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- SJOVE GLIMT BAG SCENEN -

KATALOG – FORÅR/SOMMER 2022

Hvordan fanger man essensen af sommeren på et kamera, når Corona 
ligger som et tæppe over alle de eksotiske go-to steder? Altså, man 
starter med et ophold i Ikast og dernæst kører man til det smukkeste 
sted i landet ... vestkysten. Det er virkelig et unikt og fascinerende 
sted med magisk sollys og den helt rigtige stemning! 

Kataloget er vores hidtil største udgave med hele 76 sider! Heri finder 
du en fantastisk blanding af gamle modeller i nye farver og mønstre, 
smukke styling ideer og flotte nye turbandesigns.   

Christine byder på et smukt og sommerligt hørsortiment i naturlige 
farver og detaljer så fine, at du straks kommer i sommerstemning. 
Boho-glamping er det nye sorte og hvis du ikke har prøvet det, så 
må du hellere føje det til din ønskeliste. Billederne oser af afrikanske 
safariglimts med ’vilde’ turbanmønstre og alle dine foretrukne 
turbanmodeller. Viva kollektionen har et perfekt Grab & Go udvalg i 
flotte jordfarver og med netop den lille ekstra detalje, som vi alle er så 
vilde med.  

Vi har en fremragende hovedbeklædningssæson foran os med 
modeller og farver der vil både tiltale og klæde de mange smukke 
kvinder, der dagligt kommer til jer. 

MEDIA BANK

Vi har ændret platformen for alt vores billed- og marketingmateriale, 
da vores Dropbox-udgave ikke levede op til vores standarder. 

Så i fremtiden vil i modtage links til mapper i Microsoft File Share. 

Masterlinket til alle Mediebankoplysninger ændres ikke, så gem dette 
link et sikkert sted på din computer, så du altid har adgang til mappen. 
Vi vil løbende opdatere med videoer. 

Link: 
https://thygesen.sharepoint.com/:f:/s/THCfileShare/EtpBUZcT-atDm
7PXeQ8ErM8BwZsxcA3jek34N3ReZq2CBw?e=UHSOMe 

Hvis du har brug for billeder eller materiale fra tidligere kollektioner, 
bedes du kontakte salgs- eller marketingafdelingen; 

Anette Folkmann, af@theheadwearcompany.com eller
Mia Nielsen, mn@theheadwearcompany.com

Kære Forhandler, 

Selvom kalenderen siger december, så er vi mere end klar til at introducere dig til SS22 kollektionen 

fra House of Christine Headwear. 

Nyd solskinsbillederne, de smukke nye hovedbeklædninger og bliv godt forberedt til en fantastisk 

forår / sommer salgssæson. 
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VIDEO MATERIALE 

BRAND VIDEOS 

Vi har lavet to smukke brand videoer til jer på SS22 – en Boho og en 
Christine. 

Der er tre videoudgaver i mappen: En MASTER til YouTube, en FB HEAD 
til Facebook topbaren og et INSTA-layout - en firkantet beskåret 
version til Instagram.  

Videoerne er perfekte til brug i butikken, på en website og til en online 
lanceringskampagne. 

STYLING VIDEOER & LIVE SESSIONER 

Leder du efter nye styling videoer? På vores Media Bank finder du 
mappen ’HOC BRAND VIDEOS & TUTORIALS’. Her ligger der mange 
forskellige styling videoer, som er egnet til at dele på hjemmesider, 
SoMe osv. 

Hver anden onsdag kl. 11 går vi live på Facebook eller Instagram. 
Her chatter vi med kunderne og deler styling ideer, tips og relevant 
produktinformation. I er velkommen til at dele videoerne, der er så 
meget relevant info og en super god dialog mellem seerne. Jeres 
kunder vil helt sikkert lære noget nyt og blive inspireret til nye 
stylings. Vi håber, i vil se med og kan se ideen i at videreformidle. 

Styling videoerne kan findes i videomappen på linket nedenfor, hvis du 
ønsker at downloade dem. 

Husk! Alle videoer på SoMe er lavet så i og jeres kunder kan finde 
inspiration og lære mere om mulighederne med turbans- og 
tørklæder. Så brug dem endelig på jeres egen profil - jeres kunder og 
følgere vil elske at blive inspireret til at gøre noget nyt og kreativt 
med deres hovedbeklædning.  

Link til HOC MEDIA BANK:  
https://thygesen.sharepoint.com/:f:/s/THCfileShare/EtpBUZcT-atDm
7PXeQ8ErM8BwZsxcA3jek34N3ReZq2CBw?e=UHSOMe 

VISUELT MARKETINGSMATERIALE

Oversigten over SS22 salgs- og marketingsmaterialet er lavet, så du 
nemt kan få et overblik over de værktøjer der er til rådighed – helt 
gratis! 

Denne sæsons værktøjspakke indeholder følgende: 

• Katalog 
• Plakat - dobbelsidet
• Brand billeder
• Mood bords - forår/somer tema
• Collection Update
• Brand Videos 

Vil du skabe endnu mere opmærksomhed omkring headwear i 
butikken, så tag et kig på alt det fantastiske POS-materiale, der er 
tilgængeligt på Christine Headwear. Du finder en oversigt og priser 
på den marketingprisliste, der allerede er sendt til dig af vores 
salgsafdeling. 
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www.christineheadwear.com www.houseofchristine.com

Boho Spirit Headwear Viva Headwear

Christine Headwear

POSTERS

Hold øje med denne sæsons plakat - en dobbeltsidet version, 
selvfølgelig. 
 
SIDE 1: Amia Turban – Printed Linen / 1522-0754  

SIDE 2: House of Christine mix 
 
  Christine:  Lotus Turban / 1008-0756
  Boho:   Sienna Turban Set – Printed / 3036-0786
  Viva:   Zoya · V Turban / 1524-0778

MOOD BOARDS 
 
Med de farvestrålende Mood Boards er det nemt at komme i 
forårsstemning! De flotte boards fortæller en visuel historie om alle 
tankerne bag kollektionen og den visuelle inspiration, der bruges til 
at forme og udvikle farve- og printoplægget. 
 
Print dem ud og brug dem i personaleregi og når kunderne spørger 
efter inspiration og evt. savner et helhedsindtryk af det at bruge 
hovedbeklædning. Brug dem også som en hjælp, når kunden i stolen 
har brug for at forstå og komme til terms med den nye rejse, de 
skal på og derfor har hårdt brug for at få rykket mind-sættet i en ny 
retning.  

