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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

عطر جود جيرل سوبريم يكسر كل قوانين العطور ويعيد ابتكار العائلة 
العطرية. يفسح التوت الغورماند اللذيذ المجال للشخصية الجذابة 
للياسمين المصري الكثيف، بينما تضفي حبوب التونكا الكريمية 

والفيتيفر الفوار لمسة عصرية على الرائحة النهائية للعطر.

Good Girl Suprême breaks all the perfume rules, reinventing 
its olfactory family. Juicy gourmand Berries give way to the 
aphrodisiac personality of intense Egyptian Jasmine, while 
creamy Tonka Beans and sparkling Vetiver give a modern 

twist to the final formula.

كارولينا هيريرا جود جيرل سوبريم عطر ٨0 مل
CAROLINA HERRERA GOOD GIRL SUPRÊME EDP 80 ML

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

No.01  

ليدي مليون فابيولوس هو عطر شرقي زهري جديد من باكو رابان، حيث 
تتصادم فيه األزهار البيضاء المتأللئة مع قاعدة عطر مغرية وجذابة. 
ويقدم الفلفل الوردي النابض بالحياة واليوسفي الطازج باقة مشعة 
من األزهار الشمسية الممزوجة بالياسمين واليالنج يالنج ومسك 
الروم الكريمي. ويضيف الطحلب األنيق وحبوب التونكا توهجًا قويًا 

متباينًا يتألأل بالفانيليا الغنية - مما يخلق دفئًا حسيًا جذابًا يدوم طوياًل.

Lady Million Fabulous, a new ORIENTAL floral fragrance by 
Paco Rabanne, where sparkling white florals clash with a 

deeply seductive base. Vibrant pink-pepper and fresh mandarin 
introduce a radiant solar-floral bouquet, with jasmine, ylang-

ylang and creamy tuberose. Elegant moss and tonka bean add 
a contrasting powerful glow that shimmers with rich vanilla - 

creating a lasting and addictive, sensual warmth.

باكو رابان ليدي مليون فابيولوس عطر ٨0مل
PACO RABANNE LADY MILLION FABULOUS EDP 80 ML

No.02  

SAR 475.00
USD 128.38

SAR 575.00
USD 155.41
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نقدم لكم مجموعة "ذا وان جولد" العطرية الجديدة من دولتشي آند 
غابانا بيوتي. إحياًء إلرث المجموعة الخاصة، يجسد هذا العطر ذو 

األريج الفواكهي العصري لمعانًا مشعًا وجاذبية مغناطيسية ليمنحك 
ثقة وجاذبية ال تقاوم. ُصمم عطر ذا وان جولد لإلحتفاء بالمرأة 

األنيقة ويزيدها تميزًا وبريقًا في كل ما تفعله.

هذا العطر األنثوي الذي يشع أريجًا محتفيًا بالحياة المرحة على ضفاف 
البحر األبيض المتوسط. اليت بلو هي مياه عطرية تجمع بين المزيج 

الملون والمنعش للفواكه وتعكس به ملذات الحياة على ضفاف البحر 
األبيض المتوسط.

Introducing The One Gold –the showstopping new 
fragrance from Dolce&Gabbana Beauty. Drawing on the 
legacy of The One line, this sophisticated fruity chypre 
fragrance embodies radiant luminosity and magnetic 

charisma, capturing a spirit of confidence and irresistible 
allure. The perfume of The One Gold celebrates a woman 

who radiates elegance in all that she does.

The iconic feminine fragrance celebrating the Mediterranean 
joy of life. Light Blue Eau de Toilette is a colourful, 

fresh, floral fruity scent reflecting the sensuality of the 
Mediterranean lifestyle.

دولتشي آند غابانا "ذا وان جولد" عطر مركز 75 مل

"ديو اليت بلو" ماء عطري ٢ x 50 مل

DOLCE & GABBANA THE ONE GOLD EDP INTENSE 75 ML

DOLCE & GABBANA DUO LIGHT BLUE EDT 2X50 ML

No.03 

No.04 

FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

SKYSALES__004

SAR 390.00
USD 105.41

SAR 480.00
USD 129.73
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

 تفوح مقدمة العطر بعبير الفاكهة النضرة وقاعدته بعبق 
األخشاب التي تدوم طوياًل، يأتي عبق األخشاب المتألق 
مسبوقًا بعبير البرتقال المر والجاص المليئ بالعصارة، 

ليكشف عن رائحة الجاردينيا وزهرة الصّبار في قلب العطر قبل 
أن يجف عبر عبق شجرة الجوشوا الحسي ومسك أمبروكسان.

