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أبـرار أي جي لمنتجات التجميل والعناية الشخصية



Abrar AJ عالمة تـجارية كويتية مسجلة ومعتـمدة من الجهات الرسمية، وهي 

متخصصة في مجـال مستحضرات التجميـل المستـوحاة من الطبـيـعة وتـملك 

سلسلـة فريـدة مـن منتـجات االستـحمام المختـلفة وكذالك منـتـجات العنـايـة 

 Abrar AJ ،بالجسم والبـشـرة والشعر، وأيض� منتجات الميك أب عالية الجودة

ماركة تـلبـي مختـلف الرغبـات وا�ذواق المرمـوقـة وتشمـل كل ما يحـتــاج  إليه 

الرجل والمرأة في عـالـم التجميـل، تتميز منـتـجات Abrar AJ بالجـودة العالـيـة 

 Abrar AJ ، وتنـاسب جميـع أنـواع البشـرة وأسعـار مناسبة في متناول الجميع

 (Natural Beauty Products) تحتوي على تشكيلة واسـعة من المنتجات الطبيعية

با�ضافـة أنـها مصنـوعة يـدوي� (Handmade) صـنـعـت خصيـص� لـِك لتمتعي 

برائحة جسم عطرة وتهتمي بجمالك حتى تشعري باالختالف، تشعري بالفخامة، تشعري بالتميز.

Abrar AJ



تحب المرأة االعتـنـاء بنفسها وبجمالها، وتُرّكز على إظهار معالم أنوثتها باستخدام 

ّشتـى الطرق للعنايـة بجمالها، فالعنـايـة بالجمال والبشـرة والشعر ليـس مقتصر� على 

المرأة فحسب بل والرجال أيض�، فهم يحبـون االهتـمام بأنفسهم، ويواكبون التقدم 

والحـداثـة في العنـايـة التجميـلـيـة، لذا حرصت Abrar AJ في أنـتقاء منتجات تجميل 

ذات جـودة عالية وطبيعيـة يتم أستـعمال بعضهـا لكال الجنـسيين، وهـي عـبـارة عـن 

منتجـات من مواد مصنـعة وطبيعيـة يتم تحضيرها بطرٍق خاصٍة الستخدامها لغايات 

التجميل والعناية بأجـزاء الجسم المختلفة والبشرة والشعر لتعزيز المظهر العام ، وزيادة 

الجاذبية وتعطى رائحًة جميلًة ومنعشة.

فلسفة Abrar AJ  ...  ثّمة عالقـة قـويـة ما بـيـن الطبـيـعة والـجـمــال، وµن بـنـاء اµسـاس 

السليـم يـراعي العودة ل·صول، اعتمـدت Abrar AJ فلسفة تـكّريس هذا المفهوم 

في صنع منتجاتها طبيعية، ومن منطلـق أن الطبيـعة غذاء الروح بالنسبة ل¸نسان، فكما 

أن ا¿نسـان كائـًن حي ولـه حواس يـدرك ويـشعـر بها، فأن الطبيعة ذات حساسية في 

ذاتها، الن لكل كائن حي خاصية يتـميـز بـها والنـباتـات أيضا كائنـة حية وحساسة، لهذا صممنا 

نموذج� متكامـالً يدعو للعودة إلى منح الطبيعة كخيـار أمثل لالستمتاع بجمـال يتسق 

مع ا¿نسان مستمد من الطبيعة،  لقد خلقنا نحن Abrar AJ نموذج� فريد� ال يشبه إال 

ذاتـه، لذا فإننا نسعا إلى جلـب منتجـات طبيعية وحاصلـة على اعتمادات وشهادات 

طبيـة محليـة وعالميـة لكـي تستمتعـون بجمـالكم وأنتـم مطمئنين ونكسـب رضائكم 

وثقتكم وهذا هو هدفنا ا¿ستراتيجي.

Abrar AJ عالمة تـجارية كويتية مسجلة ومعتـمدة من الجهات الرسمية، وهي 

متخصصة في مجـال مستحضرات التجميـل المستـوحاة من الطبـيـعة وتـملك 

سلسلـة فريـدة مـن منتـجات االستـحمام المختـلفة وكذالك منـتـجات العنـايـة 

 Abrar AJ ،بالجسم والبـشـرة والشعر، وأيض� منتجات الميك أب عالية الجودة

ماركة تـلبـي مختـلف الرغبـات وا�ذواق المرمـوقـة وتشمـل كل ما يحـتــاج  إليه 

الرجل والمرأة في عـالـم التجميـل، تتميز منـتـجات Abrar AJ بالجـودة العالـيـة 

 Abrar AJ ، وتنـاسب جميـع أنـواع البشـرة وأسعـار مناسبة في متناول الجميع

 (Natural Beauty Products) تحتوي على تشكيلة واسـعة من المنتجات الطبيعية

با�ضافـة أنـها مصنـوعة يـدوي� (Handmade) صـنـعـت خصيـص� لـِك لتمتعي 

برائحة جسم عطرة وتهتمي بجمالك حتى تشعري باالختالف، تشعري بالفخامة، تشعري بالتميز.
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 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
-: (Mediterranean) بيض المتوسط
للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا
لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة الجلد 
بسهولة ، لذلك يصبـــح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو مناسب 
 (Darjeeling tea)  لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة الشاي

والبحر ا£بيـض المتـوسط تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة زيت الزيتون :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطـــب وناعم، هذا المستحضر 
هو مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة 

زيت الزيتون تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة  العنب :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسب لجميــع أنـواع البشرة وأوصـي لالستخدام اليومي، برائحة 

العنب تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم العشبة الطازجة :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتـامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجـلـد رطب وناعم، هذا المسـتـحضر هو 
مناسب لجـمـيـع أنـواع الـبـشـرة وأوصـي لالستـخـدام الـيـومي، برائحة 
العشبة الطـازجة تـثيـر جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجـميلة.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم برائحة الشاي

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطـب ونــاعم، هذا المستحضر 
مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة الشاي 

(Darjeeling tea) تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة زهرة :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة زهرة 
لطيفة من روز تثير جـمـيـع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم العشبة الطازجة :-

لوشن للجسم مرطـب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلـد بسهـولـة ، لذلك يـصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مـنـاسـب لجـمـيـع أنـواع الـبـشـرة وأوصـي لالسـتخدام اليومي، برائحة 
العـشـبـة الـطـازجة تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم العشبة الطازجة :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحـلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسـهـولـة ، لذلك يـصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسـب لجـمـيـع أنـواع البـشـرة وأوصـي لالسـتـخدام اليـومـي، برائحة 
العشبة الطـازجة تـثـيـر جمـيع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
-: (Mediterranean) بيض المتوسط
للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا
لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة الجلد 
بسهولة ، لذلك يصبـــح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو مناسب 
 (Darjeeling tea)  لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة الشاي

والبحر ا£بيـض المتـوسط تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة زيت الزيتون :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطـــب وناعم، هذا المستحضر 
هو مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة 

زيت الزيتون تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة  العنب :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسب لجميــع أنـواع البشرة وأوصـي لالستخدام اليومي، برائحة 

العنب تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم العشبة الطازجة :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتـامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجـلـد رطب وناعم، هذا المسـتـحضر هو 
مناسب لجـمـيـع أنـواع الـبـشـرة وأوصـي لالستـخـدام الـيـومي، برائحة 
العشبة الطـازجة تـثيـر جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجـميلة.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسب لجميع أنواع يالبشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة الخزامى 

تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم الخزامى :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطـب وناعــم، هذا المستحضر 
هو مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة 

