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ABOUT US

Aroma Di Lamore is an Emirati brand that was found in the year 2019, with the vision to be one of the finest perfume 

Brands internationally, We strive to achieve our vision by incorporating quality, excellence, and uniqueness into each of 

Our products for our valued customers. We started our voyage in Dubai, with the amin to please our worthy Customers 

by creating the finest luxurious products by using the best resources around the globe. Each product in our extraordinary 

Collection meets the various standards and tastes of our customers, since our products are numerous and Comprise 

Arabic perfumes. French aromas, mixed perfumes with Indian Oud Oils, in addition to Dukhoon, and perfume saturated Oud.

Our perfumes are various products comprise the finest superiority in quality emerging from the phenomenal ingredients 

And consummate expertise, nevertheless, providing them available at rational prices. As we strongly believe that reliable quality 

Creates happiness and satisfaction to our customers.
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أروما دي المور هي عالمة تجارية إماراتية تأسست عام 2019 ، برؤية أن تكون من أرقى ماركات العطور على مستوى العالم نسعى جاهدين لتحقيق رؤيتنا 

من خالل دمج الجودة, والتميز والتفرد في كل منتج من منتجاتنا لعمالئنا الكرام. سميت هذه الشركه بهذا االسم أروما دي الموري والتي تعني (رائحة الحب)

وهي جملة باللغة اإليطالية، وجعل من همس الذكريات شعار للشركة كون أن العطر دائما مايشكل ذكرى للشخص أو للمكان كما هو حال الحب الذي يعد 

من أجمل الذكريات ، ويجدر بالذكر بأن كافة العطور سميت على أسماء مدن سواء في دولة اإلمارات أو خليجيا أو عالميا تاركا ذكرى عطرية في كل مدينة من المدن.

بدأنا رحلتنا في دبي ، مع األمين إلرضاء ,المستحقين العمالء من خالل ابتكار  أرقى المنتجات الفاخرة باستخدام أفضل الموارد حول العالم يلبي كل منتج

في مجموعتنا االستثنائية المعايير واألذواق المختلفة لعمالئنا ، نظًرا ألن منتجاتنا عديدة ومتعددة تتكون من العطور العربية و العطور الفرنسية،

عطور مختلطة بزيوت العود الهندي ، باإلضافة إلى الدخون، وعطور العود المشبع. عطورنا هي منتجات متنوعة تشكل أرقي تفوق في الجودة الناشئة

عن المكونات الهائلة وخبرات مكتملة, مع ذلك  توفرها بأسعار معقولة. ألننا نؤمن بشدة بأن الجودة الموثوقة تخلق السعادة والرضا لعمالئنا
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ABU DHABI AL AIN

345 AED

BAHRAIN

245 AED

BARCELONA

295 AED295 AED

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
Charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

FRAGRANCE

جميع مكونات عطورنا تمتزج بتناغم لُتعطى إحساسا بالفخامه والتميز من قلب الطبيعة لمسة فريدة من البرغمونت
وأوراق البنفسج ولمسات المسك لُتضفي انتعاش ال  متناهي فهي روائح إماراتية دافئه تمأل قلبك بالفخر 
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DUBAI JEDDAH

345 AED

KUWAIT

345 AED

LAS VEGAS

295 AED295 AED

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
Charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

FRAGRANCE

جميع مكونات عطورنا تمتزج بتناغم لُتعطى إحساسا بالفخامه والتميز من قلب الطبيعة لمسة فريدة من البرغمونت
وأوراق البنفسج ولمسات المسك لُتضفي انتعاش ال  متناهي فهي روائح إماراتية دافئه تمأل قلبك بالفخر 
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LISBON LONDON

295 AED

MIAMI

345 AED

MILANO

345 AED345 AED

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
Charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

FRAGRANCE

جميع مكونات عطورنا تمتزج بتناغم لُتعطى إحساسا بالفخامه والتميز من قلب الطبيعة لمسة فريدة من البرغمونت
وأوراق البنفسج ولمسات المسك لُتضفي انتعاش ال  متناهي فهي روائح إماراتية دافئه تمأل قلبك بالفخر 
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MONACO MOSCOW

