عطور مختارة

SELECTIVE FRAGRANCES

New
جديد

No.27
ATKINSONS OUD SAVE THE QUEEN EDP 100 ML

 مل100 اتكينسونس سيڤ ذا كوين عطر

A vivacious Scheherazade bringing together oriental
charm and typically English refinement, inspired by
Mabel Normand, famous Hollywood actress born
in 1892. A majestic fragrance of sublimely beauty,
destined to adorn our seductresses, our most precious
jewels of all-consuming and rapturous love.
مزيج عطري يجمع بين حيوية وأنوثة شهرزاد ذات السحر الشرقي
 العطر مستلهم من ممثلة هوليوود الشهيرة،والدقة اإلنجليزية
.1892 "ميبل نورماند" التي ولدت عام
ً
خصيصا ليبرز
ومصمم
ُ عطر ملكي يبرز الجمال والذوق الرفيع
جمال الفاتنات ليفوق جمالهن أثمن المجوهرات الثمينة ويحظين
.بقصص حب متقدة
SAR 840.00
USD 227.03

New
جديد

No.28
ATKINSONS OUD SAVE THE KING EDP 100 ML

 مل100 اتكينسونس سيڤ ذا كينغ عطر

A mix of oriental exoticism and true British elegance
inspired by prince Muhammad Ali, the father of modern
Egypt. A creation resembling the scent used by the
Prince himself. Oud Save the King is a fragrance of
supreme luxury
 مستوحاة من،مزيج من سحر الشرق الفريد واألناقة البريطانية
 المزيج مشابه.حياة الحاكم "محمد علي" مؤسس مصر الحديثة
" عطر عود "سڤ ذا كينغ.للعطر الذي كان يستخدمه محمد علي
.ُيعد من العطور الفخمة
SAR 840.00
USD 227.03
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*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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SELECTIVE FRAGRANCES

New
جديد

No.29
GIORGIO ARMANI PRIVÉ VERT MALACHITE EDP 100 ML

 مل100 جورجيو أرماني بريفيه فيرت مالكيت عطر

Floral Contrasts With Vert Malachite eau de parfum,
Giorgio Armani recreates the energy and contrasts of
his journey through Russia. The white lily fragrance
at the heart of this luminous creation is infused with
sambac jasmine fragrances and ylang ylang leaving a
delicate trail of vanilla absolute and resins in its wake.
عمل جورجيو أرماني على جمع متناقضات في عطر واحد وهو
 حيث أعاد تشكيل الروح والمواقف المتناقضة،""فيرت مالكيت
 إذ مزج بين عبير الزنبق.التي ألهمته خالل رحلته في روسيا
والينون ُليبدع هذا العطر المتألأل الذي
َ األبيض والياسمين العربي
ً
ً يخلف
.لذيذا من رائحة الفانيليا العطرة في أعقاب مستخدمه
أثرا
SAR 1515.00
USD 409.46

No.30
GIORGIO ARMANI PRIVÉ OUD ROYAL EDP 100 ML

 مل100 جورجيو أرماني بريفيه عود ملكي عطر

IN THE HANDS OF A MASTER
To preserve its unique characteristics, Giorgio Armani
decided to work with oud oil the same way he would
approach a rich gold and silver brocade. “With Oud
Royal, I wanted to capture the spirit of Eastern alchemy
by elevating oud wood — the precious symbol of
the Orient itself” explains Mr. Armani. “Treating it as a
piece of jewellery is the only way to do justice to its
magnificent richness”.

SAR 1515.00
USD 409.46

023__skysalesonline.com

بين يدي شخص خبير
 قرر،في رغبة منه للحفاظ على خصائص زيت العود الفريدة
جورجيو أرماني أن يتعامل معه بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع
 وقد فسر السيد أرماني.المشغوالت الذهبية والفضية الثمينة
 أردت أسر روح الخيمياء الشرقية عن طريق استخدام خشب:قائال
ً
ً
رمزا لسحر الشرق الثمين وجمعه في مجموعة
العود الذي ُيعد
علي أن أعامله معاملة المجوهرات
 فتحتم،عطور عود ملكي
ّ
.الثمينة وهي المعاملة التي تليق أكثر بثرائه الفريد والفخم

