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إيطاليا البرتغال أنجوال جمهورية الدومنيكان الواليات المتحدة األمريكية المكسيك

كوبا اإلكوادور كوستا ريكا بورتو ريكو كندا كولومبيا جواتيماال

بنما فرنسا الهولندي المغرب تشيلي



الالتزام بالجودة و
ارضا ء عمالئنا
!!! هم اولويتنا



من نحن؟

عطورنا

األجواء والمنزل

منتجات الشركات

اكسسوارات

التجميل

 الخبرة المكتسبة في صناعة العطور ومستحضرات التجميل 

 والبيئة المنزلية قد جعلتنا شركة رائدة في هذا القطاع على

.الصعيدين الوطني والدولي

 Cien Fragancias  للعطور  في عام 2010 ، تقدم سلسلة    

.عطور عالية الجودة بسعر منخفض

 تواصل التوسع الدولي مع الدمج األخير لعالمتنا التجارية في

...أسواق جديده

 اسبانيا ، إيطاليا ، البرتغال ، المكسيك ، أنغوال ، الجمهورية

 الدومينيكية ، كوبا ، الواليات االمريكيه ، اكوادور ، كوستاريكا ،

.كندا ، بورتوريكو ، كولومبيا. غواتيماال وفرنسا وهولندا

، نحن فريق شباب ومؤهلين

 فريقنا والموظفين دائما في خدمتكم ، وسوف نحضر لكم

 .التكرم في جميع األوقات

 سنقوم بتقديم المشورة وتكريس الوقت الالزم لتوضيح

.الشكوك الخاصة بك وتلبيه االحتياجات الخاصة بك

 وقد جعلتنا الخبرة المكتسبة في مجال صناعه العطور
 ومستحضرات التجميل والبيئة المنزلية من القيادة المرجعية

.داخل القطاع علي الصعيدين الوطني والدولي

حول الواليات المتحدة



أكثر من 300 عطرعالي  الجودة بأسعار ال تضاهى

 تدعمنا سنوات خبرتنا مع عمالئنا الذين علمونا إرضاء جميع التوقعات التي تحققت
.بمرور الوقت

 Cien تقدم
Fragancias افضل  
 العطور العامة من
 العالمات التجارية

 المرموقة الموجودة
 حاليًا في السوق
 وبأفضل األسعار ،
 لتتمكن من تزويد

 عمالئنا بأكثر من  300
 مرجع عطر خاص في

.مختبراتنا اإلسبانية

 عطورنا تتميز
 بالجودة  ، وتوفر أقصى
.قدر من التثبيت والمتانة
 نحن ال نمأل العطور في

 متاجرنا ، مما يجعل
 جوهرنا يحافظ على

 رائحته مثل اليوم األول.
 نقدم لعمالئنا ما يبحثون
 عنه ، في عطر "التكلفة

 المنخفضة" ، بأفضل
 جودة وتثبيت



 هناك المزيد والمزيد من العمالء الذين يزورون متاجر العطور العامة بحثًا عن عطورهم
 المفضلة بسعر مناسب

جعل حافزنا االهم هو ن االبتكار المستمروالتطوير في الخدمات والمنتجات التي نقدمها
 لمطالب   الرجال والنساء الذين  يرغبون في امتالك عطورهم CienFragancias يستجيب

.الخاصة والشعور بالرضا

 اوال الصورة التي
 نعرضها أمام
 اآلخرين بالشكل
 راقي  ، دليل على
  أن فريقنا  استفاد
 من التقدم الكبير
 في العلوم
 والتكنولوجيا
.لتحسين جمالياتنا

 عطورنا

55ml

100ml

إضفاء الطابع الشخصي على عطرك مع اضافة  صورتك وشعارك
طلب معلومات

info@100fragancias.com



الموالح
.وهي تتألف أساسا من ثمار الحمضيات مثل

 البرغموت والبرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت والتي بدورها تضاف  من زهور البرتقال أو زيت زهر البرتقال.
.عادة ما تتحد هذه الروائح بشكل جيد مع الزهور والخشب ، لتحصل على رائحة أنثوية أو ذكورية

 العطور التي تنتمي إلى عائلة الحمضيات هي إبداعات شابة ومبهجة وعادة ما تكون للجنسين ، موصى بها ليوم واحد
 وللموسم  واحد

 عطور الحمضيات تستحضر النضارة والبساطة. إنها عطور سريعة الزوال ، ألن الحمضيات متقلبة للغاية وتميل إلى التبخر .
.بسرعة كبيرة

.تركز المتعة التي يقدمونها على الشعور المبدئي والتحفيز والتفاؤل 

:الفئات الفرعية

.الحمضيات العطرية: عطور الحمضيات المخصبة بإضافة نبات الطرخون والنعناع والزعتر أوروميرو

الحمضيات جورماند

 بعض من أقدم العطور. عادةً ما تكون مصحوبة بمالحظات دخانية أو أتاباكاداس أو خشبية ، مما يؤدي إلى
 .روائح جافة ومكثفة للغاية
.يخفف أحيانًا بلمسات زهرية أو حمضيات لمنحهم خفة ونهاية لطيفة
 تم تصميم المالحظات الجلدية مع النفايات الجلدية المتبقية في صناعة األحذية العسكرية الروسية ، ثم دباغة مع
 قناع البتوال المحروق ، مما يعطي رائحة مميزة من الجلد. في الوقت الحاضر ، يختفي الجلد الحيواني تدريجيًا
 في صناعة العطور ، مما يفسح المجال لجوهر لحاء البتوال كمواد خام أساسية في أكوريادوس الروائح.
.المالحظات الجلدية الجديدة أكثر دقة ومخملية
 تنتمي هذه العائلة إلى العطور األنيقة و الرصينة
وفي الغالب هي عطور ذكورية  

 عطورنا

 العطر هو شيء حميم بشكل ال يصدق. يمكن أن يثير أفكارًا أو ذكريات محددة ويختلف قليالً عن كل
(شخص يستخدمه. " (إليزابيث تايلور

 الرائحة تساهم بشكل كبير في اثارة احاسيس بين االشخاص واخد تصور مبدئي عند التعارف كما ، 
تساعد على تحفيز الذاكرة حيت يمكنك تذكر شخص من خالل رائحته فقط

.صنع العطر يعني امتالك بعض العطور األكثر تكرارا ، والجمع البارع منها إلنتاج رائحة فريدة من نوعها
 حاليا  هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من العبير. األسر الشمية وفئاتها هي مجموعة ال حصر لها من الروائح

 والتركيبات الممكنة. كل عطر فيها مختلف عن االخر
.ومع ذالك فإن العديد منهم يتشاركون في السمات المشتركة

 لهذا السبب ، قمنا ، بتصنيف العطور من قبل العائالت الشمية ، والتي بدورها تكون مفصولة حسب 
.الجنس والفئات الفرعية

العائالت والجمعيات الفرعية

مالحظات جلدية



االزهار

العائالت والجمعيات الفرعية

 تحتوي معظم العطور األنثوية على روائح أزهار مثلها مثل العديد من العطور للرجال. من السهل التعرف
 على روائح األزهار بمجرد شمها ، فهي أنثوية للغاية ، ساحرة ، أنيقة حساسة ورومانسية. تعتبر األزهار من
.المكونات األكثر شيوعًا في صناعة العطور النسائية
.إنها األسرة الشمية األكبر واألكثر شعبية على اإلطالق
 تنتمي إليها تلك العطور التي تدور مالحظاتها حول باقة من الزهور. من أهم المواد الخام الياسمين والورود 
والبنفسج والنرجس والزنابق والغرنوقي
 في كثير من األحيان يحتوي العطر أيضًا على روائح من الزهور األخرى ، مثل الفاوانيا ، الغردينيا ، مسك .
 الروم ، زنبق الوادي ، فريزيا ، ماغنوليا ، إبرة الراعي أو الميموزا. هناك عطور توفر فيها الزهرة رائحة
 مهيمنة ، وأخرى تمزج فيها روائح العطور ، بعضها يحتوي على لمسة من الفاكهة أو البهارات ، ويكمل
.معظمها رائحة الزهور بظالل الغابة ، المسك ، أمبارو الفانيليا
:الفئات الفرعية
 االزهار الديهيديك ترجع هذه الفئة الفرعية إلى وجود عطر شانيل رقم 5 في عام 1921 ، بتركيبة نباتية
 معقدة تشتمل على جرعة عالية من األلدهيدات. بعض مكوناته هي الغبار / العنبر ، خشبي ، أخضر /
.وردي
.االزهار المائية يخلط تكوين الزهرة هذا مع العديد من المالحظات البحرية
 فاكهة االزهار يمكن التعرف بسهولة على مزيج األزهار الذي يحتوي على ثمار الفاكهة ، حيث أن مالحظاته
.عن الفواكه واضحة: المشمش ، التوت ، الليتشي ، التفاح من بين أشياء أخرى
 االزهار وودي يشتمل على الدفء والعمق من الروائح الخشبية والمسكة ، مما يمنحه بنية أكثر ثراءً
وعصرية مقارنةً برائحة األزهار التقليدية
 االزهار الفاكهة الذواقة يشير إلى الروائح الصالحة لألكل ؛ باإلضافة إلى الزهور والفواكه تحتوي هذه
.العطور على الكراميل والسكر والشوكوالته والحلويات
 األخضر الزهري تعطي األوراق الخضراء لألوراق واألعشاب نكهة منعشة منعشة ، مما يعطي انطباعًا بأنك
.محاط بزهور مقطوعة طازجة ، ببساطة رائحة رائعة

ودي  العطور الخشبية هي روائح أنيقة وعميقة ومستمرة. إنها تستحضر طابعًا هادئًا وواثقًا ودافئًا ومنفتحًا ،
وتميل إلى أن تكون خطية من حيث الخشب ، وبعض من أهم خالصاتها هي: خشب الصندل ، وخشب
 األرز ، والعود ، والبتوال ، باإلضافة إلى خالصات الطحلب ، ونجيل الهند (عشب جذور) ، الباتشولي ،
 الراتنجات والمسكنات ، والتي عادة ما يتم دمجها مع الحمضيات ، العطرية ، الفواكه ، حار ، العشبية أو
 المسك لمنحهم جوًا من األناقة. تميل إلى أن تكون عطور للرجال ، بسبب الطبيعة الرجولية لمالحظاتهم ،
على الرغم من أنها في بعض األحيان يتم تضمينها في العطور األنثوية لمنحهم هالة من الغموض األناقة
.من  العطور الموجودة حاليًا في السوق، نجد بعض المكونات الخشبية 80%    
:الفئات الفرعية
.الوئام المائي رائحة عطرية مع رائحة المحيطات
 االنسجام العطري, تشكل الروائح الخشبية قلب هذه التراكيب وتبدأ دائمًا بمالحظة عطرية مثل الزعتر أو
.إكليل الجبل أو المريمية
 تشيبر إضافة مالحظات خشب أشجار السنديان مثل طحلب البلوطتعطي  للجسم رائحة رائعة غنية وخشبية 