Hent de flotte boards fra mappen ’SS22’ på Media Bank. 

LOOK BOOKS

Flotte nye SS22 Look Books er lavet til jer på alle female brands. I kan 
downloade disse fra File Share. 

Brug oversigterne mellem personalet til at få et smukt 
helhedsindtryk af kollektionstemaerne og til at få det fulde overblik 
over alle de stemningsfyldte billeder. 

AMBASSADØRER!
- HJÆLP OS MED AT FINDE EN DANSK HEADWEAR PROFIL  

I har sikket set nogle af de skønne billeder af smukkeste Pamela – 
vores italienske ambassadør. Hun gør et fantastisk stykke arbejde for 
både det danske marked såvel som de udenlandske markeder.  

I november havde vi et fremragende online salgsmøde med vores 
italienske distributør, Fair Fashion, som får virkelig meget ud af den 
online PR, markedsføring og branding Pamela laver for os og dem. 

1245-0752
Lotus Turban - Printed Linen

LOOKBOOK 
SPRING //

SUMMER 2022
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STATEMENT 
FRA

Her er, hvad de siger om ambassadørforholdet:

”Vi er meget glade for, at vi har Pamela Giusto i Italien, fordi hun 

virkelig hjælper os med at promovere vores turbans takket være 

hendes sociale media profiler. Vores kunder (butikker) og deres kunder 

er meget glade for at se, hvordan alle turbans kan styles og matches 

på så mange måder. Vi er alle fascineret af den energi og kreativitet 

Pamela viser, mens hun bærer de forskellige HOC turban-modeller.

At have en ambassadør, der lever den samme situation som vores 

slutbrugere og virkelig forstår, hvad de går igennem, gør det at 

bære en turban lettere at acceptere. Pamela, især på Instagram, 

viser sin hverdag, og hvordan hun i enhver situation er i stand til at 

bære noget forskelligt, men som også er egnet til det, hun laver: 

madlavning hjemme med sine børn, en tur i parken eller en dag på 

arbejde. Vi mener, at den sande ambassadør er en person, der virkelig 

ikke længere har hår. At arbejde med ”rigtige” kvinder tiltrækker flere 

tilhængere og dermed flere købere.”

Lisa and Ilaria, Fair Fashion

Vi vil gerne have en masse ambassadører tilknyttet House of 

Christine, målet er at finde en på hvert marked. Kvinderne gør en 

ægte forskel derude for os alle sammen og alt det materiale de laver, 

står jer frit for at dele på jeres egne profler. Husk blot altid at tagge 

den relevante ambassadør. 

Administrationen, udgifterne, relationsopbygningen osv., vil blive 

håndteret af os, I kan bare læne jer tilbage og dele alt det fantastiske 

indhold der postes.   

Har du en særlig kvinde i tankerne, som du gerne selv vil bruge og 

ønsker vi skal række ud til i dit lokalområde? Så kontakt Mia 

mn@theheadwearcompany.com med dit forslag, så vil vi gøre vores 

bedste for at finde en fin løsning med hende og jer!
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BEATRICE

0754

DENNE SÆSONS CHRISTINE-MODEL 

Nogle af jer genkender måske vores nye Christine model? Nej..? Vi har 
brugt hende før, da vi lavede vores Helena Christensen kampagne, 
måske du så husker hende? 

Hanni er denne sæsons Christine-model, og vi er meget imponerede 
og stolte af resultaterne. Med sine 41 år hvoraf mange af dem er 
brugt foran kameraet, synes vi, hun er en smuk profil for Christine-
målgruppen og matcher denne ganske godt. 

Tag godt imod hende – igen! 

HØRKOLLEKTION 

BEIGE LEAFS / 0754 

De smukke gyldne brune nuancer i Beige Leaf-serien er et flot match 
til de solrige sommerdage. De varme toner og detaljerne i de smukke 
karamelbrune, beige og grønne blade, på denne Latté-farvede 
turbanbase, komplimenterer sommerhuden og de lette outfits helt 
perfekt. 

Beige Leaf fås i 4 forskellige Christine modeller: 
 

1245 / LOTUS TURBAN – PRINTED LINEN

1417 / SHAKTI TURBAN – PRINTED LINEN 

1460 / BEATRICE TURBAN – PRINTED LINEN 

1522 / AMIA TURBAN – PRINTED LINEN (NY MODEL) 

 

AMIA TURBAN 

Amia Turban er en ny model i hørserien og vil helt sikkert blive 
sommerens go-to turban.  

Med en tætsiddende huekonstruktion har denne nye model en 
perfekt pasform, som er meget behageligt at bære. Det elastiske, 
strikkede hørstof falder perfekt på plads omkring hovedet og de små 
læg ved baghovedet giver et fint lille volume-løft til modellen. 

SS22 KOLLEKTION: CHRISTINE HEADWEAR   
Christine kollektionen er en fantastisk blanding af prints- og farver inspireret af naturens fineste blomster- og 
dyreunivers. De mange detaljer på forårs-/sommermodellerne er så fine og elegante, og feedbacken indtil 
videre er, at det er den bedste kollektion, der nogensinde er lanceret! Vi har høje forventninger til Christine 
denne sæson og ved, at I og jeres kære kunder vil elske kollektionen. 
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SHAKTI

0752

AMIA

0754

YOGA

0755

I nakkestykket har Amia et brunt Caretech® Bambus stofstykke, som 
danner et stort kryds. Krydset er åbent i siderne, så man kan evt. føre 
et bindebånd ind og lave en kreativ styling. 

STYLING INFO & TIPS: Ved første øjekast ser denne turban ikke ud 
af meget. Men! Når man fører bambusstoffet om i panden, så får 
man et helt andet udtryk og WOW, hvilket fantastisk udtryk! Fordi 
bambusstoffet ikke er fastgjort til turbanbasen, kan man style det 
med løse bånd og skabe en boho-lignende look, som er en fin lille 
Christine-nyhed. Så med denne enkle, men stilfulde og overraskende 
model har man mange styling-muligheder. Og! Det synes vi jo alle ret 
godt om, ikke!   

PEACOCK CREAMS / 0752 

Dette fantastiske print er et af de smukkeste hørprints, vi 
nogensinde har lavet; det er virkelig et fabelagtigt et af slagsen! 

Peacock Creams har, som navnet antyder, en cremefarvet base med 
påfuglelignende haler pænt placeret i stringente rækker på tværs af 
turbanen. De grafisk tegnede påfuglehaler er lavet i sort og beige og 
afsluttet med en fin lille guldprik på spidsen af halen. 

