
  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  ٧ یزگدل ان
  

ا و اسانـسھا را مفـصال شـرح داديـم، قـسم ديكـر از       رفـت، و قـسم عطرھـ     یـز گدل ان  در مرسوله قبل؛ سخن از انواع محـصوالت       
   د،مي باش عود و بخور ؛یزگدل انمحصوالت 

نیز مي باشد، كـه محـصوالت معطـر از آن استحـصال مـي شـود، و       یز گ دل ان خود يك نوع از َكیاھان     عود   در محاورات عامیانه نام   
 براى معالجه سرماخوردكي مي باشد كه با استفاده از كه عنوان روشي براى بخاردادن كلو و بیني و سر و سینه بخور ھمجنین

امـا بـا ھمـه    اين كاربردھا ھر جند به اين بحثھا به نحوي مربـوط بـوده،   جوشیدن كیاھان يا اسانس آنھا  در آب انجام مي شود،           
  ،  مي باشدكندآنجه كه باسوختن فضا را خوشبو در اين َكفتار  بخور و عود اينھا مقصود ما از

  
 ھنَكام ھجرت از مكه و ورود به مدينـه آمـده اسـت كـه     حضرت رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله    ش استقبال مردم مدينه از      در كزار 

  .مردم مدينه در اين مراسم باشكوه در قدوم حضرتش ھمواره بخور مي سوزاندند
  

  السالم؛ و فوايـد برخـي از اقـسام آنھـا و    نیز ذكر بخور و كاربرد آن نزد حضرات انبیاء و اوصیاي الھي علیھمكالم خازنان وحي در  
 به تفصیل آمده اسـت، كـه بیـان آن خـود مقالـه مـستقلي را مـي طلبـد، ولـى بـه           یزگمحصوالت دل اننحوه دعاء در كاربرد انواع   

ي مناسبت اينكه در اين مقاله به ذكر انواع محصوالت بخور ھندي مي بردازيم؛ تنھا به اين حديث شـريف ايـن مقـال را مـزين مـ             
  .حضرت امام رضا علیه السالم ھمواره خود را با بخور ھندي بخور داده و معطر مي نمودند: كنیم كه

  

 براى سالمت تن و روانیز گروايح دل انتأمین 
  

مرسـوالت حیـات   از آنجا كه ھمواره سعي داشـته ايـم در    :معرفي عود و بخور 
نـه را بـراى كـاربرد و عملـي      ھمجنـین زمی ؛ ضمن تبیین نظريه حق بطور َكويـا و روان      اعلى

ساختن آن نیز فراھم كرده؛ و به نظريه بردازي صرف اكتفا نشود، تا شخص آكاه با معرفت   
لذا در اينجا يك سـري از انـواع عودھـاى مرغـوب كـه در       .  عملي كند  حاصله فورا بتواند آنرا   

ه ايـن  بازارھاى داخلي ما نیز يافت مي شود را به شما معرفي مي كنیم، بديھي است ك        
منحصر نبوده و صدھا شـركت در ھنـد و ھـزاران      )توالسي(امر به اين شركت تولید كننده       

 البته محـصوالت  .شركت ديكر در اطالاف جھان ھمین محصوالت را تولید و عرضه مي كنند    
بـوده   در تولیـد  خـوب کیفّیت اين شركت افزون بر دسترس بودن در بازارھاى داخلي داراي      

 محصوالت متنّوع خود ، آنھا را به صورت دســت ســاز و صد  به منظور حفظ اصالِت تمامكه
که بـالغ  ( آن رايحه ھاي متنوع و طبیعي ھمجنین . در صد گیاھي و طبیعي تولید مي کند   

 ايـن محـصوالت در    .از امتیازات ديكر ايـن عرضـه كننـده اسـت          )  گونه محصول است   ٣٩٧بر  
 .ھم اكنون عرضه مي شودشعب مختلف بازارجه طیبات 

  

