Lindex Lookbook SS/18
Lindex Lookbook for SS18 viser et rent uttrykk hvor det maritime flørter med fransk femininitet. Kolleksjonen er bygget rundt moteklassikere
laget i en moderne miks med nye materialer, teksturer og farger.

«Stil før trend blir viktigere. Denne sesongen handler om å være feminin slik du selv ønsker, uttrykke din egen stil i tidløse plagg som vil vare
over tid», sier Pia Ekholm, Design & Buying Manager for Women’s wear på Lindex.
Kolleksjonen viser smigrende feminine silhuetter med midjefokus og off-shoulder detaljer. Marineblå, beige og fersk kremhvit er basisfargen. I
tillegg finner du også innslag av lyseblå, rød og gul som gir en vårlig friskhet.
Garderobevinnere som klassiske skjorter, stripete topper, jeans og dresser er fortsatt viktige byggeklosser, men med oppdaterte detaljer og
farger, som for eksempel den røde trenchcoaten.
Nøkkeltilbehør denne våren er statement øredobber, handlenett i en moderne utgave, og kryss-over vesker i modige farger.
Kolleksjonen er i butikk og på Lindex.com fra uke 3.
For flere og høyoppløste bilder, besøk Lindex Newsroom.
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Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til
den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Mer enn halvparten av
Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er
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Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for. Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen. Mer
informasjon på http://www.lindex.com/no/