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

عطور مختارة

SELECTIVE FRAGRANCES

New
جديد

No.31
ACQUA DI PARMA SIGNATURE AMBRA EDP 100 ML

اكوا دي بارما أمبرا عطر  ١٠٠مل

SAR 885.00
USD 239.19

An intense and elegant fragrance that brings together
the deep sensuality of ambergris with our signature
citrus notes
(أمبرا) ذلك العطر الفريد صاحب المزيج العطري المكون من
خالصة روائح العنبر النادرة والمثيرة.
لقد ُصمم ذلك العطر الراقي كلوحة عطرية ال تشوبها
شائبة من خالصة زيت العنبر وروائح الليمون العطري والورد
والباتشولي وخشب الصندل.
وتستمد تلك اللوحة العطرية جاذبيتها من رحلة زيوت العنبر
الخالبة التي تحتاج إلى سنوات عديدة ليتم بلورتها بواسطة
قوى البحار والرياح باإلضافة إلى ندرتها.

No.32
ACQUA DI PARMA SIGNATURE OUD & SPICE
EDP 100 ML

New
جديد

اكوا دي بارما عود اند سبايس عطر  ١٠٠مل

An artistic combination of two olfactive sensations:
the opulent scent of Oud enhanced by vibrant and
luminous citrus notes. The powerful and enveloping
notes of Oud are distilled and combined with the
warm, spicy tones of Cinnamon and Cloves, to create
an unforgettable discovery.
مزيج فني من نوعين من األحاسيس :رائحة العود الفخمة
المعززة بنفحات الحمضيات النابضة بالحياة واإلشراق.
تم تركيب هذا العطر الفريد باستخدام خالصة العود الموجودة
في الوس ،آسيا ويشتهر بنعومته وتوازنه االستثنائيين.
تمنحك الروائح القوية والمفعمة بالعود مقطرة ومختلطة مع
النغمات الدافئة والحارة من القرفة عالم جديد ال ينسى .يضيء
الليمون العطري والفلفل الوردي المفعم بالحياة تلك التركيبة
بينما يضيف توت العليق رائحة إدمانية ولذيذة.
ً
أخيرا ،يقدم الوجه الغني للورد ،والجميل للباتشولي ،والرائع
ً
ً
فاخرا ال ينسى .تجربة مليئة بالشمس
عالما
للقريضة العنبرية
بفضل المكونات العميقة والفاخرة للعود.

SKYSALES__024

SAR 885.00
USD 239.19

عطور رجالية

FRAGRANCES FOR HIM

New
جديد

No.33
PACO RABANNE PHANTOM EDT 100 ML

مل١٠٠ باكو رابان فانتوم ماء عطر

A bold scent with notes of addictive creamy lavender,
energizing fusing lemon and sexy woody vanilla.
Phantom was responsibly formulated: a fragrance
for today, created for tomorrow. Radically different,
totally disruptive: discover our first connected bottle
ever. Tap your phone on its top, and take off with
your new wingman!
عطر جريء مع نفحات من الالفندر الكريمي الجذاب والليمون
 ُصمم عطر فانتوم.المنعش والفانيليا الخشبية المثيرة
ً
ً
:تماما
جذريا وغريب
 مختلف. عطر لليوم ُصنع للغد:بمسؤولية
 اضغط على.اكتشف أول زجاجة متصلة لدينا على اإلطالق
!الطرف العلوي من هاتفك وانطلق مع شريكك الجديد
SAR 435.00
USD 117.57

New
جديد

No.34
PACO RABANNE 1 MILLION EDT 100 ML

مل١٠٠ باكو رابان ون مليون ماء عطر

Paco Rabanne renews with humour the myth of the
seducer and embodies it in his new Eau de Toilette:
1 Million. The perfect contrast between a fresh and
sparkling note, spicy blossom heart and a sensual
leather base.
المغوي
ُ يتجدد عطر باكو رابان بروح الدعابة األسطورية
 التباين. وان مليون:ويجسدها في عطر أو دو تواليت جديد
المثالي بين النفحة المنعشة والمتألقة وقلب األزهار الحارة
.وقاعدة الجلد الحسية