 يكـي از ظرافتھـاى كـاري ايـن     )دسـتپیچ (ھنر رول کردن عود  :انواع عودساخت  
 مراحل  و طيرول کردن عــــود  از محصوالت اصیل بوده كه با        )دستپیچ(عود  رشته است،   

بمنظور حفظ اصالت عـود ايـن     اين روش    . انجام مي شود  ساخت و بسته بندي عود      
آمـاده سـازي    شامل ، و مي شودمراحل بدون استفاده از ماشین آالت صنعتي طي 

خـشک شـدن    بسته بندي عود ھـا  ، شاخه ھا در حال دست پیچ شدن ، شاخه ھا
   .مي باشد  شاخه ھا

يـا   dhoop  و بـه شـکل  پـودر  ، مخروطـي  ، شاخه ايعود در اشکال مختلف به شکل 
 . عرضه مي شودشاخه ھاي قطور

ه ھا پـس از تولیـد بـه    شاخ.  مي باشدشاخه ايرايج ترين شکل مورد استفاده عود      
مواد معّطر آغشته مي شوند، و اين روش اسـتفاده از روايـح بـسیار متنـوع را ممکـن        

   .مي سازد
يکي از  یز درمانيگدل انموارد استفاده اين شکل از عود بسیار گسترده مي باشد ،         

نـوع ديگـري از شـکل شـاخه اي       MASALA مواردمصرف آن مي باشد ، شاخه ھـاي 
 .عرضه مي شود SCENTED  قیمت باالتري نسبت بهمي باشد که با
 معّطر با خمیر عود و ساير افزودني ھاي طبیعي قبل از ساخت ھر هدر اين شکل ماّد

  .و عطر استثنايي آن در عودھاي معمولي يافت نمي شود. شاخه مخلوط مي شود



ــود  ــوارد   :خــواص ع ــود م ــر روي ع ــسترده ب ــات گ  تحقیق
روايح مطبوع فرد را فّعال تر و : سته اثبات رسانده اب را بسیاري

 سرزنده تر ساخته و باعث ارتباط شخص با درون خود مي شود
استنشاق روايح مطبوع باعث ايجاد و ارسال پیام ھاي عـصبي      .

بوي خوش عود به روح  . و دريافت واکنش ھاي مثبت مي شود
شما آرامش میبخشد، ھاله شـما را از انـرژي ھـاي منفـي پـاك       

دريافـت يـا انتقـال انـرژي        .  را آمـاده انجـام مراقبـه         شما میكند و 
و پیامھـاي  ، عود سطح انرژي مثبت محیط را باال میبـرد   ،  مینمايد

، كنـد  بويايي در مغـز رابطـه بـدن و ذھـن را سـريعتر برقـرار مـي         
مـي باشـد     یز درمـاني  گدل ان شکال  أسوزاندن عود خود يکي از      

 .شـود که باعث کاھش استرس و افزايش سـالمتي فـرد مـي    
عود به عنوان يکي از مھمترين خوشبوکننده ھا بـه شـمار مـي             

 درباره خواص ھر يك قبال به تفـصیل سـخن كفتـه ايـم و در                 .رود
اينجا نیز ھمراه با نوع محصول عناوين خواص معروفش را نیز ذكر 

  :مي كنیم
  

و خواص آنھا، بـه عنـوان   یز گدل انمعرفي محصوالت    :تذكر مھم 
 خواص آنھاست، و خواص آنھـا اصـالتا       راھي براى دسترسي به   

در منبع اصلي آنھا وجود داشـته و محـصوالت بدسـت آمـده نیـز         
ــذا خــود ايــن    ــع دارا ھــستند، ل خــواص خــود را از آن اصــل و منب
محصوالت خصوصیتي نداشته و مـثال اكـر كـسي َكیـاه يـا َكلـي           

را مستقیما از طبیعت تھیه نمايد و بكـار    مانند آويشن   خوشبوي  
ضـد عفـوني كـردن    درمان اسـترس و  نند ما(ص مربوطه برد، خوا 
مند شده و الزم نیست حتمـا عطـر يـا            بھرهمستقیما  را  ) محیط

