok.
#forthebeautifulyou

1 - 2000-0795 Yoga Turban - Printed

4

For flere detaljer - se side 62
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CHRISTINE HEADWEAR
bambus kollektion
De fantastiske bambus-viskose produkter
fra Christine Headwear er lavet i den unikke
og funktionelle Caretech® Bamboo kvalitet.
Bambus-viskose stoffet har mange
gode egenskaber og denne bløde
og komfortable kvalitet, former faktisk
den største del af Christine Headwears
produktsortiment.
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Caretech® Bamboo er særdeles blød,
silkeagtig og luksuriøs at røre ved.
Kvaliteten er åndbar og
termo-regulerende så du forbliver
komfortabel og har det behageligt
både sommer og vinter. Stoffet er mere
fugtabsorberende end bomuld og fjerner
og frigiver hurtigt fugt fra huden.
Samtidig er de miljøvenlige Caretech® Bamboo
produkter både Oeko-Tex cg CE certificerede
og særdeles velegnede
til brug mod sensitiv hud.

1 - 1008-0795 Lotus Turban - Printed

For flere detaljer - se side 62

2 - 1419-0795 Beatrice Turban w. Ribbons / 3 - 1418-0795 Shakti Turban - Printed
4 - 1529-0795 Amia Turban - Printed

For flere detaljer - se side 62- 63
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1 - 1532-0794 Belisa Turban w. Ribbons - Printed / 2 - 2000-0794 Yoga Turban - Printed
3 - 1418-0794 Shakti Turban - Printed / 4 - 1419-0794 Beatrice Turban w. Ribbons

For flere detaljer - se side 62- 63
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1 - 1008-0796 Lotus Turban - Printed / 2 - 2000-0796 Yoga Turban - Printed
3 - 1419-0796 Beatrice Turban w. Ribbons / 4 - 1331-0796 Shanti Turban w. Print
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For flere detaljer - se side 62- 63
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1 - 1331-0793 Shanti Turban w. Print / 2 - 1418-0793 Shakti Turban - Printed
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For flere detaljer - se side 63
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1 - 2000-0793 Yoga Turban - Printed / 2 - 1008-0793 Lotus Turban - Printed
3 - 1529-0793 Amia Turban - Printed
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For flere detaljer - se side 62- 63
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1 - 1461-0805 Shanti Turban - Mixed Colours / 2 - 1366-0384 Tula Turban
3 - 1507-0829 Shakti Turban
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For flere detaljer - se side 63
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1 - 2000-0792 Yoga Turban - Printed / 2 - 1008-0792 Lotus Turban - Printed
3 - 1418-0792 Shakti Turban - Printed / 4 - 1529-0792 Amia Turban - Printed

For flere detaljer - se side 62- 63
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1 - 1508-0804 Nava Turban / 2 - 1533-0827 Aurelia Hat
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For flere detaljer - se side 64
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CHRISTINE HEADWEAR
supima bomuld

Caretech® Supima bomuld er en luksuriøs
bomuldskvalitet fra Christine Headwear.
Supima, som er en af verdens fineste
bomuldkvaliteter, er både mere slidstærk end
almindelig bomuld og blødere at føle på. Med
en Supima-turban får du et særdeles holdbart
og komfortabelt premium-produkt med en flot
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4

silkelignende overflade og funktionelle egenskaber.
En perfekt kvalitet til hovedbeklædning, der skal i
berøring med sensitiv hud og hovedbund.

1 - 1490-0774 Nomi Turban / 2 - 1521-0656 Sena Turban
3 - 1438-0655 Mila Turban / 4 - 1484-0657 Zuri Turban
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For flere detaljer - se side 64
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3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
CHRISTINE HEADWEAR
body balance line
– en innovativ headwear linje
med unik teknologi

De aktive 37.5 ® partikler sikrer
ultimativ komfort

37.5 ® teknologi hjælper med at
varme dig op, når det er koldt og
køler dig ned, når du har det varmt

37.5 ® teknologi hjælper kroppen
med at opretholde et komfortabelt
mikroklima med en relativ
luftfugtighed på 37,5%

37.5 ® teknologi fjerner sved i
dampstadiet før flydende sved
dannes

37.5 ® aktive partikler er afledt
fra naturen

1 - 1293-0318 B.B. Becca Turban / 2 - 1291-0383 B.B. Beatrice Turban w. Ribbons
24

For flere detaljer - se side 65

Se side 71 for yderligere information omkring 37.5 ®
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Viva Headwear er en moderne
designlinje for kvinder med hårtab.
Et gennemtænkt design i
lette og komfortable materialer,
der giver kvinder den perfekte headwear
beskyttelse og fitting.
Med sit lette og klassiske udtryk
vil dette ‘value for money’ Viva design
være et sikkert valg til din
hverdagsgarderobe og i sin enkelthed
passe til enhver aktivitet og livsstil.

