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شــرکت شــمیم رایحــه یاس نوین تحت لیســانس کمپانــى کریشــن فرانســه در زمینه تولید 
ــس  ــاى ml 100 لومیک ــوم ه ــى ، ادوپرفی ــورى، جیب ــاى مینیات ــوم ه ــى ادوپرفی و طراح
و اســپرى هــاى خوشــبو کننــده بــدن، بــا برنــد شــمیاس فعالیت نمــوده و بــا ســابقه اى بالغ 
ــى  ــون یک ــم اکن ــور،  ه ــر کش ــازار عط ــى و ب ــارت خارج ــوزه تج ــال در ح ــر 10 س ب
از اصلــى تریــن تامیــن کننــدگان اســانس صنایــع داخلــى از برترین کمپانــى هــاى اروپایى 

مى باشد.
امــروزه رایحــه خــوش بیشــتر از پوشــش و حتــى رفتــار اشــخاص در ارتباطات موثــر بوده 
و انســان مــى توانــد بــدون دیــدن و یــا صحبــت کــردن، احســاس خــود را بــا عطــر منتقل 
نمایــد. در کشــور عزیــز مــا  ایــران  کــه خــود از گهواره  هــاى کهــن تمــدن در تاریــخ بشــر 
بــه شــمار مى آیــد، عطریــات و مــواد خوشــبو، از قدیــم تــا بــه امــروز، بــا زندگــى و تاریــخ 
و اعتقــادات مــا عجیــن شــده اســت. بســیارى از کســب و کارهــا با اســتفاده از عطــر و بوى 
منحصــر بــه فــرد، تحــت عنــوان بخشــى از اســتراتژى بازاریابــى چنــد حســى، بــه منظور 

افزایش تجربه مشتریان از یک محل خاص،  براى خدمات خود استفاده مى نمایند. 
ایــن شــرکت بــا بکارگیــرى کادرى مجرب توانســته اســت تیــم منســجمى از متخصصان 
تولیــد، فــروش و کارشناســان تحقیــق و توســعه را گــرد هــم آورده و بــا آمــوزش تیــم 
R@D نــزد مشــهورترین پرفیومرهاى فرانســوى ( نظیــرCeline Perdrie  طراح معروف  

مونــت بالنــک لجنــد و Paoline Zanoni طــراح معــروف جورجیــو ارمانــی بلــک) ، 
شناســایى ســلیقه خــاص و نــاب ایرانــى و اســتفاده از اسانســهاى بــا کیفیت باال، ســالمت 
مصــرف کننــده را تضمیــن و همــواره در تالش اســت منطبــق بر اســتاندارد هــاى روز دنیا 

لطافت رایحه هاى طبیعى و  لذت بخش را در محصوالتش خلق نماید.



جنسیت:  مردانه
گروه بویایى: مدیترانه اى میوه اى 

عطار: الیویر کرید(نسل ششم) , اروین کرید(نسل هفتم)
طبع: خنک و تلخ

نت اولیه: ترنج , آناناس , انگور فرنگى سیاه , سیب
نت میانى : رز , یاس , چوب درخت قان , نعناع هندى

نت پایه : وانیل , خزه درخت بلوط , عنبر , مشک

ادو پرفیوم اونتوس

AVENTUS  مدل
حجم: 30 میلى لیتر

WWW . SHAMYAS . COM

ادو پرفیوم مونت امبلم

EMBLEM مدل 
حجم: 40 میلى لیتر

N0:112

N0:111

جنسیت:  مردانه
گروه بویایى: معطر تند (ادویه جات)

عطار: سونى کونستنت  
طبع: تند

نت اولیه : گریپ فورت – هل – مریم گلى
نت میانى : برگ بنفشه – دارچین

نت پایه : نت هاى چوبى – لوبیا تونکا

ادو پرفیوم ساواج

SAUVAGE مدل 
حجم: 35 میلى لیتر جنسیت: زنانه

گروه بویایى: گلهاى مدیترانه 
عطار: ژاك پولجه 

طبع: مالیم و شیرین 
نت ابتدایى : لیمو ، اناناس، فلفل قرمز 

نت میانى : گل سنبل  ، گل زنبق  ، گل یاس
نت پایانى : کهربا  ، مشک  ، درخت پچولى  ، درخت خس خس 

