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RUHS HODEPLAGG
Rammes du av hårtap er det et kjærkomment
alternativ å ha ekstra hodeplagg for avlastning.
stone

Kriteriene for slike hodeplagg er myk utførelse og en
utforming som gjør at den er skånsom mot en sart hud og hodebunn og ikke minst at det skal føles kledelig.
Noen velger utelukkende hodeplagg i stedet for parykk.

grey melange

Vi tilbyr hodeplagg i mange farger og fasonger som er lette og komfortable
Vi fører tidløse klassiske modeller, såvel som tidsriktige
mht utforming og fargevalg.
Det gis støtte til hodeplagg for deg som har fått
godkjent stønad fra Nav
Se vår oversikt over gjeldende stønadsordninger
som alltid er oppdatert på
www.ruhs.no

Ruhs er en kvalitetsleverandør av alt innen hår og hårerstatninger.
Ruhs sitt sortiment føres av Norges ledende salonger
innen hår & velvære.

ivory

100% Cotton

TALA

TALA COLOURS

NATA

YOKI

BLACK

BROWN

SAND

MARINE

ANOKI

black

marine

MEDA

grey

ANTIK PINK

BLACK

CHOCOLATE

CORAL

GREY

LIGHT GREY

MARINE

PURPLE

TAUPE

red

MIRA

MABELLA

vanilla

MARINE

COBBELSTONE

DARK BLUE

DARK SAND

BLACK & WHITE
AZUR BLUE

BROWN

NAVY

BROWN GREY

TALA

HODEPLAGG
av bambusviskose

Bambusplanten er 100% økologisk nedbrytbar og bambus dyrkes uten bruk av sprøytemidler og er
black

dermed naturlig økologisk. Til sammenligning med bomull gir 1 mål dyrket bambus 10 ganger mer
klær enn 1 mål dyrket bomull. Bambus har derimot en unik evne til å suge til seg vann og kan nær-

marine

mest vokse overalt og gi gode avlinger i opptil 30 år før planten dør. Den tilhører gressfamilien og for
hver høsting kommer det nye skudd som blir enda sterkere. I tillegg er bambus utrolig hurtigvoksen-

gray

de som igjen fører til effektiv dyrking. Den kan vokse inntil 1 meter pr døgn.

olive

MED KOMFORT OG BEVISSTHET
jeans

EKSTRA MYKE & BEHAGELIGE
ABSORBERER 3-4 GANGER
MER EFFEKTIVT ENN BOMULL

coral

OGSÅ FOR DEG MED EKSEM & ATOPISK HUD

burgundy

red

VASKERÅD FOR BAMBUS
taupe

40 GRADER MED ULLSÅPE ( MILO )
VASKES HELST SEPARAT

agate*

KRYMPER 5 - 10 % I VASK

95% Bamboo, 5% Lycra
*95% Bamboo Viscose, 5% Spandex

MALOU
LYRA
BLACK

DARK BLUE

REED OLIVE

DARK SAND

LAVENDEL

CORAL

LEAF
FOREST

AGATE

BEIGE

BLACK

JEANS

NAVY

OLIVE GREY

PURPLE

RED

TAUPE

LULU

MIRA

95% Bambus
5% Spandex

AZUR BLUE

BROWN

NAVY

BEIGE

BLACK

OLIVE GREY

N ÅR HÅRET FORSVINNER
CELLEGIFT OG ALOPECIA
BEANIE 100% Polyacryl

Hårtap er en vanlig bivirkning ved cellegift, og de
fleste mennesker synes dette er vanskelig. Ofte blir
hårtap en stor belastning som kommer i tillegg til
andre alvorlige eller plagsomme helseproblemer for
dem som rammes. For mange symboliserer håret sin
egen identitet og personlighet.
Er dette blitt et tema som du må forholde deg til?
Hvordan kan du gjøre det beste ut av situasjonen du
har havnet i? Denne brosjyren tilbyr hjelp til deg som
må forholde deg til hårtap, slik at du kan finne en løsning som passer for deg.
TA KONTAKT FOR MER INFO!

Bruk av parykk/hårerstatning er gode alternativ for
personer med alopecia areata eller alopecia totalis/
universalis. Å kontakte en parykkmaker for første
gang kan være en høy terskel å gå over, siden dette
kan føles svært sårbart for mange. Ruhs, og våre
forhandlere, er drillet til å ta imot alle som kommer
inn døren slik at de skal føle seg velkommen.
Etterhvert ser man også at dette er et samlingsted for
andre i samme situasjon, og en mulighet til å fornye
seg med løshår som parykker, hårdeler, extensions og
hodeplagg.
TA KONTAKT FOR MER INFO!
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GREY

JEANS BLUE

MARINE

colour headwear: dark red

MINT+ TALA

15-20 cm

HAIRPIECE SAGE

HAIRPIECE MINT - 8-10 cm

colour hairpieces:
black, dark brown, medium brown,
mahogany brown, light brown, nut brown,
dark blonde, natural blonde, ginger blonde,
gold blonde, light blonde, platinum blonde,
pearl gray, light gray, silver gray

colour hairpieces:
black, dark brown, medium brown,
mahogany brown, light brown, nut brown,
dark blonde, natural blonde, ginger blonde,
gold blonde, light blonde, platinum blonde,
pearl gray, light gray, silver gray

SAGE + TALA
colour headwear: navy look
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