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THE ROYAL EXPERIENCE

التجربة امللكية
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“A well-crafted fragrance enchants, 
mystifies and in a lot of ways, chooses 

the wearer.”

RAMASAT

 للعطر صوت يهمس، أذكرني... يبعثر نبض القلب أحيانًا،
أو يبعث فيه السكينة. 
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 نحن شركة أوروبية تأسست سنة 1971، وقد قمنا بشراكة فعلية مع شركة إماراتية خبرتها تزيد عن 15 عامًا،
 وعطورها مستوحاة في األصل من ثقافة وقيم اإلمارات العربية المتحدة، وتعكس مخزون ثقافي عطري يجسد

من هنا، ارتبط شعارنا بالخيل العربي الذي يرمز للفخر والنبل والقوة.  القلب النابض لتاريخ هذه القيم.

نبذة عن الشركة

Company Overview

We are a European Company founded in 1971, We have partnered with an Emirati company that has over 
15 years of  experience and originally inspired by the culture and values of  the United Arab Emirates. Our 
objective is to create olfactory signatures that embody the culture and brand a heart and soul that belong 
to these values. 

The notion of  the Arabian Horse rang true and we felt the immediate relevance with our brand; a symbol 
of  pride, nobility, and strength. The Arabian Horse is signified in our emblem and more impressively in 
our signature scents with unprecedented olfactory expressions.
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 أن نكون شركة رائدة عالميًا في صناعة العطور الملكية من خالل البحث
والتطوير وتصميم الروائح التي ُتثري األحاسيس والعواطف. 

رؤيتنا

To be a global leader for crafting Royal, Mystifying and 
Sensational fragrances through research & development and 

designing scents that dives deep into human emotions.

VISION 



9



10

 االبتكار باعتباره حجر األساس لجميع منتجاتنا، ولذلك يعمل فريقنا
 اإلبداعي على مدار الساعة لترك انطباع لدى عمالئنا يليق بمنتجاتنا

مع كل عطر وكل نوتة. 

هدفنا

Innovation as Keystone of  all our artifacts; our creative team 
works around the clock to leave an everlasting impression on 

our customers with every fragrance and every note.

MISSION
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 النزاهة      :   قاعدة قيمنا ومبدأنا المطلق. 
المسؤولية : نحن ملتزمون تجاه عمالئنا ومجتمعنا وبيئتنا باستخدام المكونات الطبيعية

فقط في منتجاتنا.                   
      التميز       : النجاح ليس سوى البداية، بعده تبدأ مسيرة االمتياز والتميز. 

قيمنا

Integrity : The cornerstone of  our values and the absolute foundation in our journey.

Responsibility : We are committed not only to our stockholders but also to our society 
and environment by using only natural ingredients in our products.

Excellence : Success is only the beginning; the journey of  excellence begins thereafter.

VALUES



12



13



14

 ذكرياتها مفعمة باألحاسيس. خاصية مكوناتها تنطوي على حسية عالية
  وطبيعة خام ونقية، كرسناها ألصحاب الذوق الرفيع والحس المرهف. 

رمسات

 للنخبة، أصحاب الذوق الرفيع
واحلس املرهف

The most daunting expression and formidable of  scents and bold 
fragrance compositions that are simply unprecedented.

Ramasat

A CALLING, WHERE 
FEW MUST GO
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PRODUCTS

املنتجات



جمموعـــة امليدان

The Meydan
COLLECTION
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A very elegant royal collection, its fragrances are 
distinguished with modern touches which sail you into a 
world of  originality, strength and adventure; simulating 
the fine and delicate sense tasters.

بلمسات مميزة  عطورها  األناقة،  في  غاية  ملكية،   مجموعة 
المغامرة، إلى عالم من األصالة والقوة وحب  ُتبحر بكم   عصرية 

  تحاكي أصحاب الذوق الرفيع والحس المرهف. 
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DUBAI MILLENNIUM

Top Notes
Saffron - Raspberry - Indian Agarwood  

Heart Notes
Damask Rose - Violet - Red Berries

Base Notes
Leather - Amber - Patchouli
Sandalwood - Litchi

النوتة العليا
زعفران - توت العليق - عود هندي   

نوتة القلب
ورد دمشقي - بنفسج - توت أحمر   

النوتة القاعدية
جلد - عنبر - بتشول - خشب الصندل

ثمرة الليتشي الصينية

A charismatic knight with a deep dreamy gaze.. Only the most hypnotising 
notes will do such a captivating conversationalist justice. Top Raspberry 
and Saffron notes gracefully blended in with Damask Rose at the heart 
and Patchouli, Sandalwood and Amber at the base.

 خطاف القلوب، أنيق، طلته طلة فارس يتألأل السواد في عينيه فإذا ما لمحت بهم
 نورًا فاعلم أن في قلبه نار. مقدمة عطر من التوت والزعفران مع وسط دافئ من

البنفسج والورد الدمشقي وقاعدة من البتشول وخشب الصندل والعنبر.

دبي ميلينيوم
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An unmistakable presence and a charming aura of  musk with an oriental 
flair. This fragrance merges a mixture of  contrasting scents flawlessly 
and is full of  mystery and charisma.

MAYYAS

 على سرج خيل طاف األرض والبحر فكسب حكمة ونور. قليل النطق هو لكنك تشعر
 بحضوره فتراه بأحاسيسك قبل أن تلمحه عيناك. يتركك محاطًا بهالة من المسك ونوتات

شرقية رقيقة وموزونة. عطر يجمع مزيج من الروائح بنعومة وانسيابية رائعة.

Top Notes
Oriental Notes - Pink peppercorn

Heart Notes
Styrax benzoin

Base Notes
White Oud – Ambergris - Musk

النوتة العليا
نوتات شرقية - فلفل وردي

نوتة القلب
زهر العبهر

النوتة القاعدية
مسك - عود أبيض - عنبر رمادي

مياس
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KAHEEL

النوتة العليا
عنبر - لؤلؤ البحر

نوتة القلب
جلد - عود

النوتة القاعدية
نوتات شرقية - خشب صندل مدخن  

Top Notes
Amber - Sea pearl

Heart Notes
Leather - Oud

Base Notes
Oriental Notes  - Smoked Sandalwood

For the in-touch with their senses. The simple accord of this fragrance 

hides complexity both in composition and character. Royal top notes of 

Amber and Sea pearl are elegantly followed by oud and leathery heart 

and warm woody base.

 يستخدم حواسه الخمس قبل أن يقدم على الشيء، لكنه متى أقدم أتم. خامة
 ملكية من عبق العنبر ولؤلؤ البحر في افتتاحية هذا العطر يليها الجلد والعود في

الوسط ونوتات شرقية أخاذة في القاعدة. 

كحيل
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A story of pride is hidden within the selective notes of this fragrance 
and awaiting to be discovered. A sharp beginning of Red Amber and 
Tobacco is swiftly followed by middle notes of Oud and Patchouli, then 
a leathery base of Musk.

RAMMAH

 موسوم بالعز رافع الرأس، تخفق القلوب لرنين خطاه، هكذا يتبختر هذا الفارس
 ناثرًا المسك والعنبر والبتشول. نوتة عليا مميزة من العنبر األحمر والتبغ وقلب من

العود والبتشول وقاعدة غنية من الجلد والمسك.

Top Notes
Red Amber - Tobacco

Heart Notes
Oud - Patchouli

Base Notes
Leather - Musk 

النوتة العليا
عنبر أحمر - تبغ

نوتة القلب
عود - بتشول

النوتة القاعدية
 جلد - مسك

رّماح
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A trail of strength, determination, honor and courage. Top notes of 
Bergamot and mint with a heart of Magnolia and Cambodian Oud, a 
woody and Amber base.