The crystal-clear whiteness of musks in the base 
notes encounters a breath of floral peony, zested 
by sparkling clementine in the top notes. On the 

skin, the juice quickly reveals a more enigmatic and 
captivating facet. A voluptuous oriental vanilla rises 
majestically, escorted by an enchanting magnolia 

and sunny ylang-ylang middle note. Finally, an 
amber accord snuggled inside creamy benzoin 
provides the perfume’s soft and sensual side.

Opening with notes of fresh fruit and finishing with 
lasting woody notes, it takes you on a journey from 

beginning to end, evoking anticipation, the open road 
& memories in the making. Crafted by perfumers 

Antoine Maisondieu, Natalie Gracia-Cetto & Olivier 
Pescheux, the radiant,woody scent opens with 

notes of bitter orange & juicy pear, revealing a heart 
of gardenia & cactus flower before drying down to 

sensual Joshua Tree & Ambroxan musk.

مونبالن سيجنيتشر عطر 90 مل

كوتش دريمز عطر 90 مل

MONT BALNC SIGNATURE EDP 90ML

COACH DREAMS EDP 90 ML

No.05 

SAR 340.00
USD 91.89

SAR 345.00
USD 93.24

يلتقي بياض المسك الكريستالي مع نفحة زهرية من 
ز بنفحة الكليمنتين الفوارة  الفاوانيا في القلب، التي تتعزَّ

في ُمقدمة العطر. على البشرة، يكشف العطر بسرعة عن 
وجه أكثر غموضًا وجاذبية. إذ تسمو الفانيال الشرقية بكل 

فخامة، وترافقها المغنولية الساحرة وزهرة يالنج الشمسية 
في القلب. وأخيرًا، تتوشح توليفة عنبرية بالجاوي الكريمي 

مؤكدة نعومة العطر وِحسيته.

No.06 
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مزيج الفت من الروائح الفريدة وأريج األزهار الفواحة في عطري ريد 
فانيال وريد آيريس. نقدم لك عطر مركز أكثر من أي وقت مضى.

An explosion of scents & flowers, a different addictive 
Red Vanilla & Red Iris. An Eau de Parfum Intense more 

gourmand than ever.

النكوم ال في إي بل إنتنسيمنت عطر مركز 100 مل

LANCÔME LA VIE EST BELLE INTENSEMENT 
EDP INTENSE 100ML

SAR 760.00
USD 205.41

No.07  

عطر زهري متألق مصنوع خصيصًا من أجل امرأة تتسم بالكرم 
واإللتزام. زجاجة أنيقة ومدهشة تحتوى على خليط أصلّي يتكّون من 

زهرة ثورية، ياسمين نقي ومزيج متناغم من الحمضيات.

A luminous floral fragrance made for generous & committed 
woman. A clean & glowy addiction composed of a radical 
Rose, a spotless Jasmine & a clean chypre accord. Roses 

are sustainably sourced.Idôle’s ultra-slim refillable bottle 
radiates light.

النكوم إيدول عطر 75 مل
LANCÔME IDÔLE EDP 75 ML

No.08  

SAR 545.00
USD 147.30
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

ُيعد دونا بورن إن روما إحدى زجاجات العطور القادمة من بيوت األزياء 
الراقية ذو األريج الزهري العطر. عطر أنيق وراٍق مصمم من أريج ثالث 
خصائص مميزة من زهور الياسمين والذي يمنحك مزيجًا من األنوثة 
الفاخرة المندمجة مع خالصة الفانيليا بوربون أحد أغنى المستخلصات 

في العالم. هذا المزيج المتميز بخالصة ثالثية من الخشب والذي 
يمنحك لمسة مميزة تعيد إحياء ذكريات شوارع وثقافة مدينة روما.

Donna Born in Roma is a modern haute couture floriental. A 
couture elegance made of three qualities of Jasmine which 
brings a luxurious femininity blended with Vanilla Bourbon, 

the most expensive extract in the world. This is twisted with 
a radiant trio of modern wood, which gives an edgy touch 

reminiscent of Rome street culture.

