




P L AT I N U M  C O L L E C T I O N



A NEW STORY

P L AT I N U M  C O L L E C T I O N

Because we value the natural beauty and appreciate 

those who seek it. to realize dahabs vision, our desired 

goal was to integrate natural inspiration and brilliance 

of creation, in an innovattve yet sendtimedtal design, 

that complements every lady in her own unique style in 

a new chapter of dahab story that takes dahab lenses 

to a whole new achievement, we introduce dahab 

platinum collection with its eight vibrant smooth colors 

that  will take you in a journey from the depth of the 

hawaiian oceans, through the  moroccan deserts, to 

alaskan the  breathtaking mountains.



قصة جديدة

يسـعى من  كـل  ونقــدّر  الطبيعـي  بالجـمال  نفـتخر  ألننا 

األسمى هدفنا  كان  ذهب,  عدســات  رؤية  ولتحقيق  إليه, 

في اإلبــداع  وبراعـــة  الملهـمة  الطبيـعة  بين  نجمع  أن 

والرقــة,في اإلبتكـــار  بين  يجـــمع  الدقة  بالغ  تصميم 

فصــــل في  أناقتـها.  لتكـتمل  إمرأة  لكل  خالبة  إضافة 

عظيم انجاز  الى  يأخذها   . ذهب  عدسـات  قصـة  من  جديد 

الثمــانية بألوانها  بالتينوم  ذهب  عدســات  نقدّم   ,   آخر 

ممتعة رحـلة  في  لتأخـذك  بالحـياة  تنبـض  التي  الخــالبة 

المغـرب بالد  بصحـراء  مرورًا   , هــاواي  جزر  محيطـات  من 

وحتى جبال آالسكا المبهرة

P L AT I N U M  C O L L E C T I O N



Alaska #P1
آالســكا



مزيج من درجات الرمادي الفاتح
A mixture of Light Gray Shades



Argan #P2
أرجـــان



بني ممزوج بالعســلي الطـبيعي
Brown Mixed with Natural Honey



Perle #P3
بـيـرل



رمادي فاتح ممزوج بالعسلي الفاتح
Light  Gray Mixed with Light Honey



Hawaii #P4
هـــاواي



أزرق طبيعي ممزوج بالرمادي الفاتح
Natural Blue Mixed with Light Gray



Mentha #P5
مينثـا



مزيـج من درجـات األخضر الفاتح
A mixture of Light Green Shades



Rain #P6
راين



رمادي فاتح ممزوج باألخضر الطبيعي
Light Gray Mixed with Natural Green



Olive #P7

Ne
w



زيتي ممزوج باألصفر الطبيعي
Oilve Mixed with Natural Yellow



Khaki #P8
Neخاكي

w



مزيج من درجات الزيتي الطبيعي
A mixture of Natural Oilve Grades



الحضارات  جمـال  بجاذبيتــها  لتحاكي  البالتينوم  ذهـب  عدســــات  صممت 
بألوانها الطبيعية لتبقى العينين رمزًا جماليًا .

ماتوصـل  أحـدث  طريق  عن  الالصـقة  البالتينوم  ذهـب  عدسـات  تصنيع  يتم 
إليه عالم تكنولوجيا العدسات الالصقة والتي تساعد على إبقــاء العدسات 

رطبة واإلحساس بالراحة طوال اليوم.

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

attractive all time.

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

comfortable throughout the day

Platinum Lenses 

Technical Specifications: 

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

dahab.waleedoptics
Dahab Kuwait

Manufactured for Waleed Optics

www.dahablenses.com