SAR 375.00
USD 101.35

025__skysalesonline.com

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

عطور مختارة

SAR 440.00
USD 118.92

No.35
DOLCE & GABBANA K BY DOLCE&GABBANA EDP 100 ML

 مل100 دولتشي آند غابانا كيه من دولتشي آند غابانا عطر

A captivating fragrance for confident modern men
that includes a vibrant woody base conveyed by the
Nagarmotha wood and a sensual spicy heart of pimento
essence enhanced by the freshness of the Cardamom. This
charismatic fragrance is sublimated by a creamy touch of a
Fig Milk accord for a sensual perfume for men.
عطر ساحر مقدم للرجال العصريون مكون من خالصة الخشب النابض
بالحياة يتخلله زيت خشب ناجارموثا العطري وخالصة الفلفل الكرزي
 هذا العطر المميز مركز بلمسة ناعمة من.ومعزز بزيت الهيل المنعش
ً
ً
.آسرا مقدم للرجال
عطرا
خالصة حليب التين ليصبح

New
جديد

SAR 440.00
USD 118.92
No.36
DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN GOLD
EDP INTENSE 100 ML

 مل100 دولتشي اند غابانا ذا ون فور مين جولد عطر مركز
Introducing The One For Men Gold –the showstopping
masculine fragrance from Dolce & Gabbana Beauty. Drawing
on the legacy of The One line, this sophisticated woody, spicy,
citrus Eau de Parfum Intense embodies radiant luminosity and
magnetic charisma.The One For Men Gold celebrates men
who dazzle the world with their brightness.
نقدم لكم مجموعة ذا وان جولد العطرية الجديدة من دولتشي آند غابانا
بيوتي المقدمة للرجال العصريون والمركز من مستخلصات األخشاب
 هذا العطر.المفعمة بالحيوية وماء الحامض الذي يجسد التألق والجاذبية
.الذي يحتفي بكل الرجال األنيقة الذين يأسرون العالم بسحرهم وذكائهم

027__skysalesonline.com

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

عطور رجالية

FRAGRANCES FOR HIM

New
جديد

SAR 485.00
USD 131.08
No.37
DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN
LUMINOUS NIGHT EDP 100 ML

 مل100 دولتشي اند غابانا ذا ون للرجال لومينوس نايت عطر
The One For Men Luminous Night is a sophisticated
oriental spicy perfume.The warm aspect of the dates
is echoed by the creaminess of sandalwood, meeting
smoky accents of incense and a lingering trail of
amber.
ذا وان للرجال ليمنوس نايت عطر شرقي عصري مفعم بالحيوية
يأخذك في رحلة استكشافية تستشعر فيها برودة الليل وحرارة
،النجوم المتألألة في سماء الشرق األوسط في آن واحد
ويمكنك استشعار دفء خالصة التمور مع تركيبة ناعمة من
.خشب الصندل ممزوجة مع بخور العنبر المتأججة

New
جديد

No.38
MOSCHINO TOY BOY EDP 100 ML

 مل100 موسكينو توي بوي عطر

Toy boy is an exciting play of endless codes seeking
out re-evaluation and liberation. an intense kiss
that reflects the energy and strength of the modern
Moschino man but that also dissolves when it
encounters his tender embrace.
ً
مزيجا من الرموز الالنهائية للرجال الذين
إن عطر توي بوي هو
 فهو عطر يعكس،يسعون إلى التجدد الدائم والحرية المطلقة
قوة وطاقة الرجال مع إبراز جانبهم الحساس مقدم من دار أزياء
.موسكينو اإليطالية

SAR 350.00
USD 94.59

SKYSALES__028
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New
جديد

No.39
GIVENCHY GENTLEMAN EDT INTENSE 100 ML

 مل١٠٠ جيفنشي جنتل مان ماء عطر مركز

Gentleman Givenchy reveals Eau de Toilette Intense,
an aromatic floral woody in which gentleness
embraces strength. Blazing bergamot, basil and
cardamom appeal, extended by the sophistication of
a gentle blue iris. The scent deepens with cedarwood
and coumarin. A warm contrast unveiling a deeply
captivating trail.
،تكشف جنتلمان جيڤنشي عن عطر ماء تواليت إنتنس الجديد
ُ وهو عطر زهري خشبي يجمع بين
.اللطف والقوة
يمثل البرغموت المتوهج والريحان وحب الهال افتتاحية هذا
تألقا بزهرة
ً  وتزداد الرائحة،العطر برائحة آسرة ونضارة حاضرة
مقا بخشب األرز
ً  ثم تزداد الرائحة ُع.السوسن األزرق اللطيفة
 تباين دافئ.القوي الغني بالرائحة وكذلك الكومارين الناعم
.يكشف عن عبير عميق يأسر الحواس