  .اسانس يا بخور آنرا تھیه كند
 

 

  علیھم السالم در كالم خازنان وحيكه یز گروايح دل انبرخي از 
  اشاره شده استخود يا منبع آنھا به 

  ولي در اينجا بخاطر تشابه به ھمراه يكديكر ذكر شده اندذكر شده م شريف در كالبرخي موارد يك َكونه اش  :تذكر
 

 
  ُمشک :نام

از اين رايحه بي نظیـر بـه منظـور    . ُمشک از ديرباز در مشرق زمین شناخته شده است         :كاربرد
 .ايجاد يک فضاي احساس برانگیز و محّرک استفاده مي شود

عود مخروطي به ھمراه جـاعودي مخـصوص در    15 - عودھاي مخروطي  CO007:نوع محصول
   ھر بسته

 
  ُمشک عربي :نام

عطر ُمشک عربي به آرامي در فضا مي پیچد و به شما احساس سـبکي ، شـناوري و        :كاربرد
 .سرمستي در شب را ھديه مي دھد

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH071 :نوع محصول
  
  

  MYRRH يّکّر مُم :نام
اين عطر از بوته ھايي معطر اسـت كـه اصـلش از بیابانھـاي مكـه       
مي باشد، معروف است كه فرستادَكان مردم ايران براى تبريك به 
حضرت مريم در والدت حضرت عیسى علیھما السالم؛ ايـن َكیـاه            

نـه تنھـا در   یـز   گدل ان خوشبو را ھديه آورده بودند، لذا ايـن رايحـه           
ب بــوده بلكـه در میـان مـسیحیان تقــدس    محبـو میـان مـسلمانان   

میالد مـسیح و مناسـبتھاى ديكـر         تا به امروز در سالروز       داشته و 
عود خام و نسوخته . مسیحي بسیار مورد استفاده قرار مي َكیرد

آن رايحه خنك و دلنشیني داشته؛ و با بخور و سـوخت آن رايحـه        
  .لطیف و مطبوعي متصاعد مي شود

 
  ُمشک چیني :نام

ُمشک چیني غنیمتـي اسـت از روايـح بـي نظیـر کـشور          :دكاربر
چین ، و براي شما زندگي دلنـشیني را در مکـاني چـشمگیر بـه      

  .ارمغان مي آورد
 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH069 :نوع محصول

  



  ُمشک سفید :نام
ي ُمشک سفید رايحه اي است کـه آرامـش و لطافـت را بـرا         :كاربرد

 .روح و جسم شما به ارمغان مي آورد
 اينچـي  ١٦شـاخه ھـاي    - کالسیکهمجموع CL017 :نوع محصول

     بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠
 

  ُرز سفید :نام
رز سفید با عطـر خـود بـه خانـه شـما زيبـايي مـي بخـشد و                  :كاربرد

 . خوشامدي است به شما
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH015  :نـوع محـصول  

   ھاي شش ضلعي
CO018 عود مخروطـي بـه ھمـراه جـاعودي      15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
 

   ُرز زرد :نام
رز زرد داراي خواص دارويي فـوق العـاده اسـت کـه عطـري                :كاربرد

  .کامًال احساس برانگیز و محّرک دارد
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH024  :نوع محـصول 

    ھاي شش ضلعي
CO021  - عود مخروطي به ھمراه جاعودي  15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
  

   ُرز ســرخ :نام
رز سرخ عاشقانه ترين رايحه را      .رز سرخ عطر عشق است     :كاربرد

  .به ھمراه آرامش با خود دارد
عــود مخروطــي بــه ھمــراه جــاعودي  15 -عودھــاي مخروطــي  CO010 :نــوع محــصول