MASSAR

 عطر القوة والعزيمة والشرف والشجاعة. عطر الفروسية بكل ما تمثله من صفات وما
 ارتبطت به بالشعر وأبياته عبر الزمن. نوتة عليا رنانة من البرغموت والنعناع وقلب من

زهرة الماغنوليا والعود الكمبودي وقاعدة غنية من العنبر وخامات األخشاب.

Top Notes
Bergamot - Lime - Mint - Pink Baies
Lemon

Heart Notes
Magnolia Flower - Ginger
Cambodian Oud

Base Notes
Leather - Musk - Amber - Patchouli 
Vetiver - Sandalwood - Cedarwood
Cypriol - Crystals - Vanilla

النوتة العليا
برغموت - ليمون البنزهير - نعناع

توت وردي -  ليمون

نوتة القلب
زهرة الماغنوليا - زنجبيل

عود كمبودي

النوتة القاعدية
جلد - مسك - عنبر - بتشول - نجيل الهند

 خشب الصندل - خشب األرز - سيبريول 
أحجار كريستالية - فانيليا

مسار
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A highly refined fragrance that embodies the values   of virtue, respect and 
loyalty. Deep top notes of Lavender, followed by the signature scent of 
Bergamot, then a rich base of Leather and Amber.

MASSIR

يمثل األصالة ويجسد القيم النبيلة للفضيلة واإلحترام والوالء وهو ألصحاب الذوق 
الرفيع والحس المرهف في اختيار العطور. يبدأ هذا العطر برائحة فواحة وقوية 

من الخزامى ويليها عبق من البرغموت وينتهي بقاعدة غنية من الجلد والعنبر.

Top Notes
Lavender

Heart Notes
Bergamot - Oriental Notes

Base Notes
Leather - Amber - Woody Notes

النوتة العليا
خزامى

نوتة القلب
برغموت - نوتات شرقية

النوتة القاعدية
جلد - عنبر - نوتات خشبية

مصري
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This fragrance accord is designed for the true archetypical “ALPHA” 
personality that is confident and resilient with a strong sense of self. Top 
notes of Smoky fuse with a Guaiac wood in the heart and an oriental base 
of Vetiver and Musk.

YA WEIL

 تم تصميم هذا العطر خصيصًا لشخصية "ألفا" النموذجية والتي تتسم بالثقة والشعور
 القوي بالذات، والرغبة في التميز والتفوق. يبدأ هذا العطر بنوتات دخانية غنية والتي

تلتقي بقلب من خشب الغاياك وقاعدة شرقية من خشب األرز والمسك.

Top Notes
Smoky Notes - Indian Agarwood 

Heart Notes
Guaiac Wood

Base Notes
Musk - Vetiver - Cedar

النوتة العليا
نوتات دخانية - عود هندي

نوتة القلب
خشب الغاياك

النوتة القاعدية
مسك - نجيل الهند - أرز

يا ويل
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The sky beats a mirth that flirts with all existence, the essence is tobacco 

and berries, its heart is made of patchouli and roses, the base glistens 

with amber and a mixture of musk and Agarwood.

RAAD

 يدق السماء طربًا يغازل كل الوجود، جوهره تبغ وتوت وقلبه بتشول وورود، تتألأل
قاعدته بالعنبر ومزيج من مسك وعود.

Top Notes
Raspberry - Tobacco

Heart Notes
Roses - Patchouli - Vanilla  

Base Notes
Amber - Moss - Musk - Agarwood
Tonka Bean - Vetiver 

النوتة العليا
توت العليق - تبغ

نوتة القلب
ورد - بتشول - فانيليا

النوتة القاعدية
عنبر - طحالب - مسك - عود
فول التونكا - نجيل الهند

رعد



( 24 Karat )

جمموعـــة الذهب
( 24 قرياط )

GOLD LINE 
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A distinctive Collection of  seasonal perfumes palpitate 
sensations and attractiveness with a special luster and high 
value. The fragrance and its components captivate you with its 
independence; creating a reflection of  your personality with a 
touch of  raw gold foil 24 Karat that radiates with the perfume 
spray to add its own touch to your royal experience.

 مجموعة مميزة لعطور موسمية تنبض باألحاسيس والجاذبية ذات رونق
 خاص وقيمة عالية، تأسرك عبير مكوناتها بشذاها واستقالليتها مؤلفة
 انعكاس لشخصيتك مع لمسة من رقائق الذهب الخام 24 قيراط الذي

  ينبعث مع رذاذ العطر ليضفي لمسته الخاصة على تجربتك الملكية. 



29

Top Notes
Orange Blossom

Heart Notes
Tuberose - Iris

Base Notes
Sandalwood - Cedarwood - White Musk

النوتة العليا
زهر البرتقال

نوتة القلب
مسك الروم - زهرة السوسن

النوتة القاعدية
خشب الصندل - خشب األرز - مسك أبيض

For the oriental that melts in love with the scent of musk, Knight 
instinctively smiles and roses sing the sweetest melodies, his silence is 
holding words but beware of his anger, it is a volcano.

 للشرقي الذي يذوب عشقًا في رائحة المسك، فارس بالغريزة إبتسامته ورد تنشد
أعذب األلحان، صمته مسك الكالم لكن حذار غضبه فهو ثورة بركان.

تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط

HAWAJER هواجر

It contains  24 karat pure gold foils.
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JAWAREH

النوتة العليا
زعفران - فلفل وردي

نوتة القلب
زنبق الوادي

النوتة القاعدية
خشب الصندل - فانيليا

Top Notes
Saffron - Pink peppercorn

Heart Notes
Lily of the Valley

Base Notes
Sandalwood - Vanilla

The presence of saffron and pink peppercorn captivates the hearts, 
renewed and excites the souls with the scent of sandalwood to leave you 
in a sea of confusion and a trace of gold.

 حضور الزعفران والفلفل الوردي يأسر القلوب، متجدد يثير الجوارح في الروح بعبير
خشب الصندل ليتركك في بحر من حيرة وأثر من ذهب.

تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط

جوارح

It contains  24 karat pure gold foils.
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FIDWA

Top Notes
Rosemary - Milano Rose

Heart Notes
Mandarin Blossom

Base Notes
Cedarwood

النوتة العليا
إكليل الجبل - ورد ميالنو

نوتة القلب
زهرة المندرين

النوتة القاعدية
خشب األرز

Attractive, charismatic, with his goodness, begets the soul, tender as the 
breathtaking scent of a rose, his eyes gilded with gold, his lips chirping 
like mandarin flower and cedarwood.

 فاتن جّذاب بحسنه يؤنس الروح، رقيق كعبير الورد يحبس األنفاس، عيناه مرسومتان
بلون الذهب وشفتاه تغّرد كزهرة المندرين وخشب األرز.

ِفدوى

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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SUHAILA

النوتة العليا
عود - نوتات شرقية

نوتة القلب
نوتات حلوة

النوتة القاعدية
نوتات خشبية

Top Notes
Agarwood - Oriental Notes

Heart Notes
Sweet Notes

Base Notes
Woody Notes

Like a harp, its melodies are only given to those who master the strings 
of their heart with the oud, like blossoms that bloom in a rich meadow 
with oriental and woody notes and sweet aromatic notes that decorate 
the existence.

كبراعم بالعود،  أوتار قلبها  العزف على  يتقن  لمن  إال  ألحانها  ُتعطي   كقيثارة ال 
تتفتح في مرج غني بنوتات شرقية وخشبية ونفحات عطرية حلوة تزين الوجود.

سهيلة

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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IDRAK

Top Notes
Turkish Rose

Heart Notes
Sandalwood

Base Notes
Musk - Vanilla - Agarwood

النوتة العليا
الورد التركي

نوتة القلب
خشب الصندل

النوتة القاعدية
 مسك - فانيليا - عود

Like the moon, it becomes more beautiful when it shines among the stars, 
it scatters its finest roses, agarwood, musk and trace of gold among the 
multitudes, leaving them as individuals in confusion and mystery.