SAR 440.00
USD 118.92

New
جديد

No.40
GIVENCHY GENTLEMAN EDP 100 ML

 مل١٠٠ جيفنشي جنتل مان عطر

Gentleman Givenchy eau de parfum, a new intensity
for men who dance to their own beat. An elegant
woody-floral Oriental reminiscent of nightfall,
designed with an explosive signature. A floral played
out in masculine notes.
 كثافة جديدة للرجال الذين،ماء بارفان جنتلمان جيفنشي
 رائحة شرقية خشبية أنيقة.يرقصون على إيقاعاتهم الخاصة
 تتالعب األزهار. وتتألف من توقيع متفجر،تذكرنا بفترة الغسق
.في النفحات الذكورية

SAR 420.00
USD 113.51
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*All prices are VAT inclusive when applicable
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SAR 260.00
USD 70.27

No.41
HUGO BOSS REVERSED EDT 75 ML
 مل75 هوغو بوس ريفيرسد ماء عطر

For men who dare to challenge the status quo, HUGO
REVERSED presents a fragrance with a fresh twist: an
urban cocktail of energizing citrus, aromatic rosemary
and cool, contrasting vetiver. See what happens when
you change your perspective.
يقدم هوغو ريفيرسد
ِّ ،للرجال الذي يجرؤون على تحدي واقعهم
، مزيج حضري من الحمضيات المنشطة:عطرا ذا عبير منعش
ً
. ونجيل الهند ذي الرائحة الذكية المنعشة،الفواح
َّ مع إكليل الجبل
.غير وجهة نظرك والمس أفضل النتائج
ِّ

New
جديد

SAR 375.00
USD 101.35

No.42
HUGO BOSS THE SCENT PURE ACCORD MEN
EDT 100ML

 مل100 هوغو بوس ذا سنت بيور أكورد للرجال عطر

BOSS The Scent Pure Accord for Him explores a
new take on seduction. This spicy perfume for men
pushes fulfilment to the max, sparking the senses
with notes of vivifying ginger, exotic Maninka fruit
and sensual white suede
.جديدا للجذابية
طريقا
يشق بوس ذا سنت بيور أكورد للرجال
ً
ً
 ويوقظ،مفعما باالكتفاء
فهذا العطر الرجالي المثير يجعلك
ً
 وفاكهة المانينكا،الحواس بنفحات الزنجبيل المنعش
. والجلد السويدي األبيض الناعم،اإلفريقية
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No.43

CAROLINA HERRERA BAD BOY EDT 100 ML

 مل100 كارولينا هيريرا باد بوي ماء عطر

The juice of this new fragrance is deep, fresh and
masculine. Created by the legendary perfumer
Dominique Ropion, Y Eau de Parfum is an intense
white and dark fougere.
 هو، واي. منعش ورجولي،جوهر هذا العطر الجديد هو عميق
،بارفان من ابتكار صانع العطور األسطوري دومينيك روبيون
. أبيض وداكن،وسرخس كثيف

SAR 450.00
USD 121.62

SAR 295.00
USD 79.73

New
جديد

No.44
JEAN PAUL GAULTIER LE MALE LE PARFUM EDP 75 ML

مل٧٥ جيان باول غوتيي لو ميل لو بارفوم عطر

The latest men's fragrance by Jean Paul Gaultier, Le
Male Le Parfum, is about to set sail! Dressed in a black
and gold officer’s jacket, this intense Eau de Parfum is
taking leadership of the Le Male range with great style
and strength. Elegant with an oriental woody trail.
 عطر لو مال لو بارفوم، أحدث عطر للرجال من جان بول غوتيي
ّ
المركز هذا سترة
على وشك اإلبحار! يرتدي عطر األو دو بارفوم
ضابط باللونين األسود والذهبي ويحتل الريادة في مجموعة لو
. أنيق بلمسة شرقية خشبية.مال بأسلوب وقوة رائعين
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New
جديد