جنسیت: مردانه
گروه بویایى: معطر

عطار: فرانسوا دمکى   
طبع: خنک و تند 

نت اولیه : ترنج , فلفل
نت میانى : اسطوخودوس , شمعدانى , فلفل صورتى

 المى , خس خس , فلفل سیچوان , نعناع هندى
نت پایه : البدانیوم , آمبروکسان , سدر

ادو پرفیوم چنل شنس

CHANCE CHANEL مدل
حجم: 30 میلى لیتر

N0:114

N0:113





ادو پرفیوم الوى است بل

 La Vie Est Belle مدل
حجم: 30 میلى لیتر

N0:115

N0:118

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گلهاى میوه اى

عطار: دومنیک روپیون   
طبع: گرم و شیرین

نت اولیه: انگور فرنگى سیاه , گالبى 
نت میانى: زنبق – گل یاس – شکوفه پرتقال

نت پایه: وانیل , دانه تونکا , پرالین , نعناع هندى 

ادو پرفیوم جادور

JADORE مدل 
حجم: 25 میلى لیتر

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گل میوه اى   

عطار:کالیس بیکر
طبع: مالیم 

نت اولیه: ترنج , گالبى , مگنولیا , نارنگى ماندارین , خربزه , هلو 
نت میانى: آلو , ارکیده , بنفشه , رز , فریزیا , گل برف , گل مریم , یاس

نت پایانى: توت سیاه , وانیل , مشک , سدر 

N0:117

ادو پرفیوم دانهیل

DESIRE BLUE مدل 
حجم: 30 میلى لیتر

جنسیت: مردانه
گروه بویایى: معطر سبز

عطار: فیلیپ رومانو
طبع: مالیم و ترش

نت اولیه: ماندارین نارنجى ، لوتوس و ترنج
نت میانى: پرتقال ، چوب بلسان
نت پایانى: لوبیا ، کهربا و مشک
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N0:116

جنسیت: مردانه
گروه بویایى: چوبى دریایى

عطار: الیویر پولجه , دومنیک روپین , آن فلیپو , ورونیک نایبرگ 
طبع: خنک و تند

نت اولیه: گریپ فوروت – ماندارین – نت هاى دریایى 
نت میانى: گل یاس – برگبو

نت پایه: شاهبوى – نعناع هندى – گلسنگ – چوب گایاك

ادو پرفیوم اینوکتوس

INVICTUS مدل
حجم: 30 میلى لیتر
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N0:121 N0:119

N0:120N0:122

جنسیت:  زنانه
گروه بویایى: رایحه شرقى

عطار: کریشن
طبع: مالیم

نت اولیه: ترنج , گالبى , مگنولیا , نارنگى ماندارین 
نت میانى: آویشن , ارکیده , بنفشه , رز , فریزیا 

نت پایانى: توت سیاه , وانیل , مشک , سدر 

ادو پرفیوم فرش سنس

FRESH CENCE  مدل
حجم: 30  میلى لیتر

ادو پرفیوم ورساچ نویر

CRYSTAL NOIR مدل 
حجم: 30 میلى لیتر

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گلهاى شرقى

عطار: لوك دانک 
طبع: گرم

نت اولیه: ترنج 
نت میانى : گل یاس ، گل زنبق

نت پایه : بنزوئین ، چوب صندل ، لوبیا تونکا

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گلهاى شرقى

عطار:آنتوان الى
طبع: گرم و تلخ

نت اولیه: زنجبیل , فلفل , هل
نت میانى : گل صدتومانى , شکوفه پرتقال , نارگیل , گاردنیاى یاسمنى

نت پایه : چوب صندل سفید , مشک , کهربا

ادو پرفیوم منیفستو

MANIFESTO مدل
حجم: 30 میلى لیتر

ادو پرفیوم تام فورد

BLACK ORCHID مدل 
حجم: 25 میلى لیتر

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: شرقى وانیلى

طبع: گرم
نت اولیه:  لیمو ترش , ترنج , انگور فرنگى سیاه , گل یالنگ ,

 یاس , نارنگى ماندارین 
نت میانى: ادویه جات معطر , میوه جات , ارکیده , گل یالنگ ,

 الله مردابى , یاس
نت پایانى:  وانیل , شکالت , روایح دودى , چوب صندل سفید,

 کهربا , نعناع هندى 
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ادو پرفیوم گوجى فلورا

