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پاریس بلــــــو ; یک حس، یک عطــــــــر

در ســال ۱۹۸۹ در قلب پاریس پایتخت عطر جهان تاســیس شـــد و تمام تالش 

ـرای تولید و معـــرفـــی عطـــر باکیفیت به کار بـــرد. پاریس بلو که به نـام  خود را بــ

تجاری sppc هم شـهرت دارد با شــعار a perfume a passion  موفقیت های 

بزرگی در سراسر جهان کســـــــــب کرده است که این مهم از گســــــــــتردگی  این 

محصوالت  در کل جهان پیداست.

تیم ما با دقت زیادی در خالقیت وکیفیت تولید عطـــر را ادامه میدهد و همواره 

با نیاز بازار حرکت میکند .  به منظور برآوردن نیاز متنوع مشــــــــــــــــــتریان طیف 

گسـترده ای از محصـوالت را با تعهد بر تضــمین کیفیت توسط برخی از پرفیومر 

ها و یا طراحان مطرح عطر فرانسه تولید کردیم.

 هدف ما فریبندگی و ارایه ی محصوالتی به مشتریمان است که رویای اوست.



مشاهده

مشاهده



FOR MEN 

 ·IÄI¤A  R¯¼~d¶

FOR WOMEN

·H¼ºIM  R¯¼~d¶



FOR

MEN 

ریچ من آکوا
 چوبی، آکواتیک، ادوی های

اطالعات بيشتـــر

ریچ مـــــن
 چوبی، آکواتیک، آرامش بخش

اطالعات بيشتـــر

چنسلــــــور
 شرقی، چوبی

اطالعات بيشتـــر



FOR

MEN 

ِاوی ایتور بلک لدر ِ
 شرقی، چوبی، چرمی

اطالعات بيشتـــر

اوی ایتور آتنتیک
 آکواتیک، آرامبخش

اطالعات بيشتـــر

اطالعات بيشتـــر

دیپلمات سیلور تاچ
گیاهان معطر،مرکبات



ریچ من آکوا
 چوبی، آکواتیک، ادوی های

برای شــروع این عطر با ترکیبی تازه و پر انرژی از آناناس، گالبی و فلفل صـــورتی 

بیدار میشــــــــــــــــــــــــــــود.رایح ههای کالسیک دریایی در آمیزه با شکوفه پرتقال و 

اسطوخدوس ترکیبی مدرن را در هم م یآمیزد.ترکیب رایحه چوب سدر، صـندل 

با چوب کشمیری شخصـیت قدرتمندی به این عطر میبخشـد که رد بویی طوالنی 

بر جای م یگذارد.

-  رایحه ابتدایی : آناناس، گالبی، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : روایح دریایی، شکوفه پرتقال، اسطوخدوس.

-  رایحه پــايــانی : چوب صدر، صندل و چوب کشمیری.



ریچ مـــــن
 چوبی، آکواتیک، آرامش بخش

ســـــــردی نهفته در انرژی این عطر، طراوتی اســـــــت پر جنب و جوش در رد بویی 

اعجاب انگیز.این عطر در خانواده عطرهای آرام شبخش تولید شـده و با طراوت 

جســورانه ترنج، گالبی سبز و هل متبلور میشـــود.قلب این عطر ترکیبی است از 

رایحه بر گهای اسطوخدوس، بنفشه و فلفل صورتی.در انتها رایحه مردانه عطر 

با ترکیب گل سیستوس، بادام سوخته و چوب صندل خود نمایی میکند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گالبی سبز، هل.

-  رایحه ميــــانی : اسطوخدوس، برگ بنفشه، فلفل صورتی.

-  رایحه پــايــانی : چوب کشمیری، گیاه سیستوس، چوب صندل و بادام    

سوخته.



چنسلـــــــور
 شرقی، چوبی

برازنده و دلربا، صــــــــدراعظم قوی اســـــــــت، با موجی جذب کننده و برانگیزاننده 

حسی.چنسلور عطری مردانه و درخشان است که رایحه تازه و درخشـان نارنگی، 

گریپ فروت و سیب خودنمایی میکند.در قلب این عطر ترکیب شـکوفه پرتقال، 

اسطوخدوس خودنمایی میکند. رد بوی قدرتمند و گرم با ترکیبی مشــــک اندود و 

چوبی توسط دانه تونکا، عنبر و صمغ قهوه ای تقویت میشود.

