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أجمل للعطور تطلق عطرها الجديد “أمير وان” ضمن
مجموعة “أمير” الفاخرة

37 2021 ،13 يوليو •

تطلق اليوم “أجمل للعطور” – وهي ع��مة تجارية ذات إرث ممتد وتراث غنّي
لسبعة عقود من الخبرة في صناعة العطور ال��قية المتميزة بالتصميم الفريد
المفعم بمكونات غنية وفاخرة – مجموعة “أمير” الجديدة الفاخرة التي ُصممت

خصيصًا للمتميزين من أصحاب الذوق الرفيع الراقي.

لقد تم اختيار كل مكون من مكوناته بعناية فائقة على يد كبير صانعي العطور في
“أجمل للعطور”، السيد/ محمد أمير الدين أجمل – الرئيس التنفيذي ل��كة “أجمل

للعطور” – لصنع مستح�� عطري جديد يحمل في جوهره الثراء والتميز والفخامة.

دعونا نسلط الضوء على رحلة ا��بداع هذه، حيث تحتوي الرائحة المبدئية على روائح
حمضية منعشة ومريحة من البرغموت والليمون وا��فندر. كما ُيعد الرائحة المركزية

مشبع بأريج ا��زهار الخشبية الجميلة والدافئة والفاخرة المستخرجة من روح الورد
الجذاب من صنع “أجمل”، ومن الياسمين وزنبق الوادي. أما عن الرائحة ا��ساسية

فهي عبارة عن ا��ريج ا��سا�� من “أجمل للعطور” الك��سيكي من المسك والعنبر
والعود والذي يحمل ختم “أجمل” وتوقيعه، ويمنحك هذا العطر رائحة مميزة تدوم

طوي��ً.

لقد ُصممت مجموعة “أمير” لتكون مفعمة بمكونات غنية وفاخرة، فهي مجموعة
مميزة بالثراء والرفاهية والتميز؛ هذه الكلمات الث��ثة جوهر صناعة العطر الفاخر.
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 الوسوم عطورات أجمل

وُصنع هذا العطر المثير خصيصًا لمحبي العطور الفواحة والفخمة، كما ُصمم
ليناسب الرجال والنساء على حٍد سواء. ويمثل العطر ا��ول في المجموعة – “أمير

وان” – تتويج لسبعة عقود من الخبرة ل��كة “أجمل للعطور” في فن صناعة
العطور ال��قية ا����ة. ويقول السيد/ عبد هللا أجمل، نائب الرئيس التنفيذي،

ب��كة “أجمل للعطور” عن مستح�� عطر “أمير وان” الجديد المنعش أنه ُصمم
بعناية لعم��ئنا الخبراء الذين يرغبون في عطر يأ�� الحواس. ويضيف السيد/عبد

هللا أجمل قائ�ً� بشأنه: “إن هذا العطر الرائع ينضح بالثراء والرفاهية والتميز.”
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