الخزامى تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

جل ل¢ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة الخزامى، 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل¢ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة العشبة 
الطازجة، يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر
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جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم غنـي 

 Mediterranean برائحة البحر ا�بـيـض المتوسط

وروائـح من الـشــاي Darjeeling Tea ، يخلـق جو 

ممتــع وتـجـربـة إسـتـحمـام فـريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

للعناية بالجسم برائحة 
إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

Mediterranean 

جل ل�ستحمام

Shower gel
  250ml

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطب وناعم، هذا المستحضر هو 
مناسب لجميع أنواع يالبشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة الخزامى 

تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Body lotion) لوشن للجسم
للعناية بالجسم الخزامى :-

لوشن للجسم مرطب خفيف مع زيت اللوز الحلو وفيتامين E، يمتصة 
الجلد بسهولة ، لذلك يصبح الجلد رطـب وناعــم، هذا المستحضر 
هو مناسب لجميع أنواع البشرة وأوصي لالستخدام اليومي، برائحة 

الخزامى تثير جميع الحواس وتجعل البشرة ناعمة وجميلة.
KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

جل ل¢ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة الخزامى، 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل¢ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة العشبة 
الطازجة، يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل�ستحمام لطـيـف ومـرطـب للجسـم، غـنـي بـرائـحة العشبة 
الطازجة، أنه يخلق جو ممتع وتـجـربـة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل�ستحـمام لطـيـف ومرطب للـجـسـم، غـنـي برائحة العشبة 
الطازجة، أنه يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة مـن نـوعـها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم برائحة الشاي

جل ل�ستحمام لطـيـف ومـرطـب للجـسـم، غـنـي بـرائـحـة الشـاي 
(Darjeeling tea)، أنه يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة الخزامة، أنه 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة من الورد :-

جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غـنـي برائـحة الزهـرة من 
الـورد، أنـه يخـلـق جو ممتع وتـجـربـة إسـتحـمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط
الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة  الشاي

(Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط ، للتـمـتـع فـي حـمام مثالي ل�سترخاء.
KD 7,950   : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة زيت الزيتون :-

جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة زيت الزيتون، 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العنب :-

جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة العنب، 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر
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 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل�ستحمام لطـيـف ومـرطـب للجسـم، غـنـي بـرائـحة العشبة 
الطازجة، أنه يخلق جو ممتع وتـجـربـة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة برائحة العشبة الطازجة :-

جل ل�ستحـمام لطـيـف ومرطب للـجـسـم، غـنـي برائحة العشبة 
الطازجة، أنه يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة مـن نـوعـها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم برائحة الشاي

جل ل�ستحمام لطـيـف ومـرطـب للجـسـم، غـنـي بـرائـحـة الشـاي 
(Darjeeling tea)، أنه يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر

 250ml  (Shower gel) جل ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الخزامى :-

جل ل�ستحمام لطيف ومرطب للجسم، غني برائحة الخزامة، أنه 
يخلق جو ممتع وتجربة إستحمام فريدة من نوعها.

KD 5,000  : السعر
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500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العنب :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العنب، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر
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500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة اللطيفة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة اللطيفة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة  بزيت الزيتون :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
بزيت الزيتون، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر
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500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العنب :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العنب، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر
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500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم  برائحة الشاي

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة  
الشاي (Darjeeling tea)، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم  برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم  برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة  بزيت الزيتون :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
بزيت الزيتون، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر
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120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم  برائحة الشاي

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة  
الشاي (Darjeeling tea)، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا بيض المتوسط

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة  الشاي 
(Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة الزهور اللطيفة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الطيفة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر
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500g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم  برائحة الشاي

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة  
الشاي (Darjeeling tea)، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 7,950  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم  برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم  برائحة الزهرة الخزامى :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
الزهرة الخزامى، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة  بزيت الزيتون :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
بزيت الزيتون، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر
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120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة ، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العنب  :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العنب، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

مقشر الجلد اللطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، فإنه يستعمل لمزيد من 
العالجات التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم 
تدليك الجسم فيه برفق باليد أو با°سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم برائحة الورد :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الورد الطيفة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 
الجسم فيه برفق باليد أو با°سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر
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كريم لتقشير الجـسم  
Body exfoliating cream

180ml

مقشر الجلد الطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة العنب، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 
الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر

للعناية بالجسم 
Grapes برائحة العنب

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العشبة الطازجة :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العشبة الطازجة ، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

120g  (Bath salt) ملح ل�ستحمام
للعناية بالجسم برائحة العنب  :-

الملح ا�درياتيكي، غني بشكل طبيعي بالمعادن، معطر برائحة 
العنب، للتمتع في حمام مثالي ل�سترخاء.

KD 3,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

مقشر الجلد اللطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، فإنه يستعمل لمزيد من 
العالجات التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم 
تدليك الجسم فيه برفق باليد أو با°سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم برائحة الورد :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الورد الطيفة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 
الجسم فيه برفق باليد أو با°سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر
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180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الخزامة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 

الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه يزيل 
خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز الحلو 
وفيتامين E، يأتي برائحة العشبة الطازجة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 

الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم معطرة بالشاي

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الشاي  (Darjeeling tea)، فإنه يستعمل لمزيد 
من العالجات التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد 

الرطب و يتم تدليك الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم برائحة العنب :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة العنب، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 
الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر
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 180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

تبيض واضاءة اضافية، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من 
اللبن الطبيعي الممـتـاز، غني بزيت اللوز الحلو وفيتامين E. ومعطر 
برائحة  العشبة الطازجة، هذا المنتج مناسب لجميع أنواع البشرة 

ويوصى لالستخدام اليومي.
KD 5,750  : السعر

 180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من 
اللبن الطبيعي الممتاز، غني بزيت اللوز الحلو وفيتامين E. ومعطر 
برائحة  بزيت ا�ساسي من الخزامة، هذا المنتج مناسب لجميع 

أنواع البشرة ويوصى لالستخدام اليومي.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم برائحة إنتعاش  البحر ا�بيض المتوسط

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي الممتاز، 
وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، وروائح من 
الشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، يحتوي على زيت اللوز الحلو وفيتامين E لحماية مضادة 
ل§كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشـرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر

180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم معطرة بالشاي

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي 
الممتاز، وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، 
وروائح من الشاي  (Darjeeling tea)، يحتوي على زيت اللوز الحلو وفيتامين E لحماية مضادة 
ل§كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر
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180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الخزامة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 

الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)   كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه يزيل 
خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز الحلو 
وفيتامين E، يأتي برائحة العشبة الطازجة، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 

الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالجسم معطرة بالشاي

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة الشاي  (Darjeeling tea)، فإنه يستعمل لمزيد 
من العالجات التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد 

الرطب و يتم تدليك الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.
KD 5,750  : السعر

180ml  (Body exfoliating cream)  كريم لتقشير الجسم
للعناية بالجسم برائحة العنب :-

مقشر الجلد لطيف مع مسحوق من حبات المشمش، عند استعماله فإنه 
يزيل خاليا الجلد الميتة والشوائب من الجسم، الكريم مخصب مع زيت اللوز 
الحلو وفيتامين E، يأتي برائحة العنب، فإنه يستعمل لمزيد من العالجات 
التجميلية ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يوضع على الجلد الرطب و يتم تدليك 
الجسم فيه برفق باليد أو با£سفنج أو بالفرشاة وثم يشطف بالماء الفاتر.

