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مجموعه آرا در راستای ارائه خدمات بهتر به همراهان
خود و به مناسبت روز پزشک، هدایای جدیدی را طراحی
کرده است. در ایده پردازی و طراحی این هدایا از نظرات و
بازخوردهای شرکت ها، سازمان ها و مشتریان عزیزمان
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بسته آرامش

ِدلینا
محتویات این بسته

  یک بطری عرق بهارنارنج
   یک عدد پیاله سرامیکی هنر مردمان الله جین همدان

  یک شیشه عصاره اسطوخودوس
  یک چشم بند سوزن دوزی

  یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان الله جین همدان
  یک شیشه کبریت

 جعبه مقوایی

 این بسته برای آرامش شما در هنگام خواب طراحی شده است.

ترکیبی زیبا که روح شما را برای یک استراحت مطلق آماده می کند.
بسته دلینا حاوی یک عدد بطری عرق بهارنارنج،  یک عدد پیاله 
سرامیکی برای نوشیدن، یک شیشه عصاره اسطوخودوس،یک 
یک  و  سرامیکی  شمعدان  عدد  یک  سوزن دوزی،   بند  چشم 
شیشه کبریت است. بهارنارنج به دلیل خواص بیشمار و از 
همه مهمتر درمان اختالالت خواب داخل این بسته گنجانده 

به وسیله کاسه سرامیکی نوش جان  از خواب  تا قبل  شده 
کنید. 

عصاره اسطوخودوس هم در این بسته قرار دارد تا سیستم 
عصبی بدن شما را آرام کند و عطر تازه اش استرس و خستگی 
از  یکی  بسیاری  باور  به  که  هم  شمع  دهد.  کاهش  را  شما 
عمومی ترین آرام بخش های شبانه است. در دلینا نحوه مصرف 

هریک از محصوالت موجود توضیح داده شده است.
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بسته طبیعت
سوما

محتویات این بسته
 یک عدد اسماج 

 یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان یزد
 یک عدد ظرف کبریت سرامیکی هنر مردمان یزد
 یک عدد ظرف اسمـاج سرامیکی هنر مردمان یزد

 جعبه مقوایی

سوما در زبان کردی به معنای نور چشم و روشنایی است.
 این بسته قرار است چشم روشنی ویژه ای برای عزیزان شما 
باشد به ویژه در روز پزشک. سوما ترکیبی است از اسماج به 
عنوان عود طبیعی و یک ظرف سرامیکی به همراه شمعی زیبا 
و کبریت. اسماج مورد استفاده در این بسته ترکیبی است از 

گیاهان خوشبو که آرام بخش لحظات شما خواهد بود. 
با استفاده از کبریت داخل این بسته، شمع و اسماج را روشن 

تجربه  را  آرامش بخشی  لحظات  و  کنید  باز  را  پنجره  کرده، 
کنید.

خاصیت ضدعفونی کنندگی از خواص دود اسماج است که 
بروز  از  می تواند  زیرا  برده اند  پی  آن  به  اخیر  سال های  در 
بوی  و  عطر  اسماج  کند.  جلوگیری  باکتریایی  آلودگی های 
خوشبو  یک  عنوان  به  و  دارد  قوی  بسیار  و  فرد  به  منحصر 

کننده هوا بسیار موثر می باشد.
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بسته مهر ویژه

دســتینه۱
محتویات این بسته

 یک عدد مهر برنجی با دسته چوبی)با قابلیت شخصی سازی(
 یک عدد استامپ

 جعبه  چوبی با روکش چرمی

دســتینه بســته مهــر و مــوم کــردن بــه شــیوه 
قدیمــی امــا بــا ابــزاری جدیــد اســت.  ایــن 
بســته قابلیــت شــخصی ســازی شــدن دارد و 
هدیــه ای مانــدگار بــرای همراهان شــما خواهد 
بــود.  ایــن هدیــه یــادآور شــیوه ســنتی مهــر و 
ــود و از  ــردن نامه هــای شــما خواهــد ب مــوم ک

ایــن حیــث بســیار نوســتالژیک اســت. 
محتوایـــات ایـــن بســـته در جعبـــه چوبـــی بـــا 
روکـــش چرمـــی شـــکیلی قـــرار خواهـــد گرفـــت. 
دســـتینه در دو نســـخه طراحـــی و آمـــاده شـــده 
اســـت کـــه نســـخه نخســـت شـــامل مهرفلـــزی 
)برنجـــی( بـــا دســـته چوبـــی و اســـتامپ اســـت 
و نســـخه دوم شـــامل دو عـــدد مهرفلـــزی 
ــتامپ، الک  ــی، اسـ ــته چوبـ ــا دسـ ــی( بـ )برنجـ
 آب کـــن، مـــوم رنگـــی و شـــمع وارمـــر اســـت.
* مهرفلـــزی )برنجـــی( بـــا دســـته چوبـــی، مهـــری 
اســـت کـــه می توانـــد بـــر روی مـــوم یـــا الک 

ـــد. برجســـتگی ایجـــاد کن
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بسته مهر و موم ویژه

دستینه۲
محتویات این بسته

 ۲ عدد مهر برنجی با دسته چوبی)با قابلیت شخصی سازی(
 یک عدد استامپ

 یک شیشه موم رنگی
 یک عدد الک آب کن

 شمع وارمر
 جعبه  چوبی با روکش چرمی
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زینت میز و دیوار

