
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 



Long Dress in Poplin With Roses And Peonies 
Print

Évasé dress with all-over flowered print:

• Round neck

• Long sleeves with elasticated cuffs

• Rear zipper and hook-and-eye fastening

• Made in Italy

7500 AED

والفاوانيابنقشة الورد البوبلينفستان طويل من 

:فستان ايفازيه مع نقشة األزهار 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة بأساور مطاطية• 

سحاب خلفي وزر إغالق• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٧٥٠٠



Long Kaftan in Poplin With Roses And 
Peonies Print

• Round-neck with tie that can be tied into a 

bow

• 3/4 sleeves

• Maxi-volume

• Made in Italy

11250 AED

من البوبلينوالفاوانياالورد قفطان طويل بنقشة

ياقة دائرية مع ربطة عنق يمكن ربطها • 

3/4أكمام • 

حجم ماكسي• 

صنع في ايطاليا• 

إماراتيدرهم ١١٢٥٠



Crew Neck Sweatshirt In Jersey With 
Roses And Peonies Print

• Crew neck

• Iconic branded frontal print

• Long sleeves

• Ribbed cuffs and hem

• Made in Italy

3000 AED

والفاوانياالورد بنقشة الجيرسيكنزة من 

ياقة مستديرة• 

DGطبعة أمامية مميزة بعالمة • 

اكمام طويلة •

أطراف األكمام والكنزة مضلعة• 

صنع في ايطاليا• 

إماراتيدرهم ٣٠٠٠



Jersey Leggings With Roses And Peonies 
Print

• Stretch Dolce high waist

• Made in Italy

3000 AED 

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيسروال ضيق من 

خصر دولتشي عالي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٠٠٠



Midi Dress in Poplin With Hydrangea Print

Évasé dress with all-over flowered print:

• Round neck

• Long sleeves with elasticated cuffs

• Rear zipper and hook-and-eye fastening

• Made in Italy

7500 AED 

من البوبلينالقرطاسيافستان ميدي بنقشة 

:مع نقشة األزهار فستان ايفازيه 

ياقة مستديرة• 

أكمام طويلة بأساور مطاطية• 

سحاب خلفي وزر إغالق• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٧٥٠٠



T-Shirt in Cotton Jersey With Hydrangea 
Print

• Crew neck 

• Frontal branded iconic print and embroidery

• Contrasting colour trims on collar and cuffs

• Feminine fit

• Made in Italy

3200 AED 

القرطاسيابنقشة الجيرسيتي شيرت من قطن 

ياقة مستديرة• 

مطبوعة ومطرزةDGعالمة • 

حواف متباينة اللون على الياقة واألكمام• 

قياس أنثوي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



Long Skirt in Poplin With Hydrangea Print

• Box pleats details

• High waist

• Rear zipper and press-stud button fastenings

• Made in Italy

4600 AED 

القرطاسيابنقشة البوبلينتنورة طويلة من 

تفاصيل طيات داخلية• 

خصر مرتفع• 

سحاب خلفي وأزرار كبس• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٤٦٠٠



Long Kaftan in Charmeuse With Roses and 
Peonies Print

• Full button closure on the front

• Long sleeves

• Polka-dots trims 

• Made in Italy

15750 AED 

والفاوانيابنقشة الورد الشارموزقفطان من 

إغالق كامل بأزرار في األمام• 

اكمام طويلة• 

اطراف منقطة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي١٥٧٥٠



Shirt in Charmeuse With Roses and 
Peonies Print

• Shirt collar

• Buttons on the front

• Polka-dots trims

• Long sleeves

• Patch pocket

• Contrasting-colour piping

• Made in Italy

5750 AED

والفاوانيابنقشة الورد الشارموزقميص من 

ياقة قميص• 

أزرار في األمام• 

أطراف منقطة• 

اكمام طويلة• 

جيبة جانبية• 

شريط متناقض اللون• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٥٧٥٠



Palazzo Pants in Charmeuse With Roses 
And Peonies Print

• High stretch waist

• Slant pocket

• Polka-dots trims

• Long sleeves

• Contrasting-colour piping

• Made in Italy

5750 AED 

والفاوانيابنقشة الورد الشارموزمن باالزوبنطلون 

خصر مرتفع• 

جيب مائل• 

أطراف منقطة• 

اكمام طويلة• 

شريط متناقض اللون• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٥٧٥٠



Crew Neck Sweatshirt In Jersey With 
Roses and Peonies Print

• Crew neck

• Iconic branded frontal print

• Long sleeves

• Ribbed cuffs and hem

• Made in Italy

3000 AED 

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيكنزة من 

ياقة مستديرة• 

DGطبعة أمامية مميزة بعالمة • 

اكمام طويلة• 

أطراف األكمام والكنزة مضلعة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٠٠٠