KD 5,750  : السعر
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180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالعنب :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي 
الممتاز، وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، 
وروائــح مــن العنــب الــحلو ، يــحتــوي على زيــت اللوز الحـلو وفيتامين E لحماية 

مضادة ل¡كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.
KD 5,750  : السعر

 180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالورد :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن 
الطبيعي الممتاز، غني بزيت اللوز الحلو وفيتامين E. ومعطر برائحة الزهرة 
اللطيفة ، هذا المنتج مناسب لجميع أنواع البشرة ويوصى لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة الورد :-

كريم الوجه المعطر برائحة الورد، يتم تطبيقه على البشرة وتمتصه 
بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

ــ

180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالزيت الزيتون :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي 
الممتاز، وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، 
وروائح من زيت الزيتون، يحتوي على زيت اللوز الحلو وفيتامين E لحماية مضادة 
ل¡كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر
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50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة زيت الزيتون :-

كريم الوجه المعطر برائحة زيت الزيتون، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العنب :-

كريم الوجه المعطر برائحة العنب، يتم تطبيقه على البشرة وتمتصه 
بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
-: (Darjeeling tea)  للعناية بالوجة برائحة الشاي

كريم الوجه المعطر برائحة الشاي (Darjeeling tea)، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة الخزامة :-

كريم الوجه المعطر برائحة الخزامة، يتم تطبيقه على البشرة وتمتصه 
بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر
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180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالعنب :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي 
الممتاز، وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، 
وروائــح مــن العنــب الــحلو ، يــحتــوي على زيــت اللوز الحـلو وفيتامين E لحماية 

مضادة ل¡كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.
KD 5,750  : السعر

 180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالورد :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن 
الطبيعي الممتاز، غني بزيت اللوز الحلو وفيتامين E. ومعطر برائحة الزهرة 
اللطيفة ، هذا المنتج مناسب لجميع أنواع البشرة ويوصى لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة الورد :-

كريم الوجه المعطر برائحة الورد، يتم تطبيقه على البشرة وتمتصه 
بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

ــ

180ml  (Body yogurt mousse)   زبادي للجسم
للعناية بالجسم بالزيت الزيتون :-

تبيض واضاءة اضافية ، يمتصها الجسم بسهولة،  مستخرج من اللبن الطبيعي 
الممتاز، وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، وغني بزيت الالفندر ا�ساسي، 
وروائح من زيت الزيتون، يحتوي على زيت اللوز الحلو وفيتامين E لحماية مضادة 
ل¡كسدة،  هذا المنتج سيجعل البشرة ناعمة وجميلة، انها مناسبة لالستخدام اليومي.

KD 5,750  : السعر
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50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجة برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

كريم الوجه المعطر برائحة الشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، يتم تطبيقه على 
البشرة وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر
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بلسم لليدين 
 Hand balm

80g 

للعناية باليدين 
  Lavender Flower  مخصب بزهرة الخزامى

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهـو 
مخصب بالخزامى، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
للعناية بالوجة برائحة العشبة الطازجة :-

كريم الوجه المعطر برائحة العشبة الطازجة، يتم تطبيقه على البشرة 
وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر

50g  (Face cream)  كريم للوجة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجة برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

كريم الوجه المعطر برائحة الشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، يتم تطبيقه على 
البشرة وتمتصه بسهولة، ويرطب البشرة ويحميها من التأثيرات السلبية اليومية.

KD 5,500  : السعر
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80g  (Hand balm) بلسم لليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية باليدين مخصب  بالشاي

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت البابونج 
لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب بالشاي 
(Darjeeling tea)، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب  بزيت الزيتون :-

بـلـسـم الـمـطـريـات الصـلـبـة مـع نـسـبـة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخـصب 
بزيت الزيتون، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالعنب  :-

بـلـسـم المطـريـات الـصـلـبـة مـع نـسـبة عالية من القطيفة وزيت 
البـابـونج لتـلـيـيـن ونـعـومـة الـجـلـد الـجاف جـدا والـحسـاس، وهـو 
مخصب بالعنب، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالخزامى :-

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو 
مخصب الخزامى، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر
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80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالعشبة الطازجة :-

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت البابونج 
لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب 
بالعشبة الطازجة، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بشمع العسل :-

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب 
بشمع العسل، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالورد اللطيف :-

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب 
بالورد اللطيف، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
-: (Mediterranean) للعناية باليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب  
بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر
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80g  (Hand balm) بلسم لليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية باليدين مخصب  بالشاي

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت البابونج 
لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخصب بالشاي 
(Darjeeling tea)، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب  بزيت الزيتون :-

بـلـسـم الـمـطـريـات الصـلـبـة مـع نـسـبـة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو مخـصب 
بزيت الزيتون، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالعنب  :-

بـلـسـم المطـريـات الـصـلـبـة مـع نـسـبة عالية من القطيفة وزيت 
البـابـونج لتـلـيـيـن ونـعـومـة الـجـلـد الـجاف جـدا والـحسـاس، وهـو 
مخصب بالعنب، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر

80g  (Hand balm) بلسم لليدين
للعناية باليدين مخصب بالخزامى :-

بلسم المطريات الصلبة مع نسبة عالية من القطيفة وزيت 
البابونج لتليين ونعومة الجلد الجاف جدا والحساس، وهو 
مخصب الخزامى، هذا البلسم ال يحتوي على المواد الحافظة.

KD 6,000  : السعر
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100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بزيت الزيتون :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الزيت الزيتون.
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعنب الحلو الطبيعي :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من العنب الحلو الطبيعي.
KD 3,500  : السعر
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100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين بالشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea) برائحة لطيفة من الشاي
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين بالشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea)  برائحة لطيفة من الشاي
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالزيت ا�ساسي من الخزامى :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الزيت ا�ساسي من الخزامى.
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالزيت ا�ساسي من الخزامى :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الزيت ا�ساسي من الخزامى.
KD 3,500  : السعر
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100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بزيت الزيتون :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الزيت الزيتون.
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعنب الحلو الطبيعي :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من العنب الحلو الطبيعي.
KD 3,500  : السعر
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100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالبشرة بالزيت ا�ساسي من الخزامى :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الزيت ا�ساسي من الخزامى.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش  البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من العشبة الطازجة.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من العشبة الطازجة.
KD  3,500  : السعر
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صــابــون للـوجـه واليـدين
  Soap for face and hands

100g

 Argan Oil الصابون اللطيف لترطيب الوجه واليدين، مخصب مع زيت أرغان

وزيـت اللـوز الحلو والكاكـاو وزبدة الشيا shea butter، ينظف البشرة بلطف 

.Fresh Herb مـصــنـوع يـدويــــ�، ويـأتــي بـرائــحـة مـن العـشـبــة الـطـازجـة
KD 3,500  : السعر

للعناية بالوجه واليدين يحتوي على
Fresh Herb العشبة الطازجة

Argan Oil وزيت أرغان

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالبشرة بالزيت ا�ساسي من الخزامى :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الزيت ا�ساسي من الخزامى.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش  البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة لطيفة من الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من العشبة الطازجة.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من العشبة الطازجة.
KD  3,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بالعشبة الطازجة، يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر
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100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالورد من الزهور اللطيفة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من الورد من الزهور اللطيفة.
KD 3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالورد من الزهور اللطيفة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من الورد من الزهور اللطيفة.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالعشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من العشبة الطازجة.
KD  3,500  : السعر