 كالقمر تزداد جمااًل عندما تتألق بين النجوم، فتراها تنثر أجود ما لديها من رائحة الورد
والخشب والمسك وأثٍر من ذهب بين الجموع فتتركهم أفرادًا في حيرة وغموض.

إدراك

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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AFKAR

النوتة العليا
ورد - تمر - عود

نوتة القلب
بتشول - توت بري

النوتة القاعدية
فانيليا - كاكاو - قهوة

Top Notes
Roses - Dates - Agarwood

Heart Notes
Patchouli - Cranberry

Base Notes
Vanilla - Cacao - Coffee

She is always in deep thought and contemplation and has a truly unique 
charm. She is a rare flower, calm and quiet but rightly inspiring.

 تروق لك ألنها الغموض، فال ولن تعرف من هي. حريصة ال تبوح بمكنوناتها إال
بنفحات من الورد ورقائق من ذهب فتنعش الخيال وتحيي الروح.

أفكار

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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ASRAR

Top Notes
Bergamot - Mandarin - Ylang Ylang
Cardamom - Plum

Heart Notes
Roses - Orange Blossom
White Jasmine - Cashmeran

Base Notes
Musk - Patchouli - Sandalwood
Cedarwood - Vanilla - Myrrh
Moss - Ambergris

النوتة العليا
برغموت - مندرين - يالنج يالنج

هيل - مشمش

نوتة القلب
ورد - زهر البرتقال - ياسمين أبيض

كاشمران 

النوتة القاعدية
مسك - بتشول - خشب الصندل

خشب األرز - فانيليا - مر - طحالب
عنبر رمادي

Her magic is in the mystery of her looks, revealing the scents of bergamot 
and cardamom, notes of musk and amber preserving its components and 
scattering them to her lovers without waiting.

 سحرها في غموض طلتها، تبوح بعبير البرغموت والهيل، نفحات من مسك وعنبر
تحفظ مكوناتها وتنثرها لمحبيها دون انتظار.

أسرار

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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DALIDA

النوتة العليا
زعفران - إلميس

نوتة القلب
زنبق - ورد

النوتة القاعدية
مسك - بتشول - عود

عود هندي
عنبر ذهبي

Top Notes
Saffron - Elemis

Heart Notes
Lily - Roses

Base Notes
Musk - Patchouli - Agarwood
Indian Agarwood 
Golden Amber

A pampered woman is boasting loudly in the appearance of saffron; 
chanting the footsteps of roses and musk adorning her presence and 
scattering the scent of oud and amber around her that enchants the eyes.

داليدا

 مدللة تتبختر بشموخ في طلتها زعفران، تترنم على وقع خطى ورود، ومسك يزين
حضورها وينثر عبير عود وعنبر من حولها ُيسحر األبصار.

Karat gold flakes 24تحتوي رقائق من الذهب الخام 24 قيراط
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جمموعة اخلّيالة

Al KhAyAlAh 
ColleCtion
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This exotic and luxurious atmosphere of  Arabian-
inspired perfumes will take you on a magical ride on 
a horse. Its fragrance features contemporary touches 
that leave you in a world of  exclusivity composition, 
and extraordinary nature.

 ستأخذك هذه المجموعة في رحلة مع الخّيالة. عطور فاخرة
 مستوحاة من التراث العربي. تتميز بلمسات معاصرة تتركك

في عالم من األصالة والمغامرة
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Top Notes
Citrus

Heart Notes
Oriental Notes

Base Notes
Woody Notes

النوتة العليا
حمضيات

نوتة القلب
نوتات شرقية

النوتة القاعدية
نوتات خشبية

A knight looking out into the fields, spreading the magic everywhere. A 
bold expert leaving a wonderful long-lasting effect. The distinctive citrus 
aroma in the heart exudes oriental notes that end with a base of woody 
notes.

 كالفارس يطّل في الميدان، وينثر سحره في كل مكان. عالم، شجاع، يترك أثرًا رائعًا
 طويل األمد. نوتة عليا مميزة من الحمضيات يليها قلب من النوتات الشرقية ينتهي

بقاعدة من النوتات الخشبية.

FARES فارس
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YAZAR

النوتة العليا
جلد - عنبر

نوتة القلب
نوتات شرقية - السوسن

النوتة القاعدية
ورد

Top Notes
Leather - Amber

Heart Notes
Oriental Notes - Orris

Base Notes
Roses

Wonderful, legend, perfect in all its characteristics. Having the prestige 
of a majestic posture and a distinguished gait. Capturing the soul’s 
surrounding him with an aromatic top of amber & leather, iris & Oriental 
notes in heart with a base of luxurious rose.

 عظيم، أسطوري، مثالي في كل خصائصه ومقاييسه. له هيبة بوقفته الشامخة
 ومشيته المتميزة. يخطف قلوب من حوله. يفتح على قمة عطرية من العنبر والجلد.

وفي القلب، تقع زهرة السوسن ونوتات شرقية. وقاعدته الفاخرة هي ورد.

يزار



جمموعة كريستال

CRYSTAL
LINE 



An attractive collection of  fragrances 
that are special by the luster of  its 
colours and scents, based on musk 
and aromatic additions that give its 

distinctiveness and beauty.

 تشكيلة جّذابة لعطور يميزها رونق ألوانها
 وشذاها، أساسها المسك وإضافات عطرية

  تعطيها تميزها وجمالها. 
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Top Notes
Pomegranate

Heart Notes
Roses - White Musk

Base Notes
Fruity Notes 

النوتة العليا
رّمـان

نوتة القلب
ورد -  مسك أبيض

النوتة القاعدية
نوتات الفاكهة

MISK ROMMAN

A fragrance rapport that is instinctively attractive with a sweet and zesty 
beginning, a classic White Musk heart and a fruity based ending.

الورد من  وجذاب  منعش  قلب  يليه  البداية  في  الرّمان  بأريج  للغاية  منعش   عطر 
والمسك األبيض ولمسة ال تنسى من نوتات الفاكهة في القاعدة.

مسك رّمان
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MISK OUD

النوتة العليا
خشب الصندل – دهن عود

نوتة القلب
   مسك أبيض – عود

النوتة القاعدية
خشب األرز

Top Notes
Sandalwood - Oud Oil

Heart Notes
White Musk - Agarwood

Base Notes
Cedarwood

A woody fragrance that is well balanced with notes of White Musk, 
Agarwood, Sandalwood and Cedarwood.

 عطر خشبي في غاية السالسة، يدرج المسك األبيض والعود وخشب الصندل وخشب
األرز بشكل جميل وموزون.

مسك عود
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Top Notes
Floral Notes

Heart Notes
White Musk - Frankincense

Base Notes
Fruity Notes

النوتة العليا
نوتات وردية

نوتة القلب
مسك أبيض - ُلبان

النوتة القاعدية
نوتات الفاكهة

MISK LUBAN

A fresh and revitalising fragrance that puts a smile on your face. Floral 
top notes with White Musk and Frankincense as middle notes and a base 
of Fruity Notes.
 منعش، خفيف يبعث اإلبتسامة في النفس. نوتة عليا وردية منعشة تزداد رونق مع

 نوتات وسط برائحة الُلبان المسك األبيض وقاعدة من نوتات الفاكهة.

مسك لُبان
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MISK ASSAL

النوتة العليا
برغموت - مندرين - هيل

نوتة القلب
مسك أبيض - جوز الهند - عسل

النوتة القاعدية
تمر هندي - بتشول - فانيليا

Top Notes
Bergamot - Mandarin - Cardamom

Heart Notes
White Musk - Coconut - Honey

Base Notes
Tamarind - Patchouli - Vanilla

A fragrance of elegance and grace with an enchanting. Top note of 
Mandarin and Cardamom. Honey heart notes then surface and followed 
by Patchouli and Vanilla at the base.