345 AED

MUNICH

295 AED

NEW YORK

345 AED345 AED

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
Charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

FRAGRANCE

جميع مكونات عطورنا تمتزج بتناغم لُتعطى إحساسا بالفخامه والتميز من قلب الطبيعة لمسة فريدة من البرغمونت
وأوراق البنفسج ولمسات المسك لُتضفي انتعاش ال  متناهي فهي روائح إماراتية دافئه تمأل قلبك بالفخر 
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PARIS

345 AED

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
Charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

FRAGRANCE

جميع مكونات عطورنا تمتزج بتناغم لُتعطى إحساسا بالفخامه والتميز من قلب الطبيعة لمسة فريدة من البرغمونت
وأوراق البنفسج ولمسات المسك لُتضفي انتعاش ال  متناهي فهي روائح إماراتية دافئه تمأل قلبك بالفخر 

RIYADH

295 AED
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TOKYO

295 AED



ABU DHABI LONDON

135 AED135 AED

Spread the positive energy by giving your hair a special feeling with a few sprays of Hair Mist
Aroma DI Lamore and enjoy the distinctive aroma of a mixture between violet leaves, musk and amber.

HAIR MIST

انشري الطاقه االيجابية  من خالل منح شعرك إحساسآ مميزآ مع بضع رشات من هيرمست
أروما دي الموري واستمتعي بالعبق المميز لمزيج بين أوراق البنفسج والمسك والعنبر 
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MIAMI

135 AED



MUNICH

135 AED

PARIS

135 AED

Spread the positive energy by giving your hair a special feeling with a few sprays of Hair Mist 
Aroma DI Lamore and enjoy the distinctive aroma of a mixture between violet leaves, musk and amber.

HAIR MIST

انشري الطاقه االيجابية  من خالل منح شعرك إحساسآ مميزآ مع بضع رشات من هيرمست
أروما دي الموري واستمتعي بالعبق المميز لمزيج بين أوراق البنفسج والمسك والعنبر 
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MILANO

135 AED



DEHN AL OUD 
SHUOKHY

285 AED

Old Sioufi is the exclusive Dehn Al-Oud, inspired by the glory of the East. It is a revered copy of Arab traditions 
and one of the oldest forms of perfume in the world. A scent crowned with the aroma of luxury and modernity.

PERFUME OIL

سيوفي قديم هو دهن العود الحصرى مستوّحى من مجد الشرق ، هو نسخة مبجلة من التقاليد
العربية وواحد من أقدم أشكال العطور في العالم رائحة ُمتوجة بعبير الفخامة والحداثة 
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دهن عود هندي
سيوفي سوبر 
ربع التوله 3 ملي

DEHN AL OUD 
MAKTOUMY

 مزيج فاخر من دهن عود
السيوفي و الكمبودي
ربع التوله 3 ملي

395 AED



BAHRAIN MUSK VENICE MUSK

125 AED125 AED

Inspired by the glory of the Orient, the ancient Dahn Al Oudh essential oil is a revered 
version of Arab traditions and one of the oldest forms of perfume in the world.

PERFUME OIL

زيت عطري دهن العود القديم مستوّحى من مجد الشرق ، هو نسخة
مبجلة من التقاليد العربية وواحد من أقدم أشكال العطور في العالم 
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MIAMI MILANO

125 AED

PARIS

125 AED

Inspired by the glory of the Orient, the ancient Dahn Al Oudh essential oil is a revered 
Version of Arab traditions and one of the oldest forms of perfume in the world.

PERFUME OIL

زيت عطري دهن العود القديم مستوّحى من مجد الشرق ، هو نسخة
مبجلة من التقاليد العربية وواحد من أقدم أشكال العطور في العالم 

125 AED
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ABU DHABI

115 AED

Inspired by the glory of the Orient, the ancient Dahn Al Oudh essential oil is a revered 
version of Arab traditions and one of the oldest forms of perfume in the world.