Jersey Leggings with Roses And Peonies 
Print

• Stretch Dolce high waist

• Made in Italy

3000 AED

والفاوانيابنقشة الورد الجيرسيسروال ضيق من 

خصر دولتشي عالي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٠٠٠



Long Dress in Silk With Roses And Peonies 
Print

Wrap-front dress with all-over flowered print:

• Wrap-front V-neck with draping

• Long sleeves

• Draping on the side

• Rear zipper and hook-and-eye fastening

• Made in Italy

9000 AED

والفاوانيابنقشة الورد فستان طويل من الحرير

:فستان ملفوف من األمام مع نقشة األزهار

Vياقة ملفوفة من األمام على شكل • 

اكمام طويلة• 

تفاصيل لف على الجانب• 

سحاب خلفي وزر إغالق• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٩٠٠٠



Long Gown in Satin

• Pleated gown 

• Crew neckline 

• Pleated wide long sleeves

• Self-fabric waistband detail.

• Made in Italy

22750 AED

فستان طويل من الساتان

عباءة ذات طيّات• 

ياقة مستدير• 

أكمام طويلة وواسعة• 

.تفاصيل حزام الخصر من النسيج الذاتي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٧٥٠



Long Abaya in Cordonetto Lace

• Jewel buttons closure on the front

• Long sleeves

• Scallop trims

• Made in Italy

18000 AED

عباية طويلة من دانتيل الكوردونيتو

أزرار من المجوهرات لإلغالق من األمام• 

اكمام طويلة• 

أطراف من الدانتيل المخرم•

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي١٨٠٠٠



Emerald Green Long Gown in Cady

• Straight neckline with draped self-fabric collar

• Long sleeves

• Made in Italy

10250 AED 

فستان طويل باللون األخضر الزمردي من الكادي

ياقة مستقيمة مع ياقة ملفوفة من النسيج الذاتي• 

اكمام طويلة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي١٠٢٥٠



Twill Foulard With Roses And Peonies Print

• Hems finished by hand

• “Dolce & Gabbana” logo

• Made in Italy

2050 AED 

والفاوانيابنقشة الورد فوالر من القماش القطني المضلّع

حاشية محبوكة باليد• 

""DOLCE & GABBANAشعار • 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٢٠٥٠



Twill Foulard With Roses And Peonies Print

• Hems finished by hand

• “Dolce & Gabbana” logo

• Made in Italy

2050 AED 

والفاوانيابنقشة الورد فوالر من القماش القطني المضلّع

حاشية محبوكة باليد• 

""DOLCE & GABBANAشعار • 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٢٠٥٠



Twill Foulard With Hydrangea Print

• Hems finished by hand

• “Dolce & Gabbana” logo

• Made in Italy

2050 AED 

القرطاسيابنقشة فوالر من القماش القطني المضلّع

حاشية محبوكة باليد• 

""DOLCE & GABBANAشعار • 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٢٠٥٠



Twill Foulard With Roses And Peonies Print

• Hems finished by hand

• “Dolce & Gabbana” logo

• Made in Italy

2050 AED 

والفاوانيابنقشة الورد فوالر من القماش القطني المضلّع

حاشية محبوكة باليد• 

""DOLCE & GABBANAشعار • 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٢٠٥٠



