
Beautiful Life



BEAUTIFUL LIFE

Dolce&Gabbana presents a new exclusive 

collection, inspired by the enchantment of 

Mediterranean nature in springtime, which 

combines tradition, style, and freshness: a perfect 

balance between past and present, timeless 

beauty and a gaze towards contemporaneity

حياة جميلة

مجموعة حصرية جديدة ، مستوحاة من  Dolce & Gabbanaتقدم

قاليد واألناقة سحر الطبيعة المتوسطية في فصل الربيع ، والتي تجمع بين الت

حو توازن مثالي بين الماضي والحاضر ، والجمال الخالد ونظرة ن: والنضارة

المعاصرة 



Dress in Poplin With Roses And Peonies Print

• Short sleeves

• Cut at waistline

• All-over flowered print

• Made in Italy

130 KWD (size 2 to 6)

140 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينفستان من 

أكمام قصيرة• 

قصة على الخصر• 

نقشة األزهار على كامل الفستان• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٣٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٤٠

JUNIOR



Hair-band in Poplin With Roses And Peonies Print

• Poplin hair-band 
• All-over flowered print

• Made in Italy

34 KWD 

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينشريطة شعر من 

البوبلينشريطة شعر من • 

نقشة األزهار على كامل القطعة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٣٤

JUNIOR



Kaftan Dress in Poplin With Roses And Peonies Print

• All-over flowered print

• Bow detail at the collar

• Made in Italy

175 KWD (size 2 to 6)

195 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينكفتان من 

نقشة األزهار على كامل الفستان• 

ربطة عنق يمكن ربطها كعقدة• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٧٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٩٥

JUNIOR



Jersey Sweatshirt With Roses And Peonies Print

• Flowered placed print

• Neutral base

• Pouch pocket

• Zip opening

• Ribbed collar, cuffs and hem

• Made in Italy

95 KWD  (size 2 to 6)

105 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيكنزة من قطن 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

جيب أمامي• 

سحاب أمامي• 

كم وحاشية مضلّعةطرف,ياقة• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٩٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



Cotton Jersey T-shirt With Roses And Peonies Print

• Crew neck 

• Flowered placed print

• Neutral base
• Oversized fit

• Made in Italy

50 KWD (size 2 to 6)

60 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

قياس واسع• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٥٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي٦٠

JUNIOR



Jersey Jogging Pants With Roses And Peonies 
Print

• Flowered placed print 

• Neutral base

• Ribbed waistline and cuffs

• Made in Italy

90 KWD (size 2 to 6)

100 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيسروال من قطن 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

خصر وطرف مضلّع• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٩٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٠

JUNIOR



Dress in Mixed Materials With Roses And Peonies 
Print

• Pure cotton jersey t-shirt

• All-over flowered printed cotton poplin skirt

• Made in Italy

115 KWD (size 2 to 6)

125 KWD (size 8 to 12)

والفاوانيافستان من األقمشة المختلفة بنقشة الورد 

تي شيرت من القطن• 

مع نقشة األزهار البوبلينتنورة من • 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١١٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٢٥

JUNIOR



Cotton Jersey T-shirt With Hydrangea Embroidered 
Logo

• Crew neck 

• Frontal branded iconic embroidery 

• Contrasting colour trims on collar and cuffs

• Regular fit

• Made in Italy

80 KWD (size 2 to 6)

90 KWD (size 8 to 12)

المطّرزةالقرطاسيابنقشة الجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

أمامية مطرزةDGعالمة • 

حواف متباينة اللون على الياقة واألكمام• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٨٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي٩٠

JUNIOR



Long Skirt in Poplin With Hydrangea Print

• All-over flowered print

• Self-fabric belt

• Made in Italy

105 KWD (size 2 to 6)

115 KWD (size 8 to 12)

القرطاسيابنقشة البوبلينتنورة طويلة من 

نقشة األزهار على كامل التنورة• 

حزام من القماش ذاته• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٠٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١١٥