100g  (Soap bar) صابون للوجه واليدين
للعناية بالوجه واليدين بالورد من الزهور اللطيفة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من الورد من الزهور اللطيفة.
KD  3,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بالعشبة الطازجة، يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدويـ� والمعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم معطرة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط ، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم معطرة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط ، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم معطرة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط ، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Darjeeling tea) للعناية بالجسم معطرة بالشاي

 ، (Darjeeling tea) عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Darjeeling tea) للعناية بالجسم معطرة بالشاي

 ، (Darjeeling tea) عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدويـ� والمعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم معطرة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط ، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بزيت الزيتون:-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت الزيتون،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالعنب :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعنب اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر
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30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت الزيتون :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت الزيتون.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة العنب :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة العنب.
KD 2,000  : السعر
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40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بزيت الزيتون:-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت الزيتون،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر

40g (mini Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب الصغير
للعناية بالجسم معطرة  بالعنب :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعنب اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 1,500  : السعر
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30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين برائحة الشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea) برائحة الشاي
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين برائحة الشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea) برائحة الشاي

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ابيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت اساسي من الخزامة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة.
KD 2,000  : السعر
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30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة العشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة العشبة الطازجة.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة العشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة العشبة الطازجة.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة العشبة الطازجة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة من  العشبة الطازجة.
KD 2,000  : السعر
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30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين برائحة الشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea) برائحة الشاي
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Darjeeling tea) للعناية بالوجه واليدين برائحة الشاي

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

.(Darjeeling tea) برائحة الشاي

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
-: (Mediterranean) للعناية بالوجه واليدين برائحة إنتعاش البحر ابيض المتوسط

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الشاي (Darjeeling tea) والبحر ا�بيـض المتـوسط.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت اساسي من الخزامة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة.
KD 2,000  : السعر
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30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت اساسي من الخزامة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر
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للعناية بالوجه واليدين
 Roses  برائحة الورد اللطيف

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

صابون للترطيب، مخصب مع زيـت أرغــان وزيت اللوز الحلو 
والكاكاو وزبدة الشيـا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، 
.Roses مـصـنـوع يـدويــ�، ويـأتـي بـرائـحـة الورد اللـطـيـف

KD 5,000  : السعر

صــابــون للـوجـه واليـدين
  Soap for face and hands

30g

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة زيت اساسي من الخزامة :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة زيت ا�ساسي من الخزامة.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر

30g  (Soap bar mini) صابون للوجه واليدين بحجم صغيرة
للعناية بالوجه واليدين برائحة الورد اللطيف :-

صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، ويأتي 

برائحة الورد اللطيف.
KD 2,000  : السعر
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14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زيت الزيتون :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على زيت الزيتون.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العنب الحلو :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على العنب الحلو.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية باليدين يحتوي على الشاي

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

.(Darjeeling tea) على الشاي
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زهرة الخزامة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على زهرة الخزامة.
KD 3,000  : السعر

38www.AbrarAJ.net



14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
-: (Mediterranean) للعناية باليدين يحتوي على رائحة إنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على الشاي  (Darjeeling tea) ورائحة البحر ا�بيـض المتـوسط.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على الورد اللطيف :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على الورد اللطيف.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العشبة الطازجة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على العشبة الطازجة.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العشبة الطازجة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على العشبة الطازجة.
KD 3,000  : السعر
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14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زيت الزيتون :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على زيت الزيتون.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العنب الحلو :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي  

على العنب الحلو.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
-: (Darjeeling tea) للعناية باليدين يحتوي على الشاي

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

.(Darjeeling tea) على الشاي
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زهرة الخزامة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على زهرة الخزامة.
KD 3,000  : السعر
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14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العشبة الطازجة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على العشبة الطازجة.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زهرة الخزامة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على زهرة الخزامة.
KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر
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180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Darjeeling tea) للعناية بالجسم معطرة بالشاي

 ، (Darjeeling tea)  عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Darjeeling tea) للعناية بالجسم معطرة بالشاي

 ، (Darjeeling tea)  عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-
عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت ا�ساسي من 

الخزامة، يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء 
برائحة منعشة.
KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Mediterranean) للعناية بالجسم معطرة بإنتعاش البحر ا�بيض المتوسط

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر
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14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على العشبة الطازجة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على العشبة الطازجة.
KD 3,000  : السعر

14g  (Solid perfume For hands) عطر صلب مرطب لليدين
للعناية باليدين يحتوي على زهرة الخزامة :-

عطر صلب مرطب لليـدين ، مخصص لحماية اليدين من التشققات 
والـجـفـاف، يــعـطـي حمـايـة طبـيـعـيـة وفـعـالـة، حـيـث يـحـتـوي 

على زهرة الخزامة.
KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

40www.AbrarAJ.net



180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Mediterranean) بيض المتوسط	للعناية بالجسم معطرة بإنتعاش البحر ا

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة  بزيت الزيتون :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت الزيتون،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Mediterranean) بيض المتوسط	للعناية بالجسم معطرة بإنتعاش البحر ا

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة  بالعنب :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعنب اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر
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180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بزيت ا�ساسي من الخزامة :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بزيت ا�ساسي من الخزامة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي  المصنوع يدوي
 المعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي  المصنوع يدوي
 المعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة  بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي
 والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر
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180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Mediterranean) بيض المتوسط	للعناية بالجسم معطرة بإنتعاش البحر ا

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة  بزيت الزيتون :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بزيت الزيتون،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
-: (Mediterranean) بيض المتوسط	للعناية بالجسم معطرة بإنتعاش البحر ا

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالشاي والبحر ا�بيـض المتـوسط، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة منعشة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة  بالعنب :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالعنب اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر
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180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي  المصنوع يدوي� المعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة منعشة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg
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 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة البحر :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة البحر.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة الورد اللطيفة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة الورد اللطيفة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة زهور الوادي :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة زهور الوادي.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة ا�عشاب الطازجة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة ا�عشاب الطازجة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg
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180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالعشبة الطازجة :-

عطر حمام فيزي  المصنوع يدوي� المعطر بالعشبة الطازجة، 
يوضع في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

180g  (Bath Bomb fizzie) فيزي باث بومب
للعناية بالجسم معطرة بالورد اللطيف :-

عطر حمام فيزي المصنوع يدوي� والمعطر بالورد اللطيف،  يوضع 
في الماء الدافئ، فإنه يطلق العطور في الماء برائحة لطيفة.

KD 3,000  : السعر

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة منعشة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

44www.AbrarAJ.net



 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة الزهور اللطيفة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة الزهور اللطيفة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة زيت أساسي من الخزامى :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة زيت أساسي من الخزامى.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg
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Abrar AJ Makeup

أبــــرار أي جـــی مـــیـــک أب

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة الزهور اللطيفة :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة الزهور اللطيفة.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg

 (Soap with Argan oil) قطع الصابون بزيت االرغان
3x30g & 3x50g

للعناية بالبشرة برائحة زيت أساسي من الخزامى :-
صابون للترطيب، مخصب مع زيت أرغان وزيت اللوز الحلو والكاكاو 
وزبدة الشيا (shea butter)، ينظف البشرة بلطف، مصنوع يدوي�، 

ويأتي برائحة زيت أساسي من الخزامى.
KD 5,000  : 50 السعرg /  KD 4,500  : 30 السعرg
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EYESHADOWS
T R I P L E  M I L L E D  E Y E S H A D O W

F E A T U R E S

• triple milled 
• highly pigmented 
• all available as refills 

• over 200 shades to choose from
•  can be used wet as an eyeliner 

we suggest liquid transformer

T E X T U R E S :
P - Pearlized or frosted       M - Matte, no pearl

N E U T R A L S  &
H I G H L I G H T S

 