GUCCI FLORA مدل 
حجم :40 میلى لیتر
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جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گلى

طبع: خنک و شیرین
نت اولیه: ترنج

نت میانى : گل یالنگ , شکوفه پرتقال , گل سوسن
نت پایه : وانیل , چوب صندل سفید , کهربا

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گل

طبع: گرم و شیرین
نت اولیه: مرکبات ، گل صد تومانى ، ماندارین 

نت میانى : اسمنتوس ، گل رز
نت پایه : چوب صندل ، نعناع هندى ، فلفل صورتى

ادو پرفیوم گوجى بامبو

BAMBOO  مدل
حجم: 35 میلى لیتر

ادو پرفیوم میس دیور

MISS DIOR مدل 
حجم: 25 میلى لیتر

جنسیت:  زنانه
گروه بویایى: مدیترانه اى 

طبع: سرد
نت اولیه: برگ و جوانه انگور فرنگى

نت میانى : رز , فریزیا 
نت پایه : وانیل , روایح چوبى , آمبروکسان , نعناع هندى 

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گل هاى مدیترانه اى 

عطار: فرانسوا دمکى
طبع: مالیم و شیرین

نت اولیه: پرتقال 
نت میانى : رز , یاس

نت پایه : مشک , نعناع هندى 

ادو پرفیوم آرمانى سى

ARMANI SI مدل
حجم : 30 میلى لیتر



ادو پرفیوم ترزور میدنایت رز

 TRESOR MIDNIGHT مدل 
حجم: 35 میلى لیتر

N0:129 N0:127

N0:128N0:130

جنسیت:  زنانه
گروه بویایى: گل میوه اى 

عطار: آلبرتو موریلز
طبع: گرم 

نت اولیه: نارنگى – توت وحشى
نت میانى : گل پیچ امین الدوله – گل یاسمن – گل یاس

نت پایه : چوب صندل – وانیل – کارامل – بادام سوخته – عنبر

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: چوبى مشک گل

طبع: سرد
نت اولیه: گل سرخ بلغارى – رازبرى

نت ثانویه : برگ مو – یاس – فلفل قرمز – گل صدتومانى
نت پایه : وانیل – مشک – سدر

ادو پرفیوم ویواال جویسى

VIVA LA JUICY  مدل
حجم: 30 میلى لیتر

ادکلن الى صعب
ELIE SAAB مدل 

حجم: 25 میلى لیتر
جنسیت: زنانه

گروه بویایى: شرقى گلى   
عطار: فرانسیس کرکجان

طبع: گرم 
نت اولیه: شکوفه پرتقال

نت میانى : رز , گل یالنگ , عسل
نت پایه : کهربا , نعناع هندى
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جنسیت:  زنانه
طبع: گرم

نت اولیه: گالبى- فلفل صورتى- شکوفه درخت پرتقال
نت میانى: قهوه- یاس

نت اصلى: سدر- نعناع هندى- وانیل

ادو پرفیوم بلک اپیوم

BLACK OPIUM مدل
حجم: 30 میلى لیتر





ادکلن کریشن

CREATION مدل 
حجم 40 میلى لیتر
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جنسیت مردانه
گروه بویایى گل هاى دریایى

عطار آلبرتو موریلز
طبع خنک و شیرین

نت اولیه: پرتقال ، لیمو ترش ، پرتقال ماندارین ، گل یاس ،
ترنج ، لیمو ، گل نرولى�نت میانى : جوز ، گل میخک ،

گشنیز ، بنفشه ، گل فریزیا ، ترکیبات آبى ، گل رز ، 
نت پایه : عنبر ، نعناع هندى ، گلسنگ ، سدر ، مشک سفید

جنسیت زنانه
گروه بویایى شرقى
عطار لورانت برویه

طبع گرم 
نت اولیه: آلو، هلو

نت میانى : گل یاس، گل صد تومانى، گل سوسن
نت پایه : صندل سفید، مشک ، کهربا

ادکلن اکوا دى جیو

GIO  مدل
حجم 30 میلى لیتر

ادکلن مون گرالین

GUERLAIN مدل 
حجم 35 میلى لیتر

جنسیت مردانه
گروه بویایى چوبى ادویه اى

عطار میشل جرارد اولیویر پاشا
طبع گرم و تلخ

نت اولیه: گریپ  فروت نعناع نارنگى ماندارین
نت میانى: نت هاى تند گل رز دارچین

نت پایه: نعناع هندى نت هاى چوبى کهربا عنبر چرم

جنسیت زنانه
گروه بویایى گلدار شرقى

عطار تیرى واسر دلفین جلکا
طبع گرم و شیرین

نت اولیه ترنج اسطوخودوس
نت میانى زنبق یاس برزیلى

نت پایه مشک گل سنگ وانیل

ادکلن وان میلیون

1MILLION  مدل
حجم 30 میلى لیتر
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جنسیت: زنانه
گروه بویایى: مدیترانه اى چیپر میوه اى