DG Girl Clutch In Nappa mordoré Leather

• Front flap with concealed magnet

• Detachable chain strap with calfskin insert

• DOLCE & GABBANA logo on flap

• Measurements: 19 x 11 x 4 cm - 7.5 x 4.3 x 1.6 

inches

• Made in Italy

6000 AED

من الجلد الالمعDG Girlsحقيبة 

قالب علوي بكبسولة مغناطيسية• 

حمالة كتف بسلسلة حلقية •

“"DOLCE & GABBANAبروش شعار •

1.6× 4.3× 7.5-سم 4× 11× 19: القياسات• 

بوصات 

صنع في ايطاليا•

درهم إماراتي٦٠٠٠



DG Girl Clutch In Nappa mordoré Leather

• Front flap with concealed magnet

• Detachable chain strap with calfskin insert

• DOLCE & GABBANA logo on flap

• Measurements: 19 x 11 x 4 cm - 7.5 x 4.3 x 1.6 

inches

• Made in Italy

6000 AED

من الجلد الالمعDG Girlsحقيبة 

قالب علوي بكبسولة مغناطيسية• 

حمالة كتف بسلسلة حلقية •

“"DOLCE & GABBANAبروش شعار •

1.6× 4.3× 7.5-سم 4× 11× 19: القياسات• 

بوصات 

صنع في ايطاليا•

درهم إماراتي٦٠٠٠



Logo Cut-out Slides In Nappa mordoré Leather

• Cut-out detailing embossed logo 

• Round open toe

• Slip-on style

• Branded insole flat leather sole

• Made in Italy

2700 AED

من الجلد الالمعصندل مسطح بفتحات وشعار الماركة

بفتحات DGشعار • 

مقدمة مفتوحة ومستديرة• 

تصميم سهل االرتداء•

نعل جلد داخلي مسطح بشعار الماركة•

صنع في ايطاليا•

درهم إماراتي٢٧٠٠



Logo Cut-out Slides In Nappa mordoré Leather

• Cut-out detailing embossed logo 

• Round open toe

• Slip-on style

• Branded insole flat leather sole

• Made in Italy

2700 AED

من الجلد الالمعصندل مسطح بفتحات وشعار الماركة

بفتحات DGشعار • 

مقدمة مفتوحة ومستديرة• 

تصميم سهل االرتداء•

نعل جلد داخلي مسطح بشعار الماركة•

صنع في ايطاليا•

درهم إماراتي٢٧٠٠



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 



Overshirt In Cotton Drill With Camouflage  
Print

• Shirt-style collar

• Long sleeves

• Buttoned breast pocket

• Mother-of-pearl button fastenings 

• Made in Italy

3200 AED 

قميص طويل من النسيج القطني مع نقشة ممّوهة 

ياقة على شكل قميص• 

اكمام طويلة• 

جيب صدر بأزرار• 

أزرار مصنوعة من عرق اللؤلؤ • 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



Bowling Overshirt In Linen Camouflage print

• Shirt-style open collar

• Short sleeves

• Buttoned breast pocket

• Mother-of-pearl button fastenings 

• Made in Italy

3000 AED 

قميص طويل من الكتان مع نقشة ممّوهة

ياقة مفتوحة على شكل قميص• 

اكمام قصيرة• 

جيب صدر بأزرار• 

أزرار مصنوعة من عرق اللؤلؤ • 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٠٠٠



T-shirt In Cotton Jersey With Camouflage 
Print

• Crew neck

• Front pocket with contrasting colour

• Made in Italy

2250 AED 

تي شيرت من قطن الجيرسي مع نقشة ممّوهة

ياقة مستديرة• 

جيب أمامي متباين• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٥٠



Tailored Pants In Cotton Drill

• Contrasting colour blocking bands on the sides
• Double pleated construction 

• Made in Italy

3200 AED 

بنطلون ُمفصل من النسيج القطني

شريط جانبي من اللون المغاير على الجوانب• 

تفصيل مزدوج مطوي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



Short Pants In Cotton Drill

• Contrasting colour blocking on pocket

• Cargo pockets with branded lettering

• Made in Italy

2700 AED 

سروال قصير من النسيج القطني

جيب من اللون المغاير على الجانب• 

شعار الماركة على الجيوب• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٧٠٠



Hooded Sweatshirt In Cotton Jersey With All-
over Iconic Branded Print

• Regular fit

• Drawstring hood with branded metal aglets

• Contrasting pouch pocket with lettering

• Made in Italy

3200 AED 

هودي من قطن الجيرسي مع نقشة الماركة المميزة

قياس عادي• 

غطاء رأس برباط مع اطراف معدنية ذات عالمة تجارية• 

جيب بلون مغاير مع حروف العالمة التجارية• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