 االزهار وودي تتميز هذه العائلة الشمية برائحتها الخشبية القوية منذ نشأتها ، والتي تتكون من خشب األرز
 أو الباتشولي أو خشب الصندل. تشمل المكونات المختلفة للزهور البنفسجي أو الفاوانيا أو الفريزيا. تتكون
.الرائحة بشكل أساسي من مكونات المسك مع خشب األرز وخشب البلوط والعود
 انسجام محدد - رائحة عطرية لطيفة وغريبة تتناغم مع التوابل الدافئة والمر مثل الفلفل أو القرنفل أو
جوزة الطيب أو القرفة

فروتال  أصبحت عطور الفاكهة تحظى بشعبية كبيرة في السنوات األخيرة. في تكوينها ، يتم تمييز مكونات الثمار
 الناضجة. المانجو والتين الناضج والخوخ والكمثرى والتفاح والتوت وغيرها من األطباق الصيفية. عادة ما
 تستكمل هذه العطور برائحة األزهار والفروق الدقيقة في الغابة ، المسك ، أمبرو الفانيليا. روائح عائلة
الفاكهة طبيعية ومضيئة ، وتثير الشباب وتعطي انطباع بالفرح والرغبة في العيش



 قبرص

الشرقيه

العائالت والجمعيات الفرعية

 هذه العائلة ، المعروفة أيضا باسم التوابل أو العنبر ، تشير إلى الروائح والنكهات وألوان والمناظر الطبيعية
 للشرق. خط من العطور أطلقت في بداية القرن العشرين مع شخصيه الحسية والمسكرة وانيقه. العبير
 الشرقية تجعل التوابل الغريبة ال تنسي. مصنوعة من زيوت البلسميك ، الفانيليا والراتنجات ، التوابل (القرنفل ،
 الفلفل ، الهيل) ، النباتات (الزنجبيل ، الكاكاو ، عرق السوس) ، األخشاب الغريبة (خشب الصندل) ، التبغ ،
 يرافقه الزهور Tonkao .العنبر والمسك ، في بعض الحاالت مصحوبة بمكونات مثل الفانيليا والفاصوليا
 الغريبة. وعاده ما تكون متكاملة مع الحبال العطرية أو الحمضيات. العطور التي تنتمي إلى هذه العائلة هي
 عاده اإلبداعات مكثفه جدا ، الحسية ، الدافئة والحلوة ، واإلبداعات التي تتطور مع درجه حرارة الجسم
 وطوال استخدامه. الشرقية هي العطور مغر وحسي ، ومناسبه لالستخدام كعطر في الليل. رائحته مكثفه
.ودائمة ، وخاصه في المالحظات االساسيه

 :الفئات الفرعيه

 االزهار الشرقية: قاعده حلوه ودافئه ومغبره ، والتي تنسجم تماما مع الزهور مثل الغردينيا ، مسك الروم
 .وتيليس ، أو مع المالحظات الذع من القرنفل

 الفانيليا الشرقية: مزيج من العبير الفانيليا الحلوة والمالحظات العنبر الكالسيكية. الشرقية وودي: وودي
 العطور الشرقية هي من بين سخونة والحسية ، وتتميز أيضا من خالل وجود الكثير من الشخصية وعمق
 يعطينا العطور ال تنسي. الجواهر الشرقية النموذجية مجتمعه مع األخشاب الثمينة مثل خشب الصندل أو مع
 المالحظات الجافة مثل األرز والفيتيفر أو البتشولي ، مع العديد من التوابل التي تعزز االتفاق الشرقي
.األصلي
 األنواع الشرقية: العديد من التوابل مثل الفلفل الوردي والكمون والعرعر والقرفة والكرفس والكزبرة تعطي
 .شخصيه كبيره للعطور المدرجة في هذه العائلة

 يتم الجمع بين المالحظات الشرقية (الدافئة والخشبية والتوابل المالحظات) مع :FOUGÈRE الشرقية
 الروائح العطرية مثل الخزامي ، روزماري ، الكومارين والبلوط موس ، وإعطاء رائحة شرقيه أكثر عمقا
.ونضارة

 ظهر اسم هذه العائلة من العطور القبرصية كوتي التي كانت ناجحه جدا في 1917 علي الجزيرة المسمية ،
 ، التي حولت اسم "قبرص" إلى شيء عام. انها ليست مذكره واحده ولكن مزيج ، خليط من البلوط
labdanum ، باتشولي والبرغموت.  هذه العطور تشع الدفء والقوه وشهوانية ، مصنوعة علي قاعده وتر 
 االزهار من الخشب والطحلب ، والتي يمكن ان تشمل مالحظات من الجلد والفواكه ، والعطور قبرص تميل
 إلى ان يكون لها رائحة غنيه ودائمة. مناسبه جدا لالستخدام ليال. يمكن ان تكون باهظه جدا بالنسبة لبعض
.الناس. انها عاده ما تحتوي علي عناصر غامضه مثل الفواكه ، وتركيبات الحيوانية والساخنة

 :الفئات الفرعيه
 .قبرص الزهور هذا هو األكثر شعبيه ؛ مع الحبال االزهار
 .قبرص فاكهي علي وتر قبرص المخصب مع المالحظات فاكهي من الخوخ والكرز والفواكه الغريبة

 عطور هذه العائلة دافئة وحسية. يركز تركيبه على األنواع المختلفة من المسك ، ويكمله روائح األزهار
 من الورد والياسمين واإليلنغ يالنغ والزنبق. كما أنها تحتوي في كثير من األحيان على الحبال الخشبية
.والفروق الدقيقة في العنبر
:الفئات الفرعية
فطر مطحون مطحون

(مسك (مسك



العطرية

العائالت والجمعيات الفرعية

 المائيه

األخضر

FOUGÈRE 

 تتكون الروائح العطرية عمومًا من األعشاب العطرية مثل المريمية وإكليل الجبل والكمون وخزامى المسك
 والريحان والنباتات الحارة التي تستكمل بدورها بالنباتات الحمضية والتوابل. وتستكمل هذه العبير مع
 المالحظات الخشبية. تشتمل العطور العطرية في بعض األحيان على فروق دقيقة من الطحالب ، والبتشولي ،
 والبلسمك ، والتي تضيف الدفء إلى التركيبة.  وتعطي انطباع لشخصية  حيوية وحازمة وعنيدة. أنها تثير
 احساس بالوضوح والحيوية واأللفة. العطريات بالنسبة للجزء االكبر من العطور للرجال ورائحتهم رائحة رياضية
.ومنعشة. تمتلك هذه المجموعة من العطور أكثر من 50 ٪ من حصة السوق من العطور للرجال
:الفئات الفرعية
.العطرية المائية يمزج تكوين هذه الفئة الفرعية الحبال العطرية الكالسيكية مع مكونات مياه البحر
 عطري بشكل خاص هذه العطور غالبًا ما تكون ذكورية ، حيث يتم دمجها مع البهارات مثل الهيل أو الجير أو
.القدح.  لتقديم  رائحة جديدة جدا
 الفاكهة العطرية هذه الفئة الفرعية صغيرة نسبيًا ، وتخلط المكونات العطرية مع الفواكه مثل الحمضيات أو
.البطيخ أو الكشمش األسود أو فاكهة العاطفة
 العطرية الخضراء يتم تعزيز االتفاقية العطرية بإضافة مالحظات خضراء مثل األعشاب أو األوراق ، وكذلك
.المكونات العطرية مثل الالفندر وإكليل الجبل
FOUGÉRE العطرية

 إنها العائلة الوحيدة من العطور المرتبطة باللون. عندما تشتم رائحة عطر أخضر ، يمكنك أن ترى تقريبًا العشب
 المقطوع حديثًا ، وسيقان النباتات المغطاة بالندى ، واألوراق الهشّة ، وإبر الصنوبر في هواء الغابة. بعض
 النساء يعتبرن العطور الخضراء من العطور الذكورية. في تناغم مع الخشب والزهور ، يمكن أن يصبحوا أيضًا
 المفضالت للمرأة التي تبحث عن عطر جديد متفائل  و جذاب . تثير العطور الخضراء طابعًا مفعمًا بالحيوية
 والتفاؤل، وعادة ما تحتوي على روائح من الصنوبر ، والعشب ، والحبوب الصغيرة ، والنعناع ، وزنبق الوادي قبل
الذي يجلب النضارة وعمقًا مدهشًا أيضًا ، galbanum كل شيء

 عطر هذه العائلة الشمية عبارة عن روائح منعشة تثير نسيم البحر والنافورات والشالالت ومياه األمطار
 المنعشة أو ندى الصباح ، رائحة الصيف في جرة. غالبًا ما تتزامن العطور المائية مع ما يطلق عليه عادة
 مكون اصطناعي ، وهو هيكل مشابه ، Calone ، "العطور برائحة نظيفة". في تكوينه هو المكون الرئيسي
 Calone للفيرومونات التي ينتجها نوع معين من الطحالب ، والذي يوفر مالحظة بحرية لهذا النوع من العطر
 التأثير الشمي لنسيم البحر وآثار األوزون ، مما يخلق تأثيرًا شميًا محيطيًا. على الرغم من أن مكوناتها المائية
 عبارة عن مجموعة شمية ينتمي إليها العديد من العطور الذكورية ، إال أن هناك أيضًا عطور نسائية مع
.مالحظات مائية