355 P
BEIGE
MIST

471 P 
STAR

QUALITY

403 P
SWEET 

PEA

414 P
WAY 

COOL

247 P
SHIVER

273 M
LATTE

283 M 
CHAMOIS

520 P  
GURU

582 P 
TAIL 
SPIN

608
VANILLA

609 P  
NAKED

623 
BISCUIT

B R O N Z E S
&  B R O W N S

    

212 M 
BARK

306 M
MERLOT

334 M 
WEB

356 M
DESERT

396 P 
TURKISH

405 P  
RUSTY  

NAIL

281 M 
SAVANNA

   

521 P 
LUXURY

560 P
MINX

 586 P
TOFFEE

590 P
VIBE

607 M 
DOMINATE

279 M
T.O.

  

493 M
BROWNIE

KD 6,000 

      

 421 P
UPTOWN

437 P
KISS &
TELL

475 M 
BARE  

FACED

 

606 P  
GOLD 
RUSH

481 P
BON  

APPETIT

490 P
ROCK N

ROLL

492 P 
GOLD -
FRONT

 

491 P
CLUBBING

587 P 
DEVILISH

589 P
MISFIT

C O P P E R S ,
P E A C H E S
&  G O L D S

 

457 M 
PINK  
SLIP

409 P
SWOOSH

    

627 P
LACY 

 

572 P 
WANNABE

537 P
CATNAP

507 P
CINDERELLA

511 P
AROMA

W A R M  &
C O O L  P I N K S

W I N E S  &
P U R P L E S

  

386 P 
ROCKER

408 P
STRAIGHT 

UP

411 P
KLIK

489 P  
XRAY

503 P  
SINGLE

600 P  
PERSIAN

385 P 
OOOMPH

393 P
RAIZON

406 M 
DIRTY  
LOVE

599 M 
MPERFECT

578 P
HEY MR.

 484 P  
ENCORE

413 P 
JET -

LINER

633 M
RED EYE

645 M 
AUSTERE

G R E Y S ,
C H A R C O A L S
&  B L A C K S

    434 P
NEW 

COOL

568 P 
BLACK

ORCHID

571 P
METAL
STUD

569 P
CHAIN
LINK

579 M 
OYSTER  

BAR

460 M
INK

464 M 
CARBON

499 P 
BLACK  
STAR

G R E Y S ,
C H A R C O A L S
&  B L A C K S

T U R Q U O I S E
&  B L U E S

229 P 
NAVY

341 P 
EGO

 513 P 
VEGAS  
BABY

479 P 
ARMY 
BRAT

564 M 
BLUE  

VELVET

INGREDIENTS: Talc, Mica, Boron Nitride, Zinc Stearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Octyldodecyl Stearate, Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77891, CI 77861, CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 19140:1, CI 42090, CI 16035:1, CI 77163, CI 75470, 
CI 77288, CI 77289, CI 77510, CI 77742. 
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• primer for eye and lip area 
• prevents lipstick from feathering 
•  prevents eyeshadow from wearing off 

or blending unevenly

• perfect for sensitive skin 
•  perfect for anyone who has trouble

with eye makeup smudging or hot flashes
•  helps keep shadow on all day

E Y E  &  L I P  P R I M E R

LIGHT-
MEDIUM

PRIME TIME

F A T U R E S

TIP

Apply sparingly in a 
light tapping motion or
with a concealer brush.

INGREDIENTS: Polybutene, Cera Alba, C19-15 Alkane, Silica, Calcium Aluminum Borosilicate, Ozokerite, Polyethylene, Caprylyl Glycol, 
Bisabolol, Aqua, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77891, CI 77163, CI 77492, CI 77491, CI 77499. 

KD 7,000 

LIQUID LINER
P E N  T I P  A P P L I C A T O R

• long wear formula 
• quick drying 
• ink like formula

•  easy to use marker tip applicator,
 perfect for unsteady hands

F E A T U R E S

STORMONYX TABAC

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Anthemis Nobilis Flower Water, PEG33-, PEG8- Dimethicone, Acrylates/Beheneth25- Methacrylate Copolymer, Silica, 
Phenoxyethanol, Triethanolamine, PEG14-, Disodium Cetyl Phenyl Ether Disulfonate, Mica. May contain (+/-): CI 77266, CI 77499, CI 77491, CI 77492.

KD 8,000 
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EYESHADOWS
T R I P L E  M I L L E D  E Y E S H A D O W

F E A T U R E S

• triple milled 
• highly pigmented 
• all available as refills 

• over 200 shades to choose from
•  can be used wet as an eyeliner 

we suggest liquid transformer

T E X T U R E S :
P - Pearlized or frosted       M - Matte, no pearl

N E U T R A L S  &
H I G H L I G H T S

 

355 P
BEIGE
MIST

471 P 
STAR

QUALITY

403 P
SWEET 

PEA

414 P
WAY 

COOL

247 P
SHIVER

273 M
LATTE

283 M 
CHAMOIS

520 P  
GURU

582 P 
TAIL 
SPIN

608
VANILLA

609 P  
NAKED

623 
BISCUIT

B R O N Z E S
&  B R O W N S

    

212 M 
BARK

306 M
MERLOT

334 M 
WEB

356 M
DESERT

396 P 
TURKISH

405 P  
RUSTY  

NAIL

281 M 
SAVANNA

   

521 P 
LUXURY

560 P
MINX

 586 P
TOFFEE

590 P
VIBE

607 M 
DOMINATE

279 M
T.O.

  

493 M
BROWNIE

KD 6,000 

      

 421 P
UPTOWN

437 P
KISS &
TELL

475 M 
BARE  

FACED

 

606 P  
GOLD 
RUSH

481 P
BON  

APPETIT

490 P
ROCK N

ROLL

492 P 
GOLD -
FRONT

 

491 P
CLUBBING

587 P 
DEVILISH

589 P
MISFIT

C O P P E R S ,
P E A C H E S
&  G O L D S

 

457 M 
PINK  
SLIP

409 P
SWOOSH

    

627 P
LACY 

 

572 P 
WANNABE

537 P
CATNAP

507 P
CINDERELLA

511 P
AROMA

W A R M  &
C O O L  P I N K S

W I N E S  &
P U R P L E S

  

386 P 
ROCKER

408 P
STRAIGHT 

UP

411 P
KLIK

489 P  
XRAY

503 P  
SINGLE

600 P  
PERSIAN

385 P 
OOOMPH

393 P
RAIZON

406 M 
DIRTY  
LOVE

599 M 
MPERFECT

578 P
HEY MR.

 484 P  
ENCORE

413 P 
JET -

LINER

633 M
RED EYE

645 M 
AUSTERE

G R E Y S ,
C H A R C O A L S
&  B L A C K S

    434 P
NEW 

COOL

568 P 
BLACK

ORCHID

571 P
METAL
STUD

569 P
CHAIN
LINK

579 M 
OYSTER  

BAR

460 M
INK

464 M 
CARBON

499 P 
BLACK  
STAR

G R E Y S ,
C H A R C O A L S
&  B L A C K S

T U R Q U O I S E
&  B L U E S

229 P 
NAVY

341 P 
EGO

 513 P 
VEGAS  
BABY

479 P 
ARMY 
BRAT

564 M 
BLUE  

VELVET

INGREDIENTS: Talc, Mica, Boron Nitride, Zinc Stearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Octyldodecyl Stearate, Silica, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77891, CI 77861, CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 19140:1, CI 42090, CI 16035:1, CI 77163, CI 75470, 
CI 77288, CI 77289, CI 77510, CI 77742. 
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• shimmer under the brow bone 
• subtle eyecatching hilites 
• waterproof

• light reflecting pigments
 

• last 18 hours

EYE LIGHTS
L I Q U I D  S H I M M E R

F E A T U R E S

INGREDIENTS: Aqua, Mica, Glycerin, Pentylene Glycol, Acrylates/C30-10 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Iodopropynyl Butylcarbamate, PEG4-, PEG4- Dilaura
Laurate, Phenoxyethanol, Silica, Sodium Hydroxide, Tin Oxide. May contain (+/-): CI 77491,CI 77499, CI 77891.