Denne sommers must-have fås i 4 forskellige farver: 

1245 / LOTUS TURBAN – PRINTED LINEN

1417 / SHAKTI TURBAN – PRINTED LINEN 

1460 / BEATRICE TURBAN – PRINTED LINEN 

1522 / AMIA TURBAN – PRINTED LINEN (NY MODEL)

 

CARETECH® BAMBOO PRINTS

BLOOMING PINKS / 0755 

Denne vidunderlige blomsterprintede serie er den største i 
Caretech® Bambus SS21 kollektionen og med god grund! Turbanen er 
bygget op med en cremefarvet base, flotte håndtegnede blomster 
i en sart rosa farve og flotte stregtegnede blomsterhoveder i 
guldfolie fint placeret rundt omkring på turbanen.

Denne kombination er både smuk, sofistikeret men også meget 
kommerciel og elskværdig – vi er sikre på, at den vil blive en 
kundefavorit. 

Serien fås i følgende forårs-/sommermodeller: 

1008 / LOTUS TURBAN – PRINTED 

1418 / SHAKTI TURBAN – PRINTED 

1419 / BEATRICE TURBAN W. RIBBONS 

1520 / SHAKTI TURBAN W. PRINTED HEADBAND (NY KOMBI) 

2000 / YOGA TURBAN – PRINTED   
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SHAKTI

0771

LOTUS

0756

0772

SHAKTI TURBAN W. PRINTED HEADBAND / 1520

Shakti ligger højt på favoritlisten og er tæt på at skubbe Yoga væk 
fra førstepladsen. Så vi har prøvet noget denne sæson og tilføjet 
en ensfarvet m. print kombination. Shakti med style nr. 1520 har en 
ensfarvet base og et printet pandebånd. Udgaven følger to flotte 
serier på SS22. 

STYLING INFO & TIPS:  Shakti (1418) og Beatrice (1419) har begge et 
ensfarvet pandebånd på den ene side og print på den anden. Har 
du prøvet at vende disse to modeller rundt, så du har det bagerst i 
panden? Man får et helt andet turban-look ved at vende den rundt! 
Brug bindebåndene på Beatrice til at lave en fin lille knold forrest (se 
side 22 i kataloget). Og prøv, på Shakti, at forme en knold ved at sno 
pandebåndet og føre det ind i de små huller. Resultatet er virkelig 
fint!
 

BRIGHT FLOWER GARDEN / 0756  

Denne vidunderlige og farverige blomsterserie giver en smuk glød til 
mange forskellige hudtyper. Med de mange pink nuancer, vil den helt 
sikkert matche de lyserøde læber og give lidt farve til kinderne. Det 
omhyggeligt designet mønster er fyldt med masser af stærke, dog 
en anelse støvede farver, og da de er placeret på en klassisk beige 
baggrund, ser det faktisk helt roligt og organiseret ud. 

Blomsterne er en smuk samling af haveblomster i en blanding af 
gule, lilla, brune, hvide, pink og rose farver. Et muntert udseende 
så specielt, at hvis det faktisk var et ægte blomsterbed, ville det 
tiltrække tusindvis af farverige sommerfugle. 

Serien består af 4 bambusmodeller: 

1008 / LOTUS TURBAN – PRINTED 

1419 / BEATRICE TURBAN W. RIBBONS 

1520 / SHAKTI TURBAN W. PRINTED HEADBAND (NY KOMBINATION) 

2000 / YOGA TURBAN – PRINTED   

STYLING INFO & TIPS: Pandebåndet og båndene på Beatrice turban 
er designet med en beige farve på den ene side og blomsterprint på 
den anden. 

Husk det er nemt at skabe en V-form på stort set alle vores 
Caretech® Bambus modeller. Du skal bare skubbe noget af stoffet 
ind under kanten for at gøre det – øv jer på det! Det er en rigtig smuk 
og elegant turban finish.  
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BEATRICE 

SHANTI

TULA

0753

0395

0167

SWAN LAKE / 0753 

Swan Lake printet er denne sæsons mest elegante Caretech® Bamboo 
serie - perfekt til alle sommerens begivenheder og til både et casual- 
og et smart kontor-outfit. 

På de cremefarvede turbans kan man se en let beigefarvet stribe 
danne vejen for de slanke mørkegrå svaner, der flyver i pænt 
arrangerede rækker. 

Swan Lake fås i 4 modeller: 

1008 / LOTUS TURBAN – PRINTED 

1418 / SHAKTI TURBAN – PRINTED 

1419 / BEATRICE TURBAN W. RIBBONS 

2000 / YOGA TURBAN – PRINTED   

STYLING INFO & TIPS: Beatrice og Shakti har et ensfarvet pandebånd/
bindebånd på den ene side og er printet på den anden. Beatrice er 
stylet back-to-front i kataloget – SÅ flot! Alt man skal gøre er at dreje 
turbanen rundt og forme en knude ved hjælp af båndene. De bløde 
bambusbånd er nemme at fastgøre og forme. Så prøv at lave en sløjfe 
foran eller sno båndene og fastgør dem under pandebåndet i den ene 
side, så snipperne hænger lidt ned ved øret.  

TULA TURBAN / 1366

Tula er en smuk turban til både sommer og vinter, og det er faktisk 
muligt at style modellen på mange forskellige måder. Drej bagsiden 
om i panden og brug ”hestehalen” til at binde en sløjfe eller en knude - 
enkelt og fantastisk! 

Husk at følge med på Instagram og Facebook, hvor vi poster mange 
forskellige videoer hele tiden. Og endnu vigtigere, husk at dele disse på 
jeres egne platforme!

Tula fås i 5 smukke sommerfarver: 

FARVE 0167: BROWN 

FARVE 0171: LIGHT LILAC 

FARVE 0320: ROSE MELANGE 

FARVE 0384: RED BUD 

FARVE 0391: BLUE MELANGE

SHANTI TURBAN / 1461 

Den evig smukke Shanti er altid en go-to ’Grab & Go’ turban-favorit. 