   مخصوص در ھر بسته
  

  رز روشنگر يا رز فرح بخشعطر  :نام
 روشنگر و فرح بخش :كاربرد

 شـاخه در بـسته ھـاي    ١٥ -عودھـاي گیـاھي    -  بـودا همجموعـ    BC002:نـوع محـصول  
  مستطیلي

 
  ُکندر :نام

یظ ناشي از عطر قوي ُکندر مّدتھاي مديدي است که بشر به دلیل داشتن دود غل :كاربرد
کندر باعـث توّقـف نگرانـي ھـاي درونـي و دغدغـه ھـاي          . ، آن را بسیار ارزشمند مي داند      

 .ذھني شده و اجازه مي دھد تا با درون خود ارتباط برقرار کنید
عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص  15 -عودھاي مخروطي  CO004:نوع محصول
   در ھر بسته

  
  مغَص :نام

رايحـه   . چسبناکي است که از درختان بومي خاورمیانه بدست مي آيد و در درمان ھاي متعددي کـاربرد دارد     هصمغ ماد  :كاربرد
 (Self motivation). صمغ انرژي بخش و نیروزا است

   عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته 15 -عودھاي مخروطي -  CO020:نوع محصول
 

   ُکندر و َصمغ :نام
صـمغ و  (از اين ترکیب فوق العـاده  . صمغ و کندر ترکیب کاملي است براي ايجاد آرامش رواني و افزايش نیروي جنسي           :كاربرد
 .براي آفرينش يک فضاي پراحساس جھت ارتباط با درون خود بھره بگیريد) کندر

   اه جاعودي مخصوص در ھر بستهعود مخروطي به ھمر 15 -عودھاي مخروطي  CO013:نوع محصول
  

  زعفران روح بخش :نام
  روح بخش :كاربرد

عودھاي گیاھي  -  بوداهمجموع   BC001:نوع محصول
   شاخه در بسته ھاي مستطیلي١٥ -
  

  بادام :نام
. بـادام داراي خـواص آرايـشي و درمـاني اسـت            :كاربرد

بادام داراي عطري لطیف ، آرامـش بخـش و مقـوي مـي       
 .باشد
شاخه در  20 -کالسیکه مجموع CH047 :محصولنوع 

   بسته ھاي شش ضلعي
     



   عســـل :نام
عطـر عـسل بـسته بـه گلـي کـه زنبـور از          :كاربرد

ايـن  . شھدش مکیده باشـد ، متفـاوت مـي باشـد           
  .عود عطر خالص گل ھاي تازه را به ھمراه دارد

 20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH048 :نـوع محـصول  
    بسته ھاي شش ضلعيشاخه در

 
  دارچین :نام

 عطر دارچـین از باشـکوه تـرين روايـح اسـت،            :كاربرد
  .گرمابخش و ضد نفخ است-ھمچنین محرک

عـود   15 -عودھاي مخروطي  CO003 :نوع محصول
   مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته

CH029 شاخه در بسته ھـاي   20 -کالسیکه مجموع
    ضلعيشش

  
  ياسمن - گل ياس :نام

عطر ياس را نشان عشق مي نامند،که بـراي          :كاربرد
شما حس َمستي و تـازگي مرمـوز گلھـاي يـاس را بـه        

  .ارمغان مي آورد
عـود   15 -عودھـاي مخروطـي    CO005 :نوع محصول

   مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
CH005 شاخه در بـسته ھـاي    20  - کالسیکهمجموع

   شش ضلعي
 

  ياس تفّکر برانگیز يا ياس مخصوص مراقبه :نام
  مخصوص مراقبه يا تفّکر برانگیز :كاربرد

 شــاخه در بــسته ھــاي  ١٥ -عودھــاي گیــاھي  -  بــوداهمجموعــ   BC003:نــوع محــصول
  مستطیلي

     
  صندلوس يا صندل :نام

 امنیت رواني و محیطي امن در حین مراقبه اين رايحه باعث ايجاد آرامش و احساس  :كاربرد
 .مي شود

عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در  15 -عودھاي مخروطي  CO011:نوع محصول
   ھر بسته

  
  نارنـــــج :نام

 .نارنج با بوي شیرين و شادي بخش خود احساسات شما را تحريک مي کند  :كاربرد
عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخـصوص در   15 -عودھاي مخروطي CO023:نوع محصول

   ھر بسته

  
   سیب سبز :نام

عطر ايـن میـوه داراي خـواص جـوان کننـده             :كاربرد
متعددي مي باشد کـه بـه تـن و روان شـما طـراوت           

  .مي بخشد
 15 -عودھـاي مخروطـي    CO014 :نـوع محـصول  

عود مخروطي به ھمراه جـاعودي مخـصوص در ھـر           
   بسته

CL019 اينچـي  ١٦شاخه ھـاي   - کالسیکهمجموع 
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠

CH027 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   
  

  انگور :نام
عطر با طراوت انگور درون شـما را تـازه و     :كاربرد

 .جوان مي سازد
 20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH057 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي
  



 تخصصيیز گروايح دل ان
  

  مراقبه :كاربرد
آرامـش بخـش و   : صـندل سـفید    + مقابلـه بـا غـم و انـدوه    : وانیـل   :مواد

  آرامش بخش و ضداضطراب: بابونه  + افزاينده اعتماد به نفس
عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH001 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠تي حیا
  

   انرژيزا :كاربرد
اشـتھا  : لیمـو   + افزايش ھوشیاري و شـجاعت  : عصاره لیمو ترش     :مواد

افزايش اعتماد به نفس و رفـع خـستگي   : گريپ فورت    + آور و رفع اضطراب   
  شديد

عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH002 :نوع محصول
  اخه در بسته ھاي شش ضلعي ش٢٠حیاتي 

     
   شاداب کننده :كاربرد

ضـد درد ،   : Sage  + آسودگي خـاطر ، خونـسردي و آرامـش   : نعناء  :مواد
  افزايش تمرکز و خالقّیت ذھني: میخک  - + )آرامش بخش(درمان ھیجانات 

عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH003 :نوع محصول
  خه در بسته ھاي شش ضلعي شا٢٠حیاتي 

     
   احساس برانگیز :كاربرد

تقوّيت کننده توان جنسي ، افزايش دھنده تمرکز و از  Ylang Ylang - :مواد
: نعناي ھندي  + کمک به درمان اعتیاد: درخت جوز  + بین برنده انواع ترس

  تسکین دھنده ، مقابله کننده با دمدمي مزاج بودن و افزايش جرأت
عودھـاي حـاوي روغـن ھـاي      -سري رايحه درمـاني  TH004 :حصولنوع م

    شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 
     

  درمان استرس :كاربرد
: شکوفه پرتغـال    +ضد افسردگي و بازکننده ذھن: اسطوخودوس  :مواد

   محرک و ضد اضطراب: آويشن  + درمان استرس و ضد رخوت و ُسستي
عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH005 :نوع محصول

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 
     

  آرامش بخش :كاربرد
 + مانع از دمـدمي مـزاج بـودن و افـزايش اعتمـاد بـه نفـس            : ھـــل   :مواد

: نعنـاي ھنـدي    + کـاھش اضـطراب و مقابلـه بـا افـسردگي        : چوب سـرو    
  افزايش شجاعت و ضد درد

عودھاي حـاوي روغـن ھـاي     -سري رايحه درماني TH006 :صولنوع مح
   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي٢٠حیاتي 

  

 نجوميیز گروايح دل ان
  

  : خورشید :نام
اين رايحه سرشار   . ھمه روايح مي باشد    هستار :كاربرد

  .ار انرژي و سرزندگي است
عـود   15 -عودھـاي مخروطـي   CO016 :نـوع محـصول  

   روطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بستهمخ
CH033 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   