فاالنتينو بورن إن روما دونا عطر 100 مل
VALENTINO BORN IN ROMA DONNA EDP 100 ML

No.09  

ترسم فوس فيفا فاالنتينو خيااًل متوازيًا لنغمات صوتك الفريدة ورائحة 
عطرك المميزة. فنحن نؤمن أن مثل عطرك الفريد وصوتك المميز 

شخصية خاصة بك تترك أثرًا. إنها باقة منسجمة قوية وآسرة باستخدام 
خالصة الطحلب بطريقة غير متوقعة. إحتفاًء بتميز صوت المرأة.

VOCE VIVA VALENTINO draws a parallel between the sound 
of your voice and the scent of your fragrance. Like a fragrance, 
a voice is personal, intimate and leaves a trace. The harmony 
of a radiant bouquet, made addictive and powerful through an 
unexpected moss accord. Celebrating every woman's voice.

فاالنتينو فوس فيفا عطر 100 مل
VALENTINO VOCE VIVA EDP 100 ML

No.10  

SAR 720.00
USD 194.59

SAR 720.00
USD 194.59
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

جمعنا قوة المرأة بأنواعها وأشكالها في مزيجًا عطريًا يأسر جوهرها 
الحسي المتألق. إنه مزيجًا عطريًا يجمع بين القوة واإلغراء. عطرًا 

خيميائيًا يجمع بين اللحظات المغرية والمتألقة.

A fragrance reminding of warm sun and summer days, Dylan 
Turquoise is an ode to the sensuality of the Versace woman.

فيرساتشي ديالن تركواز ماء عطر 100 مل
VERSACE DYLAN TURQUOISE EDT 100 ML

No.11  

جمعنا قوة المرأة بأنواعها وأشكالها في مزيجًا عطريًا يأسر جوهرها 
الحسي المتألق. إنه مزيجًا عطريًا يجمع بين القوة واإلغراء. عطرًا خيميائيًا 

يجمع بين اللحظات المغرية والمتألقة. 

The primal power of a woman, captured in a radiant, sensual 
essence. A fragrance of strength and seduction. An alchemy of 

tempting and bright notes. 

فيرساتشي إيروس للسيدات عطر 100 مل
VERSACE EROS POUR FEMME EDP 100 ML

No.12  

SAR 425.00
USD 114.86
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

استمتعي بحماسة ماء عطر لينيرديت روج، العطر النسائي الجديد من 
جيفنشي. يكشف هذا العطر النسائي الجذاب عن باقة زهرية بيضاء 

 ممزوجة باللون األحمر. 
يتم إطالق مسك الروم الجذاب والياسمين األخاذ مع رائحة أوراق 
الفلفل الحلو األحمر والبرتقال األحمر والزنجبيل، لمنحك عطرًا بأثر 

زهري حار. ماء عطر آسر يحول األحاسيس التي ال يمكن تجاهلها إلى 
هوس متأجج.

A carnal flower inflamed with a spicy red accord.  
Givenchy fans the flames of infatuation with the new 

women’s eau de parfum — L’Interdit Eau de Parfum Rouge. 
Inhibitions burn to reveal sensual obsessions.

جيفنشي لينيرديت روج عطر ٨0 مل
GIVENCHY L'INTERDIT EDP ROUGE 80 ML

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

No.13  

يأخذك جيفنشي إلى أعماق الممنوع مع ماء بارفان لينيرديت انتنس. 
استسالم للرغبة الشديدة المكبوتة. قومي بتوجيه سحرك الداخلي 

وعززي أعمق دوافعك كما تتالشى زهرة تحت األرض إلى اللون األسود. 
جرعة زائدة من مسك الروم تتعارض مع الفانيليا األكثر حسية.

The new Eau de Parfum Intense takes the L’Interdit thrill to 
new heights. Deeper and darker than ever before. The original 

orange blossom welcomes a more transgressive, furiously 
addictive tuberose which intensifies a bewitching accord. The 

woody base turns oriental with smoky, underground notes from 
vetiver and patchouli, and reveals a suave and intense vanilla 
bean.Eau de Parfum Intense is an oriental, floral and woody 

fragrance, which is ultra-sophisticated and undeniably Couture.

جيفنشي لينيرديت عطر مركز ٨0 مل
GIVENCHY L'INTERDIT EDP INTENSE 80 ML

No.14  

SAR 505.00
USD 136.49

SAR 530.00
USD 143.24
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FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

SAR 490.00
USD 132.43

اكتشف عطور جفنشي االيقونيه ! تحتوي هذه المجموعة الحصريه 
للمطار على عطر او دوموسيل او فلوريل , اليف اريسيستبل اودو 

بارفان , النتردي اودو بارفان , اليف اريسيستبل اودوو تواليت 
بلوسوم كرش و داليه ديفان اودو بيرفيوم.