Shanti finde i 4 farver: 

FARVE 0394: BLUE/BLACK 

FARVE:0395: BLACK/BROWN 

FARVE 0653: DARK BLUE/LIGHT LILAC 

FARVE 0712: NIGHT BLUE/DARK SAND

STYLING INFO & TIPS: Hvis din kunde har et fladt baghoved og savner 
en smule volumen, så er Shanti perfekt at bruge med en Soft Lift Hat. 
Soft Lift huen tilføjer den ultimative og smukkeste hovedform. 
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ZURI

0725

NOMI

0774

MILA

0657

CARETECH® SUPIMA COTTON 

ZURI TURBAN / 1484 

Elegance og komfort er essensen af Zuri Turban modellen! Den 
stilfulde ’Grab & Go’ turban er det perfekte match for kunden, der 
søger en nem, men dekorativ hovedbeklædningsløsning. 

FARVE 0655: BLACK IRIS 

FARVE 0656: WILD DOVE 

FARVE 0657: BLACK 

FARVE 0725: LIPSTICK RED

FARVE 0774: MOONLIGHT GREY (NY FARVE) 

STYLING INFO & TIPS: Prøv at flytte den dekorative ’knold’ rundt, så 
den sidder ved panden eller over det ene øje, det er mindst lige så 
fint som den tiltænkte placering. Pandebåndet fra Scarlett turban er 
den perfekte access tilføjelse. Før det omkring knolden 2 gange, og 
du får en super flot farve kontrast og et dekorativt turban look. 

MILA TURBAN / 1438 

Den populære Mila turban er allerede en favorit hos rigtig mange 
kvinder. Den enkle, men smarte, turban byder på mange styling-
muligheder og har, med den lille skygge forrest, et ekstra strejf af 
niceness. 

FARVE 0655: BLACK IRIS 

FARVE 0656: WILD DOVE 

FARVE 0657: BLACK 

FARVE 0725: LIPSTICK RED 

FARVE 0774: MOONLIGHT GREY (NY FARVE) 

NOMI TURBAN – NY MODEL / 1490

Supima-kvaliteten bliver mere og mere populær, så selvfølgelig har 
vi introduceret en ny model på SS22 - sig pænt goddag til Nomi! 

Nomi er konstrueret med en simpel base og en lille baggy effekt på 
bagsiden af hovedet. Forrest har den 3 brede lag som former en fin 
fylde omkring ansigtet.   

Når model er påført, behøver man ikke at gøre meget mere, den er 
fin, som den er. Vi har dog lavet konstruktionen, så man kan være 
lidt kreativ med stylingen. Prøv, når påført, at gribe fat i lagene med 
fingerspidserne og flyt og træk dem lidt rundt, så fylden falder hvor 
den passer bedst til brugerens ansigt. 

En klassisk, men alligevel kreativ, ny tilføjelse til Supima-serien! 

FARVE 0655: BLACK IRIS 

FARVE 0656: WILD DOVE 

FARVE 0657: BLACK 

FARVE 0725: LIPSTICK RED 

FARVE 0774: MOONLIGHT GREY (NY FARVE) 
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B.B. BEATRICE 

0769

BRIANA - SUPIMA

0774

B.B. BIANCA

0590

BODY BALANCE LINE / 37.5® TEKNOLOGI 

SS22 byder på en ny 37.5® farve - en klassisk antracit grå! 

37.5® modellerne er super gode sommer- og feriemodeller. De 
varmeregulerende funktioner er ikke kun en komfort for kvinderne, 
men også en nødvendighed under de høje sommertemperaturer. 

Selvom Bea er placeret i Nigh Cap-området nu, er det stadig en god 
hverdags- eller hyggehue. Så husk at vise dette som en alsidig model 
til kunderne.  

1241 / B.B. BEA TURBAN

1291 / B.B. BEATRICE TURBAN W. RIBBONS 

1293 / B.B. BECCA TURBAN 

FARVE 0244: RASPBERRY RED 

FARVE 0318:  DUSTY BROWN 

FARVE 0383: DARK BLUE 

FARVE 0590: BLACK 

FARVE 0769: STEEL GREY 

SOLKOLLEKTION 

Vi har udvidet solkollektionen med den populære Brianna Cap i en 
Supima kvalitet. Så solserien byder nu på et stort udvalg af både 
farver, modeller og priser. 

Husk! Alle solmodeller inkl. stråhatten er mærket med et 50+ UPF-
logo 

BRIANA CAP – SUN / SUPIMA / 1516

Du kender allerede Briana cap fra SS21 lanceringen i 37,5®. Men da vi 
stadig får forespørgsler på bomuldssolhatte, har vi besluttet også at 
tilføje en model i en Caretech® Supima-kvalitet. 

Den stilfulde solmodel er let at påføre (som en turban) og kræver 
ikke nogen særlig styling. De to bånd på bagsiden kan nemt bindes 
og bruges som en justering i størrelsen. Skyggen er blød og bred, så 
brugeren får den bedst mulige beskyttelse mod solens stråler og det 
skarpe lys. 

FARVE 0725: LIPSTICK RED

FARVE 0774: MOONLIGHT GREY

 
B.B. BIANCA SCARF – SUN / 1433

Det komfortable 37,5® tørklæde har en løsere konstruktion end 
Briana og Bella og skal bindes ved hjælp af de to bindebånd i nakken. 
Bianca har også en fin og blød skygge. 

Bianca fås i sort: 

FARVE 0590: BLACK 
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B.B. BRIANA

0769

B.B. BELLA

0244

MALI STRAW HAT

0737

SUMMER STRAW CAP

0610

B.B. BRIANA CAP – SUN / 37.5® / 1492 

Briana er naturligvis stadig tilgængelig i vores fantastiske 
37,5® materiale. Det unikke stof er et must og ikke mindst en 
nødvendighed, når det kommer til solbeklædning. Kasketten er både 
let, åndbar og komfortabel at have på. Når de høje temperaturer 
rammer os, er denne bestemt en ’go-to’ solhat. 

Der er en ny antracitfarve blandt de 3 Briana farver: 

FARVE 0318: DUSTY BROWN  

FARVE 0383: DARK BLUE 

FARVE 0769: STEEL GREY

B.B. BELLA CAP – SUN / 37.5® / 1328

Vores populære og stilfulde Bella Cap fås i alle vores 37,5® farver inkl. 
den nye grå farve. 

Kasketten er velegnet til at bruge hele året rundt og er en fantastisk 
model for dem, der foretrækker en skygge og et smart kasket-look.

FARVE 0244: RASBERRY RED 

FARVE 0318: DUSTY BROWN  

FARVE 0383: DARK BLUE 

FARVE 0590: BLACK 

FARVE 0769: STEEL GREY

MALI STRAW HAT / 1501 

Mali stråhatten er den ultimative Karen Blixen solmodel - så stilfuld 
og raffineret! 