     
  : ماه :نام

اين رايحه خنک و آرامبخش است و به شما آرامش و راحتي   :كاربرد
  .اعصاب مي بخشد

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH034  :نوع محـصول 
    ضلعيھاي شش

CO015  عود مخروطي به ھمـراه جـاعودي    15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

  
   نیز عرضه مي شود و بروجمحصوالتي به نام بقیه كواكب

مربوطـه بـا طبـع اجـرام نامَكـذاري      منابع خوشـبوي   تناسب طبع ؛علت نامكذاري اين محصوالت به نامھاى مذكور  
  . مي باشد؛شده



 درمانيیز گانروايح دل 
      
   ُاکالیپتوس :نام

با عطري بسان عطر کاج به محیط اطـراف سـالمتي مـي بخـشد ، و باعـث          :كاربرد
 .ضدعفوني کردن ھواي اطراف شما مي شود

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH043 :نوع محصول
      
   نعناي فلفلي :نام

 .طیف ھیجانات و بازشدن ذھن مي شودباعث تسکین و تل :كاربرد
 شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع CH044 :نوع محصول

  
 

   نعناي ھندي :نام
عطـر  . از تقطیر ساقه ھاي خشک شده نعناي ھندي روغني بدست مي آيد که شبیه رايحه اسطوخودوس مي باشد           :كاربرد

  . آرام داشته باشیدآن به شما کمک مي کند تا خوابي خوش و
    شاخه بلند در بسته ھاي شش ضلعي١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL009  :نوع محصول

CO009   عود مخروطي به ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته 15 -عودھاي مخروطي   
  

   وانیل :نام
س کـاربرد داشـته     در تمّدن باستاني آزِتک به منظـور کـاھش اسـتر           :كاربرد
  .عطر وانیل انرژي رواني شما را با سرزندگي و طراوت توأم مي کند.است

شـاخه در بـسته ھـاي     20  - کالسـیک همجموعـ  CH010  :نـوع محـصول  
عـود مخروطـي بـه ھمـراه      15 -عودھـاي مخروطـي    CO017 شـش ضـلعي  

   جاعودي مخصوص در ھر بسته
  

  محبوبه شب :نام
به حس و روان شما آرامش مي بخشد و شب شما را از يـک بـوي   .ين گل به ملکه گل ھاي الله نیز معروف مي باشد  ا :كاربرد

  .مرموز آکنده مي کند
عـود مخروطـي بـه     15 -عودھاي مخروطـي  -  CO019:نوع محصول

   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
  
  

  الواند -اسطوخودوس :نام
ثرات آنتي بیوتیکي و ضد درد خود به عنوان اسطوخودوس با ا :كاربرد

رايحـه آن محیطـي خوشـايند و        . درمان جادويي شناخته شده اسـت     
  .آرامش بخش را براي شما خلق مي کند

شـاخه در بـسته    20  - کالسـیک همجموعـ  CH006  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

CO006  ودي عـود مخروطـي بـه ھمـراه جـاع      15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

CL006  شاخه بلند در ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 
   بسته ھاي شش ضلعي

     
   ورائه آلو :نام

عطر يک نوع کاکتوس است که نقش مّھمي در زنده نگه داشتن گیـاه        :كاربرد
ه اي با خواص مرطوب کنندگي معجزه آساي خود دارد به ھمراه کاربرد گـسترد   

  .صبر زرد معروف است:  اين كیاه در طب قديم به.در ايجاد آرامش جسم و روان
شـاخه در بـسته    20  - کالسـیک همجموعـ  CH002  :نوع محـصول 

   ھاي شش ضلعي
CO001  عود مخروطي بـه ھمـراه جـاعودي     15 -عودھاي مخروطي

   مخصوص در ھر بسته
     
   آفرودزيا :نام

گفته مي شود اين رايحه در ايجاد يـک فـضاي   . ر طول قرن ھا به عنوان يک تقويت کننده جنسي استفاده شده است   د :كاربرد
  .عاشقانه و پر احساس موثر است