JUNIOR



Legging With Hydrangea Print

• Interlock leggings

• All-over flowered print

• Made in Italy

55 KWD (size 2 to 6)

65 KWD (size 8 to 12)

القرطاسياسروال ضيق بنقشة 

سروال من النسيج المتشابك• 

نقشة األزهار على كامل السروال• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٥٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي٦٥

JUNIOR



Hair-band in Poplin With Hydrangea Print

• Poplin hair-band 
• All-over flowered print

• Made in Italy

34 KWD 

القرطاسيابنقشة البوبلينشريطة شعر من 

البوبلينشريطة شعر من • 

نقشة األزهار على كامل القطعة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٣٤

JUNIOR



Bag With Hydrangea Print

• All-over flowered printed

• Nappa calf leather 

• Removable shoulder strap 

• DG logo on the flap

• Made in Italy

160 KWD

القرطاسياشنطة بنقشة 

نقشة األزهار على كامل الشنطة• 

الناباجلد من عجل • 

شريط كتف قابل للنقل• 

على القالب العلوي DGعالمة • 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٦٠

JUNIOR



Sorrento Sneakers With Hydrangea Print

• Slip-on sneakers 

• All-over flowered print

• Heel cup with branded elastic pull-tab

• Footbed with heat-stamped logo

• Rubber sole

• Made in Italy

90 KWD   (size 24 to 29)

95 KWD   (size 30 to 35)

105 KWD (size 36 to 38)

القرطاسيابنقشة سورينتوحذاء 

حذاء بدون رباط• 

نقشة األزهار على كامل الحذاء• 

شريط مطاطي مع عالمة الماركة من الخلف• 

عالمة الماركة محفورة على وسادة الحذاء• 

نعل مطاطي• 

صنع في ايطاليا• 

(٢٩الى ٢٤مقاس )دينار كويتي٩٠

(٣٥الى ٣٠مقاس )دينار كويتي٩٥

(٣٨الى ٣٦مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



DG Millennials Calfskin Sliders

• Upper made of plain calf leather

• Maxi DG millennials logo

• Logo with three-dimensional effect
• Leather sole

• Made in Italy

95 KWD   (size 24 to 29)

105 KWD (size 30 to 35)

125 KWD (size 36 to 38)

من جلد العجلميالنيالزDGصندل 

قسم علوي من جلد العجل• 

ميالنيالزDGعالمة • 

عالمة ثالثية األبعاد• 

نعل من الجلد• 

صنع في ايطاليا• 

(٢٩الى ٢٤مقاس )دينار كويتي٩٥

(٣٥الى ٣٠مقاس )دينار كويتي١٠٥

(٣٨الى ٣٦مقاس )دينار كويتي١٢٥

JUNIOR



Jersey Sweatshirt With Iconic Logo Print

• Zip opening

• Interlock with all-over iconic 3-dimensional branded print

• Frontal pouch pocket in gabardine

• Lettering details on the pocket and at the back

• Regular fit

• Made in Italy

115 KWD (size 2 to 6)

125 KWD (size 8 to 12)

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيكنزة من قطن 

سحاب أمامي• 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على النسيج المتشابك• 

الغبردينجيب أمامي من • 

كلمات على الجيب والظهر• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١١٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٢٥

JUNIOR



Cotton Jersey T-shirt With Iconic Logo Print

• Crew neck 
• All-over branded iconic 3-dimensional print

• Frontal colour blocking pocket with iconic branded 

lettering

• Label tag on the back

• Regular fit

• Made in Italy

75 KWD (size 2 to 6)
85 KWD (size 8 to 12)

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على كامل القطعة• 

الماركة المميزةكلملتجيب أمامي من اللون المتباين مع • 

عالمة الماركة على الظهر• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٧٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي٨٥