Mali er konstrueret med en let oval formet base og en nedadvendt 
skygge, som giver den perfekte beskyttelse for hele ansigtet. 

Hatten er foret med et blødt bomuldsstof og har trækbare strenge, 
der sikrer en tæt pasform rundt om hovedet.  

Raffia er et naturmateriale som er udvundet af Raffia palmeblade. 

FARVE 0737: NATURE 

STYLING INFO & TIPS: For et sofistikeret strand look kan man binde 
et flot tørklæde omkring hatten og evt. binde en stor sløjfe eller bare 
lade enderne hænge ned langs siden af hatten.  

SUMMER STRAW CAP / 1420 

Stråkasketten er atter på lager klar til en solrig SS22-sæson. 

FARVE 0610: BIRCH/BLACK
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ZOYA

ANNIE

0778

0780

0779

ET ÆGTE HIPPIE LOOK  

ZOYA · V TURBAN / 1524 

Det ville bare ikke være en Viva kollektion uden Zoya turbanen. Så 
her har du hele to af slagsen – en i en klassisk sort/hvid farve og en i 
blændende røde farver. Vi elsker at 60’ernes Tie Dye stil er tilbage! 

Foring: Bambus-viskose

FARVE 0778: CLOUDY BLACK 

FARVE 0779: SHADES OF RED 

STYLING INFO & TIPS: Zoya er perfekt til styling med både bindebånd 
og headbands. Prøv at føre Chitta eller Scarlett pandebåndet 
omkring det semi-fastgjorte Zoya Pandebånd og form en knold på 
den ene side. Eller, placer en af de to bånd under Zoya pandebådet 
for ekstra volumen og en smuk kontrasteffekt.

SOMMERENS INSTA MUST-HAVE 

ANNIE · V BUCKET HAT / 1525

Den trendy bøllehat fra Viva er et absolut must-have denne sæson! 
Hvis du ikke har en – så få en! 

Annie er både en flot og fornem sommerhat, da den giver den helt 
rigtige mængde skygge til ansigtsområdet. Den leveres endda med 
trækbare strenge inde i hatten, så brugeren kan føle sig sikker på, at 
hatten ikke falder af, når hun slentrer ved strandkanten.  

Foring: Bomuld 

FARVE 0780: DARK TAUPE 

STYLING INFO & TIPS:  For et unikt og moderne look kan bøllehatten 
styles med en farverig turban under hatten. Eller der kan bindes et 
lang boho bånd omkring den med de løse ender hængende ned i 
nakken. 

Variation er godt, og at give kunderne flere styling-muligheder, når 
de kommer ind for at købe kun en hat, er fremragende service!  

SS22 KOLLEKTION: VIVA HEADWEAR   
Med alle de smukke Viva modeller i bare én kollektion, kan vi hermed præsentere den ultimative samling af 
forårets ‘Grab & Go’ turbans. Kollektionen er en fantastisk blanding af farver, trends og lækre materialer. 
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EMMY

LUNA

0775

0776

0791

EMMY

0781

0777

LUNA MIN LUNA 

LUNA · V TURBAN / 1528 & 1527
Luna er uden tvivl en af jeres Viva-favoritter nu og med god grund. 
Den charmerende turban er sådan en nem model at style og den 
byder alligevel på mange muligheder ift. udtrykket. 

Denne sæson fås Luna i to forskellige farver. En multifarvet i de 
smukkeste varme, brune og røde toner og en ensfarvet smaragdblå. 

Foring: Bambus-viskose

FARVE 0775 (1528): SUMMER TAN STRIPES 

FARVE 0791 (1527): DARK BLUE PLISSÉ 

STYLING INFO & TIPS:  Ved at trække lidt i stoffet og føre det 
forsigtigt frem til panden – eller til siden– får Luna en lidt strammere 
pasform og ikke mindst et stilfuldt look. Stoffet kan sagtens flyttes 
lidt, så hvis man foretrækker, at en anden farve er synlig omkring 
ansigtet, så fører man blot stoffet fremad og ligger det i lag.

TONE I TONE MED ET TWIST

EMMY · V TURBAN W. PLISSÉ / 1523
Vi ved, at i elskede den grønne Emmy turban, som vi havde med i 
SS21 kollektionen. Så selvfølgelig har vi taget modellen med igen i 
ikke kun en, men to klassiske og flotte farver. 
 
Det 2-delte sæt har en blød vaffellignende base og et plisséret 
pandebånd i en lysere nuance, som så fint er afsluttet med et 
kantbånd i guldglitter. 

Foring: Bambus-viskose 

FARVE 0776: BEIGE W. GOLD 

FARVE 0777: DARK WARM GREY W. GOLD 

STYLING INFO & TIPS:  Emmy er den perfekte Viva Mix & Match 
model. Basismodellen kan nemt bruges alene, da den med sin lidt 
baggy effekt har den perfekte mængde volumen på bagsiden. Hvis 
man har lyst til at tilføre lidt mere volumen og lave lidt sjov med 
modellen, skal man bare mixe den med de andre Emmy pandebånd 
eller et Boho Scarlett pandebånd. 

EMMY · V TURBAN – COLOUR MIX / 1526
Denne Emmy model er som skabt til sommer og solskin! Det 
klassiske turbansæt består af en cremefarvet baseturban og et 
tofarvet, løst sort/beige pandebånd. Det elastiske, strukturerede 
stof er let og blødt og vil se meget elegant ud til både en let 
sommerkjole og t-shirt og jeans. 

Foring: Bambus-viskose

FARVE 0781: CREAM N’ BEIGE/BLACK 

STYLING INFO & TIPS: Med et Emmy sæt får man meget værdi for 
pengene! Turbanen er, som i ved, 2-delt. De to stykker giver kunden 
mulighed for at opbygge sin garderobe, da begge let kan blandes 
med hendes eksisterende turbans- og parykker.  
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05530325 0551 0552

0556 0625

0554

0555 0608 0609

ZOYA

0662

ZOYA

0554

LAURA

0325

ANNA

0553

DENIM FOR EVER! 

ZOYA · V TURBAN – DENIM // 1463  

Zoya Turban, i et cool denim look, er stadig på lager. Turbanen er en 
fantastisk model for kunderne, der søger en nem, komfortabel, men 
smart løsning, Zoya kræver nemlig ikke nogen styling, når først den 
er påført. 