SAR 500.00
USD 135.14

No.45
VALENTINO BORN IN ROMA UOMO
EDT 100 ML

 مل100 فالنتينو بورن إن روما أومو ماء عطر

Valentino Uomo Born In Roma expresses Pierpaolo
Piccioli modern vision of fashion: the cool couture as
a mix between inclusivity and diversity, between haute
couture and street culture.
إن عطر فالنتينو أومو بورن إن روما يعبر عن رؤية المصمم
 حيث تمتزج رؤيته،العالمي بيير باولو بيكسيولي في عالم األزياء
.بين الفخامة والشمولية والتنوع بين الثقافات الراقية والعامة

New
جديد

SAR 600.00
USD 162.16

No.46
PRADA LUNA ROSSA BLACK EDP 100 ML

 مل100 برادا لونا روسا بالك عطر

Like a vivacious hub full of possibilities and dangers, sweeter
details fizz over woody amber for a mesmerizing, almost
disorienting effect. Energetic upon introduction-topped with
bergamot and angelic-a patchouli coumarin heart gives way
to a moody base.
إنها رائحة تمثل حانة بها مختلف اإلمكانيات والمخاطر ممتزجة مع
 لتمنحك،تفاصيل رقيقة مختلطة بخالصة خشب العنبر الساحر
ً
 عطر يمنحك الطاقة.إحساسا بالحياة متعددة الخيارات واإلنتعاش
مألف من مزيج الليمون البرغامي العطري الذي يغلف مركب
ً
.شعورا من المزاجية
الكومارين ليمنحك

SKYSALES__032
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SAR 890.00
USD 240.54

No.47
OPULENT SHAIK FOR MEN NO.77 PARFUM 100 ML

 مل١٠٠  للرجال عطر77 أوبيولينت الشيخ

For the Prince in you... A delicious “woody chypre” scent. Spicy, aromatic and
citrusy depicting a regal celebration of the romantic and uninhibited personality
of the Shaik that every man aspires to be... This bestselling, award-winning
fragrance is supported by our refill service making it a timeless gift.
ً
ً
وقارا والتي
ملكيا بشخصية أمير الصحراء التي تفيض
 ويمثل احتفاء،مثير وأنيق ووقور
 تتصدر هذه الفئة المبيعات وحائزة على عدة جوائز.يطمح لها كل رجل وتتوق إليها كل امرأة
.عالمية ومدعومة من وكالؤنا بخدمة إعادة التعبئة لتجعلها هدية خالدة ال يمحوها الزمن

033__skysalesonline.com
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New
جديد

No.48
AMOUAGE BOUNDLESS EDP MEN 100 ML

 مل١٠٠ أمواج بوندلس عطر

Boundless is a burst of joy, a fleeting euphoria. This
ardent and vivacious energy echoes that of sunlight
bouncing off the dewy leaves of the jungle, flickering
in rays through a flower-studded canopy and grazing
rainbow-barked trees before vanishing amongst
gnarled and misty-kissed boughs.
 وتعكس هذه الطاقة.باوندليس هو دفقة من المرح ونشوة عابرة
المتوهجة والحيوية تأثير ضوء الشمس الذي يرتد عن أوراق الغابة
 حيث يومض بهيئة أشعة عبر مظلة مزينة بالزهور ويتجول،الندية
بين األشجار ذات لحاء قوس قزح قبل تالشيه بين األغصان
.المتشابكة التي يلفها الضباب

SAR 1295.00
USD 350.00

New
جديد

No.49
AMOUAGE MEANDER EDP 100 ML

 مل١٠٠ أمواج ِمياندر عطر

Meander explores the exhilarating feeling of happiness
in a land of fog, lush green mountains and running
streams.
يستكشف مياندر الشعور المبهج بالسعادة في أرض يكسوها
.الضباب والجبال الخضراء الخصبة والجداول الجارية

