
 
 دبي إنكور:

 
ة الشرق يقابل الغرب الفاتن ،دبيمن عطور مجموعتنا  حليست إضافة واحدة، بل ثالث إضافات مذهلة لنجا

 ، الكثير يعني الكثير دائما.9الساحقة. ففي بوند رقم 
  

الثالثية   ةمجموعة عطورنا األوليما حققت عند --/ بي آر نيوزواير /  2016آذار/مارس  24نيويورك، 
، ما الخيارات التي كانت لدينا؟ تحركنا دون الذي القته الفوريو النجاح الباهر  2015المركزة على سوق دبي 

ذ نستعد إلطالقها في دبي إضافية. عطور  ةدبي، بل ثالثعطور ل ةواحد يةعطر إضافة تردد إلنتاج ال  وا 
إلمارة لهذه استكشا  الحسي االنواصل  أميثيستيترين، دبي عنبر، ودبي جموعة دبي سبأيار/مايو، ف

  رائد. عالم خيال التي أصبحت نفسها  يةلخليجا
 

 :إختبر التجربة التفاعلية للبيان الصحفي المتعدد الوسائط هنا
 
 encore/-dubai-9-no-bond-http://www.multivu.com/players/English/7776351 
 

بي دالراقي هو الذي أردنا تحقيقه في عطور ، الشرق يالقي الغربمملكة الصحراوية، لل يسرابالمستقبل ال
هذا  إنكور. إضافات 2015عام الفي إنديغو، التي أطلقناها الزمرد، دبي روبي ودبي ، دبي األصلية الثالثة

طور الغريبة العالخارقة التي تعيد تعري  نفس الجمالية تتشارك ، جديدة بدء مجموعة كاملةالتي تمثل العام، 
 .21إلى القرن الالجريئة وتدفعها 

 
يجسد االعتقاد القديم أن األحجار وهو ما ثمين،  عطور دبي إنكور سميت على اسم حجر كريم دبي إنكور:

 .إلى مادة صلبة المعة تالكريمة هي عطور تحول
 

عطر حة وهو ينطلق برائللجنسين، كما هو إلناث، ل و أيضاوهلذكور، ل عطر للمبتدئين: انه، أميثيستدبي 
كن بعد ذلك ول. الياسمين والفانيالرائحة إلى . وهذان يؤديان الجوريزنبق و ، البنوعين من روائح الزهورفاخر 

http://www.multivu.com/players/English/7776351-bond-no-9-dubai-encore/


ائحة الويسكي ح بر فو : رائحة حيوانية، وتبغ يةمتوقعالغير تفاعلية من الذكورية والقوة  ةتتشكل روائح عطري
 ليلية. غابة ما يستحضر  –والبتشول 

 
خلوطة ، الميةالطازجة والربيعبرائحة البرغموت ، يبدأ وهو أيضا عطر متشارك ضئيل القوة، دبي العنبر

الروائح هذه . و رديو المثير لتسارع نبضات القلب الفلفلي ال التوت المنعش، و ةالقاتم المتربةبرائحة الزعفران 
البلسمي،  ونوالغورج نعشمع الياسمين المالمختلطة حساسة ال: الوردة البلغارية سريعة تفسح المجال لتباينات

 ة األساسيةهي الرائحكونياك التي تشبه الالراتنج رائحة العنبر األصلي.  يالدخانالخشب األميركي الغايك و 
 برائحة خشب األرز والفانيال الدافئة.  ةمعزز ال، في هذا العطر لسائدةا
 

رائحة ع اإلبهار، مبيبدأ فهو ثالثة، بين العطور المن هو العطر األكثر طزاجة وأنوثة وفورة ، دبي سيترين
القلب.  األعشاب البحرية المثيرة لتسارع نبضاتبلسم التنوب، و و منعش، ال، التوت األحمر البرتقاليةالبرغموت 

طيفة ليموني، القالإبرة الراعي محاطة بماغنوليا الخصبة، الإلى قلب ثم ما تفتأ هذه الروائح في النزول 
لب حوائح طر ، مع غني والعنبر يقودان الروائح األساسية للعطرالعميق و ال. المسك اللطي ، والزنبق يةالمسك

 .يالدخان ترابي، والنجيل الهندي الالجافة افئةالسنديان الد
 
 .2016مايو في أيار/تطلق في نيويورك وعالميا ه المجموعة الثالثية العطور من عطور دبي سهذ
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