FougéreRoyale'  ولدت هذه العائلة في عام 1882 مع إنشاء
 (Houbigan)' مثل عطور عائلة Chypre ،  العطور التي تنتمي إلى هذه العائلة هو  إنتاج رائحة السرخس 
 الفرنسية) ، ولكن المزيد تثير جيدا جو الغابة. هذه هي العطور التي تبدأ من نفس القاعدة fougère) فقط
 المدمجة التي تم إنشاؤها باستخدام مكونات الالفندر والطحلب والبلوط الهولندي واألخشاب والبرغموت.
 عادةً ما تكون العطور التي تنتمي إلى هذه العائلة عبارة عن روائح ذكورية ورطبة وطازجة ، على الرغم
 من أن العطور األولى من هذا النوع صنعت للنساء. إنها عطور عطرية ، عميقة ، مع روائح خضراء. طابعها
 الخالدة ، رائحة تطلق الطاقة والثقة ، يحتوي  ( فوجير)على طحالب الالفندر والبلوط. كما أنها عادة ما
.تحتوي على مالحظات إبرة الراعي ، ونجيل الهند ، والبرغموت والكومارين



 لها
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األجواء والمنزل

الرائحة تكمن في جوهر الروح 

 ال ننسى االماكن لتي زرناها بسبب حاسة الشم لفترة طويلة فالعطر الذي نتعود عليه في مكان معين يثير غرائزنا البشرية 
يمكن للعطور ان تحفز احاسيس البهجة والسرور وحتى االحساس بالحنين والتعود والحب احيانا

.عندما يكتشفها دماغنا ، وهذا ينتج ردود الفعل الفسيولوجية ، وإن كان ذلك دون وعي ، 

 فجأة ، يحركنا النظام الشمي في الوقت المناسب ليجدنا برائحة غير متوقعة. وفقًا للخبراء ، عند اكتشاف رائحة الغرفة ،
.يمكن أن تتغير عواطفنا فورًا ومعهم حالة ذهنية لدينا

  يتكون الكون الشمي من مكونات ال حصر لها ، والتي هي جزء من عائالت مختلفة ويمكن أن تسبب أحاسيس مختلفة.
. والروائح مليئة بالمكونات العاطفية

.فهي غير مرئية ولكن لها معنى كبير وتولد وجموعة من االفكار
.االمرفي كثير من األحيان نجد أنه ينتهي به إلى أن يكون مرتبطًا بالمنتج الذي يضمهم أو بموقف سبق أن واجهته 

 يتم إنشاء العطور بواسطة مواد خام مثل بتالت الزهور ، النباح ، البذور ، وما إلى ذلك ، ويتم تصنيعها من بين أشياء أخرى ،
 معطرات الجو. تطلق معطر الجو عدة أنواع من العطور والروائح المختلفة ، وهي تنجح في إيقاظ حواس اإلنسان المهدئة

.واالسترخاء ، مما يتيح  اإللهام
 Cien لخصائصه العطرية، يعمل على تحسين أجسادنا وتسهيل استرخاء الجسم والعقل. تُصنع معطرات العطور من ، 

Fragancias ، أكثر العناصر تحديدًا ، والتي يتم استخراجها مباشرةً من المنتجات الطبيعية مثل األوراق أو الزهور أو الجذور 
.مما يجعلها الحل المثالي لنقل الطبيعة إلى منزلك



 Cien Fragancias نعمل مع أفضل المواد الخام لضمان أعلى مستويات الجودة والحصول على أفضل النتائج لعمالئنا   
   يكتمل التنظيف المعتاد للمنزل باستخدام معطر الجو.مما يعطي انطباها لطيفا عند دخول المنزل مما يظفي احساس بالراحة

أيضًا
النظافة والنظام: إلى جانب الديكور المتناغم ، يمكن أن تكون رائحة لطيفة في المنزل

.التفاصيل المثالية لخلق بيئة مريحة
 ، باإلضافة إلى تهوية منزلك يوميًا والحفاظ على نظافة مناسبة

.أما بالنسبة لمعطرات الهواء في المنزل ، فستسمح لك بتوفير رائحة جميلة لمنزلك
كتالوج لديها حاليا مجموعة واسعة من المنتجات ل

.أجواء المساحات على أساس الجواهر الطبيعية األكثر تحديدًا

مزيج من العطور مستوحاة من العبير األكثر حساسية ، مثالية للمنزل ، السيارة ، و
.مكتب ... وفي األشكال األكثر تنوعا

المنزل الغالف الجوي

ميكادو المرجان الهواء المعطر

Mikado معطر الجو الكيس المعطر

رقائق الصابون

المعطر سيارةالورود الصابون

Sprayable

رائحة الناشرمنزل



 يؤدي االرتباط بين الزخرفة واألجواء إلى خط ميكادو كورال الجديد. تظهر الشخصيات المستوحاة من الطبيعة التي تزين
.المنزل بأناقة وتزينه

.Cien Fragancias روائح فريدة من نوعها من
.ينتمي ميكادو كورال إلى مجموعة من العطور المزخرفة من مئات العطور المستوحاة من العطور الطبيعية

.الصيغة المثالية لنقل العبير من المنزل الطبيعة
 كورال معطر الجو. إنها أنيقة وبيئية ، وتتسع رائحتها بشكل طبيعي وتصميمها الحصري مع ناشرات على Mikado مل 100

.شكل المرجان مثالية لتزيين أي بيئة
 قمنا بتطوير مجموعة المنتجات مع معظم الجواهر المختارة ، والتي تتيح لنا خلق بيئات فريدة ال CienFragancias في

 تنسى. مجموعة من العطور المصنوعة من العطور الطبيعية ، والتي تضمن نقاوة منتجاتنا وإعدادها الصحيح ، وبالتالي الوفاء
.بالتزامنا تجاه البيئة بطريقة أخالقية ومسؤولة

ميكادو كورال
فواكه حمراء

 قمنا بتطوير Cien Fragancias في
 مجموعة  المنتجات مع معظم الجواهر

 المختارة ، والتي تتيح لنا خلق بيئات فريدة
 ال تنسى. مجموعة من العطور المصنوعة
 من العطور الطبيعية ، والتي تضمن نقاوة

 منتجاتنا وإعدادها الصحيح ، وبالتالي
 الوفاء بالتزامنا تجاه البيئة بطريقة أخالقية

.ومسؤولة

ميكادو كورال

فواكه حمراء



 مع العطور الجديدة والتصميم الفريد والرائع. Cien Fragancias استمتع بالعطور الجديدة  ميكادو كورال
 زيّن إقامتك المفضلة مع هذه التفاصيل األصلية في نفس الوقت الذي تدع فيه تحمسك لألحاسيس التي تثيرها

 رائحة عطرك المفضلة. تنشر رائحة العطر لمدة أسابيع من خالل السليلوز وتعطيه وتلوينه. بهذه الطريقة
.األصلية ، سوف نقوم بتزيين  منزلنا برائحة لذيذة

مالبس نظيفة الفانيليا

االكسجين

بوتيك

فاكهة المانجو الطفل

 يعد ميكادو كورال طريقة بديلة وطبيعية لالستمتاع بخصائص العطور. يتم تشريب الناشرون بالعطور العطرية للزيوت
 األساسية. يوسعون عطرهم من خالل الهواء في البيئة بطريقة طبيعية. بدون أبخرة ، دون استهالك الطاقة وبشكل
 دائم ألن الزيوت تتبخر ببطء شديد. إنه مثالي للمساحات المغلقة حيث يمكن أن يكون دخان البخور التقليدي مفرطًا

.ومزعجًا. إنها بالتأكيد الطريقة األكثر طبيعية لالستمتاع بالخصائص العطرية للزيوت األساسية

:Cien Fragancias  العبير األخرى المتاحة في



 عندما تريد الحفاظ على شدة الرائحة
 وترى أنه قد تضاءل ، كل ما عليك فعله
 هو تحريف عصي الخيزران وإدخال
 الجانب اآلخر إلى الجانب الذي كنت فيه.
 كلما زادت استخدامات الصولج ، زادت
 الكثافة التي ستحصل عليها وأسرع في
.استهالك معطر الهواء
 يوصى بإدارة القضبان كل 10-15 يومًا
 لضمان تشتت منتظم لفترة أطول. من
 المهم أيضًا مالحظة أن مدة وشدة عطره
 يمكن أن تختلف تبعًا لما إذا كنا في
.الصيف ، حيث التبخر أكبر بكثير

ميكادو

 الميكادو هي معطرات الجو
 لجميع أنواع الغرف المصنوعة من
 العناصر الطبيعية. يعتمد نظام
 اإلعداد الخاص بها على شعيرات
 وتبخر قضبان المواد الماصة
 المقدمة في زجاجة ذات جوهر.
 يتم امتصاص جوهر بواسطة
 قضبان ويعطي رائحة لينة وممتعة
 في البيئة. وعادة ما تستخدم
 كعنصر الزخرفية وتوفر رائحة
 خفية ودائمة حتى يتم استنفادها.
 أنها تعمل فقط من خالل الكشف
 عن الزجاجة وإدخال العصي
 الخشبية. بمجرد أن تبدأ هذه في
 تشريب مع جوهر ، فإنها تبدأ في
.انبعاث رائحة
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سيارة الهواء المعطر

 عطور مختارة ذات روائح ناعمة وحساسة ، ، موجهة إلى أجواء المساحات الصغيرة ، سواء من
.السيارة ، مثل الخزائن والخزائن

.ليس فقط في المنزل ، علينا أن نشعر بالراحة واالسترخاء
 مع تسارع وتيرة الحياة واالندفاع نقضي الكثير من الوقت في سيارتنا. اجعله مكانًا

... مريحًا مع معطرات الهواء الجديدة من ميكي كار
!تشعر في المنزل

K1

ملCien Fragancias: 7 العبير المتاحة في

مرجع
فواكھ حمراء

K4مرجع
الخزامي

K2مرجع
االكسجین

K3مرجع
الفانیلیا



رائحة الناشرون

.مفهوم جديد لألجواء للمنزل
 العطر ، الضوء ، نفخة الماء تخلق أجواء نظيفة ، معطرة ، ممتعة ومريحة. رائحة طيبة ، ال تطغى ونضارة

دائم
 للقيام بذلك ، هناك فكرة جيدة تتمثل في استخدام الضباب المنزلي: فهي ناشرات قوية للعطور ، ومكيفة
 وتغطية األسطح الكبيرة التي تطلق الرواسب التي USB كهربائيًا لتوصيل كالً من التيار الكهربائي كمنفذ

. تنتشر في جميع أنحاء منزلك أو عملك
 ال يضفي الضباب المنزلي أجواء دافئة ذات رائحة لطيفة فحسب ، بل يرطب أيضًا المساحات باإلضافة إلى