 بداية هذا العطر في غاية األناقة والجمال فّواحة بخلطة من الحمضيات والهيل،
 يليها قلب حلو وغنّي من المسك األبيض والعسل وجوز الهند ويختم بقاعدة مميزة

من البتشول والفانيليا.

مسك عسل
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Top Notes
Patchouli - Almond

Heart Notes
White Musk - Jasmine - Tuberose  

Base Notes
Sandalwood - Tonka bean - Cacao

النوتة العليا
بتشول - لوز

نوتة القلب
   مسك أبيض - ياسمين - مسك الروم

النوتة القاعدية
خشب الصندل - فول التونكا - كاكاو

A fragrance with a rich composition that calms and soothes. Top notes of 
Patchouli and Almond with a lovely notion of Tubersoe and Jasmine at 
the heart and a base of Tonka bean, Cacao and Sandalwood.

 عطر غني بمكونات تجلب الشعور بالهدوء وتلطف المشاعر. نوتة عليا من البتشول
التونكا فول  من  دافئة  وقاعدة  والياسمين  الروم  مسك  من  أخاذ  وقلب   واللوز 

 والكاكاو وخشب الصندل.

MISK PATCHOULIمسك بتشول
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MISK WARD

النوتة العليا
 أوسمانثوس - مسك الروم

نوتة القلب
خوخ - مسك أبيض

النوتة القاعدية
ورد أبيض

Top Notes
Osmanthus - Tuberose

Heart Notes
Peach - White Musk

Base Notes
White Floral

A calm and placid fragrance that is full of appeal. It blends Tuberose 
with White Musk, Peach and a classic base of White Floral.

الذي يناسب معظم األذواق. يدرج النعومة وهو اإلختيار الكالسيكي   عطر بغاية 
مسك الروم والمسك األبيض والخوخ وينهي سحره بقاعدة من الورد األبيض.

مسك ورد
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Top Notes
Lemon - Mandarin - Fruity Notes
Pineapple

Heart Notes
Orchid - White Musk - Powder Notes

Base Notes
Lily - Patchouli - Vetiver

النوتة العليا
ليمون - مندرين - نوتات الفاكهة

 أناناس

نوتة القلب
أوركيد - مسك أبيض - نوتات بودر 

النوتة القاعدية
زنبق - بتشول - نجيل الهند

MISK ORCHID

A highly distinctive fragrance with a signature fruity beginning, a powdery 
heart with White Musk and a base of Lily, Patchouli and Vetiver.

 عطر في غاية التميز والجمال ويمزج مكونات عطرية فواحة وغنية تبدأ بنوتات
 حلوة ومنعشة وتتدرج الى قلب من المسك األبيض والبودر وقاعدة من الزنبق

والبتشول ونجيل الهند.

مسك أوركيد
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النوتة العليا
 خزامى

نوتة القلب
مسك أبيض

النوتة القاعدية
بتشول

Top Notes
Lavender

Heart Notes
White Musk

Base Notes
Patchouli

Fragrant and soothing with the classic touch of Lavender and lovely 
notions of White Musk and Patchouli.

 لمن تبحث عن رائحة المسك الفواحة والهادئة. عبير غني يتألق أكثر فأكثر مع قلب
من الخزامى وقاعدة من البتشول.

MISK KHUZAMA مسك خزامى
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Top Notes
Amber

Heart Notes
White Musk

Base Notes
Turkish Rose

النوتة العليا
عنبر

نوتة القلب
مسك أبيض 

النوتة القاعدية
ورد تركي

This fragrance is collateral by the amber warmth and rose nectar, enriched 
with pure musk scent, which gives you a comfortable feeling.

 هذا العطر يوازي بين دفء العنبر ورحيق الورد المعزز بالمسك األبيض الفواح
 والذي يمنحك شعور بالراحة.

MISK AMBERمسك عنرب
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Top Notes
Saffron

Heart Notes
White Musk - Nutmeg

Base Notes
Patchouli - Sandalwood

A wonderful frangrance with an original aromatic composition of Saffron 
a delicious blend that immerses you in an incredible perfumed aura, 
fusing with Nutmeg and Sandalwood to embellish it with a strong and 
attractive appearance with Patchouli, a perfect freshness that takes you to 
the world of beauty and delicacy.

 عطر ينعشك، يأخذك الى عالم الجمال والرقة. تركيبة رائعة أصيلة من الزعفران.
 يغمرك في القلب بجوزة الطيب، يندمج مع خشب الصندل ليتزين بقاعدة جذابة

 مع البتشول.

MISK SAFFRONمسك زعفران

النوتة العليا
زعفران

نوتة القلب
مسك أبيض - جوزة الطيب 

النوتة القاعدية
   بتشول - خشب الصندل 
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جمموعة جونيور

Junior line

Soft and innovative fragrances with natural, alcohol free 
ingredients that emulate young ambitions and stimulate a 

passion for the future.

 عطور ناعمة ومبتكرة بمكونات طبيعية خالية من الكحول تحاكي طموح
  الصغار وتنبض بشغف المستقبل. 
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Top Notes
Mandarin - Green Notes

Heart Notes
Peony - Pear Blossom - Orris

Base Notes
Musk - Woody Notes - Pistachio

النوتة العليا
مندرين - نوتات خضراء

نوتة القلب
الفاوانيا - زهر اإلجاص - السوسن

النوتة القاعدية
مسك - نوتات خشبية - فستق

Trafalgar that culminates in musk and iris, like a moon whispering in 
the darkness with a fragrance that flirts with the soul and unleashes 
inspiration.

 أغٌر ُيطل بعطر المسك والسوسن، كبدر يهمس في ظالم الليل بعبير يداعب الروح
ويطلق العنان لإللهام.

AL AGHARاألغر
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النوتة العليا
مسك - برغموت - توت العليق - نرجس

نوتات مائية - ليمون 

نوتة القلب
بنفسج - ياسمين السامباك

أوراق الزهور 

النوتة القاعدية
عنبر - بتشول

Top Notes
Musk - Bergamot - Lemon 
Raspberry - Narcissus - Watery Notes

Heart Notes
Violet - Jasmine Sambac
Flower Petals

Base Notes
Amber - Patchouli

Wobble in softness and fold like narcissus blaine; graceful as the flowers 
enter the conscience with the scents of  amber and musk to the heart at 
all times.

 تتمايل في نعومة وتتثنى كالنرجس بلين، رشيقة كأوراق الزهور تدخل الوجدان بشذى
العنبر والمسك، قريبة للفؤاد تتدلل في كل حين.

AL GHEEDالغيد
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Top Notes
Bergamot - Powder Musk

Heart Notes
Fig - Peony Flower

Base Notes
Sandalwood

النوتة العليا
برغموت - مسك َبودر

نوتة القلب
تين - زهرة الفاوانيا

النوتة القاعدية
خشب الصندل

A warm childlike feeling throughout the day with the scent of  musk and 
powder.

إحساس طفولي دافئ طوال اليوم برائحة المسك والبودر.

AL ABIADاألبيض
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جمموعة جونيور

Junior Set

Al Aghar and Al Gheed are soulmate refreshed with a scent of  
amber and musk, colt and filly in a square of  flowers, narcissus 

and bergamot being pampered.

 األغر والغيد توأمان للروح منعشان بشذى العنبر والمسك يتهامسان، ُمهران في
  ميدان من عبير زهور ونرجس وبرغموت يتدلالن. 
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جمموعة جونيور
Junior Set

Ingredients: 
Al Aghar and Al Gheed and a body lotion cream with the same smell.