300  
CHROME

301 
PURITY

302  
TREASURE

•  creamy waterproof mascara provides 
extreme long lashes up to %60

• formulated with Vitamin A, E and C  

•  enriched with Panthenol, Aloe Vera,  
Chamomile, Ginkgo & Ginseng extracts to 
moisturize, strengthen and nourish lashes

M A S C A R A

F E A T U R E S

INGREDIENTS: Isododecane, Aqua, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Beeswax, Stearic Acid, Sorbeth20- 
Beeswax, Oxokerite Wax, PVP (and) Eicosene Copolymer, Polyisobutene, Triethanolamine, Cetyl Dimethicone Copolyol, Tocopheryl Acetate, Retinol 
Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Panax Ginseng Root Extract, Ginkgo 
Biloba Leaf Extract, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Kaolin, Silica. May contain (+/-): CI 77499.

JET 
BLACK

MASCARA WATERPROOF

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

KD 10,500 
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PENCIL EYE
K H O L  L I N E R

•  premium quality pencils manufactured  
in Germany

• soft creamy khol formula

•  hypo- allergenic formula ideal for 
sensitive eyes

KHAKIBROWN MID
NIGHT
BLUE

ONYX WHITE DENIM WINE

INGREDIENTS: C18-10 Triglycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Talc, Rhus Succedanea Fruit Cera, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate. May contain (+/-): CI 77499, CI 77510, CI 77019, CI 77007, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 75470.

PENCIL EYE MECHANICAL
W A T E R P R O O F  L I N E R

• mechanical roll up liner
•  super creamy texture perfect for 

smokey eyes

• waterproof formula 
• bottom sponge & sharpener
*keep lid on tight to avoid drying out

7 
MAUVE

1 
BLACK

3 
CHOCO-  

LATE

5 
CACTUS

2 
CHARCOAL

INGREDIENTS: Cyclopentasiloxane, Synthetic Beeswax, Arachidyl Behenate, Disteardimonium Hectorite, Oryza Sativa (Rice) Bran Wax, 
Microcrystalline Wax, Mineral Oil, Mica, Methyparaben, Propylparaben, BHT. May contain (+/-): CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77007, CI 77891,
CI 77510, CI 77000, CI 77163, CI 50420, CI 42090, CI 75470, CI 77288, CI 77289, CI 77742, CI 19140, CI 77947.

PENCIL GEL EYE
L O N G  L A S T I N G

F E A T U R E S

•  intensely pigmented formula that  
glides on creamy smooth

• dries on and lasts all day
• no need to reapply

COPPERIZEDTIN 
ROOF  

MOODY 
BLUE

ROYALMALLARD  
GREEN

MUD 
BATH

BLACK  
CAVIAR

GOLDMINE

INGREDIENTS: Isododecane, Cyclopentasiloxane, PEG/PPG19/19- Dimethicone, Synthetic Wax, Hydrogenated Polycyclopentadiene, Nylon12-, 
C40-20 Alcohols, Per�ourononyl Dimethicone, Polyglyceryl4- Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Polyethylene, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Silica. May contain (+/-): CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 50420, CI 77007, CI 77891, CI 77400. 

KD 6,000 

KD 9,000 

KD 6,750 
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• shimmer under the brow bone 
• subtle eyecatching hilites 
• waterproof

• light reflecting pigments
 

• last 18 hours

EYE LIGHTS
L I Q U I D  S H I M M E R

F E A T U R E S

INGREDIENTS: Aqua, Mica, Glycerin, Pentylene Glycol, Acrylates/C30-10 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Iodopropynyl Butylcarbamate, PEG4-, PEG4- Dilaura
Laurate, Phenoxyethanol, Silica, Sodium Hydroxide, Tin Oxide. May contain (+/-): CI 77491,CI 77499, CI 77891.

300  
CHROME

301 
PURITY

302  
TREASURE

•  creamy waterproof mascara provides 
extreme long lashes up to %60

• formulated with Vitamin A, E and C  

•  enriched with Panthenol, Aloe Vera,  
Chamomile, Ginkgo & Ginseng extracts to 
moisturize, strengthen and nourish lashes

M A S C A R A

F E A T U R E S

INGREDIENTS: Isododecane, Aqua, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Beeswax, Stearic Acid, Sorbeth20- 
Beeswax, Oxokerite Wax, PVP (and) Eicosene Copolymer, Polyisobutene, Triethanolamine, Cetyl Dimethicone Copolyol, Tocopheryl Acetate, Retinol 
Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Panax Ginseng Root Extract, Ginkgo 
Biloba Leaf Extract, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Kaolin, Silica. May contain (+/-): CI 77499.

JET 
BLACK

MASCARA WATERPROOF

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

KD 10,500 
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T O M B O Y  C H I C

PRE-FILLED PALLETS
P R E - S E T  P A L L E T S

417
POP ART

583
RAPTURE

582
TAIL SPIN

207
WISPER

586
TOFFEE

584
MUDDY

587
DEVILISH

591
BLOW OUT

569
CHAIN LINK

499
BLACKSTAR

589
MISS FIT

585
FIXATED

577
FUTURISTIC

545
EYES 

CLOSED

528
PSEUDO

402
POODLE

434
NEW COOL

534
HARDCORE

584
MUDDY

520
GURU

212 
BARK

283
CHAMOIS

585
FIXATED

281
SAVANNA

N U D E  A M B I T I O N

LIQUID LINER DEFINE
P R E C I S I O N  B R U S H  A P P L I C A T O R

F E A T U R E S

• long wear formula
• quick drying

• fine tip applicator for detail application

TATTOO  
BLACK

NU-  
DENIM

PEACOAT

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Mica, PEG33-, Acrylates/Beheneth25- Methacrylate Copolymer, PEG8- Dimethicone, Silica, Triethanolamine, 
PEG14-, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77499, CI 77266, CI 77491, CI 77492, CI 77007. 

KD 30,000 KD 30,000 

KD 7,750 
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B R U S H E S B R U S H E S

15#
BROW
ANGLE
BADGER

RETRACTABLE

20#
SMALL
FLUFF
PONY

38  BR
ANGLED
BROW
BRUSH
VEGAN

16#
CHISEL
DOME
PONY

 

 8#
MINI
SMUDGER
PONY

 10#
VEGAN

 
 

9#
LIP &
CONCEALER
VEGAN

 
17#
PRECISION
CREASE
SQUIRREL

DUO

CODE: SHA

FEATURES
BLACK DUAL SHARPENER

KD 6,850 KD 6,750 KD 8,000 KD 7,500 

KD 3,500 

KD 6,750 KD 5,750 KD 6,750 KD 7,750 KD 7,500 KD 5,750 

D U O

SM OK E Y

#37 
D U O 
B ROW
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T O M B O Y  C H I C

PRE-FILLED PALLETS
P R E - S E T  P A L L E T S

417
POP ART

583
RAPTURE

582
TAIL SPIN

207
WISPER

586
TOFFEE

584
MUDDY

587
DEVILISH

591
BLOW OUT

569
CHAIN LINK

499
BLACKSTAR

589
MISS FIT

585
FIXATED

577
FUTURISTIC

545
EYES 

CLOSED

528
PSEUDO

402
POODLE

434
NEW COOL

534
HARDCORE

584
MUDDY

520
GURU

212 
BARK

283
CHAMOIS

585
FIXATED

281
SAVANNA

N U D E  A M B I T I O N

LIQUID LINER DEFINE
P R E C I S I O N  B R U S H  A P P L I C A T O R

F E A T U R E S

• long wear formula
• quick drying

• fine tip applicator for detail application

TATTOO  
BLACK

NU-  
DENIM

PEACOAT

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Mica, PEG33-, Acrylates/Beheneth25- Methacrylate Copolymer, PEG8- Dimethicone, Silica, Triethanolamine, 
PEG14-, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77499, CI 77266, CI 77491, CI 77492, CI 77007. 