-  رایحه ابتدایی : نارنگی، سیب، گریپ فروت.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، اسطوخدوس.

-  رایحه پــايــانی : صمغ قهوهای، دانه تونکا، عنبر.  



ِاوی ایتور بلک لدر ِ
شرقی ، چوبی ، چرمی

رایح های قوی و جذاب که طراوت و شادابی را به مردی برازنده، مشـــــغول و پرکار 

اختصـاص میدهد.رایحه مردانه با ترکیبی بسـیار تازه و درخشـان به لطف ترکیب 

زیبای رایحه ترنج، لیمو و گیشـــــــــــــــــــــــــــنیز.قلب این رایحه را شکوفه بهارنارنج، 

گ لبرگهای ظریف گل یاس و جوز هندی تند در بر گرفته اســـــــــــــت.در انتها عطر 

چوب نادر صندل و سدر با ترکیب مشـــــک و عنبر خودنمایی کرده و به آن امضـــــا 

متمایز خود را ارزانی می دارد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، لیمو، گیشنیز تازه.

-  رایحه ميــــانی : گل نرولی، یاسمن، جوزهندی.

-  رایحه پــايــانی : چوب صندل، سدر، مشک، عنبر.



اوی ایتور آتنتیک
 آکواتیک ، آرامبخش

رایحه ای مردانه، معطر، ماندگار و پر از انرژی

این عطر با درخشـــــــــــــش برگرفته شده از تازگی ترنج و اسطوخدوس و بر گهای 

بنفش قدرتمند تمامی حواس را به سرعت برمی انگیـــزد.در قلب آن تـــرکیبــــی از 

مریم گلی و شمعدانی با اندکی عصـــــــــاره چوب سفید ترکیب شده که رایحه ای 

قدرتمند را به وجود مـی آورد.در انتها تـرکیبـی از لطافت عنبـر، دانه تونکا و خـزه را 

احساس می کنیم.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، اسطوخدوس، برگهای بنفشه.

-  رایحه ميــــانی : مریم گلی، شمعدانی، چوب سفید.

-  رایحه پــايــانی : عنبر، دانه تونکا، خزه.



دیپلمات سیلور تاچ
خنک ، تند

 درخشان و جذاب، این رایحه از تضاد بین رایحه اولیه و رایحه میانی با بوی مرکبات مثل ترنج
و گریپ فروت ایجاد شده است که همراه با عطر برگ گشنیز و زنجبیل است. قلب تند آن با

ترکیبی شگفت انگیز از جوز هندی، فلفل و شمعدانی شما را مبهوت می سازد 

رایحه ابتدایی : نعنا، لیمو، پرتقال تلخ
رایحه میانی : گرانیوم، فلفل، جوز هندی

رایحه پایانی : سدر، نعنا هندی، دانه تونکا

مناسب ترین زمان برای استفاده از این عطر فصول پاییز و زمستان است



آپولــــــــوژی
 مرکباتی، گلهای سفید

اطالعات بيشتـــر

FOR
WOMEN 

مــــوندایـــن
 پودری، میو های، شرقی

اطالعات بيشتـــر

اطالعات بيشتـــر

الــــــمــیرا
گلهای سفید 



دیپلمات اینتنس
میوه ای،گلی

اطالعات بيشتـــر

FOR
WOMEN 



آپولــــوژی
مرکباتی، گلهای سفید

در اینجا رایحه ای وجود دارد که به واسطه ترکیبات حســــــی و لطیف آن شادی و 

نشــاط را به ارمغان می آورد.آپولوجی رایح های درخشـــان و بازیگوش است که با 

طعم گریپ فروت آغاز میشــــــود.قلب آن گل کریســــــتالی تقویت شده با حس 

میوه شیرین است که در زمین های مخملی کامل میشــــــــــود.در انتها عنبر ذالل و 

چوب سفید ترکیب شده با برگ مشک  رد بویی مالیم بر جای میگذارد.

-  رایحه ابتدایی : عصاره درخت به، گریپ فروت. 

-  رایحه ميــــانی : سوسن، یاس، سنبل.

-  رایحه پــايــانی : عنبر، سدر، مشک سفید.