المكونات:
األغر والغيد مع كريم لوشن للجسم من نفس الرائحة
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The Knights Set
جمموعة الفرسان

The set consists of  Al Abiad, Al Aghar and Al Gheed 
Fragrance and Cream & Oil Knights

 مجموعة تتكون من األغر والغيد واألبيض وعبوتين من مسك
  وكريم الفرسان. 
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Top Notes

Pomegranate

Heart Notes

Roses

Fruity Notes

Base Notes

Musk

Top Notes

White Musk

Heart Notes

Lavender

Base Notes

Patchouli

النوتة العليا
رّمان

نوتة القلب
ورد

نوتات الفاكهة

النوتة القاعدية
مسك

النوتة العليا
 مسك أبيض

نوتة القلب
خزامى

النوتة القاعدية
بتشول

KNIGHTS
CREAM & OIL
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Ingredients: 
The set consists of  Al Abiad Fragrance and Cream - Natural Argan Oil

Lavender Musk and Cream - Pomegranate Musk and Cream.

المكونات:
مجموعة تتكون من عطر وكريم األبيض - زيت األرغان الطبيعي - مسك وكريم الخزامى

مسك وكريم الرمان.

Al Abiad Set
جمموعة األبيض
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جمموعة مهرة
MohrA ColleCtion

Mohra, an aromatic collection that is bold in its looks and 
strong in its ingredients. The perfect fragrance for women in 

its scent and appearance.

مجموعة مهرة جريئة في مظهرها قوية في مكوناتها. مثالية للنساء 
في رائحتها.
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MOHRA SET
جمموعة مهرة

Top Notes
Bergamot - Cambodian Oud

Heart Notes
Musk - Sandalwood - Amber

Base Notes
Patchouli - Chocolate - Indian Oud

النوتة العليا
برغموت - عود كمبودي

نوتة القلب
مسك - خشب الصندل - كهرمان

نوتة القلب
بتشول - شوكوال - عود هندي

It consists of  a 50 ml spray perfume, Oud oil and a body 
lotion cream with the same smell.

تتكون من عطر بخاخ 50 مل و دهن عود وحبة كريم لوشن للجسم من 
نفس الرائحة.
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بلمسة حريرية
عطر اجلسم

with a silky touch
Body Mist

A truly exquisite and dignified collection, its fragrances are 
distinguished by modern styles that leave you in a life full of  

freshness and smoothness with a silky touch.

 مجموعة عصرية مختارة بعناية بلمسة حريرية ، تتميز عطورها بأنماط حديثة تتركك
  في حياة مليئة باالنتعاش والنعومة. 
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Top Notes
Amber

Heart Notes
Citrus - Argan Oil - Henna 

Base Notes
Woody Notes 

النوتة العليا
عنبر

نوتة القلب
حمضيات - زيت األرغان - حناء

النوتة القاعدية
نوتات خشبية

A perfect blend of  freshness and woody, that is delicate and full of  
charisma.

نفحات منعشة مع لمسة خشبية لمزيج كاريزمي مفعم باألنوثة والجاذبية.

ROSEورد
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النوتة العليا
زعفران - خزامى

نوتة القلب
خشب الصندل - جوزة الطيب

النوتة القاعدية
مسك - بتشول

عنبر ملكي - عود ملكي

Top Notes
Saffron - Lavender

Heart Notes
Sandalwood - Nutmeg

Base Notes
Musk - Patchouli - Royal Amber
Royal Agarwood

A captivating presence and an elegant touch. The perfect balance of  
warmth and freshness.

لمسته أنيقة وحضوره آسر، فواح ويمزج بين إحساس االنتعاش والدفء.

SAFFRONزعفران
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Top Notes
Musk - Saffron

Heart Notes
Oriental Spices - Argan oil 

Base Notes
Indian Oud 

النوتة العليا
مسك - زعفران

نوتة القلب
توابل شرقية - زيت األرغان

النوتة القاعدية
عود هندي

A classic Oriental rapport that is naturally attractive. A presence that is 
always there.

نفسه شرقي بامتياز وجاذبيته ال تقاوم. عطره أّخاذ، يالمس المشاعر واألحاسيس.

OUDعود
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Top Notes
Fresh Notes - Pink Peppercorn
Cinnamon - Cumin - Salty Notes

Heart Notes
Marine Notes - Jasmine - Roses
Green Notes  

Base Notes
Cedarwood - Coumarin - Musk
Incense  

النوتة العليا
نوتات منعشة - فلفل وردي

قرفـة - كمـون - نوتـات مالحة

نوتة القلب
نوتـات بحرية - ياسـمين - ورد

نوتـات خضـراء

النوتة القاعدية
خشـب األرز - كومارين

مسـك - بخـور

Captivating and full of  temptation. A sensual trail to start your night.

آسر ومليء باإلغراء. عطره فتان ونسماته تهمس. عجبًا أيها الليل.

NIGHTليل
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النوتة العليا
توت - مندرين

نوتة القلب
ياسمين - زهر العسل - غردينيا

النوتة القاعدية
عنبر رمادي - كراميل

فانيليا - خشب الصندل

Top Notes
Berries - Tangerine

Heart Notes
Jasmine – Honeysuckle - Gardenia

Base Notes
Ambergris - Caramel – Vanilla
Sandalwood

The scent of  adventure and new beginnings. A warm zest that is 
exceptional.

عطر المغامرة والبداية الجديدة. مفعم بنوتات دافئة ومزيج وردي منعش.

SUNSHINEشموس
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النوتة العليا
برغموت - فلفل وردي

نوتة القلب
زنبق - ورد - زيت األرغان - حناء

النوتة القاعدية
مسك - بتشول - طحالب السنديان

Top Notes
Bergamot - Pink Peppercorn

Heart Notes
Lily - Roses  - Aragan Oil - Henna

Base Notes
Musk - Patchouli - Oakmoss 

The scent of  blooming flowers and positive vibes.

يتفتح له القلب كالزهرة عند شروق الشمس. عطر اإليجابية والعفوية.

DAWNفجر
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AL KHAIL AND AL LAIL
COLLECTION

جمموعة اخليل والليل

A set of  two fragrances suitable for hair, body, home 
and clothes. Developed exclusively with natural 

ingredients to suit all ages.

مجموعة مؤلفة من عطرين مناسبين للشعر، للجسم، لجو 
المنزل وللمالبس. تم تطويرها حصرًيا بمكونات طبيعية 

لتالئم جميع األعمار.



72

النوتة العليا
برغموت - لبان - برتقال

نوتة القلب
ورد - إبرة الراعي - ياسمين

النوتة القاعدية
 عنبر - بتشول

خشب الصندل - خشب األرز  
نوتات شرقية - عود - بلسم  

Top Notes
Bergamot - Olibanum - Orange

Heart Notes
Roses - Geranium - Jasmine

Base Notes
Amber - Patchouli 
Sandalwood - Cedarwood 
Oriental Notes - Oud - Balsam

Inspired by the beauty, splendor, charm and the glory of  a stallion, created 
this amazing composition that combines the scent of  roses and agarwood 
in the presence of  sandalwood breezes and oriental notes. Body and hair 
perfume, suitable for your surroundings and for your clothes. Crafted 
exclusively with natural ingredients to suit all ages.

من أصالة الخيل وجمالها وروعة سحرها ومجدها، استوحينا تركيبة مذهلة تجمع بين 
رائحة الورد الفواحة والعود المتماسك بحضور نسائم خشب الصندل والتوابل الشرقية.  
بمكونات  حصرًيا  تطويره  تم  للمالبس.  و  المنزل  لجو  للجسم،   ، للشعر  مناسب  عطر 

طبيعية ليالئم جميع األعمار.

AL KHAILاخليل
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النوتة العليا
لبان - نوتات عطرية

نوتة القلب
جيرانيوم - خزامى

النوتة القاعدية
عنبر - بتشول

نوتات شرقية - بلسم - غاياك 

Top Notes
Olibanum - Aromatic

Heart Notes
Geranium - Lavender

Base Notes
Amber - Patchouli
Oriental Notes - Balsam - Guaiac 

From the silence of  the night and the calm of  its times, an embrace 
between patchouli, frankincense, amber and lavender, with the pulse of  
pure nature to give you a fragrance that suits you all the times. Body 
and hair perfume, suitable for your surroundings and for your clothes. 
Crafted exclusively with natural ingredients to suit all ages.