SAR 1295.00
USD 350.00

SKYSALES__034

عطور رجالية

FRAGRANCES FOR HIM

SAR 860.00
USD 232.43

New
جديد

No.50

AMOUAGE MINIATURE SET 5x7.5 ML

 مل٧٫٥x٥ أمواج تشكيلة عطور صغيرة

Five precious creations from The House of Amouage's. 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 Man,
Epic Man, Reflection Man, Interlude Man and Honour Man.
تم اختيار خمس تحف فنية نفيسة من المجموعة الرئيسية لدار أمواج وتم تزيين
زجاجات العطر المزودة بمضخة رش بزجاج كريستال وهي مثالية لالستخدام في
ً
 تتضمن المجموعة عطور جولد وإيبيك.أيضا
مناسبات محلية وللسفر أو كهدية فاخرة
.وريفليكشن وإنترلود وأونر للرجال

035__skysalesonline.com

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

No.51
CARTIER PASHA PARFUM 100 ML

 مل١٠٠ كارتيه باشا عطر

A new opus fragrance with a deeply intense signature
brought by the warmth of sandalwood. A sensual and
confident amber fragrance trail.
 ّإنه عطر.توليفة جديدة من العطر القوي والعميق يعزّ زها دفء الصندل
.حسي وجريء مع نفحات من العنبر
ّ

SAR 530.00
USD 143.24

New
جديد

SAR 315.00
USD 85.14

No.52
HOLY OUD FLEUR BLANC PATCHOULI EDP 80 ML

 مل80 هولي عود فلوور بالن باتشولي عطر

Holy Oud Fleur Blanc Patchouli Eau De Parfum the oriental
woody fragrance for men. The start notes are Violet Leaf,
Bergamot & Coriander. The heart notes are Rose, Black
Pepper & Lily-of-the-Valley. The end notes are Patchouli,
Ambergris & Bourbon Vanilla.
يتميز عطر هولي عود فلور بالنك باتشولي أو دي بارفيوم بعبير األخشاب
 يفتتح العطر بعبير نوتات أوراق البنفسج والبرغموت.الشرقية للرجال
 ثم تظهر رائحة القلب المتكون من الورد والفلفل االسود وزنبق.والكزبرة
 ويختتم العطر بنفحات أسااسية من الباتشولي وفانيليا البوربون.الوادي
.واألمبروكسان

SKYSALES__036
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No.53
MONTBLANC EXPLORER EDP 100 ML

 مل100 مون بالن اكسبلورر عطر

Montblanc EXPLORER takes you on an unforgettable
journey to virgin territories with an unconventional
woody-aromatic-leather fragrance. The top note bursts
with effusive Bergamot from Italy, revealing the bright,
energetic and optimistic side of the fragrance’s heart.
، في أعلى العطر.يجمع بين روائح الخشب العطرية والجلود
تبرز رائحة برغموت إيطاليا للكشف عن الجانب المشرق
 إضافة إلى.والمتفائل والمفعم بالطاقة في روح العطر
ً  لالنطالق في حوار مميز،الفلفل الوردي
.جدا
SAR 340.00
USD 91.89

New
جديد

No.54
DUNHILL DRIVEN EDP 100 ML

 مل100 دانهيل دريفن او دو بارفان

Dunhill DRIVEN EAU DE PARFUM opens with an
exciting blend of Bergamot, Lime, Red Apple and
Plum. The heart of the fragrance delivers freshness
with an unexpected blend of Cardamom, Cinnamon,
and Jasmine, all harmoniously combined with velvety
Rose. The base maintains a warm depth, with notes
of Amber, Amyris Wood, Vanilla, Cedarwood and
Musk for a modern dry down that balances ease with
confidence.
عطر دريفن يبدأ بمزيج مثير من البرغموت والليمون والتفاح
ً
انتعاشا مع مزيج غير
 يمنحك قلب العطر.األحمر والبرقوق
 وكلها متناغمة مع، متوقع من الهيل والقرفة والياسمين
 مع، تحافظ نهاية العطر على عمق دافئ.الورد المخملي
نفحات من العنبر وخشب األميري والفانيليا وخشب األرز
.والمسك لشعورعصري يوازن بسهولة وثقة
SAR 275.00
USD 74.32
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