مـــــــونداین
پودری، میوه ای، شرقی  

رایحه ای شگفت انگیز؛ آشکار شدن قدرت اغواگرایانه

این عطر مســخ کننده با ترکیب درخشـــان میو های آغاز میشـــود، ترکیب مخملی 

هلو و تازگی گریپ فروت که با لمس فلفل صورتی بهتر نیز میشــــــــــود.قلب آن 

دســـته گلی اســـت که از نفس های یاس و شـــیرینی عطر رز ســـرخ و گل برفی و 

حس سبکی زنبق شکوفه میزند.در انتها رد بوی چو بهای گرا نبهایی مانند سدر 

را میتوان یافت که در نرمی مشک پیچیده شده است.

-  رایحه ابتدایی : هلو، گریپ فروت، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، رز، گل برفی، زنبق.

-  رایحه پــايــانی : چوب سدر، مشک.



الــــــمـــیرا
گ لهای سفید

رایحه ای درخشان و شاد؛ روح بخش تازگی

در قلب آن ترکیب گ لهای سفید یاسمن، نرگس فرانســـــــوی و گل مریم هندی 

تمام حواس را به زیبایی خود جلب میکند.در انتها به تـرکیب اعجاب انگیـز حس 

پودری مشک و وانیل و خط بوی هلو می رسیم.

-  رایحه ابتدایی : ریواس، گالبی، روایح تازه.

-  رایحه ميــــانی :یاسمن، نرگس، گل مریم.

-  رایحه پــايــانی : مشک، وانیل، هلو.



دیپلمات اینتنس
میوه ای، گلی، چوبی

از خانواده میوه ای، گلی، چوبی و معطر بوده و درون آن از روایح مشک و وانیل
استفاده شده و طعمی شیرین و طبعی گرم دارد .

رایحه ابتدایی : شکوفه پرتقال، ترنج، نارنگی، تمشک
رایحه میانی : یاسمن، یالنگ یالنگ، لیلی از دره، گل مریم

رایحه پایانی : مشک، چوب صندل، عود، وانیلی

مناسب ترین زمان برای استفاده از این عطر فصول پاییز و زمستان است



FOR MEN 

 ·IÄI¤A  R¯¼~d¶

FOR WOMEN

·H¼ºIM  R¯¼~d¶



ِآنویـــــــل
 چوبی، ادوی های، مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

رایتـــــــــر
 چوبی، ادوی های، مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

رایتر گلـــدُ
 چوبی، شرقی، وانیل

اطالعات بيشتـــر

FOR

MEN 



رایتر  وایت
 گلی، چوبی

اطالعات بيشتـــر

ایوانهو 
چوبی،  مرکباتی

اطالعات بيشتـــر

FOR

MEN 



ِآنویـــــل
چوبی، ادوی های، مرکباتی

عطری پیچیده و امروزی

عطری است جســــــــــــورانه و غیر قابل انکار که با طراوت نارنگی و گریپ فروت با 

آرامش باز میشــــــــود.قلب گلی عطر با بنفشــــــــه و برگ گل شمعدانی خط بویی 

چوبی چرمی را با عمقی بیشتر در پایه عطر آشکار م یسازد.

-  رایحه ابتدایی : نارنگی، گریپ فروت، مریم گلی.

-  رایحه ميــــانی : شمعدانی، اسطوخدوس، سرو.

-  رایحه پــايــانی : چرم، نعنا هندی، گیاه خوس.



رایتــــــر 
چوبی، ادوی های، مرکباتی

رایحه ای ماندگار از مردانگی قوی

این عطر جذاب با حجم عظیمی از تازگی مرکبات ایتالیایی و اســــــــــــــــطوخدوس  

توسط عطر سیب تازه باز میشــــــود.در کشــــــف قلب این عطر، به ترکیب غنی از 

شمعدانی مصــری و صمغ درخت المی بر میخوریم.قدرت چوب نعنا هندی ما را 

به سمت رایحه نهایی این عطر رهنمون می کند، جایی که عنبر سـائل قرارگرفته 

پوشیده شدن در مشـــک  تا ریشـــه گیاه خس خس(وتیور) را به ما نشـــان دهد.

سفید، امضا قدرت مردانه این عطر را بیشتر از هر زمان دیگری آشکار م یسازد.

-  رایحه ابتدایی : لیمو، نارنگی، اسطوخدوس، سیب تازه.

-  رایحه ميــــانی : شمعدانی مصری، صمغ درخت المی.