PERFUME OIL

زيت عطري دهن العود القديم مستوّحى من مجد الشرق ، هو نسخة
مبجلة من التقاليد العربية وواحد من أقدم أشكال العطور في العالم 

DUBAI

115 AED
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LAS VEGAS

115 AED



LONDON MUNICH

115 AED

RIYADH

115 AED

Inspired by the glory of the Orient, the ancient Dahn Al Oudh essential oil is a revered 
version of Arab traditions and one of the oldest forms of perfume in the world.

PERFUME OIL

زيت عطري دهن العود القديم مستوّحى من مجد الشرق ، هو نسخة
مبجلة من التقاليد العربية وواحد من أقدم أشكال العطور في العالم 

115 AED
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265.00 AED

ABU DHABI

بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

OUD

265.00 AED

KASHMIR
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بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

OUD

265.00 AED

MIAMI

265.00 AED

RIYADH

265.00 AED

PARIS
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بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

DUKHOON

245.00 AED

ABU DHABI

245.00 AED

AL AIN
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بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

DUKHOON

245.00 AED

AL  ANOOD

245.00 AED

JEDDAH
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245.00 AED

PARIS

بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

DUKHOON

245.00 AED

KASHKA

245.00 AED

MIAMI
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225.00 AED

KASHKA

بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

LUBAN

225.00 AED

MILANO
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225.00 AED

PARIS

بين ثقافة األجداد والتقاليد واألمجاد وحب التجديد جاءت مجموعة البخور
بخلطات ساحرة لتجمع بين الجمال والتميز لًتضفى على جلساتكم رونقآ وجماآل 

Between the culture of ancestors, traditions, glories and a love of renewal, the incense group came with 
charming mixtures to combine beauty and excellence to give your sessions elegance and beauty

LUBAN

225.00 AED

RIYDH
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GIFT BOXES

MINI PERFUMES 5 PCS MINI PERFUME

595.00 AED

TAWAMI BOX

1 Pc Perfume
1 Pc Hairmist
I Pc Oil

495.00 AED
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A wonderful assortment to give our distinctive products a new look, 

as it includes luxury and sophistication with the �nest types of perfumes 

that suit all tastes Designed speci�cally to �t your special moments, 

each gift expresses a fragrance to give you a feeling of happiness Its 

Components express its originality and elegance.

تشكيلة رائعه لنمنح منتجاتنا المميزة شك� جديدآ فهي تضم الفخامة
والرُقي مع  أجود أنواع العطور التى تتناسب مع كافة الأذواق ُصممت
خصيصآ لتناسب لحظاتك المميزة فكل هدية تعبر عن العبق لُتمنحك
الشعور بالسعادة فمكوناتها تعبر عن أصالتها وأناقتها

2 Pcs Perfume
1 Pc Dukhoon

AL HOB 
AL MODAKHAN

835.00 AED



1,495 AED

4 Pcs Mini Dukhoon
3 Pcs Oud
Medkhan
Lighter
Melgat

1 Pc Perfume
1 Pc Hair Mist
1 Pc Oil
1 Pc Dukhoon
1 Pc Oud Moatr
Medkhan

AL QALB  
AL MODAKHAN

I LOVE  YOU
COLLECTION
3 Pcs PERFUME

885.00 AED

3 Pcs Perfume

AL HOB 
COLLECTION

885.00 AED
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AL QALB BOX

1,225 AED



1,495 AED

LAMORE BAG

8 Pcs PERFUME

3 Pcs Perfume
3 Pcs Oil
1 Pc Oud
coal
Lighter
Charcoal Tongs

MAJLIS BOX

2,095 AED

4 Pcs Perfumes
2 Pcs Dukhoon
1 Pc Oud

1,345 AED

AL GHALA 
KILAH

ISHQ 
COLLECTION

1,595 AED

4 Pcs Perfumes
2 Pcs Oil
1 Pc Oud
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25.00 AED

LIGHTER

MELGAT

125.00 AED

MEDKHAN

285.00 AED
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ACCESSORIES



FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

ABU DHABI 
FRAGRANCE
بو ظبي

The splendor of leather mixed with 
oud oil to add an aromatic luxury that 
Accompanies you wherever you go
بروعة اللذر الممزوجه بدهن العود
لتضفى فخامة عطرية ترافقك أينما تذهب
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PEANUTS MIXED 
WITH ROSES