من سكون الليل وهدوء أوقاته، عناق تالق به البتشول واللبان مع العنبر والخزامى 
بنبض الطبيعة الصافية ليمنحك تركيبة مميزة تناسب كل أوقاتك. عطر مناسب للشعر، 
جميع  ليالئم  طبيعية  بمكونات  حصرًيا  تطويره  تم  للمالبس.  و  المنزل  لجو  للجسم، 

األعمار.

AL LAILالليل
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ARABIC OIL
OUD OIL 

AND AROMATIC OILS

دهن العود والزيوت العطرية
الزيوت العربية

Premium essential oils made from the world most precious and 
treasured ingredients and crafted into extraordinary products of  

sophistication.

 دهن عود وزيوت عربية عطرية مصنوعة من أنقى وأجود وأثمن
  المكونات العطرية الطبيعية.
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Indian Oud Oil – Oriental Oils
Sandalwood. 

دهن عود هندي – زيوت شرقية
خشب الصندل. 

BIN NAHYAN بن نهيان
The name of  Oud that sings the 
conscience and rich in anointing of  
the India Oud Oil with oriental oils; a 
fragrance of  sandalwood sung to the 
beat of  speech.

 اسم من عود يغني الوجدان، فيه من
 كرم الزمان، ثري بدهن العود الهندي مع

 الزيوت الشرقية وشذى خشب الصندل
يترنم على وقع الكالم.

Ingredients المكونات

White musk - Cambodian Oud Oil
sandalwood - oriental spices - 24 karat 
gold leaves.

  مسك أبيض - دهن عود كمبودي - خشب الصندل
توابل شرقية - أوراق من الذهب عيار 24 قيراط.

OUD ZABEEL عود زعبيل
Sparkling with musk, oud oil and special 
leaf  of  gold.

 متألق بالمسك ودهن العود جوهرُه أوراق
من ذهب.

Ingredients المكونات
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Natural Indian Oud Oil. 

Aged Indian Sioufi agarwood 

دهن عود هندي طبيعي. 

دهن عود سيوفي هندي معتق

BIN SAUD

BIN MAKTOUM

بن سعود

بن مكتوم

A rich oasis that is fragrant with Natural 
Indian Oud Oil.

Like a star in the sky, the quality of  oud 
that is loved by everyone.

 واحٌة غّناء تعبق بالعبير وتجود بأطيب
دهن العود الهندي الطبيعي.

 كالنجم في السماء يعشقه اإلنسان، فيه
 من دهن العود المعتق خصاٌل يتمناه كل

األنام.

Ingredients

Ingredients

المكونات

المكونات
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Cardamom – Amber – Sandalwood - Rosemary. 

Indian Oud Oil - Cedarwood - Citrus. 

هيل - عنبر - خشب الصندل - إكليل الجبل.

دهن عود هندي - خشب األرز - حمضيات.

BIN SABAH

BIN KHALIFA

بن ُصباح

بن خليفة

Passionately assembled in a rich blend 
of  amber, cardamom, sandalwood, and 
rosemary

Stylish, consistently textured, a mixture 
that smooth the conscience with the 
Indian Oud Oil and citrusy soul that 
captivates the entity.

جمعناه بكل حب ليصبح خلطة غنية من 
عنبر وهيل وخشب الصندل واكليل الجبل.

 أنيق ثابت القوام، خلطة تؤنس الوجدان
 ودهن عود هندي جميل الروح مع

الحمضيات يأسر الكيان.

Ingredients

Ingredients

المكونات

المكونات
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Tobacco - Oud - Amber.

Oriental Spices – Saffron – Indian Oud Oil. 

تبغ - عود - عنبر.

دهن عود هندي - توابل شرقية - زعفران.

BIN DALMOUK

BIN SAID

بن دملوك

بن سعيد

Unique essential oil. It combines notes 
of  amber, oud, and tobacco to give you a 
long-lasting Luxury feel.

Enriched with Oriental Spices that bend the 
sweetest melodies, vocabulary of  Saffron and 
Indian Oud Oil compose notes that touch 
the soul and captivate the emotions.

 فريد من نوعه. يمزج بين نفحات العنبر و العود
مع التبغ ليمنحكم طابًعا أنيًقا طويل األمد.

 غني بتوابل شرقية تدندن أعذب األلحان،
 مفردات من دهن العود الهندي والزعفران

تؤلف نوتات تداعب الروح وتأسر الوجدان.

Ingredients

Ingredients

المكونات

المكونات
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Rare Indian Dehn Oud. .دهن عود هندي نادر

OUD RAMASAT عود رمسات
A sparkling radiance illuminates the 
place, a mixture of  Rare Indian Oud 
blends with the fragrant words.

 إشراقة فّواحة تنير المكان، خلطة من
 دهن العود الهندي النادر يصدح بأحلى

الكالم.

Ingredients المكونات

Top Notes: Agarwood - Roses - Dates
Heart Notes: Patchouli - Cranberry
Base Notes: Vanilla - Cacao - Coffee

النوتة العليا: عود - ورد - تمر
نوتة القلب: بتشول - توت بري

النوتة القاعدية: فانيليا - كاكاو - قهوة

In Love عشق
In Love embraces with the warmth of  
passion. It is the closest to a mythical love 
potion.

 للعشق لغة يخيم الصمت فيها عندما تبدأ
بالكالم.

Ingredients المكونات
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Aged Indian agarwood دهن عود هندي معتق

DEHN OUD FARES دهن عود فارس
Ancient Indian oud oil, considered one of  
the best types of  oud oil.

زيت العود الهندي القديم المعتق والذي 
يعتبر من أفضل أنواع زيت العود.

Ingredients المكونات

Indian pure agarwood دهن عود هندي نقي

DEHN OUD MEYDAN دهن عود ميدان
100% pure Indian agarwood oil without 
any additives or thinners

 زيت عود هندي نقي 100% بدون أي إضافات
أو مخففات.

Ingredients المكونات
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جمموعة العود
Agarwood Collection

Natural Agarwood collection without any aroma additives.

Truly rare and pure scents that will reveal all its mystery and 
make you breathe something unique.

مجموعة خشب العود الطبيعي ال تحتوي على أي إضافات عطرية.
روائح نادرة ونقية تكشف كل غموضها بمجّرد استخدام كسرة صغيرة منها.  
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INDIAN MORI SUPER AGARWOOD سوبر عود هندي موري

Natural Indian Mori Super Agarwood without any 
aroma additivtes.

 عود هندي موري طبيعي سوبر ال يحتوي على أي إضافات
عطرية.

INGREDIENTS
المكونات
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INDIAN AGARWOOD عود هندي

Natural Indian Agarwood without any aroma 
additivtes.

عود هندي طبيعي ال يحتوي على أي إضافات عطرية.
INGREDIENTS

المكونات
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INDIAN SUPER OUD سوبر عود هندي

Natural Indian Super Agarwood without any 
aroma additivtes.

عود هندي طبيعي سوبر ال يحتوي على أي إضافات عطرية.
INGREDIENTS

المكونات
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INDIAN DOUBLE SUPER OUD دبل سوبر عود هندي

Natural Indian Double Super Agarwood without any 
aroma additivtes

 عود هندي طبيعي دبل سوبر ال يحتوي على أي
إضافات عطرية.

INGREDIENTS
المكونات
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INDIAN MORI SUPER AGARWOOD سوبر عود هندي موري

Natural Indian Mori Super Agarwood without 
any aroma additives.