-  رایحه پــايــانی : نعنا هندی، عنبر، گیاه خس خس(وتیور)، مشک سفید.



رایتر گلــــــدُ
چوبی، شرقی، وانیل

عطری کاریزماتیک و جسورانه

شـــروع این عطر با ترکیب اســـانس لیمو، گیاه معطر یوشــــان، هل و عطر داوانا 

هندی مقاوت را در برابرش دشـــــوار میکند.میان راه با شــــــکوفه پرتقال در قلب 

گلی این عطر شــــــکوفه میکنیم و در انتهای روایح آن در نعنا هندی، دانه تونکا و 

چوب عنبر آرام میگیریم.

-  رایحه ابتدایی : اسانس لیمو، گیاه معطر یوشان، هل، داوانا هندی.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال.

-  رایحه پــايــانی : گیاه خوس، دانه تونکا، چوب عنبر.



رایتـــــــر وایت
گلی، چوبی

رایح های مدرن و مـــــــردانه که بیانگـــــــر هـــــــر دو جنبه قدرت و لطافت مــــــــردانه 

اسـت.همانگونه که این عطر به عنوان آرام شبخش چوبی معرفی شـد، با ترنج، 

گشـنیز و کمی فلفل صورتی باز میشــود.در قلب خود ترکیبی زیبا از رز، بر گهای 

بنفشه و صمغ گالبانوم دارد.با قدرت در انتهای روایحش چوب کشمیری، مشک 

و صمغ آمبروکس را در هم م یآمیزد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گشنیز، فلفل صورتی.

-  رایحه ميــــانی : رز، برگ بنفشه، مشک گالبانوم.

-  رایحه پــايــانی : چوب کشمیری، مشک، صمغ آمبروکس.



ایوانهو
چوبی، مرکباتی

رایحه ای برای گریز به سمت آزادی

رایحه این عطر با ترکیبی درخشان از برگاموت، گریپ فروت و فلفل صورتی آغاز 

میشــود. قلب جســورانه این عطر با روایح تند وتازه جوز هندی، گل شمعدانی و 

چوب گایاک شــــــــعله ور شــــــــده و به نعنای هندی، گیاه خس و چوبهای گرانبها 

جنگلی در نت پایانی خود میرسد.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گریپ فروت، فلفل صورتی

-  رایحه ميــــانی : جوز هندی، چوب گایاک، شمعدانی

-  رایحه پــايــانی : گیاه خس، نعنا هندی، مشک سفید



سندرلینگ
 شیپق، گلی

اطالعات بيشتـــر

سندرلینگ شاین
 گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر

FOR
WOMEN 

ایـــــنسپشن
 شرقی، گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر



FOR
WOMEN 

پریدلکشن دریمز
 گلی، میوه ای

اطالعات بيشتـــر

ونیتیـــــن
 میوه ای، گلهای سفید

اطالعات بيشتـــر

لیلــــیوم
 گلهای سفید، آرامبخش، میوه ای

اطالعات بيشتـــر



FOR
WOMEN 

استولـــــیا
 گلی، شرقی

اطالعات بيشتـــر



سندرلینگ
شیپق، گلی

عطری پیچیده، پر زرق و برق و زنانه

در ابتدا رایحه گلی درخشـان با روایح تازه و ترکیب ترنج، گل همیشـه بهار هندی 

و برگ های یاسمن رخ مینماید. قلب این عطر هماهنگی ژرف با رایحه حســــــــی 

رز، یاس بنفش و یاســـــمن شـــــکوفه میزند.در بخش انتهایی چوب های گرانبها 

مانند مشک، و وانیل رخ نمایی میکنند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، گل همیشه بهار، یاسمن.

-  رایحه ميــــانی : رز، یاس بنفش، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : چوب های گرانبها، وانیل، مشک.



سندرلینگ شاین
 گلی،  گلی میو های

این عطر با رایحه درخشــان ترنج، برگ بنفشـــه و انگور سیاه باز میشـــود.در قلب 

آن ترکیب دلچســــبی از سیب تازه و گالبی و هلو مخملی است که با رز و یاسمن 

تقویت میشود.در انتهای حس گرما و اغواگری رایحه های مشــــــــــــــــــک و چوب، 

امضای نفسانی این عطر را آشکار میکند.