#imwearingviva

1 - 1528-0822 Luna · V Turban
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For flere detaljer - se side 65
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1 - 1527-0821 Luna · V Turban / 2 - 1537-0810 Zoya · V Turban
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For flere detaljer - se side 65- 66

29

2

1

1 - 1534-0808 Emmy · V Turban - Printed / 2 - 1537-0834 Zoya · V Turban
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For flere detaljer - se side 65- 66
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1 - 1470-0673 Nelly · V Turban / 2 - 1536-0835 Lea · V Turban - Printed
3 - 1377-0575 Ebba · V Knitted Hat / 4 - 1376-0573 Mille · V Knitted Hat
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For flere detaljer - se side 67
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FIND DIN YNDLINGS
ANNA · V TUBE STYLING
Find flere spændende
tube stylings på House of Christine
YouTube kanalen
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Anna
styling
inspiration
1 - 1356-0556 Laura · V Turban
2 - 1355-0553 Anna · V Tube / 3 - 1355-0555 Anna · V Tube

34

For flere detaljer - se side 66
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Det magiske Boho Spirit univers består af en smuk
og intens palette af stærkt og farverigt headwear.
De unikke modeller er designet til den
moderne skandinaviske boheme kvinde,
så hun har mulighed for at forme og fuldende sin
egen frigjorte, personlige stil.
Fra solrige enkle farver til varme og skønne
blomster prints - dette inspirerende headwear
univers er skabt, så du kan føle dig elegant
og fabelagtig uanset vejret. Vi er vilde med prints,
vi elsker ganske enkelt alle farver under solen og
mener, at det smukke Boho headwear
altid bør give dig følelsen af velvære,
frihed og vigtigst af alt give dig selvtillid til at
være præcis den du er, trods et hårtab.
Uanset om dit hår eller din paryk er lang
og krøllet, kort og smart, eller du er
smuk og skaldet, så har vi Boho headwear,
der passer dig og din livsstil.

2 i 1

“Make it your own kind of wonderful”

turban &
pandebånd

1 - 3032-0837 Scarlett - Boho Turban Set
For flere detaljer - se side 67
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MIX & MATCH
turban &
pandebånd

1 - Mix af 3015-0615 & 3035-0839 Sapphire - Boho Turban Set & Scarlett - Boho Headband
2 - 3026-0801 Sapphire - Boho Turban - Printed
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For flere detaljer - se side 67, 69
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2 i 1

turban &
pandebånd

1

2 LOOKS

MIX & MATCH
turban &
bindebånd

1 - 3032-0843 Scarlett - Boho Turban Set
2 - Mix af 3026-0830 & 3033-0841 Sapphire - Boho Turban - Printed & Sapphire - Boho Ribbon
3 - 3026-0830 Sapphire - Boho Turban - Printed
40

For flere detaljer - se side 67, 69
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MIX & MATCH
turban &
pandebånd

42

1 - Mix af 3015-0614 & 3035-0840 Sapphire - Boho Turban Set & Scarlett - Boho Headband
2 - 3026-0802 Sapphire - Boho Turban - Printed

For flere detaljer - se side 67, 69
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3 i 1

turban,
bindebånd &
st yling ring

3036-0828 Sienna - Boho Turban Set - Printed
44

For flere detaljer - se side 67
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1 - 3028-0825 Pandora - Boho Cap / 2 - 3038-0811 Ruby Skye - Boho Hat
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For flere detaljer - se side 68
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turban &
pandebånd