 عود هندي موري طبيعي سوبر ال يحتوي على أي
إضافات عطرية.

INGREDIENTS
المكونات
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OUD RAMASAT عود رمسات

Indian Agarwood – Saffron – Sandalwood Powder – 
Cambodian Oud - Oriental Spices - Tobacco - Musk.

 خشب عود هندي - عود كمبودي - زعفران - توابل
شرقية - مسحوق الصندل - توباك - مسك.

INGREDIENTS
المكونات
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OUD SHAKHBOUT عود شخبوط

Indian Agarwood – Arabic Oil – Aged Indian 
Oud Oil – Sandalwood – Saffron.

 خشب عود هندي - زيوت عربية - دهن عود هندي
معتق - خشب الصندل - زعفران.

INGREDIENTS
المكونات
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OUD TAHNOUN عود طحنون

Indian Agarwood - Tobacco – Kalakassi Agarwood – 
Amber – Deer Musk.

 عود هندي - تبغ - عود كالكاسي - عنبر - مسك
الغزال.

INGREDIENTS
المكونات



90

OUD COLLECTION جمموعة العود

An indescribable feeling of agarwood dipped in natural 
agarwood oil , 3 kinds of precious agarwood set.

12 G Oud Ramasat - 12 G Oud Tahnoun - 12 G Oud 
Shakhbout.

 إحساس ال يوصف برائحة العود المغمس بدهن العود
الطبيعي، 3 أنواع من مجموعة العود الثمينة.

12 غرام من عود رمسات - 12 غرام عود شخبوط - 12 غرام 
عود طحنون.

INGREDIENTS
المكونات
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Hand-picked Agarwood chips often bathed in aromatic oils and 
pellets of  Agarwood and other fascinating oriental ingredients.

 أثمن وأجود أنواع خشب العود المشبع بالعود والزيوت العطرية والدخون المصنوع
  من مكونات وخامات عطرية فارقة ومميزة. 

خشب العود والدخون
البخور

B A K H O U R  W O O D  C H I P S 
A N D  P E L L E T S

AROMA
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Words from the perfume connect with the audience 
with notes of Oud, musk and oils that s enrich our place 
with an abundance of fragrances.

 كالٌم من عطر يرمس للحضور، بنغمات من عود ومسك وزيوت
تلف المكان وُتغني جلساتنا بوفرة من شذى الموجود.

OUD RAMASAT عود رمسات

Indian Agarwood – Saffron – Sandalwood Powder
Cambodian Oud - Oriental Spices - Tobacco - Musk.

خشب عود هندي - عود كمبودي - زعفران - توابل شرقية
مسحوق الصندل - توباك - مسك.

INGREDIENTS المكونات
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A name that everybody appreciates, the first of which is 
the fragrant amber that catch with a heart of Oud.

 اسٌم الكل له ممنون، أوله عنبر ومسك فّواح بقلب من عود، آخره
كبدايته محّمل بالجود بعنبر وعود.

OUD TAHNOUN عود طحنون

Indian Agarwood - Tobacco – Kalakassi Agarwood 
Amber – Deer Musk.

عود هندي – تبغ – عود كالكاسي – عنبر – مسك الغزال.
INGREDIENTS المكونات
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Treasured in the aroma of aged Oud; a rich sandalwood  
enriched with natural saffron from ancient times.

 مكتنٌز بدهن العود المعتق، ثرٌي كريٌم بخشب الصندل جّواد
بالزعفران فيه من عطايا الطبيعة من غابر الزمان.

OUD SHAKHBOUT عود شخبوط

Indian Agarwood – Arabic Oil – Aged Indian Oud Oil 
Sandalwood – Saffron.

خشب عود هندي – زيوت عربية – دهن عود هندي معتق
خشب الصندل – زعفران. 

INGREDIENTS المكونات
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Gardens cherished by the people, the variety of basil 
overwhelm you with a barrage of aromas of Taif rose 
and cardamom refreshment then musk comes to leave 
its mark on the place.

 حدائق تعشقها األنام، متنوعة الريحان تغمرك بوابل من عبير ورد
 الطائف وانتعاش الهيل، ثم يأتي المسك ليترك بصمته على

واسع المكان.

DUKHOUN ALANOUD دخون العنود

Agarwood Powder – Musk Powder – Citrus – Taif Rose
Nutmeg and Cardamom.

عود بودر – مسك بودر – حمضيات – ورد الطائف
جوزة الطيب والهيل.

INGREDIENTS المكونات
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A fragrant name for the Oud, a presence that rejoices 
existence with white musk and bergamot as a 
refreshing rose garden that enriches the homes.

 اسٌم معطر بالعود، حضوٌر ُيفرح الوجود، فيه مسك أبيض
وبرغموت كحديقة ورود منعشة ُتثري البيوت.

DUKHOUN HAMDAN دخون حمدان

Agarwood Powder – White Musk – Jasmine
Narcissus and Bergamot Roots.

عود بودر – مسك أبيض – عروق الياسمين والنرجس والبرغموت.

INGREDIENTS المكونات
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Authentic with beautiful eyes and decadent with oud, 
her originality fragrant with amber and musk, strutting 
on the tones of oriental oils that delight the existence.

 أصيلة جميلة العينين تكحلت بالعود، نسبها فّواح بالعنبر
والمسك تتبختر على أنغام زيوت شرقية ُتطرب الوجود.

DUKHOUN KUHAILAN دخون كحيالن

Agarwood Powder – Musk Powder – Amber – Oriental Oils. عود بودر – مسك بودر – عنبر – زيوت شرقية.
INGREDIENTS المكونات
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It features an elegant blue marble pattern. Crafted from 
a premium quality material that ensures prolonged and 
safe use.

تتميز بنمط رخامي أزرق أنيق. مصنوعة من مادة عالية الجودة 
تضمن استخدام آمن طويل األمد.

RAMASAT ROYAL BURNER ملسات رمسات - مبخرة
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RAMASAT BURNER مبخرة رمسات
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RAMASAT OUD BURNER  مبخرة رمسات عود
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RAMASAT OUD GOLD BURNER مبخرة رمسات عود جولد
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RAMASAT LIGHTER والعة رمسات
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WOODEN SETS COLLECTION

royAl ColleCtionS

صناديق خشبية فخمة
جمموعات ملكية

 صناديق خشبية في قمة الفخامة والتميز تحتوي على منتجاتنا من
  العطور والبخور والزيوت العطرية. 

Overwhelmingly unique wooden set that lovingly embrace 
the vials of  our The Meydan Collection, Gold Line, 

Essence and Aroma collections.
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ROYAL BLUE COLOUR

ELITE SET

اللون األزرق الملكي

جمموعة إيليت

8 of  your selected Fragrances from our The 
Meydan Collection in an overwhelmingly 

unique royal blue wooden box.

 8 عطور من اختياركم من مجموعة
 الميدان في صندوق خشبي فخم باللون

  األزرق الملكي. 



105

DIAMOND WHITE COLOUR

ELITE SET
اللون األبيض الماسي

جمموعة إيليت

8 of  your selected Fragrances from our Gold 
Line 24 Karat in an overwhelmingly unique 

diamond white wooden box.

 8 عطور من اختياركم من مجموعة الذهب
 24 قيراط في صندوق خشبي فخم باللون

  األبيض الماسي. 
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ROYAL BLUE COLOUR

PRIVATE SET
اللون األزرق الملكي

جمموعة برايفت

3 of  your selected Fragrances from our The 
Meydan Collection in an overwhelmingly 

unique royal blue wooden box.

 3 عطور من اختياركم من مجموعة الميدان
 في صندوق خشبي فخم باللون األزرق

  الملكي. 
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DIAMOND WHITE COLOUR

PRIVATE SET
اللون األبيض الماسي

جمموعة برايفت

3 of  your selected Fragrances from our Gold 
Line 24 karat in an overwhelmingly unique 

diamond white wooden box.