KD 30,000 KD 30,000 

KD 7,750 
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TIP

To refreshen tip 
applicator, pull 
tip out, flip and 
re - insert.

INK JET LINER
E Y E L I N E R

• intense coverage 
• quick dry 
• matte finish

• tip is reusable
• manufactured in Germany

F E A T U R E S

BLACK

INGREDIENTS: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Polyurethane35-, Styrene/Acrylates, Copolymer, Polyglyceryl2- Caprate, 
Methylpropanediol, Laureth21-, Glycerin, Phenoxyethanol, PEG40- Hydrogenated Castor Oil, Butylene Glycol, Tri-c13-12 Alkyl Citrate, Caprylyl 
Glycol, Panthenol, Stearic Acid, Palmitic Acid, Sodium, Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Phenylpropanol, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citric Acid, Sodium Hydroxide, CI 77266 (Nano).

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

BROW FIXX
T I N T  &  S H A P E R

F E A T U R E S

• a tinted gel formula 
• tames and fills in brows 
• water resistant 
• tiny fibres help bulk up brows 

• helps brows appear more dense
• wear alone or with brow shadow
•  new ball brush applicator allows for 

more precision

3
CLEAR

1
BRUN ETTE

2
BLONDIE

4
CHOCOLATE

5
DARK  

6
FAIR  

BLONDE

INGREDIENTS: Aqua, Cera Alba, Acacia Senegal Gum, Stearic Acid, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Sorbitol, 
VP/Hexadecene Copolymer, Aminomethyl Propanediol, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, 
Hydrogenated Polyisobutene, Laureth23-, Caprylyl Glycol, Magnesium Aluminum Silicate, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, 
Chlorphenesin, Disodium EDTA, PEG4- Laurate, PEG4- Dilaurate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Polyethylene Glycol, Simethicone. 
May contain (+/-): CI 77499, CI 77491, CI 77492. 

LONGWEAR LINER
E Y E L I N E R

E Y E L I N R E S

• waterproof 
• smudgeproof 
• quick easy application 

• highly pigmented 
• longwear formula
• manufactured in Germany

BLACK

INGREDIENTS: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Polyurethane35-, Styrene/Acrylates, Copolymer, Polyglyceryl2- Caprate, 
Methylpropanediol, Laureth21-, Glycerin, Phenoxyethanol, PEG40- Hydrogenated Castor Oil, Butylene Glycol, Tri-c13-12 Alkyl Citrate, Caprylyl 
Glycol, Panthenol, Stearic Acid, Palmitic Acid, Sodium, Dehydroacetate, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Phenylpropanol, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Citric Acid, Sodium Hydroxide, CI 77266 (Nano).

TIP

To refreshen tip 
applicator, pull
tip out, flip and 
re - insert.

KD 8,500 

KD 7,500 

KD 9,000 
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3 WELL BROW PALLET
H I - B R O W  P O W D E R

1 brow shade, 1 brow hi- lite, 1 brow wax pomade, angled applicator and tweezers
 I N C L U D E S

BROW WOW

BROW HEAVEN

BROW GODDESS

BROW CHARM

BROW DARLING

BROW THRILL

2 
DARK  

BRUN ET TE

6 
GOLDEN  
BROWN

4 
ASH 

BROWN

7 
DESERT  
BROWN

10 
SANDY 

BLONDE

8 
DEEP  

BROWN

414 
BROW  

LITE

207 
BROW  

LITE

247 
BROW  

LITE

403  
BROW  

LITE

261 
BROW  

LITE

588 
BROW  

LITE

BROW  
WAX

BROW  
WAX

BROW  
WAX

BROW  
WAX

BROW  
WAX

BROW  
WAX* tweezers and applicator included

BROW SHADOW INGREDIENTS: Talc, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Mica, Zinc Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Boron Nitride, 
Phenoxyethanol, Silica. May contain (+/-): CI 77163, CI 77266, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77742, CI 77891. 

BROW WAX INGREDIENTS: Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Microcrystalline Wax, Caprylic/Capric Tryglyceride, Ricinus Communis (Castor) 
Seed Oil, Cera Alba, Boron Nitride, Euphoria Cerifera (Candelilla) Wax, Ozokerite Wax, Silica, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Aluminum 
Starch Octenylsuccinate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Octyldodecanol, Tocopheryl Acetate, Isopropyl Myristate, Lauroyl Lysine, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sorbic Acid. May contain (+/-): CI 77891, CI 77019, CI 77492, CI 77491, CI 77499.

KD 11,250 

• a tinted gel formula 
• tames and fills in brows 
• water resistant 
• tiny fibres help bulk up brows 

• helps brows appear more dense 
• clear can be used as mascara 
• can be used as root touchup

T I N T  &  S H A P E R

F E A T U R E S

30
TRANS -
PARENT

31 32 34 35 36

INGREDIENTS: Aqua, Cera Alba, Acacia Senegal Gum, Stearic Acid, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Sorbitol, 
VP/Hexadecene Copolymer, Aminomethyl Propanediol, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, 
Hydrogenated Polyisobutene, Laureth23-, Caprylyl Glycol, Magnesium Aluminum Silicate, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, 
Chlorphenesin, Disodium EDTA, PEG4- Laurate, PEG4- Dilaurate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Polyethylene Glycol, Simethicone, 
May contain (+/-): CI 77499, CI 77491, CI 77492. 

 

BROW MASCARA
KD 8,000 
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اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

 رموش  ابرار اي جي
Eyelashes Abrar AJ

تستخدم اکثرمریحۀ الرتداءثالثیۀ األبعادطبیعیۀ 
 من 25 مرة

مصنوعۀ خفیفۀ الوزن
  یدویـــاً



٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 رموش إنفنتي من ابرار اي جي
Infinity Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش الكي من ابرار اي جي
Lucky Eyelashes From Abrar AJKD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear

جمیع رموش ابرار اي جی رموش طبیعیۀ و ثالثیۀ األبعاد

E y e l a s h e s  A d h e s i v e
SECURE HOLD

سكيور هـولـد ا�سود
الصــــــــق الــــــرمـــــوش

KD 3,500 

E y e l a s h e s  A d h e s i v e
SECURE HOLD

سكيور هـولـد ا�بيض
الصــــــــق الــــــرمـــــوش

KD 3,500 

easy to apply  سهل االستخدام - safe on skin  آمن على البشرة  - fast drying سريع الجفاف -  waterproof  ضد الماء
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اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

 رموش  ابرار اي جي
Eyelashes Abrar AJ

تستخدم اکثرمریحۀ الرتداءثالثیۀ األبعادطبیعیۀ 
 من 25 مرة

مصنوعۀ خفیفۀ الوزن
  یدویـــاً



 رموش أدكشن من ابرار اي جي
Addiction Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ستار اليت من ابرار اي جي
Starlight Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 9,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش سن شاين من ابرار اي جي
Sunshine Eyelashes From Abrar AJKD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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جمیع رموش ابرار اي جی طبیعیۀ و ثالثیۀ األبعاد
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 رموش بيك أبوو من ابرار اي جي
Peekaboo Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 9,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ماجيك من ابرار اي جي
Magic Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ديت نايت من ابرار اي جي
Date Night Eyelashes From Abrar AJKD 10,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.