1 - 3040-0833 Amber - Boho Turban Set - Printed / 2 - 3040-0831 Amber - Boho Turban Set - Printed
3 - 3040-0832 Amber - Boho Turban Set - Printed
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For flere detaljer - se side 68
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2 i 1

turban &
pandebånd

3

2 i 1

turban &
pandebånd

2 i 1

turban &
bindebånd

1 - 3031-0745 Scarlett - Boho Turban Set - Printed / 2 - 3015-0615 Sapphire - Boho Turban Set
3 - 3001-0579 Sapphire - Boho Turban Set / 4 - 3025-0684 Scarlett - Boho Turban Set
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For flere detaljer - se side 68- 69
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CHRISTINE HEADWEAR

1

undertøjskollektion
CHRISTINE HEADWEAR

Komfort i tøj, undertøj især, er ofte dikteret af

accessory linje

vores kropstemperatur. Det kan dog være svært

Find de små men vigtige nødvendigheder i
Christine Headwears kollektion af tilbehør.
En serie af omhyggelig konstruerede
parykunderhuer, toppe, nathuer osv. – alle lavet i
bløde, komfortable og intelligente materialer
for dit velbefindende.
I kollektionen finder du, blandt andet, den smarte
og unikke Soft Lift Hat, der giver det bagerste

at bevare en kropsbalance på 37,5°C, når kroppen
gennemgår forandringer i forbindelse med en operation,
behandling for kritisk sygdom eller når man er ramt af
Alopecia. Hede-stigningerne og de kolde gys,
der ofte er forbundet med dette, kan medføre megen
ubehag. Men denne unikke serie af toppe kan afhjælpe
disse udfordringer. 37.5 ® teknologien, der er brugt til at lave
materialet, hjælper med at bevare og regulere til den
optimale kernetemperatur på 37,5°C ved at køle,
når du har det varmt og omvendt varme det dækkede
område, når kroppen bliver kold.

af hovedet et smukt og blidt løft under din
hovedbeklædning eller din paryk.
Christine undertrøjen, med den revolutionære
37.5 ® teknologi, er bestemt også værd at nævne.
Den fine undertrøje er designet så den nemt og

CHRISTINE HEADWEAR

hurtigt kan tages på, selv når det kan være
svært at løfte og bevæge armene.

undertrøje

Med en tilbehørs-kollektion som denne

Christine undertrøjen er en unik og komfortabel

vil selv de små nødvendigheder gøre en

top designet med fine detaljer og lavet i

stor forskel i hverdagen.

funktionelle materialer. For at opnå maksimal komfort

CHRISTINE HEADWEAR
t-shirt
Den populære og unikke undertrøje med

har vi konstrueret toppen, så du kan klæde dig på
uden at skulle trække toppen over hovedet, hvilket kan
være svært, når man har gennemgået en bryst- eller
armoperation. Halsudskæringen er smukt placeret
og har en elegant og feminin satin kant.
En virkelig komfortabel og lækker
top som vil gøre en forskel
for dit velbefindende.

37.5 ® teknologi fås også med lange ærmer i en
klassisk sort farve.

1

Denne lækre t-shirt, som vil holde din krop i
en behagelig 37,5°C temperaturbalance, er en
absolut must-have i din garderobe og en du vil få
glæde af både sommer og vinter. Den bløde og
lette 37.5 ® kvalitet er yderst komfortabel at have
på og kan bruges både som undertrøje og som en
fin t-shirt under en jakke eller bluse.

For yderligere information omkring cer tificeringer
og kvaliteter - se side 71

1 - 1450-0628

1 - 1241-0318 B.B. Bea Turban
For flere detaljer - se side 56
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2 - 1476-0590

Christine Top - 37.5 ®
Uld / Polyester m. 37.5 Technology
Størrelse: S, M, L, XL

Christine Shirt - 37.5 ®

®

0628

0590

Uld / Polyester m. 37.5 ® Technology
Størrelse: S, M, L, XL
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CHRISTINE HEADWEAR

CHRISTINE HEADWEAR

soft lift hat

nouli wigliner

Soft Lift huen fra Christine Headwear er en

Caretech® Bamboo wiglineren er en lille

revolutionær designbeskyttet hue,

hue med perfekt pasform, som kan bæres under

som vil give et smukt udtryk og det perfekte løft

en paryk eller som ekstra beskyttelse under dit

under dit headwear og paryk.

headwear. Parykunderhuen er lavet af det unikke
og ultrabløde Caretech® Bamboo materiale,

Den lille hue vil blidt løfte og tilføre en fin naturlig

som med sine funktionelle fibre regulerer

volumen til baghovedet og dermed give din

hovedbundens temperatur.

