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SAR 220.00
USD 59.46

No.69
BENEFIT 2 BROW BIGSHOTS

بينيفيت قلم الحاجبين  2بروو بيغشوتس
Define brows & draw on hair-like strokes with bestselling
Precisely, My Brow Pencil in shade 4 then shape & set with
24-HR Brow Setter.
حددي حاجبيك وارسميهما بضربات تمشيط تحاكي مظهر الشعيرات
ّ
ً
مبيعا من
الطبيعية مع قلم الحواجب بيرسايسلي ،ماي برو األكثر
ثم ّثبتي الشعيرات بواسطة ِجل الحواجب الشفاف
عالمتنا باللون ّ ،4
اتش ار برو سيتر.٢٤-

SAR 210.00
USD 56.76

No.70
BENEFIT BADGAL BANG DUO MASCARA SET

بينيفيت طقم مسكرة بادغال بانغ

Contains 2 full-size BADgal bang! Derived from space
technology, this 36-hour full-blast volumizing mascara
layers easily and creates massive volume that won’t
weigh down lashes.
مستحضري ماسكارا بادغال بانغ! تعمل
يحتوي هذا الثنائي على
َ
هذه الماسكارا المستوحاة من تكنولوجيا الفضاء ،بفعالية قصوى
ً
ساعة ،فتعزّ ز الكثافة إلى أقصى حد من دون إثقال
لتدوم حتى 36
الرموش!

*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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SAR 230.00
USD 62.16
No.71
BENEFIT GIMME BROW + AND GO

بينيفت مسكرة للحاجب

Our cult-favorite tinted eyebrow gel contains tiny
microfibers that adhere to skin & hairs, creating naturallooking fullness and definition.
ّ
الملون الرائع على ألياف بالغة الدقة تلتصق
يحتوي جل الحواجب
بالبشرة والشعيرات لتحديد الحواجب وتعزيز كثافتها ومنحها
.إطاللة طبيعية

New
جديد

SAR 245.00
USD 66.22

No.72
BENEFIT CALIFORNIA KISSIN'TRIO

بنفيت ثالثي كاليفورنيا كيسين

Kissable soft lips on the go! Glide on this
moisturizing lip balm for up to 8 hours* of smooth,
luxurious color in three flattering shades…who
needs lipstick anyway?
ّ
المرطب
مرري بلسم الشفاه
ّ !شفاه ناعمة وساحرة على الدوام
ً
 ساعات* مع لون فاخر8 نعومة تدوم حتى
هذا وامنحي شفتيك
.متوفر بثالث درجات جذابة
ّ
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SAR 240.00
USD 64.86

No.73
BENEFIT THEY'RE REAL! MAGNET DUO

بنيفيت مسكرة رموش

Mascara with a magnetic force that draws lashes
out to extreme lengths. Extender brush with
magnetically charged core pulls the magnetic
mineral enriched formula up and out beyond the
tips of your lashes. In a duo pack!
طوال
بقوة مغناطيسية ترفع الرموش وتمنحها
ً
ّ مسكارا
ً
 تحتوي فرشاة إكستيندر برش على قلب مشحون.فائقا
ً
مغناطيسيا بحيث يسحب التركيبة المغناطيسية المعززة
ّ
 في.لتغلف رموشك من جذورها وحتى أطرافها
بالمعادن
!عبوة مزدوجة

New
جديد

SAR 235.00
USD 63.51

New
جديد

No.74
BENEFIT LIP TINTS TO LOVE LIP TINT TRIO

بنيفيت طقم تينت شفاه

Triple your tinting power with full sizes of our Iconic lip &
cheek stains in mango, rose & fiery red. Long wearing,
Smudge proof, non-drying.
ملونات الشفاه
ّ ارتقي بمكياجك مع مستحضرات بحجم كامل من
. والوردي واألحمر الساطع،والخدود الشهيرة من عالمتنا بألوان المانجو
ّ
.تسبب الجفاف
طويال وال
للتلطخ تدوم
تركيبة مقاومة
ً
ّ
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*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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New
جديد

LAVENDER ESSENTIAL OIL
Soothes & calms irritated skin

SAR 425.00
USD 114.86

No.75

MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE
50 ML

Formulated with distilled botanicals including Lavender Essential
Oil, Evening Primrose Oil and Squalane, our top-rated facial oil helps
replenish skin for visibly smoother, more radiant skin by morning.
99.4% naturality paraben-free.
99 .4%

GLACIAL
GLYCOPROTEIN
Deeply hydrates
& protects skin

New
جديد

SQUALANE
Strengthens & restores
skin’s moisture barrier

No.76

ULTRA FACIAL CREAM
125 ML

With its unique lightweight texture, our #1 facial cream provides lasting
24-hour hydration for softer, smoother, and visibly healthier-looking skin.
Formulated with Glacial Glycoprotein and olive-derived Squalane, this
nongreasy, lightweight moisturizer immediately leaves skin 2.3X more
hydrated, even in skin’s driest areas.
24
2.3

SAR 330.00
USD 89.19
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*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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SAR 355.00
USD 95.95

VITAMIN C

No.77

TO REDUCE
LINES & BOOST
RADIANCE

POWERFUL-STRENGTH
LINE-REDUCING CONCENTRATE
50 ML

A potent 12.5% Vitamin C serum that boosts radiance and visibly
12 .5

New
AVOCADO OIL

جديد

Moisturizes, nourishes
& softens skin
No.78

CREAMY EYE TREATMENT
WITH AVOCADO
28 G

This creamy preparation with Avocado Oil gently moisturizes
the delicate eye area. Our unique concentrated texture does not
migrate into your eyes.