TOUCHES OF OUD OIL

اللذر الممزوج بالورد

لمسات من دهن العود



ABU DHABI FRAGRANCE

بو ظبي

135.00 AED295.00 AED 245.00 AED

PERFUME HAIR MIST DUKHOON

265.00 AED

OUD

115.00 AED

PERFUME OIL
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

ROSE, SANDAL

DEHN OUD

الروز والياسمين

دهن عود

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

AL AIN 
FRAGRANCE
العين

The mixture of rose and cedar with oud 
oil and damask rose is a wonderful 
Combination of soft and sharp notes together
 فمزيج الورد واللذر بدهن العود والروز الدمشقي
 هو مزيج رائع من النفحات الناعمه والحاده مع بعض

DAMASK ROSE
روز دمشقي
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AL AIN FRAGRANCE

العين

345.00 AED

PERFUME

245.00 AED

DUKHOON
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

BAHRAIN 
FRAGRANCE
بحرين

All his poems were adorned 
with Bahraini musk
تجملت كل قصائده بالمسك البحريني
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Musk Al Bahrain
مسك البحرين



BAHRAIN FRAGRANCE

بحرين

245.00 AED

PERFUME

125.00 AED

OIL
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

ROSE, JASMINE

VANILLA

الروز والياسمين

 الفانيليا

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

BARCELONA 
FRAGRANCE
برشلونة

Consists of iris, patchouli and vanilla 
to give you a wonderful feeling of 
warmth and stillness
يتكون من زهور السوسن والباتشولي والفاني� ليعطى
لك إحساس رائع متمثل في الدفيء والسكون

PATCHOULI
الباتشولي
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BARCELONA FRAGRANCE

برشلونة

295.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

OUD

ROSES

العود

الورد

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

DUBAI 
FRAGRANCE
دبي

A fruity, woody fragrance with oud blends 
Harmoniously to give a sense of luxury 
and distinction
عطر فاكهي خشبي بالعود تمتزج بتناغم
 لتعطى احساسا بالفخامه والتميز

WOOD
الخشب
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DUBAI FRAGRANCE

دبي

295.00 AED

PERFUME

115.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

BERGAMOT

INCENSE LATHER

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

JEDDAH 
FRAGRANCE
جدة
Jeddah perfume, inspired by the city of Jeddah, 
a fragrance of attractiveness and strength of 
Character, A fragrance that appeals to both 
Men and women It comes at the top of the 
Fragrance from bergamot, in the middle, with 
Incense and leatherette and it is based on a 
Base of luxurious sandal And royal musk

MUSK SANDAL
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عطر جدة المستوحاة من مدينة جدة عطر
الجاذبية و قوة الشخصية عطر يروق للرجال
والنساء معا يأتي بمقدمة العطر من البرغموت 
 و يرتكز على قاعدة يتوسطه البخور و اللذر

البرغمونت

البخور و اللذر

الصندل و المسك



JEDDAH FRAGRANCE

جدة

345.00 AED

PERFUME

245.00 AED

DUKHOON
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

SPICY

ROSE , DHN OUD

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

KUWAIT 
FRAGRANCE
 الكويت

This perfume represents the scent of Eid 
Through the combination of Amber and a 
Woody mixture of oud that makes it perfect 
for special occasions.