hovedbeklædning og din paryk et elegant og
afrundet look. Det bløde og åndbare 37.5 ®

For at give ekstra komfort har den lille hue fået

materiale sikrer, at du altid er komfortabel,

en Aloe Vera behandling, som er kendt for at have

da det hjælper med at bevare en optimal

en lindrende og afslappende effekt på huden.

kropstemperatur på 37,5°C – uanset hvilken type
hovedbeklædning du dækker den med.
1

Det fine løft laves ved hjælp af en let lille mesh
pude, som er indført i en lomme under et
blødt top-lag. Disse små delikate lag vil tilføre en

CHRISTINE HEADWEAR

smuk afrunding og efterlade dig med en følelse af

b.b. belinda wigliner

at have en blid og behagelig støtte
omkring baghovedet.
Resultatet er intet mindre end fantastisk og du vil
1 - 1220-0628

Christine Soft Lift Hat - 37.5
0628

opleve, at din hovedbeklædning og paryk
vil få et helt nyt, fint og elegant udtryk

®

med denne løftehue.

Uld / Polyester m. 37.5 ® Technology

2

En komfortabel og praktisk wigliner med
37.5 ® teknologi, som vil efterlade den sensitive
hovedbund behagelig forfrisket under dit
foretrukne valg af hovedbeklædning.
B.B. wiglineren har en smal silikonekant som
sikrer, at huen altid sidder godt fast og føles
komfortabel at have på. Midterstykket af huen er
lavet i et let og fint nærmest transparent net,
så du ikke skal bekymre dig om, at huen vil kunne
ses under din paryk.

1 - 1448-0628

2 - 1007-0248

Uld / Polyester m. 37.5 ® Technology

Bambus-viskose

B.B. Belinda Wigliner - 37.5 ®
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0628

Nouli Wigliner w. Aloe Vera
0248

0249

0396

55

CHRISTINE HEADWEAR
nathue kollektion

Placer her
Hair grip

HAIR GRIP
Et Hair Grip-sæt hjælper med at holde din
foretrukne hovedbeklædning på plads, når nyt
hår vokser frem.

CHANDRA MED CARETECH ® BAMBOO

B.B. BEA MED 37.5 ® TECHNOLOGY

Den komfortable Chandra nathue er

B.B. Bea turban er en stilfuld nat- og homewear

CHRISTINE HEADWEAR

lavet i en blød Caretech Bamboo kvalitet og er

hue med den populære 37.5 ® teknologi.

wave swim cap

®

derfor den perfekte model til natbrug.

1498-0719

Den enkle og lette hue er både komfortabel

Den unikke funktionalitet sikrer en stabil og

og åndbar og vil, med de funktionelle

afbalanceret temperatur på 37,5°C

Den flotte og behagelige Wave svømmehue fra

bambusfibre, holde dig varm når det er

på det dækkede område og dermed

Christine Headwear passer til alle former for

køligt og omvendt være yderst behagelig

den optimale velvære både dag og nat.

vandaktivitet. Den stilfulde svømmemodel dækker

Bea er en let turban, uden nogen

let fylde. Den særlige Christine-konstruktion

Hair Grip - Set
Polyamid
0719

hovedbunden perfekt og giver en fin,

at bære når det er varmt.
Chandra kan også bruges som en ’hyggehue’ i

indvendige sømme, som vil føles yderst

sikrer en tæt, men behagelig pasform,

løbet af dagen, hvor du blot har lyst til at bære en

behagelig og komfortabel mod en

så du blot skal koncentrere dig om at

afslappet turban. Hvis du ønsker at give den lidt

sensitiv hovedbund.

nyde din aktivitet og vandet.

fylde og et personligt look kan du fint tilføje et

Wave Swim Cap er velegnet til både

Chitta eller Boho pandebånd.

indendørs og udendørs svømning.

1189-0320

1241-0318

1033-0331

Bambus-viskose

Uld / Polyester m. 37.5 ® Technology

Nylon / Spandex

Chandra Night Cap

De små Hair Grips, som er lavet med klæbepuder
på den ene side, sikrer at din hovedbeklædning
ikke glider rundt på dit nye hår. De er
nemme at fastgøre og ses ikke under
parykken eller din turban.