T-shirt In Cotton Jersey With Logo Print

• Crew neck

• Front pocket with contrasting colour

• Made in Italy

2250 AED 

تي شيرت من قطن الجيرسي مع نقشة الماركة

ياقة مستديرة• 

جيب أمامي متباين• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٥٠



Jogging Cargo Pants In Cotton Jersey

• All-over iconic branded print

• Stretch waistband with drawstring 

• Cargo pocket with branded lettering

• Made in Italy

3200 AED 

سروال كارغو من قطن الجيرسي

نقشة الماركة المميزة• 

خصر مطاطي مع رباط• 

جيب جانبي مع شعار الماركة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



Hooded Sweatshirt In Cotton Jersey

• Regular fit
• Drawstring hood 

• Pouch pocket 

• Made in Italy

3200 AED 

هودي من قطن الجيرسي

قياس عادي• 

غطاء رأس برباط• 

جيب أمامي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



T-shirt In Cotton Jersey With Logo

• Crew neck
• Embossed logo

• Made in Italy

2250 AED 

تي شيرت من قطن الجيرسي مع شعار الماركة

ياقة مستديرة• 

شعار بنقشة بارزة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٥٠



Short Pants In Cotton Jersey

• Stretch waistband with drawstring

• Cargo pocket with branded lettering

• Made in Italy

2700 AED

سروال قصير من قطن الجيرسي

خصر مطاطي مع رباط• 

جيب جانبي مع شعار الماركة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٧٠٠



Hooded Sweatshirt In Cotton Jersey

• Regular fit

• Drawstring hood 
• Embossed logo

• Pouch pocket 

• Made in Italy

3200 AED 

هودي من قطن الجيرسي

قياس عادي• 

غطاء رأس برباط• 

شعار بنقشة بارزة• 

جيب أمامي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



T-shirt In Cotton Jersey With Logo
• Crew neck
• Embossed logo

• Made in Italy

2250 AED 

تي شيرت من قطن الجيرسي مع شعار الماركة

ياقة مستديرة• 

شعار بنقشة بارزة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٥٠



Sweatshirt In Cotton Jersey

• Regular fit
• Embossed logo

• Pouch pocket 

• Made in Italy

3000 AED 

كنزة من قطن الجيرسي

قياس عادي• 

شعار بنقشة بارزة• 

جيب أمامي• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٠٠٠



T-shirt In Cotton Jersey With Logo

• Crew neck
• Printed logo

• Made in Italy

2250 AED 

تي شيرت من قطن الجيرسي مع شعار الماركة

ياقة مستديرة• 

شعار مطبوع• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٢٢٥٠



Jogging Cargo Pants In Cotton Jersey

• Stretch waistband with drawstring

• Cargo pockets with branded lettering

• Made in Italy

3200 AED 

سروال كارغو من قطن الجيرسي

خصر مطاطي مع رباط• 

جيب جانبي مع شعار الماركة• 

صنع في ايطاليا• 

درهم إماراتي٣٢٠٠



Baseball Hat In Cotton Jersey

• All-over branded iconic print

• Contrasting colour fabric tag with branded 

lettering

• Made in Italy

1350 AED 

قبعة بيسبول من قطن جيرسي

طباعة أيقونية ذات عالمة تجارية • 

الماركة التجارية من النسيج باللون المغاير عالمة •

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي١٣٥٠



Bucket Hat In Cotton With Camouflage Print

• All-over watercolour flower print

• Contrasting colour fabric tag with branded 

lettering

• Made in Italy

1350 AED 

قبعة من القطن بنقشة ممّوهة

نقشة الزهور باللون المائي• 

الماركة التجارية من النسيج باللون المغاير عالمة •

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي١٣٥٠



Lightweight Daymaster Sneakers In Nappa Calfskin

• Bold logoed print 

• Logoed detail on heel cup

• Super flexible extra light rubber sole

• Leather footbed with logoed label

• Made in Italy

3000 AED 

حذاء داي ماستر خفيف الوزن من جلد العجل

طباعة بشعار صريح• 

شعار الماركة على اعلى الكعب• 

نعل مطاطي فائق المرونة• 

وسادة قدم جلدية مع ملصق شعار• 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٣٠٠٠



Portofino Light Sneakers In Calfskin Nappa

• Contrasting colour logoed heel cup

• Branded rubber sole

• Calfskin footbed with logoed label

• Made in Italy

2250 AED 

حذاء بورتوفينو خفيف الوزن من جلد العجل

شعار الماركة على اعلى الكعب بلون مغاير• 

نعل مطاطي مع شعار الماركة• 

وسادة قدم جلدية مع ملصق شعار• 

في ايطالياصنع •

درهم إماراتي٢٢٥٠



Slides In Rubber With Bold DG Millennials Logo

• DG Millennials logo on upper band

• Extra light rubber sole

• Rubber label tag

• Made in Italy

1250 AED 

ميالنييلزDGنعال من المطاط مع شعار الماركة الصريح 

ميالنييلزDGالجزء العلوي بشعار • 

نعل خفيف الوزن للغاية • 

شعار الماركة من المطاط• 

صنع في ايطاليا•

درهم إماراتي١٢٥٠