JUNIOR



Cargo Jogging Pants With Iconic Logo Print

• Interlock with all-over iconic branded  3-dimensional print

• One front cargo pocket with branded lettering

• Model with cuffs

• Made in Italy

105 KWD (size 2 to 6)

115 KWD (size 8 to 12)

بنقشة الماركة المميزةكارغوسروال 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على النسيج المتشابك• 

الماركة المميزةكلملتجيب أمامي مع • 

سروال بأطراف مضلّعة• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٠٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١١٥

JUNIOR



Cotton Jersey T-shirt With Embossed Logo

• Crew neck 

• Iconic branded lettering on the front and on the back

• Regular fit

• Made in Italy

95 KWD   (size 2 to 6)

105 KWD (size 8 to 12)

مع شعار الماركة البارزالجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

عالمة الماركة المميزة من األمام والخلف• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٩٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



Short Pants With Iconic Branded Lettering

• Interlock with front cargo pocket with iconic branded 

lettering

• Made in Italy

100 KWD (size 2 to 6)

105 KWD (size 8 to 12)

مع نقشة الماركة المميزةالجيرسيسروال قصير من قطن 

نقشة الماركة المميزة على الجيب األمامي من النسيج المتشابك• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٠٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



Hoodie Sweatshirt in Cotton Jersey With Iconic 
Brand Lettering

• Hoodie 

• Iconic front and back branded lettering

• Regular fit

• Made in Italy

115 KWD (size 2 to 6)

125 KWD (size 8 to 12)

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيهودي من قطن 

هودي• 

نقشة الماركة المميزة من األمام والخلف• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١١٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٢٥

JUNIOR



Cotton Jersey T-shirt With Embossed Logo

• Crew neck 

• Iconic branded lettering on the front and on the back

• Regular fit

• Made in Italy

95 KWD   (size 2 to 6)

105 KWD (size 8 to 12)

مع شعار الماركة البارزالجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

عالمة الماركة المميزة من األمام والخلف• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي٩٥