B.B. Bea Turban

STYLING RING
En styling ring er et fint tilbehør, når du ønsker at
tilføre volumen til dine turbans med lange bindebånd
eller tørklæder. Brug den til at fastgøre løse bånd
omkring dine turbans og lav en fin knold, en sløjfe, en
fletning eller lige det du ønsker!
På House of Christines YouTube kanal kan du finde
forskellige video styling tips og ideer.

Wave Swim Cap

Side 44-45

3037-0800

Styling Ring
0084

56

0169

0320

0391

0244

0318

0383

0321

0330

0331

0383

Størrelse: 42x30x1,5 mm.
Nikkelfri metal

57

CHRISTINE HEADWEAR
soft line kollektion

Den multifunktionelle Caretech® Bamboo
Soft Line kollektion tilbyder
et stort udvalg af vores mest populære
turbans, tørklæder og headbands i et
væld af smukke basisfarver.
Modellerne, som er perfekte til både
hverdags- og sportsbrug, har en unik pasform,
som sikrer, at de bliver på plads hele dagen.
Dette fuldstændigt naturlige materiale er
åndbart, fugtabsorberende og yderst
blødt og behageligt at have på, da det
holder hovedet varmt og tørt
under enhver form for aktivitet.
1000-0384

1003-0391

Yoga Turban

Lotus Turban

Bambus-viskose

Bambus-viskose

0084

0167

0168

0169

0171

0211

0295

0320

0338

0384

0391

0469

0255

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0210

0211

0213

0255

0265

0295

0320

0338

0384

0391

0469

1000-0169 Yoga Turban

58
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CHRISTINE HEADWEAR
chitta headband
M U LT I - F U N K T I O N E LT T I L B E H Ø R
Pandebåndet fra Christine Headwear, fremstillet i det unikke
og bløde Caretech® Bamboo, er det perfekte tilbehør.
Brug den med din yndlings turban for ekstra volumen eller
med dit eget hår eller paryk for ekstra komfort.