عطار: هرى فرمونت الیور کرسپ
طبع : شیرین

نت اولیه: مرکبات هلو
نت میانى: گل صدتومانى شکوفه پرتقال گل تاتوره
نت پایه: وانیل خزه بلوط مشک سدر نعناع هندى

ادو پرفیوم زنانه مون پاریس

MON PARIS مدل 
حجم: 30 میلى لیتر

ادکلن تویلى هرمس

Twilly d˙Hermes مدل 
حجم: 40 میلى لیتر
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جنسیت زنانه
گروه بویایى شرقى گلى

عطار لوئیس ترنر
تب گرم کمى تلخ

نت اولیه گل یاسمن و مریم
نت میانى گل یاس برزیلى و تکمه گیاه (گل مریم)

نت پایه دانه هاى تونکا و کاکائو

جنسیت: زنانه
گروه بویایى: مدیترانه گلى

عطار: کریستین ناگل
طبع: شیرین

نت اولیه زنجبیل ترنج نارنج
نت میانى: گل مریم یاس شکوفه

نت پایه: خس خس نعناع هندى بنزوئین و سدر چوب صندل

ادکلن گود گرل

GOOD GIRL مدل
حجم 30 میلى لیتر
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جنسیت: مردانه
گروه بویایى: چوبى معطر

عطار: ژاك پولجه
طبع: خنک و تلخ

نت اولیه: عود یاسمین الدن زنجبیل فلفل فرنگى شیرین
نت میانى: جوزهندى ملون لیمو نعناع

نت پایه: چوب صندل سفید چوب عنبر سدر گریپ  فروت دانه تونکا

ادکلن بلو شنل

BLUE DE CHANEL مدل
حجم: 30 میلى لیتر
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جنسیت: زنانه
گروه بویایى: گلى میوه اى

عطار: آلبرتو موریالز
طبع: مالیم و شیرین

نت اولیه: رایحه میوه هاى یوزو انار نتهاى آبى
نت میانى: نیلوفر آبى گل صد تومانى چینى

نت پایه: مشک کهربا چوب ماهون

ادکلن زنانه ورساچه برایت

 BRIGHT CRYSTAL مدل 
حجم: 30 میلى لیتر

جنسیت: مردانه
گروه بویایى: چوبى
عطار: ناتالى لورسن

طبع: گرم و تلخ
نت اولیه: ترنج رز بهارنارنج پونه کوهى

نت میانى: گل مریم گل یاسمن گل روناسیان
نت پایه: چرم نعنا هندى عود چوب صندل سفید چوب کشمیر مشک

ادکلن اللیک

 ENCRE NOIRE مدل 
حجم: 35 میلى لیتر

ادکلن مونت بلنک لجند

LEGEND مدل 
حجم: 40 میلى لیتر
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جنسیت: زنانه
گروه بویایى: چوبى شرقى

عطار: دومنیک روپین لورانت برویه
طبع: گرم و شیرین

نت اولیه: گل یاس انار
نت میانى: نوت هاى چوبى

نت پایه: کهربا

جنسیت: مردانه
گروه بویایى: معطر فوژه

عطار: اولیویه پشو
طبع: خنک و شیرین

نت اولیه: ترنج ایتالیایى اسطوخودوس فرانسوى آناناس
نت میانى: سیب اسطوخودوس

نت پایه: مشک خزه بلوط چوب کشمیر

ادو پرفیوم زنانه الین

ALIEN مدل 
حجم: 30 میلى لیتر
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اسپرى کرید اونتوس

طبع                       خنک و تلخ
گروه بویایى    مدیترانه اى میوه اى
عطار       الیویر کرید(نسل ششم),