أجمل مايمثل رائحة العيد عطر الكويت فمزيج العنبر
والخشب بدهن العود جعلت منه عطرا مناسبا ل�عياد

AMBER , WOOD
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سبايسي

روز ودهن العود

عنبر وخشب



KUWAIT FRAGRANCE

 الكويت

345.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

LAS VEGAS 
FRAGRANCE

لاس فيغاس
inspired by the city’s luxurious outlook, 
this fragrance represents power and is 
suitable for special occasions.  
للفخامة عنوان وعطر لاس فيغاس أبرز عناوينها،
عطر القوة عطر العزائم والمناسبات ب� منازع،
فيتكون من البخور والجلد وخشب الأرز

INCENSE

LEATHER 

 بخور

 لذر

CEDAR
خشب الارز
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LAS VEGAS FRAGRANCE

 لاس فيغاس

295.00 AED

PERFUME

115.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

LISBON 
FRAGRANCE

BERGAMOT

ROSE,SAFFRON

برغموت

روز وزعفران

LEATHER,VANILLA
لذر وفانيليا

لشبونة
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Feel the fragrance of your favourite scent of roses 
to give you a sense of calm mixed between 
bergamot, cedar and saffron, to smell the vanilla 
from it, and you remain in a state of freshness.

اشعر بعبق رائحتك المفضله من الورد لتضفى لك
احساس الهدوء الممزوج بين البرغمونت واللذر
والزعفران لتفوح الفانيليا منه فتظل فى حالة انتعاش



LISBON FRAGRANCE

لشبونة

345.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

BERGAMONT

ORANGE FLOWER,
PINEAPPLE

برغمونت

زهرة البرتقال و الاناناس

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

LONDON 
FRAGRANCE
لندن
This perfume is designed to emit positive 
energy through its fruity scents infused with 
musk and vanilla to translate the beauty of 
London and take us to the best memories of it.
عطر الإيجابية وروعة الفاكهة الممزوجة
بالمسك والفاني� لتعبر عن مدى روعة مدينة لندن
 وتأخذنا في أجمل ذكريات عطرية مررنا بها يوما

VANILLA,MUSK
الفانيليا و المسك
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LONDON FRAGRANCE

لندن

295.00 AED

PERFUME

135.00 AED

HAIR MIST

115.00 AED

PERFUME OIL
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

CYPRESS, BERGAMOT

IRIS FLOWER,
VIOLET LEAVES

AMBER ,LEATHER

السايبرس والبرغمونت

زهرة الايرس
وأوراق البنفسج

العمبر واللذر

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

MIAMI 
FRAGRANCE
ميامي
Miami has proven its worth among The best, 
the mixture of bergamot and cypress with mauve 
and amber forms an aromatic masterpiece 
characterized by modern luxury and suits all tastes

ميامي أثبت جدارته بين الأفضل فمزيج البرغمونت
والسايبرس باللذر والعمبر شكل تحفة عطرية تتسم
بالفخامة العصرية وتناسب كافة الأذواق
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MIAMI FRAGRANCE

245.00 AED 125.00 AED345.00 AED 265.00 AED

PERFUME DUKHOON OUD PERFUME OIL

ميامي
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135.00 AED

HAIR MIST



MILANO 
FRAGRANCE

FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

The fragrance, is comprised of a mixture 
Of lavender, saffron, leather, and patchouli 
To create an aromatic beating heart.

LAVENDER, SAFFRON,

LEATHER, SANDAL

PATCHOULI

ال�فندر والزعفران

صندل و للذر

والباتشولي

عطر مي�نو احد أشهر روائح أروما دي لاموري
والأكثر مبيعا يعود ذلك لوجود رائحه ال�فندر والزعفران
باللذر والباتشولي العميقه والمركزه فى مكوناته
لتجعل منه قلبا عطريا نابضا

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء
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MILANO FRAGRANCE

135.00 AED 125.00 AED345.00 AED 225.00 AED

PERFUME HAIR MIST LUBAN PERFUME OIL
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

ROSES,JASMINE

VANILLA

الورد والياسمين

الفانيليا

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

MONACO 
FRAGRANCE
موناكو
It is characterized by the tenderness of its effect 
that melts in the curves of roses and jasmine, 
full of feelings and feelings, distinguished by its 
vanilla and peach scent that will tempt you to 
ask for more of it