SAR 270.00
USD 72.97
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No.79
LANCÔME L'ABSOLU PALETTE PARISIENNE
AU NATUREL

النكوم علبة مكياج البسولو باريزيين

The best of Lancôme Make-Up in an all-in-one
nomad palette. 15 products in one, for an easy-tocreate and complete make-up look (face, eyes, lips).
From Day to Night, wherever you are, always flawless
and radiant with a Parisian touch.

SAR 380.00
USD 102.70

أفضل ما تقدمه النكوم يأتي في مجموعة مكياج كاملة
 مستحضر تجميل لكي تتألقي بإطاللة15 جديدة تحتوي على
 استمتعي بوجه.سهلة وكاملة للوجه والعينين والشفتين
.متألق ومشرق بلمسة باريسية في أي وقت

No.80
LANCÔME DUO MASCARA GRANDIÔSE &
GRANDIÔSE EYELINER

النكوم ثنائي ماسكارا غرانديوز و غرانديوز آي الينر
Intense, luminous, captivating, eyes are simply Grandiôse
with this Travel Exclusive duo set composed of Grandiôse
Mascara and Grandiôse Liner.
لعيون جذابة وساحرة إستخدمي هذا الثنائي الرائع الحصري للمسافرين
."فقط المتكون من ماسكارا "غرانديوز" مع آي الينر "غرانديوز

SAR 370.00
USD 100.00
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*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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No.81
L'OCCITANE IMMORTELLE
OVER NIGHT RESET 30 ML

 مل30 لوكسيتان إيمورتيل اوفر نايت رست
Overnight Reset Oil-in-Serum helps
your skin recover overnight from
your intense everyday life. Skin
looks more youthful, better rested
and fine lines appear less visible, for
skin that looks like it’s been reset by
the morning.

New
جديد

ً
معا لتعزيز بشرتك
زيت وسيروم في آن
في الليل وإعادة ترميمها واستعادة
.نضارتك بعد وطأة الحياة اليومية السريعة
استيقظي كل صباح بإطاللة أكثر نضارة
وبشرة في كامل إشراقتها مع خطوط
.خفيفة وتجاعيد أقل

SAR 270.00
USD 72.97
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New
جديد

No.82
L'OCCITANE LOVELIER HANDS SET 6 X 30 ML
SAR 225.00
USD 60.81

 مل30 × 6 لوكسيتان طقم اليدين ال فليير

Enjoy a handful of scents and softness in this exclusive travel retail
collection of 6 hand creams: Shea, Cherry Blossom and Rose.
Enriched with shea butter, these must-have creams will help to
moisturize and delicately perfume hands anytime of the day.
استمتعي بباقة فواحة من العطور والنعومة مع طقم السفر الحصري
. وزهرة الكرز والورد، الشيا: أنواع من كريم اليدين6 الذي يحتوي على
ً
ً
آسرا
عبيرا
كريمات غنية بزبدة الشيا تساعد على ترطيب اليدين وتمنحك
.في أي وقت من اليوم

SAR 170.00
USD 45.95

New
جديد

No.83
MARGARET DABBS LONDON FABULOUS
HANDS & FEET SET 2x75 ML

مارجريت دابس لندن فابيلوس
 مل٧٥x٢ لوشن ترطيب لليدين والقدمين

Achieve beautiful hands and feet on the go with this
gorgeous travel-friendly Margaret Dabbs London set,
which will instantly transform the way your hands and feet
look and feel.
حافظي على يديك وقدميك جميلة أثناء التنقل مع طقم مارجريت
 والذي سيغير على الفور شكل،دابس لندن الرائع المناسب للسفر
.وملمس يديك وقدميك
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New
جديد

No.84
ANASTASIA BEVERLY HILLS
MODERN RENAISSANCE
EYE SHADOW PALETTE

انستازيا بيفيرلي هيلز
مودرن ريناسانس
لوحة ظالل العيون

SAR 265.00
USD 71.62

Modern Renaissance Eyeshadow Palette is
an essential eyeshadow palette featuring
14 full-pigment shades ranging from neutral
to berry-red eyeshadow hues in matte and
metallic finishes. Included is a dual-ended
brush and large mirror housed inside travelfriendly packaging
لوحة ظالل العيون من المودرن ريناسانس تضم
 تتراوح من ألوان ظالل العيون المحايدة، لونً ا14
،إلى ألوان التوت األحمر الغير المع و المعدني
.وفرشاة ثنائية األطراف ومرآة كبيرة

No.85
ANASTASIA BEVERLY HILLS
NATURAL + POLISHED STARTER KIT DARK BROWN

New

 مجموعة+ انستازيا بيفيرلي هيلز ناتشورال
 بني غامق- المبتدئين

جديد

SAR 110.00
USD 29.73

Anastasia Beverly Hills Natural & Polished
Starter Kit brings together four essentials
for an unbeatable introduction to a defined
and effortless look for lashes and brows.
Includes Mini Brow Definer, Mini Brow Wiz,
Mini Clear Brow Gel, Lash Brag Mascara.

تجمع مجموعة الحواجب انستازيا بيفيرلي هيلز
ناتشورال بين أربعة عناصر أساسية لمقدمة ال
تقبل المنافسة لمظهر محدد وسهل للرموش
، وتشتمل على محدد الحاجب الصغير.والحواجب
، جل حواجب شفاف صغير،قلم حواجب صغير
.ماسكارا الش براغ
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