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموع CH014 :نوع محصول
   ھاي شش ضلعي

  
   ماگنولیا :نام

 .رمست کننده اش مي کندماگنولیا ھواي اطراف شما را سرشار از عطر س
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL016 :نوع محصول

  .در منابع دانش كھن جیني براى موفقیت زندكي زناشويي روي تأثیر اين َكل حتى با نصب تصوير آن فوايدي نقل كرده اند



  چوب آگــــار :نام
کـه عطـر آن بطـور گـسترده اي در     آگــــار  ھمیشه سبز   درخت   :كاربرد

مراسم آئیني خاورمیانه و ژاپن به عنوان يک چوب خارق العاده استفاده 
 .مي شود

شـاخه در بـسته ھـاي     20 -کالسیکه مجموع CH001 :نوع محصول
   شش ضلعي

    
   شاھدانه :نام

 سبك كننده فشارھاى ذھني :كاربرد
عـود مخروطـي بـه     15 -عودھـاي مخروطـي    CO002 :نـوع محـصول  

   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته
CL002 شـاخه بلنـد در   ١٠ اينچـي  ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 

   بسته ھاي شش ضلعي
CH019  شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20 -کالسیکه مجموع   

  
  خشخاش :نام

عطر مرموز افیون باعث  . با خواص درماني است     گیاه خشخاش گیاھي     :كاربرد
  .افزايش آرامش روحي و جسمي مي شود

   شاخه در بسته ھاي شش ضلعي 20  - کالسیکهمجموع CH008  :نوع محصول
CL008  بلنـد در بـسته ھـاي    ه شـاخ ١٠ اينچـي  ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع 

   شش ضلعي
CO008  عود مخروطي به ھمـراه جـاعودي مخـصوص در ھـر      15 -عودھاي مخروطي
   بسته

     

 میوه ھایز گروايح دل ان
 

   پرتقال :نام
  .رايحه اي است با قدرت تسکین دھندگي باال :كاربرد

عـود مخروطـي بـه     15 -عودھاي مخروطـي  -  CO022 :نوع محصول
   ھمراه جاعودي مخصوص در ھر بسته

CL013 بلند در بسته ھاي شش ضلعيه شاخ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع    
     
   لیــــمو :نام

ــأثیر مــسرت بخــش داشــته و     :كــاربرد گفتــه مــي شــود عطــر لیمــو ت
 .خونسردي را افزايش مي دھد

شـاخه در بـسته ھـاي     20 -کالسـیک ه مجموع CH031 :نوع محصول
   شش ضلعي

 
   توت فرنگي :نام

. توت فرنگي در تقوّيت دسـتگاه گـوارش و پوسـت نقـش مـؤثري دارد       :كاربرد
توت فرنگي براي ھمه کساني کـه از عطـر شـیرين آن اسـتفاده مـي کننـد ،           

  .شادي و مسرت به ھمراه مي آورد
شاخه در بسته ھاي شـش   20  - کالسیکهمجموع CH012  :نوع محصول

   ضلعي
CL012 شـاخه بلنـد در   ١٠ اينچـي  ١٦ھـاي  شـاخه   - کالسـیک همجموع 

   بسته ھاي شش ضلعي
CO012  عــود مخروطــي بــه ھمــراه جــاعودي  15 -عودھــاي مخروطــي

   مخصوص در ھر بسته
  

   گیالس  :نام
رايحــه شــیرين گــیالس ، شــادي را در فــضاي اطــراف مــي   :كــاربرد
  .پراکند

سته شـاخه در بـ   20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH039  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

 
  توت َوحشي :نام

اين عود داراي عطر قوي است و گفته مـي شـود داراي اثـر      :كاربرد
 .جوان کنندگي بوده و موجب سرزندگي مي شود

شاخه در بسته ھاي  20 -کالسیکه مجموع CH030 :نوع محصول
   شش ضلعي

  
 



