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DAHAB STORY

G O L D  C O L L E C T I O N

In a brilliant harmony between  innovation and diversity,  ( Dahab 

Lenses ) intoduce the perfect collection ot  twenty-three lenses 

with stunning and catptivating colors , in the most ingenious 

designs that grown the beauty of every woman seeking look 

perfection and seek to strengthen our fingerprint in the contact 

lenses field , ( Gold Collection ) came with the outstanding 

addition of the ( Platinum Collection ) to complete the inspiring 

story of  Dahab lenses , wich has created a modern vision in 

the world of contact lenses .



عدسات  ( تقدم  والتنوع   اإلبداع  بين  مبهر  تعاون   في 

خالبًا لونًا  وعشرون  ثالثة  من  متكاملة  مجموعة   )  ذهب 

لتتوج بالغة  ورقة  التصميم،  في   مسبوقة  غير  براعة   في 

 جمال كل إمرأة تسعى إلى الكمال، وألننا من رواد الكمال

 ونسعى لتقديم كل ما يعزز بصمة ) عدسات ذهب ( في

 مجال العدسات الالصقة  كانت ذهب جولد ذات التصاميم

لقصة تكملة  بالتينيوم،  ذهب  مجموعة  بجانب    المبدعة 

 )عدسات ذهب ( الملهمة والتي أضافت رؤية عصرية إلى

عالم العدسات . بس

قصة ذهب

G O L D  C O L L E C T I O N



Lumirere Blue #1
لـومـير بـلو



ازرق فاتـح مـكـبر للعـين
Light Blue Eye Magnifier



Lumirere Hazel #2
لومير هازل



عسلي ممزوج بالرمادي مكبر للعين
Honey Mixed with Gray Eye Magnifier



Lumirere Gray #3
لومير جراي



رمادي محدد مكبر للعين
Gray Eye Magnifier



Solitaire #4
ســولـتـيـر



رمادي طبيعي مكبر للعين
Natural Gray Eye Magnifier



Sabrin Gray Green #5
صـابـريـن جـراي جـريـن



رمادي ممزوج باألخضر
Gray Mixed with Green



Sabrin Gray #7
صـابرين جـراي



رمادي ممزوج باألزرق
Gray Mixed with Blue



Swarovski #8
شوارفسكي



رمادي ممزوج بالعسلي
Gray Mixed with Honey



Sun Kiss #9
صن كيس



Honey Mixed with Light Brown

عسـلي ممـزوج بالبني فـاتـح



Diamond #11
دايــمونــد



رمادي غامق ممزوج بالعسلي
Dark Gray Mixed with Honey



Topaz #12
ز بـا تـو



بنــي غـامـق
Dark Brown



Sky #13
سكاي



رمادي ممزوج باآلزرق الطبيعي
Gray Mixed with Natural Blue



Cat Eye #14
أي كـات 



بـنـي طـبـيـعـي
Natural Brown



Creamy #15
يمـي كـر



عسلي طبيعي
Natural Honey



Lumirere Green #16
لومير جرين



أخضر فـاتـح مكـبر للــعين
Light Green Eye Magnifier



لومير براون
Lumirere Brown #17



بـنـي فـــاتـــح
Light Brown



Ice #18
أيس



مزيج من درجات الرمادي الطبيعي
A Mixed of Natural Gray Shades



أكـــوا
Aqua #20



أخضر ممزوج بالرمادي الطبيعي
Green Mixed with Natural Gray



Caramel #21
كــرامـيل



عسلي ممزوج بالرمادي الطبيعي
Honey Mixed with Natural Gray



Tiffany Blue #22
تـيـفـانـي بـلو



أزرق ممزوج بالعسلي الفاتح الطبيعي
Blue Mixed with Natural Light Honey



Hind #23
هند



رمادي طبيعي
Natural Gray



Kaf #24
Neكاف

w



مزيج من درجات البني الطبيعي
A mixed o f  Natura l  Brown



Smokey #25
Neسموكي

w



رمادي ممزوج بالعسلي الطبيعي
Gray Mixed with Natural Honey



Marble #26 
Neمـاربـل

w



أزرق ممزوج بالعسلي الطبيعي
Blue Mixed with Natural Honey



  العدسات اليومية
Daily Lenses 

صممت عدسات ذهــب اليومية لتحاكي بجاذبيتـــها جمال الحضــــارات 
 بألوانها الطبيعية لتبقى العينين رمزًا جماليًا،

الصحية  وجودتها  العالية  بمواصفاتها  اليومية  ذهب  عدسات  تتميز  كما 
الذي  األمر  السماكة   حيث  من  أخف  كونها  راحة  وتمنحها  العين  مع  لتتالئم 

يجعلها خفيفة على العين ومريحة لإلستخدام اليومي 

Water content               : 38% 
Dimaeter                        :14.2 mm 
Base curve ( B.C. )        : 8.6 mm 
Material                          : Poly 2-Hema/EDMA 
Spherical Range           : From  -1.00 to  -4.50 
UV Blocked                    : 40% UV Blocked

Dahab Daily lenses are designed to suit the beauty of civilizations 
with all their natural colors,to keep the eyes attractive all time,

Dahab Daily lenses are characterized by thier high specifications 
and quality of heath to suit the eye and give it the comfort of 
being  lighter in terms of thickness, which make it light on the eye 

and convenient of daily use.

Technical Specifications: 



  العدسات الشهرية
Monthly Lenses 

الحضــــارات  جمال  بجاذبيتـــها  لتحاكي  الشهرية  ذهــب  عدسات  صممت 

بألوانها الطبيعية لتبقى العينين رمزًا جماليًا،

إليه  ماتوصــل  أحدث  طريق  عن  الالصقة  الشهرية  ذهب  عدسات  تصنيع  يتم 
رطبة  العدسات  إبقـاء  على  تساعد  والتي  الالصقة  العدسات  تكنولوجيا  عالم 

واإلحساس بالراحة طوال اليوم

Dahab Monthly lenses are designed to suit the beauty of 
civilizations with defferent magnifying colors , to  keep the eyes 

attractive all time.

 Monthly lenses from Dahab are manufactured by the latese 
contact lens technology that`s help to keep lenses moist and 

comfortable throughout the day

Technical Specifications: 

Water content               : 38% 
Dimaeter                        :14.8 mm 
Base curve ( B.C. )        : 8.8 mm 
Material                          : Poly 2-Hema/EDMA 
Spherical Range           : From     -  0.75  to  -10.00
             +  1.00  to  + 5.00 
UV Blocked                    : 40% UV Blocked
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Manufactured for Waleed Optics

www.dahablenses.com
dahab.waleedoptics
Dahab Kuwait