1006-0213

Chitta Headband
Bambus-viskose

1005-0265

1011-0320

1510-0169

Bambus-viskose

Bambus-viskose

Bambus-viskose

Karma Turban w. Headband

0171

0174

0213

0265

0470

0167

0171

0253

0265

0338

0174

0213

Shakti Turban

Mantra Scarf - Long

0320

0084

0167

0171

0174

0210

0213

0167

0168

0169

0171

0265

0320

0384

0391

0470

0295

0320

0384

0391

0211

0255

1010-0619

Chitta Headband
- Printed
Bambus-viskose

60

0619
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Kollektions oversigt

Side 2, 8

Side 11, 12

Side 17

1532-0796
Belisa Turban w. Ribbons - Printed

1331-0793
Shanti Turban w. Print

1507-0829

Bambus-viskose

Bambus-viskose

Bambus-viskose

0794

0796

0793

0829

Side 6, 10, 14, 18

Side 7, 9, 11

Side 7, 15, 19

Side 16

1008-0795
Lotus Turban - Printed

1419-0794

1529-0793

1461-0805

Bambus-viskose

Bambus-viskose

Bambus-viskose

0792

0796

0793

Beatrice Turban w. Ribbons
Bambus-viskose

0795

0722

0794

0795

Amia Turban - Printed

0792

0793

0795

0796

Shanti Turban - Mixed Colours

0394

0395

0712

0805

Side 4-5, 8, 11, 14, 18, bagside

Side 7, 8, 13, 18

Side 17

2000-0796

1418-0792

1366-0384

Bambus-viskose

Bambus-viskose

Yoga Turban - Printed
Bambus-viskose

62

0796

Shakti Turban

0792

0793

0795

0796

0794

Shakti Turban - Printed

0722

0724

0792

0793

0794

0795

0653

Tula Turban

0167

0384

0391
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Side 20

Side 23

Side 24

Side 26-27

1508-0804

1484-0657

1293-0318

1528-0822

Supima Bomuld

Supima Bomuld

Uld / Polyester m. 37.5 Technology

Nava Turban

Zuri Turban

0804

2 i 1

tur ban &
pandebån d

0656

0725

0774

Luna · V Turban
®

0657

0318

0244

0383

Polyester m. bomuld-viskose foring

0822

0769

Side 21

Side 22

Side 25

Side 28

1533-0827

1490-0774

1291-0383

1527-0821

Lammeuld / Polyester m. bomuldsfoer

Supima Bomuld

Uld / Polyester m. 37.5 Technology

Aurelia Hat

Nomi Turban

0827

0655

0656

0725

0774

B.B. Beatrice Turban w. Ribbons
®

0657

0383

0318

0769

Luna · V Turban
Polyester m. bambus-viskose foring

0821

Side 30

Side 23

Side 23

1521-0656

1438-0655

1398-0211

1534-0808

Supima Bomuld

Supima Bomuld

Bambus-viskose

Modal m. bambus-viskose foring

Sena Turban

0655

64

0655

B.B. Becca Turban

0656

Mila Turban

0657

0655

0656

0725

0774

Nadi Turban

0657

0211

0384

Emmy · V Turban - Printed

0808

2 i 1

tur ban &
pandebån d
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Side 33

Side 39, 41, 43

1537-0834

1517-0761

1536-0835

3026-0801

Polyester m. viskose-mix foring

Polyester / Viskose m.
bomuld-viskose foring

Polyester m. bambus-viskose foring

Polyester m. viskose-mix foring

Side 29, 31

Zoya · V Turban

0810

Emmy · V Turban

0834

Lea · V Turban - Printed

0761

0835

Sapphire - Boho Turban - Printed

0738

0801

0802

0830

2 i 1

tur ban &
pandebån d

Side 32

1470-0673

Nelly · V Turban
Polyester m. bambus-viskose foring
Side 34

Side: Forside, 36-37, 40

1511-0757

1356-0556

3032-0843

Polyester m. bomuld-viskose foring

Bomuld / Viskose

Polyester m. viskose-mix foring

Emmy · V Turban

Laura · V Turban

0553

0757

Scarlett - Boho Turban Set
0673

0556

0674

0837

Side 33

0838

0843

1377-0575

Ebba · V Knitted Hat
2 i 1

Akryl

2 i 1

tur ban &
pandebån d

tur ban &
pandebån d

Side 35

1512-0749

Nelly · V Turban
Polyester / Viskose
m. bambus-viskose foring

0575

Side 44-45

1355-0553

3036-0828

Anna · V Tube

Sienna - Boho Turban Set - Printed

Bomuld / Viskose

Polyester m. viskose-mix foring
Side 33

1376-0573
0325

0551

0552

0553

Mille · V Knitted Hat
Akryl

0749

0554

0555

0556

0608
0573

0609
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0828

0574

3 i 1

turban,
bindebånd &
styling ring

0625

67

Side 38, 42, 50

Side 41

3038-0811

3030-0744

3015-0615

3033-0841

Viskose / Polyester m. bambus-viskose
foring

Polyester m. bambus-viskose foring

Viskose m. bomuldsfoer

Polyester

Side 47

Ruby Skye - Boho Hat

Ines - Boho Scarf

0811

Sapphire - Boho Turban Set

0744

0614

0615

0663

Sapphire Boho Ribbon

0733

0760

0841

0842

2 i 1

tur ban &
bindeb ånd

3016-0611

Sapphire Boho Ribbon - Printed
Polyester
Side 48-49

Side 50

Side 50

3040-0833

3031-0745

3001-0579

Polyester m. viskose-mix foring

Polyester m. bambus-viskose foring

Rayon m. bomuldsfoer

Amber - Boho Turban Set - Printed

0831

0832

0833

Scarlett - Boho Turban Set - Printed

0745

Sapphire - Boho Turban Set
0611

0579

3017-0612

Sapphire Boho Ribbon - Printed
2 i 1

2 i 1

2 i 1

tur ban &
pandebån d

tur ban &
pandebån d

0612

Side 46

Side 51

Side 38, 42

3028-0825

3025-0684

3035-0839

Polyester m. bambus-viskose foring

Polyester m. bomuld-viskose foring

Polyester

Pandora - Boho Cap

Scarlett - Boho Turban Set

Viskose

tur ban &
bindeb ånd

Scarlett - Boho Headband

3018-0663

Sapphire Boho Ribbon
0825

0684

0746

2 i 1

tur ban &
pandebån d
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0797

0798

0839

0840

0799

Viskose

0614

0615

0663

69

Kun d et bed s te er g od t nok!