يتميز برقة أثره التي تذوب في حنايا الورد
والياسمين مفعم بالأحاسيس والمشاعر لتميزه بالفاني�
 ورائحة الخوخ التي ستغريك لطلب المزيد منه

VETIVER
نجيل الهند
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MONACO FRAGRANCE

موناكو

345.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

COCONUT

EURASIAN FLOWER

جوز الهند

زهرة الأوراس

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

MOSCOW 
FRAGRANCE
موسكو

VETIVER , PATCHOULI
الفيتيفر و الباتشولي
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A mixture of vetiver and patchouli transports 
you to another world full of lively feelings 
with a pinch of coconut and Eurasian �ower 
�lling your place with a wonderful aromatic aura.

فمزيج من الفيتيفر والباتشولى
تجعلك تنتقل لعالم أخر مليء من المشاعر
 المفعمه بالحيوية مع قليل من جوز الهند
وزهرة الأوراس تم� مكانك بهالة عطرية رائعه.



MOSCOW FRAGRANCE

موسكو

345.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

PINK PEPPER

JASMINE ROSE 

 فلفل وردي

 روز الياسمين

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

MUNICH 
FRAGRANCE
ميونخ
Munich perfume is characterized as the 
strongest spicy perfume mixed with saffron 
and patchouli, a fragrance that leaves you 
with a memory with every spray.

يتميز عطر ميونخ بأنه أقوي  العطور
السبايسي الممزوجة بالزعفران والباتشولي,
عطر يترك لك ذكراه مع كل رشه

PATCHOULI
الباتشولي
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MUNICH FRAGRANCE

ميونخ

295.00 AED

PERFUME

135.00 AED

HAIRMIST

115.00 AED

OIL
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

LEATHER 

ROSE , PATCHOULI

اللذر

الروز والباتشولي

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

NEW YORK 
FRAGRANCE
نيويورك
New York fragrance is distinguished by its 
exceptional composition and lively notes, a 
calming fragrance for the senses.
New York perfume appeals to both men and 
women with the splendour of the patchouli 
scents mixed with the �avours of roses and 
amber haunting them.

يتميز عطر نيويورك بتركيبته الاستثنائية ونفحاته
المفعمة بالحيوية، عطٌر هادئ مثير للحواس عطر نيويورك
يروق للرجال والنساء معًا بروعة روائح الباتشولي
الممزوجة مع اللذر يخيم عليهم عبير الورود و العنبر

AMBER
العمبر
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NEW YORK FRAGRANCE

نيويورك

345.00 AED

PERFUME
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

BULGARIAN ROSE,
KASHMIRI OUD

MUSK TOUCHES

DEHN AL OUD

الروز البلغاري مع
العود الكشميري

لمسات المسك

دهن العود

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

PARIS 
FRAGRANCE
باريس

The mixture of Bulgarian rose with Kashmiri 
oud and touches of musk and oud oil to be 
an aromatic breeze unparalleled in its luxury.
فمزيج الروز البلغاري مع العود الكشميري
وبلمسات من المسك ودهن العود لتكون نسائم
عطرية ليس لها مثيل لفخامتها
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135.00 AED345.00 AED 245.00 AED

PERFUME HAIR MIST DUKHOON

225.00 AED

LUBAN

265.00 AED

OUD PARIS

125.00 AED

PERFUME OIL

PARIS FRAGRANCE

باريس
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FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

AMBER, MUSK

CEDAR WOOD

عنبر ومسك

 خشب الأرز

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

RIYADH 
FRAGRANCE
رياض
Riyadh Perfume is a mixture of sandalwood, 
amber, cedar wood and frankincense to 
form an aromatic masterpiece for you with 
a distinctive scent.