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



Short Pants With Iconic Branded Lettering

• Interlock with front cargo pocket with iconic branded 

lettering

• Made in Italy

100 KWD (size 2 to 6)

105 KWD (size 8 to 12)

مع نقشة الماركة المميزةالجيرسيسروال قصير من قطن 

نقشة الماركة المميزة على الجيب األمامي من النسيج المتشابك• 

صنع في ايطاليا• 

(٦الى ٢مقاس )دينار كويتي١٠٠

(١٢الى ٨مقاس )دينار كويتي١٠٥

JUNIOR



Baseball Hat In Cotton Jersey

• All-over branded iconic 3-dimensional print

• Contrasting colour fabric tag with branded 

lettering

• Made in Italy

65 KWD

قبعة بيسبول من قطن جيرسي

ذات عالمة تجارية أيقونيةطباعة • 

عالمة الماركة التجارية من النسيج باللون المغاير • 

صنع في ايطاليا•

دينار كويتي٦٥

JUNIOR



Lightweight Daymaster Sneakers In Nappa Calfskin

• Velcro strap opening

• Oversized sole featuring bold logoed print and writing

• Logoed detail on heel cup and tongue

• Made in Italy

115 KWD (size 24 to 29)

124 KWD (size 30 to 35)

140 KWD (size 36 to 38)

حذاء داي ماستر خفيف الوزن من جلد العجل

الفلكروشريط تسكيرة• 

نعل ضخم مع نقشة الماكرة الواضحة• 

نقشة الماركة من الخلف وعلى اللسان• 

صنع في ايطاليا•

(٢٩الى ٢٤مقاس )دينار كويتي١١٥

(٣٥الى ٣٠مقاس )دينار كويتي١٢٤

(٣٨الى ٣٦مقاس )دينار كويتي١٤٠

JUNIOR



Slides With Bold DG Millennials Logo

• Nappa calfskin upper

• DG millennials logo on upper with three-dimensional 

effect

• Rubber outsole

• Made in Italy

50 KWD (size 24 to 29)

60 KWD (size 30 to 35)

70 KWD (size 36 to 38)

ميالنيالزDGنعال من المطاط مع شعار الماركة الصريح 

الجزء العلوي من جلد العجل• 

ثالثي األبعادميالنيالزDGشعار • 

نعل مطاطي• 

صنع في ايطاليا•

(٢٩الى ٢٤مقاس )دينار كويتي٥٠

(٣٥الى ٣٠مقاس )دينار كويتي٦٠

(٣٨الى ٣٦مقاس )دينار كويتي٧٠

JUNIOR



Dress in Poplin With Roses And Peonies Print

• Short sleeves

• Cut at waistline

• All-over flowered print

• Matching bloomers

• Made in Italy

120 KWD

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينفستان من 

أكمام قصيرة• 

قصة على الخصر• 

نقشة األزهار على كامل الفستان• 

سروال قصير من النقشة ذاتها• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٢٠

NEWBORN



Hair-band in Poplin With Roses And Peonies Print

• Poplin hair-band 
• All-over flowered print

• Made in Italy

30 KWD

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينشريطة شعر من 

البوباينشريطة شعر من • 

نقشة األزهار على كامل القطعة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٣٠

NEWBORN



Dress With Hydrangea Print And Embroidered Logo

• Cotton jersey t-shirt with branded embroidery

• All-over flowered printed cotton poplin skirt

• Matching Bloomers

• Made in Italy

120 KWD

مع شعار مطّرزالقرطاسيافستان بنقشة 

تي شيرت من القطن مع شعار مطّرز• 

مع نقشة األزهار البوبلينتنورة من • 

سروال قصير من النقشة ذاتها• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٢٠

NEWBORN



Cotton Jersey T-shirt With Hydrangea Embroidered 
Logo

• Crew neck 

• Frontal branded iconic embroidery 

• Contrasting color trims on collar and cuffs

• Regular fit

• Made in Italy

70 KWD 

المطّرزةالقرطاسيابنقشة الجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

أمامية مطرزةDGعالمة • 

حواف متباينة اللون على الياقة واألكمام• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٧٠

NEWBORN



Legging With Hydrangea Print

• Interlock leggings

• All-over flowered print

• Made in Italy

48 KWD

القرطاسياسروال ضيق بنقشة 

سروال من النسيج المتشابك• 

نقشة األزهار على كامل السروال• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٤٨

NEWBORN



3 Pieces Gift Set In Hydrangea Jersey

• Neutral base
• Round neck

• Long sleeves

• Small concealed press-stud fastenings on the back and 
crotch

• Matching bib with Hydrangea DG print and press-stud 
fastening on the side

• Matching Hydrangea print hat with solid-colour jersey 

lining

• Made in Italy

105 KWD

القرطاسيابنقشة الجيرسيقطع من 3طقم هدية من 

أساس من اللون المحايد• 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة • 

أزرار كبس مخفية من الخلف وبين الفخذين• 

على عالمة الماركة مع أزرار كبس على الجنبالقرطاسيامريلة بنقشة • 

الجيرسيمع بطانة القرطاسياقبعة بنقشة • 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Jersey Sleeping Bag With Hydrangea Print

• All-over flowered placed print

• Lightweight padding

• Adjustable turn-up

• Made in Italy

115 KWD 

القرطاسيابنقشة الجيرسيحقيبة نوم من 

نقشة األزهار على كامل حقيبة النوم• 

خفيفة تبطينة• 

غطاء قابل للتعديل• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١١٥

NEWBORN



Cotton Jersey Blanket With Hydrangea Print

• Hydrangea print on one side 

• DG logo on the other side

• Lightweight padding 

• Made in Italy

70 KWD 

القرطاسيابنقشة الجيرسيبطانية من 

على جهة واحدةالقرطاسيانقشة • 

على الجهة الثانيةDGعالمة • 

خفيفةتبطينة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٧٠

NEWBORN



Jersey Sweatshirt With Roses And Peonies Print

• Flowered placed print

• Neutral base

• Pouch pocket

• Zip opening

• Ribbed collar, cuffs and hem

• Made in Italy

90 KWD

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيكنزة من قطن 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