.لمسة زخرفية

 يمكننا استخدامها في أي وقت (بمجرد تشغيلها ، على الفور ، نالحظ وجودها) وإيقافها عندما ال نحتاج
 إليها. فقط الضباب والماء والجوهر والمكونات الضرورية. باإلضافة إلى ذلك ، لديهم ميزة أساسية: كل
.جوهر يدوم أكثر من شهر ، مما يجعلهم اقتصاديين للغاية وينقدون االستثمار في غضون بضعة أسابيع

 يحقق الضباب ميكرونًا باردًا ، وال يحقق تغييرًا في طبيعة الضباب المستخدم. إنها تعمل بمقاومة كهربائية
 تسخن السائل وتتسبب في تبخره. يسمح بتبادل العطور بالتباين حسب األذواق أو الوقت وتوفير مدة

.أطول من بقية معطرات الجو

BRBV

BRBB

BRBAمرجع

مرجع

مرجع

250

250

250

مل

مل

مل



B1 - الحمضيات البرية - اليوسفي والليمون والحمضيات والفواكه الحمراء أوراق خضراء طازجة من أوراق 
B2- االخضر - المالحظات الخضراء الطازجة ، والتفاح والزهور البيضاء.
B3 - أزهار الجازمين البيضاء والمالحظات الشرقية.
B4 - التفاح األخضر-التفاح األخضر مع الحمضيات.
B5 - المانجو الفاكهة ميكس المانجو والحمضيات والفواكه الغريبة.
B6 - كوكو ميكس جوز الهند الفاكهة ، الفانيليا الغريبة والحمضيات من منطقه البحر الكاريبي.
B7- الكرز الطازج-سيريزا وزهور الفاكهة ، الفراولة ، الموز والخوخ.
B8 - أوراق منعش منعشة من الجير والبرغموت ، مع روائح األزهار من زهر البرتقال واليوسفي.
B9- رحيق العنب ، مع الفروق الدقيقة من األوراق الخضراء والتوت األحمر. الخلفية الحلو والمسك.
B10 -يوكالبتوس وإنيبرو-الصنوبرية والروائح العطرية مع األوكالبتوس والعرعر.
B11- الحمضيات الطازجة والفيتيفر والزهور مع التوابل والغابات.
B12- التوت األحمر-الفراولة والتوت مع الحمضيات والعليق والتوت مع الزهور البنفسجية.
B13 - الغردينيا والميموزا-يانغ والغردينيا مع الزهور مثل الميموزا ، ياسمين. المسك والعنبر.
B14 - أوراق منعش منعشة مع أزهار بيضاء من الياسمين واألوركيد والقدح.
B15 - الفاندا واألزهر - روائح عطرية من الالفندر مع زهر البرتقال والقدح والورد.
B16 - االوكالبتوس-تالحظ من الكافور مع النعناع واليانسون.
B17- البرغموت والنعناع والخزامي ، النعناع ، البرغموت والهيل ، مع زهر البرتقال والقرفة ، مع خلفيه العنبر ، فول التونكا 
.والفانيليا
B18 - الفاكهة--الرحيق ميكس مع تلميح من الزهور الملحوظات.
B19 - البرغموت والليمون البرغموت والليمون ، مع الحبال البحرية في القرفة وجوزه الطيب والزهور. صناديق خشبيه
B20 -فيرن-البرغموت والنعناع مع الخزامي ، الهيل والتوابل. ودي
B2 1-وودي مالحظات-الحمضيات والتفاح والبرقوق والقرفة مع القرنفل وابره الراعي. ودي
B22 -لوتس زهره الحمضيات المالحظات وفاكهي مع مالحظات من روز والياسمين وزهر اللوتس. [ابولفادو] خشب. B23-الجير 
.والتوت نيرولي ، الجير والتوت مع مالحظات من الزهور ، باتشولي والعنبر
B24 -الجريب فرويت وماغنوليا-الجريب فرويت ، الخيار وماغنوليا
B25 -الكيوي والشوكوالتة والفواكه (الكيوي ، السفرجل) مع المالحظات االزهار والحلو (الشوكوالتة البيضاء)
B26 -اورانج وجوز الهند والبرتقال وجوز الهند مع الزهور ابره الراعي و muget. العنبر
B27-الشرقية تالحظ-الزهور البيضاء مع الحمضيات ، muget وتالحظ الشرقية
B28-الخزامي والحمضيات-الزهور من الخزامي والحمضيات والزهور من زهر البرتقال والياسمين

الفرشاة البيئية
 سحابة من قطرات
 صغيرة من العطور التي
 تمأل كل ركن من أركان
 منزلك ، أو مكان عملك أو
 إقامتك ، وتتوسع بكل ما
 فيها من روعة وروعة.
 طريقة جديدة لخلق جو
 معطر ونظيف وممتع
.ومريح للغاية

Cien Fragancias:25 العبير المتاحة في مل



 اكتشف المجموعة الجديدة من الرشاشات لمنزلك ، مع مجموعة واسعة من العطور
.التي تجعل إقامتك مكانًا لطيفًا ودافئًا ال ترغب في المغادرة

 بخاخ 150 مل مريح في االستخدام
 والتخزين ، مما يتيح لك تخصيص رائحة
 منزلك أو سيارتك والحصول على عطر
 رائع لفترة أطول. حل فوري القضاء
.على الروائح الكريهة

 معطرات هواء مسحقة

في المنزل



!استمتع برائحة دائمًا بتنسيق جديد
 العطور األكثر مبيعًا بتنسيق رش جديد ، مع مجموعة واسعة من العبير لتختار الروائح التي

.تفضلها أكثر
مل 150

AF
فواكه حمراء

AA

زهر البرتقال
AOR

السحليه

AI

طفولة
 AB

البرغموت
AB

بوتيك

AJ
الياسمين

ABF
نسيم طازج

AR مرجع 

مالبس نظيفة

 AL
الخزامي

ADN AFV

البنفسج

AMN
Mandarin

AAL  AS
البطیخ

AFV AO

االكسجین
AMV 

ARAAM

البطيخ
AFN 

معطرات هواء مسحقة في المنزل

مرجع

سيدة الليل

زھرة القطن

التفاح األخضر زهرة الفانيال

توت مع ناتاالجذر المالئكي

مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع



حقيبة المعطرة
 نريد أن نقدم Cien Fragancias في
 لك األفضل ، لذلك نحن نعمل دائمًا

.لنقدم لك أحدث ما في الجودة واالبتكار
 لدينا مجموعة واسعة من المنتجات لكل
 ركن من أركان منزلك ، تصل روائحنا إلى

 جميع المساحات عن طريق تخصيص
 وصياغة الروائح والشدة التي تتناسب مع

.كل حاجة
 من الحمام والمطبخ لتحييد الروائح إلى
 معطرات الجو للسيارة وأيضًا بالنسبة
 للغرف المشتركة حيث نراهن على

.نكهات العافية
 تمر منتجاتنا من العطور المنزلية بعملية
 صارمة إلعداد واختيار العطور لضمان

.أفضل جودة وفعالية

حقيبة المعطرة



اكتشف بقية الروائح التي أنشأناها لك

SF

فواكه حمراء
SOR

السحليه

SI

طفولة
SB

بوتيك

SJ

الياسمين

SB

نسيم طازج

SR

مالبس نظيفة

SL

الخزامي

SD

SV

البنفسج

SA

SFV
زھرة الفانیال

SO
االكسجین

SM

التفاح األخضر
SRA 

الجذر المالئكي

حقيبة المعطرة

 توفير منزلك مع رائحة ممتعه ودائمة ، ووضع
Cien Fragancias كيس في اي غرفه من منزلك ، في خزانه ، في درج أو تحت مقعد 

...سيارتك. شكل صغير لعبير رائع
 ترك رائحة لطيفه في مالبسك ، Cien Fragancias سوف أكياس المعطرة من العبير
 والمالبس المنزلية ، واالحذيه... حتى في سيارتك كيس واحد لكل درج أو خزانه سيكون

.كافيا للعطور كل الفضاء
غراما 14

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع
سيدة الليل

مرجع مرجع مرجع
زھرة القطن

مرجع مرجع مرجع

مرجع مرجع مرجع



 توفير منزلك مع رائحة
 ممتعه ودائمة من خالل
 وضع رقائق الصابون
 Cien المعطر
Fragancias في اي 
 غرفه في منزلك ، في
 خزانه ، في درج أو تحت
 مقعد السيارة الخاصة
 بك. شكل صغير لعبير
.رائع

Cien Fragancias الروائح المتوفرة في

موازين الصابون

EL مرجع
الخزامي

EM مرجع
صابون مارسيل



صابون غليسيرين

 JG13 مرجع
ارتفع الصابون

JG15 مرجع
روزا من بلغاريا

JG14 مرجع
ارتفع الصابون

 هناك العديد من الصابون الذي يمكننا شراؤه لرعاية وتنظيف بشرتنا ، و يبرز البديل األول الصابون المصنوع من الجلسرين ، ألنه يتكيف تمامًا مع
 التركيب الطبيعي للبشرة ، ويزيل الشوائب دون التسبب في أي ضرر أو تهيج وباإلضافة إلى ذلك ، فإنه يحبس الرطوبة في الهواء للحفاظ على

.رطوبة جيدة للغاية

 إنه مركب مثالي لعالج البشرة الجافة ، فهو يحمي البشرة ويلطفها: صابون الجليسرين منتج ممتاز لعالج التهاب الجلد أو األكزيما. االستخدام
 اليومي لصابون الجليسرين يخلق حاجز حماية طبيعي قوي على الجلد يحفظه بعيدًا عن الجميع تلك الكائنات الحية الدقيقة التي قد تضر بصحتك

.محايد ، مثالية لجميع أنواع البشرة. في الواقع ، لقد تم تسليط  الضوء على انه يمكن ان يكون PH .الجيدة

.  ممتاز حتى للعناية ببشرة االطفال

. يحسن مظهر البشرة الدهنية: إنه أحد أفضل المنتجات الموجودة لتنظيف البشرة تمامًا  من حب الشباب الدي يعاني منه الكثير من االشخاص

العمل المضاد للشيخوخة: للحفاظ على بشرة

  ،.شابة حيت ان صابون الجليسرين مرطب ومغدي وواقي من اشعة الشمس.وكذالك مضاد الجراثيم

 عوامل أساسية للحفاظ على مرونة الجلد. قدرتها على االحتفاظ بالمياه في الجلد تبطئ بشكل كبير من عملية الشيخوخة ، ومنع خطوط التعبير 
 والتجاعيد وعالمات