 اروین کرید(نسل هفتم)
جنسیت                          مردانه
فصل                       فصول گرم

نت اولیه: ترنج , آناناس , انگور فرنگى سیاه , سیب
نت میانى : رز , یاس , چوب درخت قان , نعناع هندى

نت پایه : وانیل , خزه درخت بلوط , عنبر , مشک
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى الکوست
 

طبع                              خنک 
گروه بویایى             چوبى معطر 
جنسیت                         مردانه
فصل                      فصول گرم

رایحه اولیه : نارنگى ، برگ مو ، ترنج
رایحه میانى : فلفل ، گل سرخ بلغاى

رایحه اصلى : نعناع هندى ، چوب صندل سفید
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى تامى جینز

رایحه                         سرد
جنسیت                     مردانه
فصل              بهار و تابستان
گروه بویایى             مرکباتى

نت اولیه :   گریپ فروت  ، پرتقال ماندارین ، نارنج،
نت پایه: پرتقال، لیمو

حجم:  200 میلى گرم

اسپرى هپى کلینیک

طبع                         خنک 
گروه بویایى      مرکبات معطر
جنسیت                    مردانه
فصل                 فصول گرم 

رایحه اولیه : لیمو ترش ، نمونه هاى سبز رنگ ، 
ماندارین ، لیمو ، آب

رایحه میانى : مانگا ، گل یاس ، گل رز ، سوسن
رایحه پایه : چوب گایاك ، مشک ، درخت سرو ، سدر

حجم:  200 میلى گرم
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اسپرى باربرى ویکند

طبع                مالیم و شیرین
گروه بویایى                    گل
عطار                ناتالى لورسن
جنسیت                       زنانه
فصل                  فصول گرم

رایحه اولیه : گل اسپرك , سالویا , نارنگى ماندارین
رایحه میانى : رز , زنبق , سنبل آبى , شکوفه هلو , 

گل پنجه مریم , برگ بنفشه , شلیل
رایحه پایه : چوب صندل سفید , مشک , سدر

حجم:  200 میلى گرم

اسپرى استیل جنیفر

طبع                خنک و شیرین
گروه بویایى                   گلى
عطار                  میشل جرارد
جنسیت                        زنانه
فصل                   فصول گرم

رایحه اولیه : فلفل , چاى , سیب , نارنگى ماندارین , برنج
رایحه میانى : رز , فریزیا , گل برف , پیچ امین الدوله , شکوفه پرتقال , یاس

رایحه پایه : زنبق , فلفل , چوب صندل سفید , مشک , کهربا
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى اللیک
 

گروه بویایى           چوبى
عطار           ناتالى لورسن
طبع                گرم و تلخ
جنسیت                مردانه

نت اولیه: ترنج٬ رز٬ بهارنارنج ٬ پونه کوهى
نت میانى: گل مریم٬ گل یاسمن٬ گل روناسیان

نت پایه: چرم٬ نعنا هندى٬ عود٬  چوب صندل سفید٬
 چوب کشمیر٬ مشک
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى هوگو بوس

طبع               خنک و تند 
گروه بویایى       معطر سبز 
عطار                باب الیانو 
جنسیت                 مردانه 
فصل              فصول گرم

 رایحه اولیه : اسطوخودوس ، سیب سبز ، گریپ فروت ، ریحان
رایحه میانى : میخک صد پر ، گل شمعدانى ، مریم گلى ، گل یاس

رایحه پایه : نعناع هندى ، سدر ، درخت نراد
حجم:  200 میلى گرم



اسپرى زن

طبع                    خنک و مالیم
گروه بویایى      چوبى مشک گل
عطار                   میشل آلمیرك
جنسیت                          زنانه 
فصل                      فصول گرم 

اسانس اولیه : گریپ فروت , ترنج , آناناس , رز , پرتقال 
اسانس میانى : بنفشه , سنبل , فریزیا , گل برف , الله مردابى ,

 سیب سرخ , گاردنیاى یاسمنى
اسانس پایه : روایح دودى , مشک , کهربا , سدر , نعناع هندى 

حجم:  200 میلى گرم
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اسپرى اکلت

طبع                              خنک 
گروه بویایى             گلى گیاهى   

عطار                   کرین دابروى
جنسیت                          زنانه 
فصل                      فصول گرم 