   مـــوز :نام
 ، حـس شـیريني را بـراي    عطر میوه اي و خارق العـاده مـوز     :كاربرد

 .ھمه حواس شما به ارمغان مي آورد
شاخه در بسته ھاي  20 -کالسیکه مجموع CH038 :نوع محصول
   شش ضلعي

 
  نارگیل :نام

بوي خنک و آرامبخش نارگیل يادآور آرامش زندگي در جزيـره    :كاربرد
  .اي دور و مرموز است

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH050  :نـوع محـصول  
   ھاي شش ضلعي

CO024  عود مخروطي بـه ھمـراه جـاعودي     15 -عودھاي مخروطي
   مخصوص در ھر بسته

     
   چاي ســبز :نام

عطر فوق العاده پاک ، تازه و لطیف چاي سبز باعث ايجـاد         :كاربرد
 .آرامش در شما مي شود

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH035 :نوع محـصول 
   ھاي شش ضلعي

 
  قھوه :نام

عطر قھوه به شما کمک مي کند تا روز خود را با ذھني باز  :كاربرد
  .و پرتوان آغاز کنید

شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH059 :نوع محـصول 
   ھاي شش ضلعي

     
   شکالت :نام

به معنـي مائـده    Theobroma شکالت از دانه درختي بنام :كاربرد
اين رايحه داراي خواص تحريـک کننـدگي        . آسماني بدست مي آيد   

 .بوده و موجب افزايش محّبت و حرارت دروني مي شود
شـاخه در بـسته    20 -کالسـیک ه مجموعـ  CH064 :نوع محـصول 

   ھاي شش ضلعي
  

  تركیبي روايح بخور
 

  مخلوط گلھا :نام
 شـما گرمـا و شـادي خاصـي مـي      اين رايحه به فضاي اطراف  :كاربرد
 .بخشد

 ١٠ اينچي ١٦شاخه ھاي  - کالسیکهمجموع CL014 :نوع محصول
    بلند در بسته ھاي شش ضلعيهشاخ

  
   سفر به آفريقا :نام

 ويـژه سـفر بـه    هشاخه در بـست  20 :نوع محصول
   AF001 - آفريقا را تجربه کنید

  
 ) بسته١در رايحه  ٧(آريا  :نام

 رايحه گـل  ٧شاخه شامل  AR001  - 35  :لنوع محصو
 - Bouquet - Flora - Fantasy - Magic  در يـک بـسته  

Orient - Sandal – Spring 
عطر صـندل ، عطـر   :  رايحه دل انگیز از ٧داراي :  گل در يک بسته٧رايحه از  7

  .شرقي ، جابو ، رويا ، عطر گلھا ، انگور وحشي و عطر بھاري مي باشد
     
  ناگ چامپا :نام

پرطرف دارترين عود در سرتاسر دنیاست،که داراي عطـري آرامـبخش و خـاص       
  .است که براي يوگا ، مراقبه و باال بردن قدرت اعصاب و روان ايده آل مي باشد

 مخـروط  ١٥ - گلھـا  هماساال با رايحـ  -سري ناگ چامپا ND001  :نوع محصول
  بھمراه جاعودي

 
 ناگا دربار :نام
  گرمي٥٠ بسته ھاي - گلھا هاال با رايحماس

    ساعت مي باشد٣زمان سوخت ھر شاخه حدود 
    مخروط بھمراه جاعودي١٥ - گلھا هماساال با رايح -سري ناگ چامپا  NC006 :نوع محصول



 ون گوناگ با بسته بنديیز گعرضه روايح دل ان
 

 ويــژه هجعبــ -مجموعــه کالســیک :نــوع محــصول
  بـسته چھـار گـوش   ١٢)  مختلـف ه رايح١٢(ه ھدي

GP002  
  

 رايحـه  ٥بسته ھاي متنوع شـامل      :نوع محصول 
  GP003   بسته چھار گوش٢٥

  
  
  

 العاملني رب  حلمدوا