3 عطور من اختياركم من مجموعة الذهب 24 
قيراط في صندوق خشبي فخم باللون األبيض 

الماسي.   
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In Love Set جمموعة عشق

2 of  your selected Fragrances from 
our Gold Line 24 karat plus Musk 

and Cream.

مجموعة تتكون من عطرين من اختياركم من 
مجموعة الذهب 24 قيراط وعبوتين من مسك 

وكريم عشق.
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MEYDAN COLLECTION

SARJ
مجموعة الميدان

سرج

A Perfume of  your choice from the Meydan 
Collection accompanied with Oud or incense, 

pick your choice of  Aroma, packed in a 
Luxurious Royal Box. 

عطر من اختياركم من مجموعة الميدان مع نوع 
من العود أو البخور من اختياركم في صندوق 

ملكي فخم.  
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GOLD COLLECTION

SARJ
مجموعة الذهب

سرج

A Perfume of  your choice from the Gold 
Collection accompanied with Oud or incense, 

pick your choice of  Aroma, packed in a 
Luxurious Royal Box. 

عطر من اختياركم من مجموعة الذهب مع نوع 
من العود أو البخور من اختياركم في صندوق 

ملكي فخم.  
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MEYDAN COLLECTION

GALILEO
مجموعة الميدان
غاليليو

A Perfume of  your choice from the Meydan 
Collection with one of  the Arabic Oils and a 
Body Mist, packed in a Luxurious Royal Box. 

عطر من اختياركم من مجموعة الميدان مع نوع 
من الزيوت العربية وعطر للجسم من اختياركم 

في صندوق ملكي فخم.  



112

GOLD COLLECTION

GALILEO
مجموعة الذهب
غاليليو

A Perfume of  your choice from the Gold 
Collection with one of  the Arabic Oils and a 
Body Mist, packed in a Luxurious Royal Box. 

عطر من اختياركم من مجموعة الذهب مع نوع 
من الزيوت العربية وعطر للجسم من اختياركم 

في صندوق ملكي فخم.  
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ROYAL BLUE COLOUR

ESSENTIAL SET
اللون األزرق الملكي

جمموعة الزيوت

6 or 3 of  your selected Arabian 
Essential Oil vials in a gorgeous royal 

blue wooden box.

6 أو 3 عبوات من اختياركم من الزيوت العطرية 
العربية في صندوق خشبي فخم باللون األزرق 

الملكي.
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DIAMOND WHITE COLOUR 

ESSENTIAL SET
اللون األبيض الماسي

جمموعة الزيوت

6 or 3 of  your selected Aromatic Oil 
vials in a gorgeous diamond white 

wooden box..

6 أو 3 عبوات من اختياركم من الزيوت 
العطرية في صندوق خشبي فخم باللون 

األبيض الماسي.



115

ROYAL BLUE COLOUR

AROMA SET
اللون األزرق الملكي

جمموعة البخور

An exquisite wooden box available in Royal 
Blue. Contains 4 Bakhour vials, 4 Agarwood 

vials and an incense burner with a metal tongue 
and a lighter.

صندوق خشبي فخم متوفر باللون األزرق الملكي 
ويحتوي على 4 عبوات من البخور و 4 عبوات من 
دهن العود من اختياركم ومبخرة وملقط ووالعة.
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DIAMOND WHITE COLOUR

AROMA SET
اللون األبيض الماسي

جمموعة البخور

An exquisite wooden box available in 
Diamond White. Contains 4 Bakhour vials, 
4 Aromatic Oil vials and an incense burner 

with a metal tongue and a lighter.

صندوق خشبي فخم متوفر باللون األبيض 
الماسي ويحتوي على 4 عبوات من البخور 

و 4 عبوات من الزيوت العطرية من اختياركم 
ومبخرة وملقط ووالعة.
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ROYAL BLUE COLOR

In Love Set
اللون األزرق الملكي

جمموعة عشق

2 of  your selected Fragrances from our 
Meydan Collection plus Musk and Cream.

مجموعة تتكون من عطرين من اختياركم من 
مجموعة الميدان وعبوتين من مسك وكريم 

عشق.
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COLLECTION

Aroma Perfumes جمموعة بخور وعطور

A luxurious wooden box available in royal 
blue color, contains perfume from the Maydan 

Collection, a perfume from the Gold Collection, 
two types of  incense, two types of  Arabic oils of  

your choice, incense burner and a tong.

صندوق خشبي فخم متوفر باللون األزرق الملكي 
ويحتوي على عطر من مجموعة الميدان وعطر 
من مجموعة الذهب ونوعين من البخور و نوعين 
من الزيوت العربية من اختياركم ومبخرة وملقط.
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HAIR MIST
COLLECTION

جمموعة عطر للشعر
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النوتة العليا
حمضيات

نوتة القلب
إكليل الجبل - فلفل وردي - رمل

زعتر - قرنفل

النوتة القاعدية
نبات السرو

Top Notes
Citrus

Heart Notes
Rosemary - Pink peppercorn - Sand
Thym - Cloves

Base Notes
Cypress

It’s a water infused blend of  oils and vitamins that leaves a satisticated 
hydrating scented effect on all hair types.

مزيج مملوء بالماء من الزيوت والفيتامينات يترك تأثيرا معطرا ومرطبا متطورا على 
جميع أنواع الشعر.

AL SHAQRAAالشقراء
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النوتة العليا
زعفران

نوتة القلب
بتشول

النوتة القاعدية
 عود

Top Notes
Saffron

Heart Notes
Patchouli

Base Notes
Oud 

It’s a water infused blend of  oils and vitamins that leaves a satisticated 
hydrating scented effect on all hair types.

مزيج مملوء بالماء من الزيوت والفيتامينات يترك تأثيرا معطرا ومرطبا متطورا على 
جميع أنواع الشعر.

AL WARHAAالورهاء
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CREAM
COLLECTION

جمموعة الكرمي
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For soft skin and a fresh fragrance, 10 gifts of  your choice from our Meydan 
collection or gold line. Containing body lotion cream with 15 ml of  perfume spray.

لبشرة ناعمة ورائحة منعشة، 10 هدايا من اختياركم من مجموعة الميدان أو من مجموعة الذهب. كل 
علبة تحتوي على كريم لوشن للجسم مع عطر 15 مل من نفس الرائحة.

CREAM COLLECTIONجمموعة الكرمي
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دبي مول
بجانب غاليري الفاييت

دبي مول
سوق البحار - بجانب بتيل كافيه

دبي مول
مقابل الشالل

دبي فيستيفال سيتي مول
الطابق األرضي
سيتي ووك

بجانب سواروفسكي
دبي هيلز مول

مقابل الدوري باريس
فاشن أفينيو - دبي مول

مقابل سيكريت غاردين
مجمع األفنيوز البحرين

 مقابل سيكريت غاردين
 ياس مول

مقابل محل دكني

The United Arab Emiratesاإلمارات العربية المتحدة

فروعنا
OUR BRANCHES

The Dubai Mall
Near Galeries Lafayette

Souk Al Bahar
Near to Bateel

The Dubai Mall
Opposite to The Waterfall

Dubai Festival City Mall
Ground Floor

City Walk
Behind Swarovski

Dubai Hills Mall
First Floor - Beside Sun And Sand Sports

Fashion Avenue - The Dubai Mall
Opposite to Secret Garden by L’ETO

The Avenues Bahrain
Ground Floor

YAS Mall 
Opposite to DKNY

 



تواصل معنا:
المكتب الرئيسي : 2233 224 4 971+

واتساب: 074 9666 50 971+

Contact :
Head Office : +971   4  224 2233
WhatsApp : +971 50  9666 074

info@ramasat.com - www.ramasat.com

   ramasatuae



www.ramasat.com

THE ROYAL EXPERIENCE

التجربة امللكية