..الشيخوخة لتصبح حقيقية وتظهر على الوجه

Cien Fragancias صابون الجلسرين متوفر في

غرام 40

غرام 35غرام 30



 يمكن أن يصبح صابون الجليسرين أحد أفضل حلفائك الطبيعيين لتبدو أصغر سنا و
. مشرقا

صابون غليسيرين

JG1 مرجع
كوستا مار

JG10 مرجع
BASIL

JG7 مرجع
الحلو من الحليب

JG8 مرجع
الشوكوالتة مع الحليب

JG4 مرجع
EXOTIC

JG3  مرجع
الياسمين

JG9 مرجع
إيطاليا

JG6 مرجع
الخوخ والزبادي

JG2 مرجع
LILA

JG1 مرجع
تدليك استوائي

JG5 مرجع
الوردي

JG12 مرجع
كمثرى

غرام  Cien Fragancias80 الروائح المتوفرة في



صابون الورود

 تُظهر الصابون المعطرة جودة وتأخذ في االعتبار حتى أصغر التفاصيل. عليك فقط غمس الورود في الماء
.واالنتظار حتى ينهار قليالً شيئًا فشيئًا. يمكن أيضًا استخدامه كقضيب من الصابون أو رغوة  أو لتزيين هداياك

 حول حمامك إلى طريق من الورود مع ورود الصابون التي تذوب في الماء
!برائحة لطيفة



ER1 مرجع

ER17 مرجع

ER2 مرجع ER4 مرجع ER3 مرجع ER5 مرجع

ER14 مرجع

ER18 مرجع

ER8 مرجع

ER6 مرجع

ER7 مرجع

ER19 مرجع

ER11 مرجع

ER15 مرجع

ER9 مرجع

ER13 مرجع

ER10 مرجع

ER16 مرجعER12 مرجع

!صابون مثالي إلعطاء كهدية

Cien Fragancias متوفر في

ابون الورودص



 مستحضرات
التجميل

و
الحمام



 قمنا بتطوير مجموعة مختارة من مستحضرات Cien Fragancias في
.التجميل ، والمصممة خصيصا لرعاية وتدليل الجسم بشكل طبيعي

 كان هدفنا دائمًا هو إنشاء أفضل المنتجات واالبتكار لتلبية احتياجات عمالئنا.
 تعد الجودة والتصميم والبحث والتطوير لمشاريعنا من أولويات عملنا اليومي.

.يتيح فريق من المحترفين نقل هذه القيم إلى جميع عمالئنا

 يتم دمج عالجاتنا األكثر ابتكارًا المصممة خصيصًا للعناية بالبشرة ، مع العالج
 العطري لموازنة الجسم وترطيب العضالت وتنعيم البشرة أثناء االستمتاع بجو
 خاص من الروائح واأللوان. جل االستحمام والصابون واألمالح وكريمات الوجه

.والمصل ... المنتجات الطبيعية التي تغمرك في عالم الرفاهية



 مقاربة جديدة Cien Fragancias  ، مع النية الراسخة لالبتكار في مفهوم الجمال.
 توحد فيها بين الجسم والعقل ، وخلق صيغ جديدة تستند إلى مزيج من المبادئ

.الفعالة والزيوت العطرية والروائح

 مجموعة من المنتجات المصممة للعناية الشخصية والنظافة ، مصنعة من مكونات
.طبيعية فعالة تضمن أقصى درجات الجودة

 وفقًا لالتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل ، يتم تصنيع منتجاتنا من المنتجات
الطبيعية ، بدون البارابين ، بدون مكونات من أصل حيواني

.. تتناسب 100% مع مختلف انواع البشرة وال تحتوي على اي مواد ضارة

العناية بالوجه



ARGAN كريم الوجه
 للوجه يقلل من التجاعيد Argan كريم 
 ويزيد من قوة البشرة وينشطها.  المبادئ
 الفعالة التي يتكون منها: أركان ، مارين
 كوالجين ، خاليا أرغان الجذعية وفيتامين
 إي. أرغان يرطب البشرة وهو مضاد
 لألكسدة ؛ الكوالجين النباتي البحري يجدد
 البشرة ويحميها ؛ تعمل الخاليا الجذعية
Argan على إطالة عمر خاليا البشرة 
 ويحسن فيتامين (هـ) من مضادات
 األكسدة والحماية من االشعة
..  والشمس

كريمات الوجه

كريم الوجه من كاريت
 CIEN كريم الوجه الشيا 

FRAGANCIAS لديه قويه ترطيب 
 وتغذيه العمل. انه يحسن من مرونة الجلد

 F بسبب محتواه العالي من فيتامين
 ويهدئ البشرة المتهيجة. وهي تجمع

 خصائص المكونات النشطة التي تؤلفها:
 زبده الشيا ، والكوالجين النباتي البحري ،

 وااللوه فيرا. زبده الشيا ، E وفيتامين
 يرطب ومضاد للتهيج. الكوالجين مصنع
 E البحرية يجدد ويحمي الجلد. فيتامين

 يحسن العمل المضادة لالكسده. االلوه
.فيرا يغذي ونغمات الجلد ، مطهر طبيعي

كريم الوجه من كاليندوال
 يشار إلى كريم الوجه مارجولد خصيصًا للبشرة
 الحساسة نظرًا لخصائصه الممتازة المضادة
 لاللتهابات والمطهرة والمضادة للتهيج. خصائص
 زيت آذريون تجعله حليفا كبيرا في مستحضرات
 التجميل الطبيعية. آذريون يمتلك عمل عالجي
 قوي ، وبالتالي يطلق عليه زهرة القطيفة. كما
 أنه فعال في تخفيف حروق الشمس ، كعالج
 للشفاء وتسكين البشرة. ينعم البشرة الجافة ،
 ويزيل خطوط الجفاف. إنه واحد من المكونات
 النشطة القليلة القادرة على توفير  العديد من
. الخصائص المفيدة للبشرة

CFA مرجع

CFK مرجع

CFC مرجع



مصل الوجه أركان مع حمض الهيالورونيك
 للوجه يقلل من ARGÁN CIEN FRAGANCIAS مصل
 التجاعيد ويزيد من صالبة وينشط البشرة. إنه يجمع
 خصائص المبادئ الفعالة التي يتكون منها: زيت أركان
 النقي 100 ٪ ، حمض الهيالورونيك واألالنتوين. أركان
 يرطب الجلد وهو مضاد لألكسدة. حمض الهيالورونيك
 يقلل من التجاعيد ويزيد من مرونة الجلد. أالنتوين ينعم
.البشرة ويعزز الشفاء

جيل العين كونتور
 يقلل من عمق CIEN FRAGANCIAS Eye Contour Gel إن جل

 التجاعيد حول العين ويجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وتناسقًا. إنه يجمع
 خصائص المبادئ الفعالة التي يتكون منها: األلوة فيرا وماكاداميا أويل.
 الصبار يغذي البشرة. تجديد الخاليا  والتنغيم. يساعد على منع التجاعيد
 والحقائب المبكرة ويؤخر ظهور التجاعيد الخاصة بالعمر ؛ يخترق زيت

 المكاديميا البشرة بسهولة ، ويمنحها لمعانًا ونعومة وملمسًا ناعمًا.  ، يغذي
.ونبرة لبشرة باهتة turgor ، ويحمي ويعود مرونة

كريمات الوجه

SER مرجع

GCO مرجع



مصل الوجه مع حمض الهيالورونيك المضاد
CIEN FRAGANCIAS سيروم    للوجه للرجال يقلل من 
التجاعيد ويزيد من صالبة وينعش البشرة بفضل خصائص  
المكونات النشطة التي يحتوي عليها. مصنوع من حمض  
الهيالورونيك ، الجينسنغ ، زبدة الشيا ، فيتامين هـ ،
.كارنوزين و أالنتوين
 حمض الهيالورونيك يقلل من التجاعيد ويزيد من مرونة  الجلد. 
الجينسنغ يبطئ شيخوخة الجلد ويحفز تجديد
 الخاليا. زبدة الشيا ومضادة للتهيج. فيتامين )ه(

 وكارنوزين تحسين العمل المضادة لألكسدة. أالنتوين .ينعم البشرة 
ويعزز الشفاء

SERH مرجع

CFH مرجع

له

كريم مضاد للوجه
 وضعت مع: أركان ، Cien Fragancias. كريم الوجه للرجال
األلوة فيرا وفيتامينE ، مارين الكوالجين ، الجينسنغ
 أرغان يرطب الجلد وهو مضاد لألكسدة. كوالجين الخضروات
 البحرية يجدد البشرة ويحميها. الجينسنغ يحسن مرونة الجلد.
 الصبار يغذي  البشرة. فيتامين (ه) يحسن عمل مضادات
.األكسدة و. يقلل التجاعيد ، ويزيد من صالبة وينشط البشرة



BSLF  مرجع
التوت

BSLS  مرجع
سانديا

BSLT  مرجع
توتي فروتي

بلسم بلبي

 مع عامل الحماية من أشعة الشمس Balsams CIEN FRAGANCIAS أحمر الشفاه
SPF10  (عامل حماية من الشمس  )

 يرطب ، ويحمي من العوامل الخارجية ، يجدد ويوفر مرونة للبشرة. يجمعون خواص 
 المبادئ الفعالة التي تشكلهم: زيت األفوكادو وزبدة الشيا وفيتامين هـ. يجدد زيت األفوكادو
ويتجدد في العمق  ؛ زبدة الشيا تحمي وترطب و مرونة الجلد

. فيتامين (ه) يعمل كمضاد لالكسدة

:CIEN FRAGANCIAS العبير المتاحة في



CHAV مرجع

CHCA مرجع

CHAJ مرجع

شامبو من
كوكو و أفينا

 مجدد الشعر التالف فتح السداده
.االنقسام

 من Cien Fragrancias يتكون عطر
 شامبو جوز الهند ودقيق الشوفان من

 دون البارابين ، دون السيليكونات ،
 وبدون كلوريد الصوديوم ، مع الكيراتين

.مناسب لجميع أنواع الشعر .E وفيتامين

شامبو االرغان وزيت 
الجوجوبا

 شامبو الترطيب والترطيب 
 ومضادات األكسدة يتكون من مائة
 عطور من أرغان وجوجوبا بدون
 البارابين ، دون السيلكون ، وبدون
 كلوريد الصوديوم ، مع الكيراتين
.وفيتامين هـ