مصنوعة يدوي
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش أدكشن من ابرار اي جي
Addiction Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ستار اليت من ابرار اي جي
Starlight Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 9,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش سن شاين من ابرار اي جي
Sunshine Eyelashes From Abrar AJKD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش دريم من ابرار اي جي
Dream Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ميد أف غولد من ابرار اي جي
Made of gold Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش الف مي من ابرار اي جي
Love me Eyelashes From Abrar AJKD 10,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي	
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش الف ستوري من ابرار اي جي
Love story Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش بي ماين من ابرار اي جي
Be mine Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 9,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش سيي ثرو ماي ايس من ابرار اي جي
See thru my eyes Eyelashes From Abrar AJKD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي	
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear

جمیع رموش ابرار اي جی طبیعیۀ و ثالثیۀ األبعاد
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 رموش دريم من ابرار اي جي
Dream Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش ميد أف غولد من ابرار اي جي
Made of gold Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش الف مي من ابرار اي جي
Love me Eyelashes From Abrar AJKD 10,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي	
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش قلمرس من ابرار اي جي
Glamorous Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 6,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش تواي اليت من ابرار اي جي
Twilight Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش مستريس من ابرار اي جي
Mysterious Eyelashes From Abrar AJKD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش أم سوو فينسي من ابرار اي جي
I'm so fancy Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 10,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش رويلتي من ابرار اي جي
Royalty Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 10,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش وينك فور بينك من ابرار اي جي
Wink for pink Eyelashes From Abrar AJKD 9,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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 رموش قلمرس من ابرار اي جي
Glamorous Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 6,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش تواي اليت من ابرار اي جي
Twilight Eyelashes From Abrar AJ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

KD 8,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

 رموش مستريس من ابرار اي جي
Mysterious Eyelashes From Abrar AJKD 11,000 

%100 authemtic mink lashes, Unique techniquen using a soft cotton elastic band, Comfortable to wear, Handmade & Cruelty free, Feathery soft, shiny & lightweight, Up to 25 wears w/ proper care.

مصنوعة يدوي�
Handmade 

تستخدم اكثر من 25 مرة

Up to 25 wears
مريحة الرتداء
Comfortable to wear
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جمیع رموش ابرار اي جی طبیعیۀ و ثالثیۀ األبعاد

www.AbrarAJ.net



عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

كريم الوجه
Face Cream

زبادي
Yugert

تقشير الجسم
Body Exfoliating

27,000 KD 
21,600 KD 

خـصـم

%20
Group(E)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

45,450 KD 
36,360 KD 

خـصـم

%20

عطر صلب
Solid Parfume

كريم الوجه
Face Cream

ملح ل�ستحمام
Bath Salt 500g

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

باث بومب
Bath Bomb 180g

قطعة صابون
Soap Bar 100g

Group(C)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

كريم الوجه
Face Cream

زبادي
Yugert

تقشير الجسم
Body Exfoliating

27,000 KD 
21,600 KD 

خـصـم

%20
Group(E)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural

64



عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

52,750 KD 
42,200 KD 

خـصـم

%20

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

كريم الوجه
Face Cream

باث بومب
Bath Bomb 180g

ملح ل�ستحمام زجاجي
Bath Salt Glass

عطر صلب
Solid Parfume

باث بومب الصغيرة
Bath Bomb mini

زبادي
Yugert

تقشير الجسم
Body Exfoliating

صابون صغير
Soap Mini

بلسم لليدين
Hand Balm

Group(B)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

61,450 KD 
49,160 KD 

خـصـم

%20

بلسم لليدين
Hand Balm

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

زبادي
Yugert

تقشير الجسم
Body Exfoliating

باث بومب
Bath Bomb 180g

كريم الوجه
Face Cream

صابون صغير
Soap Mini

عطر صلب
Solid Parfume

ملح ل�ستحمام
Bath Salt 500g

قطعة صابون
Soap Bar 100g

Group(A)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

52,750 KD 
42,200 KD 

خـصـم

%20

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

كريم الوجه
Face Cream

باث بومب
Bath Bomb 180g

ملح ل�ستحمام زجاجي
Bath Salt Glass

عطر صلب
Solid Parfume

باث بومب الصغيرة
Bath Bomb mini

زبادي
Yugert

تقشير الجسم
Body Exfoliating

صابون صغير
Soap Mini

بلسم لليدين
Hand Balm

Group(B)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

31,000 KD 
24,800 KD 

خـصـم

%20

كريم الوجه
Face Cream

صابون صغير
Soap Mini

ملح ل�ستحمام زجاجي
Bath Salt Glass

عطر صلب
Solid Parfume

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

باث بومب
Bath Bomb 180g

Group(D)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

خصم %20 

عند شرائك بقيمة 60 دينار وما فوق

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique

www.AbrarAJ.net

عـــــــرض مـمــیـــز
special offer

31,000 KD 
24,800 KD 

خـصـم

%20

كريم الوجه
Face Cream

صابون صغير
Soap Mini

ملح ل�ستحمام زجاجي
Bath Salt Glass

عطر صلب
Solid Parfume

 شور جيل
Shower Gel 

لوشن
Lotion

باث بومب
Bath Bomb 180g

Group(D)

 ا�عشاب الطازجة
fresh herbal

 العنب
Grapes

 زيت الزيتون
Olive Oil

 الشاي دارجيلنغ
Darjeeling Tea

 زهور الورد
Roses Flowers

 زهرة الخزامى
Lavender Flower

 المجموعات متوفرة أيض�
Groups are also available

 جميعها طبيعية
All Natural
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يـمـكـنـكـم التسوق 
وطلب منتجات

  ... أبـرار أي جي  ... 

 ... Abrar AJ ...  

  من خالل وسائل التــواصـل 
info@AbrarAJ.netالـمـــبــيــنـــة أمـــامـــكـــم

www.AbrarAJ.net

@AbrarAJkw

@AbrarAJkw

@AbrarAJkw

+965 51603216 

+965 51603216 

ويمكنكم أيض التسوق عبر االنترنت
online shopping

لدینا خدمۀ توصیل لجمیع مناطق الکویت



جمیع الحقوق محفوظۀ لدى 
Abrar AJ  أبـرار أي جی

تحریر و تصمیم وصف وإخراج فنی 

شرکۀ نسق اإلعالمیۀ

شـــــركـــــة نــــــســـــق ا�عــــالمـــــيـــــــة
NASQ MEDIA COMPANY

www.nasq.net

يـمـكـنـكـم التسوق 
وطلب منتجات

  ... أبـرار أي جي  ... 

 ... Abrar AJ ...  

  من خالل وسائل التــواصـل 
info@AbrarAJ.netالـمـــبــيــنـــة أمـــامـــكـــم

www.AbrarAJ.net

@AbrarAJkw

@AbrarAJkw

@AbrarAJkw

+965 51603216 

+965 51603216 

ويمكنكم أيض التسوق عبر االنترنت
online shopping

لدینا خدمۀ توصیل لجمیع مناطق الکویت



www.AbrarAJ.net

 تسوق عبر االنترنت
online shopping

اشعري باالختالف، اشعري بالفخامۀ، اشعري بالتمیز
Feel di�erent, Feel Luxury, Feel Unique