Discover Givenchy's most iconic fragrances in a prestigious 
Travel Exclusive collection, dedicated to travellers. Eau 
demoiselle Eau Florale, Live Irresistible Eau de Parfum, 
L'Interdit Eau de Pafum, Live Irresistible Eau de Toilette 

Blossom Crush, Dahlia divin Eau de Parfum.

جيفنشي مجموعة 5 عطور مصغرة
GIVENCHY COFFRET 5 MINIATURES 

No.16  SAR 295.00
USD 79.73

إريزيستابل جيفنشي، عطٌر يدعوك إلى الحرية. عطر المرأة ال 
تقاوم بشكل طبيعي مع سحر مغناطيسي قوي يجذبك إلى 
رقصة تعبيرية مع إطالق المشاعر. دعوٌة للحرية ولتكشف 

عن حقيقتك.

Irresistible Givenchy, a fragrance that definitely 
invites you to let go. The fragrance of a naturally 
irresistible woman with a strong magnetic charm 

who draws you into a release dance with liberating 
vibes. An invitation to let go and reveal who you 

are.

جيفنشي إريزيستابل عطر ٨0 مل
GIVENCHY IRRESISTIBLE EDP 80 ML

No.15  

New
جديد
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

GIVENCHY L'INTERDIT EDP 80 ML

Givenchy introduces L’Interdit. A tribute to bold 
femininity.  Forbid yourself nothing. Allow no rules. 

An invitation to defy convention and embrace 
your singularity.

لينيرديت، تحية إلى األنوثة الجريئة، أطلقي العنان لنفسك؛ ال 
تدعي القيود تحّد من حريتك. دعوة لتحدي كل ما هو متعارف 
عليه والتحلي بتفردك واستثنائيتك. يعُبر عبق األزهار البيضاء 
خالل النفحات الداكنة ليطلق العنان إلشراقة جريئة تداعب 

لمسة من الغموض، بجانب صادم من األناقة.

جيفنشي لينيرديت عطر ٨0 مل

No.17 

SAR 450.00
USD 121.62

يسحر لو بارفيوم من إيلي صعب المرء بخالصة الياسمين الذي 
لطالما كان شذاه األسطوري رمًزا لألناقة والغنى في عالم صناعة 
العطور. الروائح: زهر البرتقال، خالصة الياسمين، باتشولي، توليفة 

من خشب األرز، زهرة العسل.

Elie Saab Le Parfum Eau de Parfum envelops her wearer 
with jasmine absolute, a legendary flower in perfumery that 

symbolizes voluptuousness and elegance. 
Notes: Orange Blossom, Jasmine Absolute, Patchouli, 

Cedar Accord, Rose Honey.

ايلي صعب لو بارفيوم عطر 90 مل
ELIE SAAB LE PARFUM EDP 90 ML

No.18 

SAR 530.00
USD 143.24

New
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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ُتمثل عطور فور هير مزيجًا من رائحة المسك المغلفة برائحة 
البرقوق وزهور رقيب الشمس وعبير الجلود الطبيعية إلبتكار 

عطر يتحد فيه النور والظل، والغموض والملذات الجامحة.

The for her signature, heart of musc, is enveloped 
in an accord of plum, heliotrope and leather notes 
to create a fragrance blending shadow and light, 

mystery and extreme sensuality.

نارسيسو رودريغيز مسك "نوار فور هير" عطر 100 مل

NARCISO RODRIGUEZ FOR HER MUSC NOIR 
EDP 100 ML

No.19 

SAR 570.00
USD 154.05

ماء العطر ال فام برادا  هو عطر متطور و متميز برائحة األزهار 
الخضراء التي تجمع بين الفرانجيباني غير المتوقع واإليلنغ 
الرقيق والفانيليا الحسية. ال فام برادا هو عطر يمزج بين 

المكونات الكالسيكية وغير المتوقعة ليعكس ازدواجية الهوية 
األنثوية.

La Femme Prada Eau de Parfum is a sophisticated 
fragrance, a floral green scent combining unexpected 
frangipani accord, delicate ylang-yland and sensual 

vanilla.   La Femme Prada is a fragrance mixing classic 
and unexpected ingredients to reflect duality of the 

feminine identity.  