شامبو
  شامبو مع األلو فيرا 

 Cien يتكون شامبو التنغيم
Fragancias ، من الصبار 
  ، بدون البارابين ، السيليكونات
PEGs وبدرجات الحموضة 
 المحايدة. مناسبة لجميع أنواع
الشعر

العناية بالشعر



COCO و AVENA MASK
قناع إلصالح الشعر

.Cien Fragancias قناع الشعر
 غني بالكيراتين وفيتامين  ، مما يساعد على التجديد واإلصالح. فهو 
 يحمي الشعر من االعتداءات الخارجية ، ويكيفها ، ويزيد مرونته من

 خالل الحد من خطر التلف. يجلب النعومة واللمعان على الشعر ،
 ويسهل التمشيط ويقلل من الكهرباء الساكنة. بفضل محتواه في

.فيتامين (هـ) ، يعمل كمضاد لألكسدة

قناع أرجين وجوجوب
قناع الشعر للترطي
 على مكافحة Cien Fragancias يعمل قناع الشعر
 الشيخوخة ويغذي ويرطب الشعر ويمنع تراكم الدهون
 الشعرية ، وذلك بفضل خصائص تكييف الجوجوبا وفيتامين
E من زيت األركان. فهو يسهل عمليات تجديد الخاليا ويزيد 
 من مرونة الشعر ونعومة وثباته. كما أنه يحتوي على
.الذي يعمل كمضاد لألكسدة ، E فيتامين

كريم الشعر  MCAJ مرجع

MCCA مرجع

 لعناية بالشعر
(قناع) 



رعاية األيدي واألقدام

كريمات اليد

 كريمات اليدين واالرجل
Cien Fragancias  كريم اليدين واالرجل.
 مع زيت االركان الغني بقيتامين (ا) و(ه)  ، يحتوي على ،
 اليوريا. قوة كبيرة مضادة لألكسدة. يرطب ويجدد
البشرة امتصاص سريع

  كريم اليد باالولو فيرا
 كريم لليدين واألظافر من األلوة فيرا طبيعي ٪100 ،
 غني بزيت األفوكادو وزيت األركان واليوريا ، المصنوع
 خصيصًا لجميع أنواع البشرة. الحماية والنعومة
 والترطيب والتغذية والعديد من التأثيرات األخرى هي ما
 يوفره كريم اليد هذا في كل تطبيق ، وذلك بفضل عمل
 األلوة مع األفوكادو واألركان ، فضالً عن قوة الترطيب
 العالية لألفوكادو واأللويرا وغيرها المكونات النباتية
 الطبيعية. امتصاص سريع ، يحترم درجة الحموضة في
 الجلد ألنه ال يحتوي على أي مواد حافظة أو مسببات
.للحساسية. 150 ملليلتر

 كريم لليدين مع موسك زيت الورد
 كريم اليد واألظافر من ثمر الورد يحمي ويخفف

 ويجدد ترطيب اليدين واألظافر والبشرة. مصنوع من
 مكونات طبيعية: زيت ثمر الورد ، الصبار ، زيت

 البندق ، زبدة الشيا واليوريا ، امتصاص سريع ، منتج
 طبيعي. بدون البارابين بدون مسببات الحساسية.150

.ملليلتر

كريمات اليدين واألظافر
 مع ، Cien Fragancias كريم اليدين واألظافر الشيا

 زبدة الشيا ، األلوة فيرا وأالنتوين. يجدد البشرة
 ويرطبها ويغذيها. يحسن مرونة الجلد بسبب محتواه

.F العالي من فيتامين



صابون اليد

لليدين ينظف يديك ويترك المزيد من الترطيب و Cien Fragancias صابون
 ليونة. يخترق ويزيل الشوائب بسرعة وينتج رغوة وفيرة ويسهل شطفه ويترك رائحة ناعمة على الجلد. إنه ذو

.ألوان جذابة ورائحة لطيفة مع لمسات طبيعية

صابون اليد لألطفال

 للرضع ، فإن غسل يديك سيكون أكثر متعة. إن الحفاظ على أيديهم نظيفة Cien Fragancias مع صابون اليد
.اآلن سيكون أسهل ، ألنهم يتمتعون بصحة جيدة ، لكنهم يستمتعون بالفقاعات

:Cien Fragancias العبير المتاحة في

 JMMN مرجع 
MANDARIN

JMR  مرجع
روساس

JMC مرجع
كرز

JMT  مرجع
الشاي األخضر

JML مرجع
الخزامي

 JMAمرجع 
شجرة الشاي

JMMV مرجع 
التفاح األخضر 

JMK  مرجع
COLA

 JMGمرجع 
الفاصوليا هالم



 ترطيب كريم القدم

 ، Cien Fragancias كريم القدم المرطب
 مع األلوفيرا وزيت اللوز الحلو وزبدة الشيا
 واليوريا. مع مزيل العرق E وفيتامين
  النشط الذي يساعد على منع الرائحة.
 لألقدام الجافة والمناطق الخشنة
 والمتشققة. يحمي البشرة ويرطبها.
امتصاص سريع

كريم القدم يمنع الصالبة

 يمنع Cien Fragancias كريم للقدمين
 الصالبة ، مع األلوفيرا وزيت اللوز الحلو
 واليوريا. يقلل من E وزبدة الشيا وفيتامين
 خشونة الكعب وباطن القدمين. يحمي
.البشرة ويرطبها

جل لألقدام واألرجل المتعبة

 جل منعش للقدمين والساقين المتعبين
Cien Fragancias ، مع تأثير بارد. مع 
Aloe Vera و GingkoBiloba و 
Centella Asiatica و Hammamelis و 
Horse Chestnut و Salvia و Urea. 
 يحمي البشرة ويرطبها. مضاد لاللتهابات ،
 مبيد للفطريات ، ينشط الدورة الدموية ،
 يهدئ وينعش الساقين والقدمين. امتصاص
سريع

CRPA مرجع

CRPR مرجع

CRPH  مرجع

 العناية بالقدمين



 جل الحمام
Cien Fragancias ،  فلسفة جديدة للعناية المتكاملة بالبشرة والجسم ، وخلق صيغ جديدة تجمع بين 
 خصائص مزيج من المكونات النشطة المختلفة والزيوت األساسية والروائح. خطوط منتجاتنا تضمن أعلى
 مستويات الجودة.  جميع المنتجات في البوابة األوروبية ، واالمتثال للتشريعات الوطنية واألوروبية. يعمل جل
 على ترطيب البشرة وترطيبها ، مما يوفر نكهة رائعة وشعورًا بالراحة ، Cien Fragancias Bath االستحمام
.نظرًا لتكوينه ، فإنه يهتم بالبشرة ويرطبها ليصبح منتجًا أساسيًا إلنهاء يوم متعب

 :Cien Fragancias العبير المتاحة في

مرجع
GBF

مرجع
GBC

مرجع
GBAV

مرجع
GBA

مرجع
GBR

مرجع
GBT

مرجع
GBM

مرجع
GBV

مرجع
GBCO

مرجع
GBL

GBF مرجع

مرجع
GBMG



The Body Milk Cien Fragancias ، مع المكونات النشطة الطبيعية ، خصيصًا للعناية والحماية لجميع أنواع 
 البشرة. خالي من البارابين ، يلين البشرة ويرطبها. له لمسة غير دهنية ، مع امتصاص سريع ويحترم درجة الحموضة
 الطبيعية للبشرة ، مما يساعد على الحفاظ على مستوى الترطيب الطبيعي. طريقة االستخدام: انشر المنتج على سطح
.الجلد. يمكن استخدامه أيضًا بعد الحالقة أو التعرض الطويل ألشعة الشمس

:Cien Fragancias العبير المتاحة في

:Cien Fragancias العبير المتاحة في

زيوت الجسم

 أفضل المنتجات. لديهم خصائص المطريات التي توفر ليونة ونعومة ، في حين .Cien Fragancias  زيوت الجسم 
 ترطيب وتكييف البشرة. مزيج من المكونات النشطة لكل زيت يوفر فوائد وخصائص كل منها ، رعاية وتنظيف البشرة.
.زيت االمتصاص السريع واللمس غير دهني

ACF مرجع ACC مرجع ACAV مرجع

ACA  مرجع

ACR  مرجع

ACBV مرجعACT  مرجع

حليب الترطيب

LCF مرجع LCC مرجع LCAV مرجع

LCA مرجع

LCR مرجع

LCV  مرجعLCT مرجع LCCO مرجع

ACCO  مرجع

ACL  مرجع

LCL مرجع

ACMG مرجع

LBMG  مرجع



 لقد كان المانجو دائًما مصدرًا طبيعيًا
 للفيتامينات والكربوهيدرات. الخصائص

 المضادة لألكسدة في هذه الفاكهة
 تساعد في التئام الجروح وتجديد الجلد.