جيب أمامي• 

سحاب أمامي• 

كم وحاشية مضلّعةطرف,ياقة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٩٠

NEWBORN



Cotton Jersey T-shirt With Roses And Peonies Print

• Crew neck 

• Flowered placed print

• Neutral base
• Oversized fit

• Made in Italy

48 KWD

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

قياس واسع• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٤٨

NEWBORN



Jersey Jogging Pants With Roses And Peonies 
Print

• Flowered placed print 

• Neutral base

• Ribbed waistline and cuffs

• Made in Italy

80 KWD

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيسروال من قطن 

المموضعةنقشة األزهار • 

أساس من اللون المحايد• 

خصر وطرف مضلّع• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٨٠

NEWBORN



3 Pieces Gift Set In Roses And Peonies Jersey

• Neutral base
• Round neck

• Long sleeves

• Small concealed press-stud fastenings on the back 
and crotch

• Matching bib with Roses and Peonies print and press-
stud fastening on the side

• Matching Roses and Peonies print hat with solid-colour 

jersey lining

• Made in Italy

105 KWD

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيقطع من 3طقم هدية من 

أساس من اللون المحايد• 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة • 

أزرار كبس مخفية من الخلف وبين الفخذين• 

مع أزرار كبس على الجنبوالفاوانيامريلة بنقشة الورد • 

الجيرسيمع بطانة والفاوانياقبعة بنقشة الورد • 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Jersey Sleeping Bag With Roses And Peonies Print

• All-over flowered placed print

• Lightweight padding

• Adjustable turn-up

• Made in Italy

115 KWD 

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيحقيبة نوم من 

نقشة األزهار على كامل حقيبة النوم• 

خفيفة تبطينة• 

غطاء قابل للتعديل• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١١٥

NEWBORN



Cotton Jersey Blanket With Roses And Peonies Print

• Roses and Peonies print on one side 

• DG logo on the other side

• Lightweight padding 

• Made in Italy

70 KWD 

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيبطانية من 

على جهة واحدةوالفاوانيانقشة الورد • 

عالمة الماركة على الجهة الثانية• 

خفيفةتبطينة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٧٠

NEWBORN



Hoodie Sweatshirt In Jersey With Iconic Logo Print

• Zip opening

• Interlock with all-over iconic 3-dimensional branded 

print
• Frontal pouch pocket 

• Lettering details on the pocket and  at the back

• Regular fit

• Made in Italy

105 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيهودي من قطن 

سحاب أمامي• 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على النسيج المتشابك• 

جيب أمامي • 

كلمات على الجيب والظهر• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Cotton Jersey T-shirt With Iconic Logo Print

• Crew neck 
• All-over branded iconic 3-dimensional print

• Frontal colour blocking pocket with iconic branded 

lettering

• Label tag on the back

• Regular fit

• Made in Italy

65 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على كامل القطعة• 

الماركة المميزةكلملتجيب أمامي من اللون المتباين مع • 

عالمة الماركة على الظهر• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٦٥

NEWBORN



Cargo Jogging Pants With Iconic Logo Print

• Interlock with all-over iconic branded  3-dimensional print

• One front cargo pocket with branded lettering

• Model with cuffs

• Made in Italy

100 KWD 

بنقشة الماركة المميزةكارغوسروال 

نقشة الماركة المميزة ثالثية األبعاد على النسيج المتشابك• 

الماركة المميزةكلملتجيب أمامي مع • 

سروال بأطراف مضلّعة• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٠

NEWBORN



3 Pieces Gift Set In All-over iconic Logo Jersey

• Neutral base
• Round neck

• Long sleeves
• Pouch pocket

• Small concealed press-stud fastenings on the back and 
crotch

• Matching bib with all-over Blue tone logo print with press-
stud fastening on the side

