
 
Trio terkini haruman Gulf State kami merubah Bond No. 9 Dubai kepada satu koleksi lengkap 

sepenuhnya. 

NEW YORK, 24 Oktober 2016 /PRNewswire/ -- Haruman Bond No. 9 Dubai yang mengasyikkan (Indigo, 
Emerald, dan Ruby)membuat penampilan sulung pada 2015 sebagai cubaan pertama dan merupakan 
satu kejayaan serta merta. Jadi, kami datangkanCitrine, Amethyst, dan Amber.  Mereka juga menjadi 
kegilaan ramai.  Seperti haruman Gulf State yang diinspirasikan oleh metropolis, mereka mengabungkan 
yang purbakala dengan yang ultra-baharu: esen Timur yang berabad lamanya (resin eksotik …kasturi 
…rempah tropika) dengan not haruman ultra-kontemporari (rumpai laut…raspberi … plum). 

Kini penampilan baharu Dubai III merubah Bond No. 9 Dubai kepada satu koleksi lengkap 
sepenuhnya. 

Dubai Black Sapphire mengandungi satu tarikan maskulin yang nyata, tetapi memiliki satu 
kelembutan yang akan menyerlahkanseorang wanita feminin yang tegas. Not atasnya—neroli bercitrus 
dicampurkan dengan saffron berempah-lembut dan lilin lebah—dituruti oleh satu-satunya bungaan, ros 
turki yang mempersona, dikelilingi oleh balsam gurjun, kayu cedar berresin, dan sedikit sentuhan lada 
yang kuat. Haruman itu berakhir dengan oud beraroma setanggi dan benzoin Siam, kayu cendana yang 
melegakan, balm tolu seakan kayu manis, dan vetiver beraroma tanah.    

Dubai Jade menggabungkan kilauan flora dengan kelembutan setanggi. Bermula dengan dedaun violet, 
kemasaman raspberi, dan kehangatan jintan, ia berlalu kepada jantung flora—ros, lili dan melur—
disesuaikan dengan aroma kayu cedar yang bersih dan rapuh. Satu kombinasi not asas yang manis—
ambar berresin dan ambrette, kasturi yang sensual, dan tar birch seakan kulit—menambahkan suatu 
resonan yang bertenaga. 

Dubai Garnet. Satu jambakan bunga romantik yang bermula dengan satu kejutan yang 
menyegarkan: bergamot bercitrus, beri hitam beraroma kasturi, buah pelage seakan likoris, rumpai laut 
yang menyegarkan dan lada merah jambu. Ros adalah not-tengah utamanya, mengiringi aroma 
magnolia, melur dan lavender, bersama aroma plum berjus dan jintan berempah. Not dasar yang klasik—
kasturi, ambar, mir dan vetiver—memberikan ketahanan aroma manakala lumut oak menambah satu 
aroma chypre yang berkrim-lembut. 

Haruman Dubai kami diisi dalam botol Bond No. 9 didekorasikan dengan pecahan bintang arab pada 
latar belakang emas, manakala satu pintu melengkung mengandungi nama batu permata bagi setiap 
haruman menghias bahagian hadapan dan belakang. 

Harga Runcit: 100ml, $550 

The Bond No. 9 Dubai Perfume Fountain (42-auns) mengembalikan nostalgia amfora lama, 
memberikan dos secukupnya haruman ros-magnolia-kayu cendana-kasturi civet Dubai Ruby dan sarat 
haruman-ros-minyak nilam-kayu cendana Dubai Indigo. 

Harga Runcit: $4,500 

The Bond No. 9 Dubai Treasure Chest adalah kotak barang hiasan baldu biru gelap tiga tingkat 
yang mewah, yang setiap satunya diisi dengan setiap satu daripada 9 Dubai eaux de parfum. 

Harga Runcit: $4,500 

Tarikh pelancarannya di New York dan seluruh dunia adalah pada 1 November 2016. 



 

HUBUNGI: Perhubungan Awam Bond No. 9 di 646.284.9015 atau publicrelations@bondno9.com, 
www.bondno9.com 

 