FARVE 0662: STRETCHY BLUE DENIM

BASIS TIL HYGGESTUNDER 

Modellerne i VIVA Basics kollektionen er de perfekte turbans til 
hyggestunder. De fine enkeltlags turbaner er lette, åndbare og bløde 
at have på og alle er de lavet i en Oeko-Tex bomulds-viskosekvalitet. 
Både Laura og Zoya er ‘Grab and Go’ turbans og kræver ikke nogen 
styling.    

STYLING INFO & TIPS: Vivas grundmodeller er perfekte at blande 
med pandebånd, lange bånd og endda yndlingssolhatten. 

LAURA · V TURBAN // 1356

ZOYA TURBAN // 1219

ANNA · V TUBE // 1355

FARVE REFERENCES:

FARVE 0325: DUSTY BLACK

FARVE 0551: WOODROSE

FARVE 0552: RAISIN

FARVE 0553: VINTAGE KHAKI

FARVE 0554: LEGION BLUE

FARVE 0555: BLACK IRIS

FARVE 0556: OLIVE GREEN

FARVE 0608: FEATHER BEIGE

FARVE 0609: LAVENDER GREY

FARVE 0625: DARK GREY MELANGE
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SCARLETT

SCARLETT 

0788

0787

DEN ENESTE ENE - SCARLETT / 3032  

SS22 byder på det største udvalg af Scarlett-modeller, vi 
nogensinde er lavet, og sikke et udvalg det er! De 4 smukke forårs-/
sommermodeller spænder fra lys og klassisk til mørk og sofistikeret 
og rammer så fint alle farver under savannesolen. 

SCARLETT – BOHO TURBAN SET / 0787 

‘Caramel & Flowerpot mix’ er en fantastisk udgave af Scarlett. 
Turbanen har en karamelfarvet base, lavet i et skinnende og let 
stofmateriale, som den cremefarvede, i allerede kender fra SS21. 
Pandebåndet er en blanding af Flowerpot printet, camel-farvet stof, 
et vaffelstruktureret bånd og et glitrende plissébånd. 

Foring: Bambus-viskose 

FARVE 0787: CARAMEL & FLOWERPOT MIX 

SCARLETT – BOHO TURBAN SET / 0788

Et klassisk, men moderigtigt og sofistikeret print -  et leopardprint er 
et must i headwear garderoben. 

Med en cremefarvet base er dette print et godt match til de 
farverige sommerkjoler og toppe. Det leopardplettede dog diskrete 
og eksklusive pandebånd passer så fint, selv med din yndlingsrøde, 
lilla og endda grønne sommerfarvede garderobe. 

Pandebåndet er en fin samling af et bredt leobånd, et glimmer 
plissébånd i guld og sort, og et fint struktureret glitterbånd. 

Foring: Bambus-viskose

FARVE 0788: CREAM & BLACK LEO MIX

SS22 KOLLEKTION: BOHO SPIRIT HEADWEAR 
Kom med os på tur til den solrige savanne, hvor safaritelte, ro og natur er alt hvad du behøver. 

Boho kollektionen er en smuk samling af turbans i flotte dyreprints i både ’vilde’ og sofistikerede sommerfarver. 
Hold øje med Sienna - vores nye Boho model som helt sikkert vil blive en ny favorit. 
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SCARLETT

0789

SCARLETT

0790

SCARLETT – BOHO TURBAN SET / 0789

Rainforest printet er en blanding af eksotiske blomster, farverige 
kunstneriske træer og en lille blå kolibri – så fin og elegant! 

Turbanbasen er lavet i et let glimtende let materiale, som den i 
kender fra SS22, og farven er en grå/brun taupe.

Pandebåndet har et bredt Rainforest-printet bånd, og de små 
bånd er en blanding af glimmerfarvet taupe, smaragdgrøn, koral, 
sølvglimmer og et flerfarvet stofstykke.  

Foring: Bambus-viskose 

FARVE 0789: TAUPE & RAINFOREST MIX

SCARLETT – BOHO TURBAN SET / 0790

Den sidste af de dyreprintede Scarlett turbans er ‘Beige & Brown 
Zebra Mix’. Turbanbasen er lavet i en varm beige farve, og stoffet er 
det samme lette, glintrende materiale som de tre andre muligheder. 

Scarlett pandebåndet består af et bredt zebramønstret bånd og 
bånd i mørkt sølv, glimmer taupe og beige. 

Foring: Bambus-viskose 

FARVE 0790: BEIGE & BROWN ZEBRA MIX 

Styling info & tips: Vores kunder elsker mix og match ideen og 
er ivrige efter at lære at blande og style med både deres gamle 
hovedbeklædninger og de nye modeller vi tilbyder. Selvom din kunde 
ikke er klar til Scarlett-modellen ved hendes første besøg i salonen 
eller butikken, så præsenter dem nænsomt for hende alligevel. Deres 
første besøg er kun starten på deres hårtabsrejse, og du vil faktisk 
hjælpe dem ved at tilbyde og assistere med ideer og muligheder. Når 
de så har vendt sig til tanken om, at de vil miste deres elskede hår, så 
vil de søge efter mere information og rådgivning – vær den person, 
de læner sig op ad og går til for netop det! 

Scarlett turbanbasen er naturligvis perfekt til ‘Mix & Match’ stylings, 
og det er muligt at tilføje båndene til kliksystemet og bruge 
pandebåndet på samme tid. Styling-mulighederne er uendelige og 
husk! der er ingen rigtigt eller forkert med Boho – always make it 
your own kind of wonderful! 
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SAPPHIRE 

0758

SAPPHIRE 

0784

SAPPHIRE 

0785

SKØNNE & SOFISTIKEREDE SAPPHIRE    

SAPPHIRE – BOHO TURBAN – PRINTED / 3026

Den populære og alsidige Sapphire turban er naturligvis også 
en del af Boho forår/sommer sortimentet. Modellen er nu en 
Boho bestseller, og kunderne har virkelig taget denne unikke 
turbankonstruktion til sig. 

Sapphire har en smuk pasform og giver med sit semi-fastgjorte 
pandebånd det perfekte volumen. Turbanen har små lag ved 
baghovedet, hvilket giver den en lille visuel løft, når man kigger i 
spejlet. Det har også lidt overskydende stof, hvilket skaber en smuk, 
afrundet effekt bagerst på hovedet. På bagsiden af turbanen giver 
det lille kliksystem mulighed for at style og være kreativ med bånd 
og andre Boho pandebånd. 