 يوصى باستخدامه لعالج الطفح الجلدي و
 المضاد للتجاعيد ، ألنه يعزز مرونة بشرتنا.
 تحتوي زبدة المانجو على قدرة عالية من
 الترطيب ، مما يساعدنا على منع الجفاف

ً  المفرط لبعض الجلود. يعطر جسمنا قليال
.ويترك لمسة ناعمة ومنعشة من المانجو

كوكو شيبرد
 جوز الهند غني بحمض اللوريك الذي يساعد على محاربة
 البكتيريا. تحتوي زبدة جوز الهند أيضًا على كميات عالية من
 مضادات األكسدة التي ال تساعد البشرة على التجاعيد فحسب ،
 بل تحمي البشرة أيضًا من األضرار البيئية. يخفف من التهيج ،
 ويساعد على القضاء على التجاعيد ويساعد البشرة على
.الشعور بصحة أكبر

MCM مرجع

MCC  مرجع

 جسم الراعي

هيئة الجسم

 المعروفة أيضًا باسم زبدة الجسم هي منتج تجميلي لجسمنا يختلف قليالً عن كريمات الجسم. االختالفات الرئيسية
 بينهما هي قوامها ، ألنه في حين أن الكريمات أخف وزنا وأكثر نعومة ، فإن التقصير له جسم أكبر. الزبدة عبارة
 عن منتجات طبيعية توفر لبشرتنا ترطيبًا إضافيًا مما يمنحه نعومة وتغذية مكثفة ، دون أن يترك مظهرًا دهنيًا. يتكون
 الخط الجديد من ثالثة اختصارات بمكونات نشطة مختلفة: كاريتي وكوكو ومانجو. باإلضافة إلى المزايا المميزة لكل
.مكون من المكونات النشطة المختلفة ، يوفر كل زبدة عطرًا لطيفًا للغاية

 مانجو



أمالح االستحمام
The Bath Salts Cien Fragancias ، 
 هي أمالح بحرية ذات خصائص مفيدة
 للجسم غنية بالروائح الطازجة  اللطيفة.
 وبذلك يصبحون عنصرًا أساسيًا لراحة
 الجسم والعقل واسترخاءهما ؛ تقليل
.التعب وتنعيم البشرة

 :Cien Fragancias العبير المتاحة في

 يتم استخراج شيا من جوز شجرة أفريقي .، مما يساعد على إنتاج الكوالجين لمنع  و  التجاعيد والشيخوخة في
 الجلد. زبدة الشيا مرطبة ، ويمكن استخدامها للبشرة الجافة للغاية وحتى للمشاكل في فروة الرأس. فائدة أخرى من

 زبدة الشيا هي مساعدتها في الحماية من أشعة الشمس ، على الرغم من أنه من المستحسن تطبيق واقية قبل
 تعريض نفسك ألشعة الشمس. يمنع ظهور التجاعيد ويخفف من حروق الشمس وله خصائص مضادة لاللتهابات

 ومضادة لألكسدة تساعد أيضًا على مشاكل جلدية مختلفة مثل الصدفية واألكزيما. تعمل زبدة الشيا عن طريق طالء
 الجلد بفيلم غير مرئي يمنع الجفاف ويحميه من االعتداءات الخارجية ، مثل الشمس أو الرياح أو التغيرات المفاجئة

في درجة الحرارة. قوة ترطيب مكثفة
.   (وخصائصه المغدية ومحتواه العالي من فيتامين (ف

MCK  مرجع

كاريت بودي شيبرد

هيئة الجسم

SBA  مرجع

SBV  مرجع

SBCO  مرجع

SBC  مرجع

SBL مرجع

SBF  مرجع

SBM مرجع



 رذاذ الجسم المعطر اللطيف الذي يرطب وينعش جسمك ، مع تركيز عالٍ من الجوهر
 والتعبئة في شكل رذاذ لسهولة االستخدام. أنها تحتوي على أالنتوين ، الذي يخفف

 .الجلد ويعزز الشفاء

ضباب الجسم

:Cien Fragancias العبير المتاحة في

BMM مرجع
البطيخ

BMP مرجع
الجريب فروت

BMV  مرجع
فانیال

BMC  مرجع
جوزة الهند

BMS  مرجع
ربيع

BMT  مرجع
TROPICAL

BMSS  مرجع
SUNSHINE

BMST  مرجع
SUNSET

BME  مرجع
EXÓTIC

 BMO مرجع
نسيم المحيط

BMR مرجع
RAINBOW

BMCD  مرجع
CANDY

BMCH  مرجع
CHIC

BMCR مرجع
منطقة البحر الكاریبي



خط فواكه حمراء
 كلما تحدثنا عن مضادات األكسدة ، نتذكر فيتامين (ج) وفيتامين (هـ) والمزيد من الزبالين الجذريين. تحتوي الثمار
.الحمراء على حمولة زائدة من مضادات األكسدة ، مما يزيد من مستويات الحماية ضد األكسدة
تنظيم نشاط فقدان المياه عبر الجلد

 الكربوهيدرات هي المكونات النشطة المستخدمة على نطاق واسع في مجال مستحضرات التجميل. هذه المكونات
 النشطة قادرة على امتصاص الماء وبالتالي المساهمة في الحفاظ على المياه في الجلد ، ومنع فقدان الماء بشكل
 كبير وإبطاء الجفاف. باإلضافة إلى ذلك ، تشكل بعض هذه المركبات طبقة واقية على الجلد ، تمنع وتؤخر فقدان
.الماء

نشاط مضادات األكسدة

.C إنها مضادات األكسدة بفضل محتواها العالي في فيتامين
 مع الترطيب ، وهي مناسبة بشكل خاص للبشرة الحساسة. يحتوي هذا الفيتامين على خصائص واقية قادرة على 
 وتحييد مضادات األكسدة بشكل عام الجذور الحرة التي ، UVB تحييد الجذور الناتجة عن األشعة فوق البنفسجية
.تنتجها الخاليا وبالتالي حمايتها

النشاط على الدورة الدموية

 مستخلص الثمار الحمراء مفيد عند صياغة مستحضرات التجميل مع نشاط محفز للدورة العامة بسبب التأثير المفيد
 على نظام األوعية الدموية الشعرية والوعائية بسبب األنثوسيانوسيدات ، وكذلك الفالفونويدات األخرى التي لها تأثير
.فيتامين ، هشاشة الشعيرات الدموية وزيادة مقاومتها

خط فواكه حمراء

GBF  مرجع

LCF مرجع

SBF مرجع

ACF مرجع



جيد للجسم ، ولكن عندما يتم تطبيقها على الجلد - سواء كان ذلك  ال يقتصر األمر على تناول الشوكوالته بشكل 
كمية    الوجه أو الجسم - فإننا نرى كيف تصبح على الفور أكثر ليونة وصحة. تحتوي الشوكوالتة الداكنة أو المريرة على 
التالية للجلد: ترطيب وتنعيم البشرة ، وتحتوي على مضادات األكسدة   توفر الفوائد  كبيرة من مضادات األكسدة ، كما 
، يقلل من  التي تقاوم الجذور الحرة ، والتي تسبب الشيخوخة ، وتنعيم التجاعيد ، وتسكين البشرة. غضب 
االلتهابات .ويحسن الدورة الدموية

خط الشوكوالتة

ACC  مرجع

LCC  مرجع

GBC  مرجع

SBC مرجع



خط األرجان

يعتمد خط Argan Cien Fragancias على القوة المضادة لألكسدة في زيت Argan. يتكون زيت األركان 
من 80 ٪ من األحماض الدهنية األساسية. لديك كميات كبيرة من فيتامين ) (حوالي 700 مجم / كجم) ، أي ما 
يقرب من ثالثة أضعاف .ه. بفضل محتواه العالي من فيتامين. فإنه يعيد تنشيط البشرة بشكل طبيعي ، 
. ويرطبها ويعمل ضد الجفاف والشيخوخة

األحماض الدهنية األساسية هي العناصر الغذائية الحيوية التي تشارك في العمليات الفسيولوجية والكيميائية 
الحيوية المتعلقة بتجديد األنسجة ، وتطوير دور مهم لتخفيف الندوب والتجاعيد ، وتوفير نعومة الجلد .

GBA  مرجع

ACA مرجع

LCA  مرجع

CMA مرجع

SER مرجع

CFA  مرجع



ألو فيرا الين

 األلوة فيرا  من مستحضرات التجميل من طاقة التجديد والشفاء والتنغيم للخاليا Cien Fragancias مستوحاة
 وبمستوى عالٍ من اختراق الجلد لـ األلوة فيرا
 مكوناته الرئيسية هي السكريات التي .Barbadensis يتم الحصول على هالم الصبار من عجينة أوراق الصبار .
 تستخدم لمجموعة واسعة من األغراض الطبية. من بين خصائصه الرئيسية ، يمكننا تسليط الضوء على ما يلي: إعادة
 طالء ، ترطيب ومضاد لاللتهابات. يمتلك األلوة فيرا قدرة الترطيب والتطهير ، ويمتص ويحتفظ بالمياه في البشرة ،
 ويرطبها لفترة أطول. واحدة من مزاياها الرئيسية هي أنها تخترق طبقات الجلد الثالثة: البشرة واألدمة وتحت الجلد
 وتطرد البكتيريا والدهون التي تسد المسام. في الوقت نفسه ، يحفز تصنيع خاليا جديدة ، كونه مُجددًا خلويًا مهمًا
 ويقلل من ظهور التجاعيد الخاصة بالعمر. انها واحدة من المكونات األكثر اكتماال لمستحضرات التجميل الحالية. يستخدم
.بانتظام ، فهو يساعد على منع التجاعيد المبكرة ويؤخر ظهور التجاعيد الخاصة بالعمر

GBAV مرجع

ACA مرجع

CAV مرجع

CRMA  مرجع

SBA مرجع

GCO  مرجع



 الفوائد التي تعطي ھذه الزھرة للجلد مدھشھ حقا وأثارت اھتماما في مستحضرات التجمیل الحالیة. المحتوي
الغذائي العالي لزیت ثمر الورد .  لبشرتنا خصائصھ التصحیحیة وتجدید الخالیا ، جعلھ أفضل حلیف
 Cien Fragancias ،خط مستحضرات التجمیل الطبیعیة ثمر الورد یستند علي القوه المضادة للشیخوخة التي لدیھا 
مبادئھا النشطة. زیت ثمر الورد یحتوي علي مستویات عالیھ من األحماض الدھنیة االساسیھ ٪) مسؤول عن تجدید 
غیر المشبعة ، اللینولیك و لینولینیك 77(

نشط لزیادة متانة ومرونة البشرة ، والحفاظ علیھا.   البشرة. و ھو 

مجموعة ثمر الورد

ACR مرجع GBR مرجعCRMR  مرجع 

LCR مرجع



 زیت شاي الشجرة ھو واحد من الزیوت االكثر تنوعا التي لھا فوائد على الصحة وتعطي اطباعا رفاھیة الشخصیة
وھو معروف ایضا باسم
.النفط(

 للجراثیم كما انھ مطھر للفطریات وتمت االشارة Cien Fragancias شاي الشجرة من .یستند على قوتھ المضادة
 الیھ كمعالج فعال لحب الشباب ودوالي الساقیین واالربیھ او الفطریات الجلدیة .القمل والھربس باالضافة اال انھ
 حامي للبشرة والشفاه من الجفاف .لھذا یجب ان یكون دائما معك وحجمھ مناسب الن تاخذه معك اینما كنت یمكنك
وضعھ
 . مثال السفر حالة في بالسیارة