• Matching all-over logo print hat with solid-colour jersey 

lining

• Made in Italy

105 KWD

بنقشة الماركة الجيرسيقطع من 3طقم هدية من 

أساس من اللون المحايد• 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة • 

جيب أمامي• 

أزرار كبس مخفية من الخلف وبين الفخذين• 

مريلة بنقشة الماركة مع أزرار كبس على الجنب• 

الجيرسيقبعة بنقشة الماركة مع بطانة • 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Jersey Sleeping Bag With All-over Blue Tone 

Iconic Logo Print

• All-over flowered placed print

• Lightweight padding

• Adjustable turn-up

• Made in Italy

115 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيحقيبة نوم من 

نقشة األزهار على كامل حقيبة النوم• 

خفيفة تبطينة• 

غطاء قابل للتعديل• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١١٥

NEWBORN



Cotton Jersey Blanket With All-over Iconic Logo

Print

• All-over blue tone Iconic Logo print on one side 

• DG logo on the other side

• Lightweight padding

• Made in Italy

70 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيبطانية من 

نقشة الماركة المميزة على جهة واحدة• 

عالمة الماركة على الجهة الثانية• 

خفيفةتبطينة• 

صنع في إيطاليا• 

دينار كويتي٧٠

NEWBORN



Hoodie Sweatshirt in Cotton Jersey With Iconic 
Brand Lettering

• Hoodie 

• Iconic front and back branded lettering

• Regular fit

• Made in Italy

105 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيهودي من قطن 

هودي• 

نقشة الماركة المميزة من األمام والخلف• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Cotton Jersey T-shirt With Embossed Logo

• Crew neck 

• Iconic branded lettering on the front and on the back

• Regular fit

• Made in Italy

90 KWD

مع شعار الماركة البارزالجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

عالمة الماركة المميزة من األمام والخلف• 

قياس عادي• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٩٠

NEWBORN



Short Pants With Iconic Branded Lettering

• Interlock with front cargo pocket with iconic branded 

lettering

• Made in Italy

95 KWD 

مع نقشة الماركة المميزةالجيرسيسروال قصير من قطن 

نقشة الماركة المميزة على الجيب األمامي من النسيج المتشابك• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي٩٥

NEWBORN



3 Pieces Gift Set In All-over iconic Logo Jersey

• Neutral base
• Round neck

• Long sleeves
• Pouch pocket

• Small concealed press-stud fastenings on the back and 
crotch

• Matching bib with all-over yellow tone logo print with 
press-stud fastening on the side

• Matching all-over logo print hat with solid-colour jersey 

lining

• Made in Italy

105 KWD

بنقشة الماركة الجيرسيقطع من 3طقم هدية من 

أساس من اللون المحايد• 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة • 

جيب أمامي• 

أزرار كبس مخفية من الخلف وبين الفخذين• 

مريلة بنقشة الماركة مع أزرار كبس على الجنب• 

الجيرسيقبعة بنقشة الماركة مع بطانة • 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١٠٥

NEWBORN



Jersey Sleeping Bag With All-over Yellow Tone 

Iconic Logo Print

• All-over flowered placed print

• Lightweight padding

• Adjustable turn-up

• Made in Italy

115 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيحقيبة نوم من 

نقشة األزهار على كامل حقيبة النوم• 

خفيفة تبطينة• 

غطاء قابل للتعديل• 

صنع في ايطاليا• 

دينار كويتي١١٥

NEWBORN



Cotton Jersey Blanket With All-over Iconic Logo

Print

• All-over yellow tone Iconic Logo print on one side 

• DG logo on the other side

• Lightweight padding

• Made in Italy

70 KWD

بنقشة الماركة المميزةالجيرسيبطانية من 

نقشة الماركة المميزة على جهة واحدة• 

عالمة الماركة على الجهة الثانية• 

خفيفةتبطينة• 

صنع في إيطاليا• 

دينار كويتي٧٠

NEWBORN