LE T’S E XPRESS
Nyheder du ikke vil gå glip af!
Dette efterår lancerer vi to smukke limited-edition designs, hold godt øje med dem i september og oktober.
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Christine Headwear produkterne er
CE certificerede, hvilket betyder,
at de er klassificerede som medicinsk
beklædning i henhold til EU-direktivet
om medicinsk udstyr (MDR 2017/745).
Ved definition af EU-direktivet er
medicinsk udstyr et produkt, der er
beregnet til at blive brugt af kvinder
med det formål at beskytte
huden mod varme, sol og kulde.
Desuden er det beregnet til at lindre
fysisk og psykisk ubehag som følge af
hårtab og samtidig være en generel
beskyttelse til kvinder der har mistet
deres hår på grund af kemoterapi og
andre hårtab relaterede sygdomme.
Derudover er CE certificeringen
din garanti for, at produkterne er
uskadelige og derfor sikre at bruge.

ON

LANCERING

LANCERING

- 12. SEPTEMBER -

- 10. OKTOBER -

Vi anbefaler, at du håndvasker din
hovedbeklædning og tørrer den
liggende fladt på et håndklæde.
Tørretumling frarådes!

3021-0826

1520-0806

Polyester m. bomuldsfoer

Bambus-viskose

Pandora - Boho Cap
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En af jeres yndlings bambusmodeller i skønne
og varme efterårsfarver. En smuk og blød
must-have som kan bruges til alle
sæsonens særlige lejligheder.

En chic model i det fineste bouclé - perfekt til
slentreture og festlige øjeblikke.

N
SWA ECO

LA

C

3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
Beklædningskomfort er dikteret af
kropstemperaturen og fugtigheden ved
din hud, kendt som dit mikroklima. Når
mikroklimaet balancerer på en relativ
37,5% fugtighed og kernetemperaturen
balancerer på 37,5 grader, er man i den
optimale komfortzone.
Headwear og beklædning med 37.5 ®
Technology hjælper med at kontrollere
kernetemperaturen ved hurtigt og
effektivt at lede fugt væk fra kroppen,
før den omdannes til sved og ubehag.
Så hvis kroppen føles varm og fugtig vil
hovedbeklædningen tørre hurtigt – op til
5 gange hurtigere end lignende
produkter uden 37.5 ® Technology - og
når fugt og ubehag fjernes fra kroppen,
forbliver man varm, når det er koldt og
omvendt nedkølet, når det er varmt.

Caretech® er din garanti for at
hovedbeklædningen, der er fremstillet
af disse specifikke metervarer, ikke kun
er CE og Standard 100 by Oeko-Tex
certificerede men også udviklet og
produceret specielt til Christine
Headwear kollektionerne. Caretech®
fordi vi vil levere eksklusive og
ansvarlige headwear kollektioner
af høj kvalitet til dig, hvor kun det
bedste er godt nok.

De aktive partikler, der er anvendt
til at danne denne teknologi, er
afledt fra naturlige kilder såsom
kokosnøddeskaller og vulkanske
mineraler. Kombinationen af de særlige
kilder og produktegenskaberne gør
dette til en ganske unik og intelligent
hovedbeklædningslinje.

Bambus-viskose, Body Balance (B.B.),
Supima og hørprodukterne fra
Christine Headwear er Standard 100
by Oeko-Tex certificerede. Det samme
er bomuld-viskose serien fra
Viva Headwear.

Find mere information omkring
produkt- og sikkerhedshåndtering
på vores hjemmeside.

Oeko-Tex certificeringen er din
garanti for, at hovedbeklædningen
ikke indeholder eller afgiver nogen
skadelige stoffer.

Printed matter
5041 0546

Dette katalog er trykt på FSC
og Svanemærket papir.

Christine Headwears unikke Supima
og bambusmetervarer er alle
markeret med et Caretech® tag.

Shakti Turban w. Printed Headband
0826

Begrænset lager haves

0806

Følg House of Christine

Mød os på # friendsofchristine

Tak til denne sæsons smukke locations for deres gæstfrihed og venlighed - vi er meget taknemmelige.
The Lodge, Genarp, Sverige - MJ’S, Malmö, Sverige - Vilhelm Lauritzen Terminalen, Kbh, Danmark

71

The Headwear Company · Danmark
Kontakt: +45 96 60 43 10 · info@houseofchristine.com
www.houseofchristine.com
#friendsofchristine
b.lynderup