For kunden er dette en fantastisk model, da det giver dem mulighed 
for at opbygge en ganske omfattende hovedbeklædning garderobe 
bare ved at tilføje et nyt bånd eller pandebånd hver sæson. 

Foring: Bambus-viskose 

SAPPHIRE – BOHO TURBAN – PRINTED / 0758

Rainforest-printet er en fantastisk kombination af lyse koralfarver, 
blå nuancer og orange sommerfarver. Grundfarven er en varm 
creme, og de eksotiske regnskovsblade, blomster og de små 
kolibrier, placeret forsigtigt rundt omkring i ’skoven’ i lilla og blå 
toner, gør dette unikke print helt levende at se på.  

FARVE 0758: RAINFOREST

SAPPHIRE – BOHO TURBAN - PRINTED / 0784

Flowerport udgaven har en beigefarvet base med store 
grafisktegnede blade og grene placeret i en smuk kunstnerisk 
kombination. 

Farverne er på en måde vilde og kraftfulde og på en anden måde 
koordineret og beroligende. Denne farvekombi er perfekt til 
hverdagsbrug og til alle de særlige sommerbegivenheder. 

FARVE: FLOWERPOT RED

SAPPHIRE – BOHO TURBAN - PRINTED / 0785 

Leopard print er kommet for at blive! Det er blevet en af disse ting 
der altid er på mode - ligesom sort og hvid. 

Det eksklusive Leo-print på Sapphire er ingen undtagelse. De 
nænsomst placerede smukke, sorte Leo-prikker, på den creme-
farvede base, har den helt rigtige størrelse – virkelig et fantastisk 
print. 

FARVE: LEO EXCLUSIVE 

Styling info & tips: Sapphire er Bohos go-to ‘Mix & Match’ turban. 
Mix den med Scarlett pandebåndet, klik Sapphire båndet på og brug 
fantasien til at lave en kreativ styling. Modellen er smuk som den er 
eller stylet med et Sapphire bånd. 
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SAPPHIRE - RIBBON

0786

SCARLETT HEADBAND

0797

0798

0799

SIENNA – THE NEW GIRL IN TOWN / 3036

Sienna er en ny 3-i-1 Boho model med spændende funktioner til den 
kvinde, der kan lide at skabe forskellige stylings og udtryk. 

Basen er konstrueret med en Sapphire opbygning, men uden det 
vedhæftede pandebånd. Forrest har den et bredt stofstykke, der er 
stort nok til at skabe små lag og smuk volumen omkring panden.  

Sienna er lavet i fantastiske grafiske, zebra-lignende stribede i en 
bløde creme-, sort- og beige farver. Turbanen leveres med et løst 
beigefarvet Sapphire-bånd i det elastiske og skinnende materiale, 
du kender fra sidste år OG den nye Boho Styling Ring – som også kan 
købes separat.  

Foring: Bambus-viskose  

FARVE 0786: BROWN ZEBRA

LAD OS MIXE & MATCHE MED PANDEBÅND!   

SCARLETT – BOHO HEADBAND / 3035 

Endelig – er de her! Vi har lyttet til jer og jeres kunders ønsker og har 
introduceret Scarlett Headbands så de kan købes separat. 

Du finder dem i 3 forskellige farvevarianter, som dem på Scarlett-
sættene. 

Vi har taget 3 smukke Mix & Match billeder, alle vist i kataloget, så i 
har masser af styling inspiration til at vise og bruge som en styling 
guide. 

FARVE 0797: FLOWERPOT RED MIX 

FARVE 0798: LEO EXCLUSIVE MIX 

FARVE 0799: RAINFOREST MIX 

Styling info & tips: Scarlett pandebåndet er perfekt til alle dine Mix 
& Match behov. Brug det til at blande med Scarlett & Sapphire, men 
husk at de, at på grund af elastikken på bagsiden af båndet, også 
er perfekte til brug med mange andre turbans. Og hvis din kunde 
ønsker kun at bruge f.eks. Sapphire med det løse bånd den ene dag, 
så kan pandebåndes så fint bruges som et smukt tørklæde eller en 
halskæde i stedet. 
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SAPPHIRE RIBBON

0733

0760

SAPPHIRE SET

0600

SHAKTI TURBAN 

0384

SAPPHIRE – BOHO RIBBON / 3033

Ingen Boho sæson uden et løst bindebånd til at lave kreative stylings 
med! 

På SS22 får i det glamourøse glitterbånd, vi introducerede sidste år i 
både en creme- og sort farve.

FARVE 0733: CREAM
FARVE 0760: BLACK 

BOHO SPIRIT STOCK MODELS 

Hvis du er Sapphire fan, har vi stadig et par farver på lager af både 
turbans og bånd: 

3001: SAPPHIRE – BOHO TURBAN SET (0577, 0578, 0579)

3008: SAPPHIRE – BOHO TURBAN SET – PRINTED (0599, 0600) 

3009: SAPPHIRE – BOHO TURBAN SET (0598) 

3011: SAPPHIRE – BOHO RIBBON – PRINTED (0599, 0600, 0643) 

3012: SAPPHIRE – BOHO RIBBON (0597, 0598) 

SOFT LINE KOLLEKTION 

VI har udvidet Soft Line kollektionen på SS22 med en af jeres 
favoritter: Shakti Turbanen. 

SHAKTI TURBAN / 1510 

Shakti er en populær model, da den er både nem at tage på og style. 
Modellen giver den helt rigtige mængde volumen og unikhed til en 
ellers basislignende turban. 

Vi introducerer Shakti i 7 farver denne sæson:

FARVE 0167: BROWN 

FARVE 0168: BLUE

FARVE 0171: LIGHT LILAC

FARVE 0211: BLACK 

FARVE 0255: DARK BLUE

FARVE 0320: ROSE MELANGE 

FARVE 0384: RED BUD
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CHANDRA NIGHT CAP

0169

SAPPHIRE - RIBBON

CHRISTINE HEADWEAR TILBEHØRSLINJE 

Christine tilbehørslinjen byder på så stort et udvalg nu og det er 
en virkelig vigtig opgave at præsentere denne for kunderne, når de 
besøger jer. Den omfattende kollektion rummer alt fra parykhuer til 
nathuer og undertøj og er for mange kvinder, dele de ikke kan eller vil 
undvære. 

CHANDRA NIGHT CAP / 1189

Den komfortable Chandra nathue, lavet i blødt Caretech® Bambus, er 
en af vores bedst sælgende modeller. 