-  رایحه ابتدایی : ترنج، برگهای بنفشه، انگور سیاه.

-  رایحه ميــــانی : سیب، هلو، گالبی، رز، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : مشک، چوبهای گرانبها.



ایــنسپشن
شرقی، گلی، میوه ای

عطری محسور کننده با رد بویی اغواکننده

رایحه این عطر با ترکیبی هماهنگ و درخشـــان بین هلو سفید و توت سیاه که با 

فندق تازه برجسته شده آغاز میشـود.قلب این عطر در حس شکوفه پرتقال و رز 

وحشـــــــــی در گرمای آفتاب شکوفا میشــــــــــود.این عطر با رایحه اعتیاد آور بادام 

سوخته و مشک و چوب سدر به پایان میرسد.

-  رایحه ابتدایی : هلو سفید، توت سیاه، فندق تازه.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، رز جنگلی، رایحه گرم و آفتابی.

-  رایحه پــايــانی : عطر بادام سوخته، مشک سفید، چوب سدر.



پریدلکشن دریمز
گلی، میوه ای

عطر زنانه ای مرموز اما فروتن

رایحه آغازین این عطر تازه و میوهای از گریپ فروت و آناناس شما را به کشــــف 

قلب عطر جایی که تمشـــــــک لذیذ در صدف یاسمن آب شده دعوت میکند.خط 

بویایی هوس انگیز و نامحدود این عطر جایی در پوشش مشــــک و طعم شیرین 

پشمک و وانیل فاش شده است.

-  رایحه ابتدایی : گریپ فروت، نارنگی، آناناس.

-  رایحه ميــــانی : تمشک، برگ یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : پشمک، وانیل، مشک.



ونیتیــــن
میوه ای، گلهای سفید

رایحه ای با شکوه، درخشان و سخاوتمندانه

اکســـــیر دلربای این عطر با رایحه گل آغاز میشـــــود و با ترکیب مزه پرتقال تلخ و 

شکوفه پرتقال زیر طعم تمشک روشن میشـود.قلب گلی این عطر، تمام قدرت 

دلربایی ونیتن را معرفی میکند و جهان جذاب زنانه را آشکار میســازد و با شکوفه 

پرتقال و یاسمن تقویت میشـــــــــود. در پشـــــــــت این روایح، عطر بادام سوخته 

غلطیده شده در عنبر و نعناع هندی، خط بویی قوی به عطر داده و به آن امضـــــا 

خاص میبخشد: زنی زیبا، مدرن و جسور.

-  رایحه ابتدایی : مزه پرتقال، یاسمن نرولیا، تمشک.

-  رایحه ميــــانی : شکوفه پرتقال، یاسمن عربی، یاسمن.

-  رایحه پــايــانی : بادام سوخته، عنبر، چوب های خاص.



لـــــیلیوم
گلهای سفید، آرامبخش، میوه ای

عطری مجذوب کننده و ظریف که لذت مهربانی و شیرین بودن را آشکار میکند.

این عطر با رایحه میوهای خوشبوی گالبی و گریپ فروت آغاز میشــــــــود و تحت 

تاثیر موجی از عطر گل صد تومانی و یاسمن با گرمای زنانگی متعادل میشــــود و 

خط بویی از مشک و چوب صندل برجای میگذارد.

-  رایحه ابتدایی : گریپ فروت، گالبی.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، گل صد تومنی.

-  رایحه پــايــانی : مشک، چوب صندل.



استولیا
گلی ، شرقی

عطر استثنائی، امضای شاهزاده خانمی مدرن

این عطر با رایحه درخشــان نارنگی و توت سیاه آغاز میشـــود.قلب عطر در دسته 

ـرانبهایـــــــی مانند  گل یاسمن سفید و گل مریم شکوفه میکند و با چوب های گــــــ

چوب کشــمیری و سدر برجســـته میشـــود.حس غنی انتهایی عطر با خط بویی از 

قهوه، بادام سوخته، دانه تونکا و چوب صندل در لطافت مشــــــــک و عنبر آشکار 

میشود.

-  رایحه ابتدایی : نارنگــــی، توت سیاه.

-  رایحه ميــــانی : یاسمن، مریم، شکوفه پرتقال.

-  رایحه پــايــانی : بادام سوخته، قهوه، دانه تونکا، مشک سفید، عنبر.



تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩
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