رایحه ها : گل صد تومانى – شکوفه هلو – چاى – یاس بنفش
 عنبر – مشک – اسمنتوس – دانه پتى – سدر – ویستریا

حجم:  200 میلى گرم

اسپرى کنزو لئو پار

طبع            خنک و مالیم
گروه بویایى            تنباکو
عطار             الیور کرسپ

جنسیت                   زنانه 
فصل              فصول گرم 

رایحه اولیه : یاس بنفش – ماندارین – نعناع – نى – فلفل صورتى
رایحه میانى : گل نرگس – هلو – رز – بنفشه – فلفل – سوسن

رایحه پایه : وانیل – سدر – مشک
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى مونت بلنک لجند

گروه بویایى      معطر فوژه
عطار              اولیویه پشو
طبع                      معتدل
جنسیت                 مردانه

نت اولیه ترنج ایتالیایى اسطوخودوس فرانسوى آناناس
نت میانى سیب اسطوخودوس

نت پایه مشک خزه بلوط چوب کشمیر
حجم:  200 میلى گرم
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اسپرى ورساچ برایت

گروه بویایى      گلى میوه اى
عطار             آلبرتو موریالز
طبع             مالیم و شیرین
جنسیت                     زنانه

نت اولیه رایحه میوه هاى یوزو انار نتهاى آبى
نت میانى نیلوفر آبى گل صد تومانى چینى

نت پایه مشک کهربا چوب ماهون
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى تق هرمس

طبع                           تلخ
گروه بویایى         چوبى تند

عطار               ژان کلود النا 
جنسیت                   مردانه
فصل                فصول سرد

رایحه اولیه : پرتقال ، گریپ فروت
رایحه میانى : گل عطرى ، فلفل

رایحه پایه : نعناع ، سدر ، خس خس ، بنزوئین
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى گودگرل

گروه بویایى           شرقى گلى
عطار                   لوئیس ترنر
تب                  گرم کمى تلخ
جنسیت                        زنانه

نت اولیه گل یاسمن و مریم
نت میانى گل یاس برزیلى و تکمه گیاه (گل مریم)

نت پایه دانه هاى تونکا و کاکائو
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى ایفوریا

طبع                 گرم و شیرین
گروه بویایى          شرقى گلى

عطار                کارلوس بنایم 
جنسیت                       زنانه
فصل                  فصول سرد

رایحه اولیه : انار
رایحه میانى : ارکیده , الله مردابى

رایحه پایه : بنفشه , چوب ماهون , مشک , کهربا
حجم:  200 میلى گرم





N0:117

N0:118

اسپرى اینوکتوس

طبع: خنک و تند 
گروه بویایى: چوبى دریایى

عطار
الیویر پولجه , دومنیک روپین 

جنسیت: مردانه

نت اولیه: گریپ فوروت – ماندارین – نت هاى دریایى 
نت میانى: گل یاس – برگبو

نت پایه: شاهبوى – نعناع هندى – گلسنگ – چوب گایاك
حجم:  200 میلى گرم

اسپرى ساواج
طبع: خنک و تند 

گروه بویایى: معطر
عطار: فرانسوا دمکى   

جنسیت: مردانه
فصل: فصول خنک

نت اولیه : ترنج , فلفل
نت میانى : اسطوخودوس , شمعدانى , فلفل صورتى

 المى , خس خس , فلفل سیچوان , نعناع هندى
نت پایه : البدانیوم , آمبروکسان , سدر

حجم:  200 میلى گرم





ادکلن  ورساچ پورهوم

ادکلن شانل بلو

ادکلن کوروس سیلور

 ادکلن  مونت بلنک امبلم

ادکلن  المپیا

ادکلن رولون چارلى

ادکلن 212 زنانه

ادکلن اسکادا گرافیتى

ادکلن پلو بلو

ادکلن کلوواتر

ادکلن آبرکرامبى

ادکلن آزاروکروم

ادکلن کستل من

ادکلن گلد ادیشن

ادکلن هوگوبوس من

ادکلن هوگو مردانه

ادکلن کاپیتان بلک

ادکلن باربرى ویکند

ادکلن تامى جینز

ادکلن اترنتى مردانه

ادکلن سیلور سنت بوگارت

ادکلن اینکانتو

ادکلن سولو

ادکلن دانهیل

ادکلن جیبى 
24 رایحــه

WWW . SHAMYAS . COM