شاي الشجرة .الخط

LCT مرجع

ABT مرجع 

GBT مرجع



مجموعة ثمر الورد

 فھو یساعد على محاربة البكتیریا التي تسبب حب الشباب الشھیر بفضل خصائصھ المضادة لاللتھابات والمطھرة من
كل البكتیریا باالضافة الى انھ
. مضاد للتجاعید كما تمت االشارة الیھ كشافي للجروح والحروق الخفیفة
:كما لھا استعماالت عدیدة ك
تھدئة الحكة. التجمیل
تقلیل االكزیما و تخفیف االلم
 عالج العدید من االضطرابات الجلدیة مثل حب الشباب والصدفیة واالكزیما والتجاعید .كما یساعد على تشكل انسجة الندبة
والتي تكون ضروریة لشفاء الجروح والحروق .كما یحافظ على صحة الشعر
یمكن ان یساعد زیت الفندر على حمایتك من البعوض .یستخدم بالفعل كمبید لطرد البعوض

:Cien Fragancias في متوفر

  Cien Fraganciasالخزامى 
مجموعة
 توفر مجموعة الفندر الجدیدة  
من:زیت الفندر للجلد بجمیع 
خصائص الترطیب
. مما یجعلھ اكثر سالسة

ACL  مرجع

GBL  مرجع
LCL  مرجع SBL مرجع 



مجموعة ثمر الورد

: Cien Fragancias في متوفر

MCM  مرجع

LCMG مرجع

ACMG  مرجع

GBMG مرجع

SBM مرجع

 توفر مجموعة المانجو الجدیدة للجلد جمیع خصائص تلین وترطیب Cien Fragancias   مانجو الین مجموعة  
الجلد .وتتكون باالضافة الى المانجو من زیت جوز الھند والباربین والجذور الحرة .التي تساعد على محاربة الرؤوس  
السوداء والبقع السوداء المزعجة التي تظھر على جلد الوجھ .ونظرا الرتفاع نسبة مضادات االكسدة في مجموعة 
المانجو فھي مثالیة لمكافحة عالمات
الشیخوخة المبكرة الناتجة عن عمل الجذور الحرة.
 تعتبر قشرة المانجو مكو ًنا مثال ًیا للتخلص من البقع المزعجة التي تؤثر على البشرة بسبب أشعة الشمس. خصائصھا 
مثالیة لتنعیم وحمایة الشعر من مشاكل مثل الجفاف أو لمنع الشیخوخة المبكرة ل



خط جوز الهند

MCCA مرجع

MCC مرجع

LCCO مرجع

ACCO  مرجع

GBCO  مرجع

SBCO مرجع

Cien Fragancias الین كوكو مجموعة .
توفر مجموعة جوز الھند الجدیدة للجلد جمیع خصائص التلیین 
والترطیب للجلد
.والمتكون اساسا من زیت جوز الھند والباربین والحرة .
یعتبر زیت جوز الھند البكر حلی ًفا مثال ًیا للبشرة والشعر ، حیث 
أن محتواه العالي من الدھنیة یجعلھ مرط ًبا رائعا یحترم 
الحاجز الھیدرولیبیدیكي ، وھو مناسب .لجمیع أنواع البشرة ، 
ولكنھ یعد مكافأة غذائیة األكثر جفافا األحماض
المكونات األساسیة لمستحضرات التجمیل الطبیعیة ، یساعدنا 
زیت جوز الھند في
.الحفاظ على صحة بشرتنا

جوز الھند غني بحمض اللوریك الذي یساعد على محاربة 
البكتیریا ، ویخفف من التھیج ، ویساعد في القضاء على 
التجاعید حیث تبدو البشرة أكثر صحة وأصغر
.سنا

: Cien Fragancias في متوفر



مجموعة ثمر الورد
GBV  مرجع

LCV مرجع

SBV  مرجع

 یتم استخدام زیت الیوسفي االساسي
 بشكل شائع في الجمال
 الطبیعي .والذي یتم استخراجھ من
 لحاء الماندرین .حیث یوفر فوائد مھدئة
 للبشرة المتھیجة .والقدرة على تلوین
 البشرة .كما انھ مفید السترخاء الجسم
 عن طریق التدلیك .مما یساعد على
 التخفیف من التوتر العصبي في
 العضالت والمفاصل .اضافة الى رائحتھ
الناعمة والمریحة .لذالك یوصى
  استخدامھ عند االستمتاع بحمامات.
 االسترخاء المفیدة .خاصة بعد یوم
مرھق بالتأكید

خط الماندرين

GBM مرجع

Cien Fragancias الفانیلیا مجموعة .
 الفانیلیا لھا خصائص مھمة في مجال
 مستحضرات التجمیل فھي مضادة
 لاللتھابات والسرطان .باالضافة الى
 العناصر الغذائیة المھمة التي تتكون
 منھا مثل فیتامین )ب( وكذالك كمیات
 صغیرة من المعادن مثل الكالسیوم
والحدید والزنك والبوتاسیوم
 والمغنیسیوم والمنغنیز .یحتوي
 مستخلص الفانیال ایضا على مادة
 البولیفینول مثل الفانیلین ومضادات اخرى
 لالكسدة مما یجعلھا حامیة قویة وفعالة
 للجلد كما تساعد على تھدئة البشرة
 المتھیجة .ویشار الیھا كعالج فعال
 الضطرابات الجلد وكذالك البثور وحب
 الشباب ودالك بفضل خصائصھ المضادة
للبكتیریا .كما تساعد في
 محاربة عالمات الشیخوخة .وھي مفیدة
 للحروق والجروح .باالضافة الى انھا
تستخدم
. كمرطب للجلد والشعر



 یمتلك االذریون وظیفة عالجیة قویة .یعرف ایضا باسم زھرة القطیفة . یشار الیھ بشكل خاص للبشرة الحساسة
نظرا لعملھ الفعال كمضاد لاللتھابات ومسكن
.وكذالك عملھ كمبید للجراثیم
 االذریون فعال ایضا لتخفیف حروق الشمس. ستخدم كواقي لشفاء .حمایة وتھدئة . البشرة. ینعم البشرة الجافة
ویزیل ویمنع خطوط الجفاف

آذريون

مجموعة الشیا

 یتم استخراج الشیا من جوز شجرة أفریقیة ویحتوي على كمیات عالیة من فیتامین )ا ).(ه).(ف( مما یساعد على انتاج
 الكوالجین .الذي یعمل كمضاد لمنع ظھور التجاعید والشیخوخة على الجلد .زبدة الشیا تتمیز بكونھا مرطبة بامتیاز
ویمكن استخدامھا للبشرة الجافة للغایة و تساعد كذالك على حل مشاكل فروة
 الرأس.باالضافة الى ذالك تساعد زبدة الشیة على الحمایة من فروة الرأس كما انھا تساھم في الحمایة من اشعة
 الشمس .لكن یستحسن تطبیق واقیة فبل تعریض نفسك الشعة الشمس .زبدة الشیا یشار الیھا لمنع التجاعید وتخفف
 من حروق الشمس ولھا خصائص مضادة لاللتھابات ومضادة لالكسدة مما یجعلھا فعالة لعالج مشاكل جلدیة مختلفة
مثل الصدفیة واالكزیمة .اضافة الى ان لھا قوة ترطیب مكثفة ودائمة على الوجھ .ایضا
).یحسن من مرونة الجلد بسبب خصائصھ الغذائیة ومحتواه العالي من فیتامین )ف

CFC  مرجع

CRMK مرجع

CFK  مرجع

MCK . مرجع 



مستلزمات

 تعتبر اكسسواراتنا وعطورنا
 المورد المثالي لتكوني
 جاھزة في اي وقت
 ومكان .اضافة الى انھ
 یمكنك االختیار من بین
 مجموعة كبیرة ومتنوعة من
 الطرز وااللوان والمتوفرة
 عندنا مع االسلوب الذي
یناسبك في كل
 مناسبة .مع حجم مثالي
 یتیح لكي امكانیة االحتفاظ
.بھ في حقیبتك

من وعطور اكسسوارات .

PPM مرجع

PPC مرجع

PPP مرجع

B.BOLOL مرجع 
مللیلتر 3,53,5

AT مرجع
مللیلتر 15

PEP مرجع
مللیلتر 15

PBP مرجع
مللیلتر 13

AT مرجع
مللیلتر15

PB مرجع
مللیلتر 13

PC مرجع
مللیلتر13

PCV.PCV مرجع  

PCP مرجع

PCD مرجع

PCR مرجع

مللیلتر 1515

PCN مرجع

PCN مرجع

PCP.PCP مرجع 



نظارات شمسيه

!Cien Fragancias حماية عينيك مع النظارات الشمسية

. لدینا فقط تتوفر واحدة من الحلي االصلیة مع میزة اضفاء الطابع الشخصي على ھدیتك او سلتك

 النظارات الشمسیة ال تحمي
 سطح العین من الضوء
 المباشر فحسب .بل تعمل
 ایضا على تصفیة جزء من
 الضوء یمكن ان یتلف
 ھیاكل العین االخرى .على
 الرغم من أن المزید من
 الناس الضرر الذي یمكن أن
یحدثھ االشعاع الشمسي
 الزائد.إال انھ ال یزال ھناك.
 عدد قلیل من النظارات التي
 تشمل العیون بین المناطق
.المراد حمایتھا

من الدیكور عناصر .

LT مرجع

GSCF مرجع

RT مرجع

RHT مرجع



شركة المنتج

Cien Fragancias الھدیة علبة

Cien Fragancias أكياس الورق

شرائط الشم

العرض  مكتب

EXCF  مرجع

CCF  مرجع

PGCF  مرجعBCF  مرجع

TCF  مرجع 

Cien Fragancias مظالت



. عمالئھا للشراء
 من خالل اتجاھات الموضة(10).ھي
المراجع االكثر مبیعا التي یتضمنھا
.العرض.
 وحدة اختبار لكل مرجع  من (5)
.عطور من كل المراجع العشرة
 المراجع المتاحة للرجل والمرأة..
 تجدیدات غیر عادیة و عملیات اعادة
 البرمجة نقوم بھا كل اسبوعین
تجدونھا
.( Cien Fraganciasب.(
السعر في السوق/افضل نسبة جودة
.ربح عالي مع بیع كل عطر

 دفع الفواتیر الخاصة بك مع فوائد بیع.
. .العطور



 شارع الملكة فیوالنت رقم(4) 4
شارع الملكة فیوالنت رقم

فالنسیا – أسبانیا

www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS

االتصال

:المدير التجاري
Óscar P. +34 658.333.168
info@100fragancias.com

المركزية:  963.295.656
   cra@100fragancias.com
+34

 الطلبات:     680.463.959
      almacen@100fragancias.com

+34

CIEN FRAGANCIAS