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

برادا ال فام عطر 50 مل
PRADA LA FEMME EDP 50 ML

No.20  

New
جديد

New
جديد
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SAR 535.00
USD 144.59



FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

خالل النهار، هو عسل طازج لذيذ برائحة الغردينيا والبرتقال األحمر.
وفي الليل، هو عسل حسي جذاب ممزوج  بالباتشولي، إدمان مميز  

لجان بول غوتييه.

During the day, it’s a delicious fresh honey with the wonderful 
scent of gardenia and blood orange. At night, it’s a sensual 

and scandalous honey combined with patchouli: an 
addiction that’s just so Jean Paul Gaultier. 

SAR 300.00
USD 81.08

مجموعة زجاجات عطرية أنثوية متميزة صغيرة مقدمة إليِك من 
دولتشي آند غابانا. اكتشفي مع دولتشي آند غابانا سحر الحياة 

على البحر األبيض المتوسط في مجموعة من العطور المميزة: 
اليت بلو أو دي تواليت، ذا ون أو دو برفوم، دولتشي جاردن أو دو 

برفوم، ذا أونلي ون أو دو برفوم، اليت بلو أو إنتينس. 

Dolce&Gabbana's timeless and Mediterranean scents: 
Light Blue Eau de Toilette, The One Eau de Parfum, 
Dolce Garden Eau de Parfum, The Only One Eau de 

Parfum & Light Blue Eau Intense.

مجموعة دولتشي آند غابانا الصغيرة
DOLCE & GABBANA MINIATURE SET

No.21 

جان بول غوتييه سكاندال عطر 50 مل
JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL EDP 50 ML

No.22 

New
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SAR 355.00
USD 95.95
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

ليبر، العطر الجديد األنثوي من إيف، إنه يعكس حبك لحرية الحياة 
بفيٍض كريٍم. أنضر زهور الالفندر. أروع روائح الحرية.

LIBRE, the new feminine perfume by YSL, the first floral 
lavender to live everything with excess. The scent of 

freedom.

SAR 720.00
USD 194.59

العطر األنثوي الجديد من جورجيو أرماني "ماي واي" المصمم لِك 
كدعوة لتوسيع أفاقِك وعيش حياة من اللقاءات الفريدة حول العالم. 

مزيج من أريج األزهار األنيق والذي يعبر عن مشاعرك وخبراتك 
والعالقات المميزة. ما أعيشه هو ما يمثلني.

The new feminine fragrance by Giorgio Armani, MY WAY is 
an invitation to broaden your horizons and live meaningful 

encounters around the world. The elegant, floral scent 
encapsulates emotion, experiences and encounters. 

I AM WHAT I LIVE.

جورجيو أرماني "ماي وي" عطر 90 مل
GIORGIO ARMANI MY WAY EDP 90 ML

SAR 660.00
USD 178.38

No.23  

REFILLABLE

إيف سان لوران ليبر العطر 90 مل
YVES SAINT LAURENT LIBRE EDP 90 ML

No.24  
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FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

عطر من الزهر األبيض مستوحى من قصة الفراشة، تكريمًا لجمالها ولصدى 
حبها الشاعري.

A white floral fragrance inspired by the tragic predicament of 
Madame Butterfly. In honour of truth and beauty, her poetic love 

and sorrow echo eternally.

أمواج أونر عطر 100 مل
AMOUAGE HONOUR EDP 100 ML

No.25 

SAR 1295.00
USD 350.00
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

تم اختيار خمس تحف فنية نفيسة من المجموعة الرئيسية لدار أمواج في مجموعة 
ديسكفري كوفريت المميزة لزجاجات العطر الصغيرة للنساء. تم تزيين زجاجات العطر المزودة 
بمضخة رش بزجاج كريستال وهي مثالية لالستخدام في مناسبات محلية وللسفر أو كهدية 
فاخرة أيضًا. تتضمن المجموعة عطور جولد وإيبيك وريفليكشن وجوبيليشن ٢5  وأونر للنساء.

Five precious creations from The House of Amouage's Main Collection have 
been selected in this unique Discovery Coffret of Miniatures for women. The 

splash bottles are decorated with crystal glass and are perfect for discovering 
the range but also for travel or as a luxury gift. It contains Gold Woman, Epic 

Woman, Reflection Woman, Jubilation 25 Woman and Honour Woman.

أمواج مجموعة مصغرة 7٫5x5 مل
AMOUAGE MINIATURE SET 5x7.5 ML

SAR 860.00
USD 232.43

019__skysalesonline.com
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