عطر الرياض هو مزيج من الصندل والعمبر
وخشب الارز واللبان ليشكل لك تحفة عطرية
مبخرة برائحة مميزة 

LUBAN, SANDAL
ُلبان وصندل
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265.00 AED 115.00 AED295.00 AED 265.00 AED

PERFUME OUD LUBAN PERFUME OIL
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RIYADH FRAGRANCE

رياض



FAST MED SLOW

EVAPORATION DURATION

HEART NOTES

TOP NOTES

BASE NOTES

5-15 Min.

20-60 Min.

6 Hrs.

BERGAMONT

JASMINE

برغمونت

ياسمين

التبخر الزمن

الم�حظات العليا

قلب العطر

الم�حظات القاعدية

سريع وسط بطيء

TOKYO 
FRAGRANCE
طوكيو

This perfume was designed with Japanese 
perfumer Natalie to revolve around the 
Japanese Sakura �ower and express the 
civilization of Japan to give you an 
atmosphere of calm and peace

صمم هذا العطر مع العطارة اليابانية
ناتالي ليتمحور حول زهرة سكورا اليابانية
ويعبر عن حضارة اليابان ليضفى
لك جو من الهدوء والس�م

JAPANESE SAKURA
زهرة ساكورا اليابانية
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295.00 AED

PERFUME

TOKYO FRAGRANCE

طوكيو
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DUBAI

THE DUBAI MALL
1st Floor Next to Waterfall

THE DUBAI MALL
2nd Floor, Opp. Reel Cinemas

DUBAI FESTIVAL CITY
Next to Cafe Bateel

CITY CENTER MIRDIF
Ground Floor, Opp. Riva Fashion

SHARJAH

CITY CENTER AL ZAHIA
1st  Floor Next to Caffe di Roma

RAS AL KHAIMAH

MANAR MALL
Next to Beauty , Couture

FUJAIRAH
CITY CENTRE FUJAIRAH
Opposite H&M

ABU DHABI

BAWABAT AL SHARQ MALL
First Floor, Opp. H & M

MAKANI MALL AL SHAMKHA
Ground Floor, Opp. Mother Care

YAS MALL
Ground Floor, Opp. Mango

AL RUWAIS MALL
Ground floor,
 opposite shoe mart

O U R  L O C AT I O N

AL AIN
AL AIN MALL L
Ground Floor, Opposite swarovski

AL BAWADI MALL
Ground Floor, 
Opposite MAC Makeup

MAKANI MALL ZAKHER
Shakespeare Entrance,

Opposite labelle

AL JIMI MALL
Ground floor,
infront of sephora

AJMAN

CITY CENTER AJMAN
Next To The Cinema
And The Restaurants Corner
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العين
العين مول

الطابق ا�رضى مقابل سوارفسكي

البوادي مول
الطابق االرضي مقابل ماك للمكياج

 مكاني مول زاخر
مدخل شكسبير مقابل البيل

جيمي مول
الطابق ا�رضي , مقابل سيفورا

عجمان
سيتي سنتر عجمان

بجانب السينما و ركن المطاعم

الفجيرة
سيتي سنتر الفجيرة

H&M مقابل

أبو ظبي
بوابة الشرق مول

H&M الطابق االول مقابل

مكاني مول الشامخة
الطابق االرضي مقابل مذركير

ياس مول
الطابق االرضي مقابل مانجو

الرويس مول
الطابق ا�رضى مقابل شو مارت

دبي
دبي مول

الطابق ا�ول بجانب الشالل ومطعم شيك شا

دبي مول
الطابق الثاني مقابل ريل سينما

دبي فستيفال سيتي مول
بجانب كافي بتيل

سيتي سنتر مردف
الطابق االرضي مقاب ريفا فاشنل

الشارقة
سيتي سنتر الزاهية

بجانب كافيه دي روما

رأس الخيمة
منار مول

بجانب بيوتي كوتور



PRODUCT CATALOG

www.aromadilamore.cominfo@aromadilamore.comlamore_perfumes

+971 45 47 6177 +971 52 766 7669


	Catlog 01
	Catlog 02
	Catlog 03