Chandra er velegnet til både hjemme- og nattøj. Enkeltlagshuen er 
lige så god som basismodel, som den er til en sommer stråhat og til 
at mikse med pandebånd og bindebånd. 

Du finder derfor nu tre nye farver i sortimentet: 

FARVE 0084: WARM BROWN MELANGE (NY) 
FARVE 0168: BLUE (NY)
FARVE 0169: GREY MELANGE (NY) 
FARVE 0320: ROSE MELANGE 
FARVE 0391: BLUE MELANGE

STYING RING / 3037-0800

På den nye Boho model, Sienna, sidder der en lille styling gimmick - 
denne kan også købes løs. 

Metal styling-ringen er naturligvis nikkelfri og er velegnet til brug 
som stabilisering med de løse Boho, Christine og Viva bånd og 
tørklæder. 

Styling info & tips: Brug ringen til at skabe både volumen og et 
sofistikeret look med forskellige turbans. Hvis man foretrækker 
at bruge en bambus- eller bomuldsturban, men kan lide at tilføje 
volumen og lave unikke stylings, så er denne mulighed helt perfekt, 
da ringen vil sikre at tørklædet ikke glider rundt.  

Videoer af, hvordan du bruger styling-ringen, vil blive lagt på 
YouTube i løbet af januar 2022 

ACCESSORY OVERSIGT: 

1007: NOULI WIGLINER W. ALOE VERA (0248, 0249, 0396)

1033: WAVE SWIM CAP (0321, 0330, 0331, 0383) 

1189: CHANDRA NIGHT CAP (0084, 0168, 0169, 0320, 0391)  

1220: CHRISTINE SOFT LIFT HAT – 37.5® (0628)

1241: B.B. BEA TURBAN (0244, 0318, 0383) 

1448: B.B. BELINDA WIGLINER – 37.5® (0628) 

1450: CHRISTINE TOP - 37.5® (0628 / STR.: S, M, L, XL) 

1476: CHRISTINE SHIRT - 37.5® (0590 / STR.: S, M, L, XL) 

1498: HAIR GRIP – SET (0719)

3037: STYLING RING (0800) 
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Vi er virkelig glade for den varme velkomst i har givet vores ‘Let’s 
Express’ kollektion!

To af vores limited edition modeller blev hurtigt udsolgt, og 
hele ideen om noget er begrænset og specielt blev meget godt 
modtaget. 

I løbet af forårs-/sommersæsonen udgiver vi 2 nye Let’s Express-
modeller, modeller du allerede kender fra tidligere sæsoner. 

1) Kampagneoversigt inkl. prisoplysninger 
2) Image billeder
3) Kampageoversigt  

Cirka en måned før lanceringen får i følgende salgsmateriale: 

1) Instagram / Facebook materiale 
2) Reminder omkring kampagnematerialet 

SS22 KOLLEKTION: HOUSE OF CHRISTINE EXPRESS 

LET’S 

EXPRESS
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RUBY SKYE

0783

SHANTI TURBAN

0755

LAUNCH #1: 
4. APRIL 2022 // BOHO SPIRIT HEADWEAR 

RUBY SKYE – BOHO HAT // 3034

Ruby Skye er Boho-udgaven af en ‘Grab & Go’ turban. Den enkle 
konstruktion gør denne til en strålende model for dem, der kan lide 
Boho-udseendet, men ikke ønsker at bruge de lange bånd. 

Express-udgaven af Ruby er ekstremt let og åndbar – selv ved høje 
temperaturer. Det blå Missoni-inspirerede grafiske, blondestof leder 
tankerne hen på en smuk lagune med lækkert turkisfarvet vand. 

Modellen er lavet med fine syninger der skaber en let og elegant 
volumen. Blondestoffet er foret med et let bambus-viskose lag, så 
turbanen vil være behagelig at have på, selv hvis hovedbunden er 
sensitiv.  

 FARVE 0783: ZIG-ZAG BLUES 

LAUNCH #2:
2. MAY 2022 // CHRISTINE HEADWEAR 

SHANTI TURBAN // 1331 

Ekspress modellen fra Christine Headwear er en all-time favorit - 

Shanti Turban. 

Shanti er lavet i det smukke Blooming Pink print og har en 

cremefarvet kontrast mod printet. Modellen har en ny funktion; et 

printet stykke der dækker baghovedet, som på de tidligere modeller 

er ensfarvet. Denne funktion bringer giver et nyt udseende til Shanti-

modellen, og vi er overbeviste om, at den bliver en ny Christine-

darling.  

 
FARVE 0755: BLOOMING PINKS 
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House of Christine Headwear · Danmark · Kontakt: +45 96 60 43 10 · info@houseofchristine.com · www.houseofchristine.com

SS22 / FARVEOPLYSNINGER: 

CHRISTINE HEADWEAR: 

0167:  BROWN

0168:  BLUE

0171:  LIGHT LILAC

0211:  BLACK

0255:  DARK BLUE

0318:  DUSTY BROWN

0320:  ROSE MELANGE

0383:  DARK BLUE

0384:  RED BUD

0752:  PEACOCK CREAMS

0753:  SWAN LAKE 

0754  BEIGE LEAFS

0755:   BLOOMING PINKS

0756:  BRIGHT FLOWER GARDEN

0657:  BLACK 

0725:  LIPSTICK RED

0737:  NATURE

0769:  STEEL GREY

0771:  DARK BROWN W/BLOOMING PINKS

0772:  CEMENT W/BRIGHT FLOWER

0774:  MOONLIGHT GREY

VIVA HEADWEAR: 

0776:  BEIGE W/GOLD

0777:  DARK WARM GREY W/GOLD

0778:  SHADES OF RED

0779:  CLOUDY BLACK

0780:  DARK TAUPE

0781:  CREAM ‘N’ BEIGE/BLACK

0791:  DARK BLUE PLISSÉ

0775:  SUMMER TAN STRIPES

BOHO SPIRIT HEADWEAR: 

0758:  RAINFOREST

0784:  FLOWERPOT RED

0785:  LEO EXCLUSIVE

0787:  CARAMEL & FLOWERPOT MIX

0788:  CREAM & BLACK LEO MIX

0789:  TAUPE & RAINFOREST MIX

0790:  BEIGE & BROWN ZEBRA MIX

0797:  FLOWERPOT RED MIX

0798:  LEO EXCLUSIVE MIX

0799:  RAINFOREST MIX

0786:  BROWN ZEBRA

0800:  SILVER