ین ذ آ
محتویات این بسته
 قاب چوبی حاوی لوح گردان

 گلدان سرامیکی لعابی
 گل خشک تزئینی

 جعبه مقوایی

بسته آذین، نمایشی دکوراتیو از هنر 
این بسته  در  ایرانی است.  مصرفی 
یک ظرف سفالی که ساخته دست 
هنرمندان یزدی است، به همراه گلی 
طبیعی، چیده شده از رشته کوه های 
مصارف  برای  و خشک شده  بینالود 
زینتی در کنار هم قرار داده شده است.
کتیبه  یک  همچنین  بسته  این  در 
تا  شده  داده  قرار  چوبی  کوچک 
توجه  با  آذین  بسته  مصرف کننده 
موضوع  آن  روی  بر  خود  عالقه  به 
دلخواه خود را ثبت کرده و در معرض 
دید خود قرار دهد. بسته آذین با دو 
صورِت استفاده رومیزی و نصب بر 

روی دیوار قابل استفاده است.



۹
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بسته چربی سوز

نج ر د پا
محتویات این بسته
  یک عدد قوری دست ساز
  دو عدد فنجان دست ساز

  پایه چوبی نگهدارنده قوری
  مقداری شاخه سماق

  ساشه عسل
  سه عدد شمع وارمر
  بسته بندی مقوایی

بسته  پادرنج جزو بسته های پذیرایی و سالمتی ماست.
در این بسته یک قوری چینی زیبا و دو فنجان، ساخته شده با 
هنرِ دست هنرمندان یزدی است که به همراه پایه برای قوری و 
شمع وارمر عرضه می شود.این محصوالت برای آماده  سازی یک 
نوشیدنی گرم به کار برده می شود که کارکرد آن در جهت حفظ 

سالمتی و  کنترل چربی خون است. در بسته  پادرنج، مقداری 
پودر سماق و مقداری ساشه  عسل در شیشه های آبگینه قرار 
داده شده است تا با دم کردن سماق و اضافه کردن عسل به 
آن، چربی خود را با یک نوشیدنی بسیار مقوی،  سالم و مفید 

کنترل کنید.
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بسته  عرقیات گیاهی ایرانی

نوشه۲
محتویات این بسته

  دو بطری سفالی حاوی عرق نعناع و عرق بیدمشک
 دو لیوان کوچک همراه با جاانگشتی

  یک کاسه حاوی خرده نبات

دچار  مهمانی ها  در  پرخوری  از  پس  است  ممکن  هم  شما 
ناراحتی شوید. بسته عرقیات گیاهی ایرانی آبی است بر آتش 
این ناخوشی. خرده نبات موجود در این بسته برای گرفتن تلخی 

داده  قرار  بسته  این  داخل  گوارشی  مشکالت  رفع  و  عرقیات 
یزد  مردمان  هنر  حاصل  بسته  این  مدرن  شده اند.سفال های 

است که شامل دو بطری، دو لیوان کوچک و یک کاسه است.
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بسته  عرقیات گیاهی ایرانی

نوشه
محتویات این بسته

  پنج شیشه سنتی 
  چهار پیاله سفالی لعاب برجسته؛ هنر مردمان الله جین

  پنج نوع از عرقیات گیاهی شامل: عرق کاسنی، عرق بهار نارنج، 
عرق نعناع، عرق بیدمشک، عرق هل

را  کهنه  کتاب های  هرچه  کنیم،  کاوش  سنتی  در طب  هرچه 
ورق بزنیم، هرچه ریشه های طبابت سنتی را بکاویم، یک داروی 
نوشیدنی را پربسامدتر از بقیه خواهیم یافت: »عرقیات گیاهی«.

عرقیات گیاهی البته نه تنها خاصیت دارویی دارند، که در پذیرایی 
نیز مورد استفاده قرار می گیرند. نوشابه های گیاهِی ایرانی، مانند 
شربت های بهارنارنج، هل، دارچین و... بسیار مورد پسند ذائقه ی 
ایرانی قرار دارد. طبابت در اروپای دوران کالسیک، پس از گذر 

از داروهای شیمیایی و کشف های تازه و تحقیقات گسترده، به 
تاثیرگذاری عرقیات گیاهی رسید. حال آنکه طِب سنتی ایرانی 

قرن ها بود سالمِت مردمان را از همین طریق تامین می کرد.
در بسته ی نوشه، پنج نوع از عرقیات گیاهی از جمله عرق کاسنی، 
عرق بهار نارنج، عرق بیدمشک، عرق هل و عرق نعناع گنجانده 
شده است. در این بسته، راهنمایی برای خواص هر یک از این 

عرقیات و نحوه استفاده از آنها وجود دارد.
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آمیزه دمنوش های سنتی ایرانی

یر۲ ر ز
محتویات این بسته

 لیوان دمنوش سفالی؛ هنر مردمان یزد
 چهار جعبه مقوایی شامل چای ترش، اسطوخودوس، پونه و بابونه

این روزها در دورهمی های ایرانی، "چای" جایگاه بی بدیل ، ممتاز 
و درجه یک خود را دارد. این فرهنگ البته با هنر ایرانی، جلوه 
متفاوتی نسبت به سایر فرهنگ ها دارد و هنرمندان ایرانی ذوق و 
سلیقه خود را برای تولید ابزارهای مورد استفاده در ضیافت های 
خود بروز می دهند. یکی از این هنرها، سفالگری است. این هنر 

که یکی از اولین ابداعات انسان است، بیانگر نوع زندگی و فرهنگ 
بشر در طول تاریخ است. هنر سفالگری در مناطق مختلف کشور 

از جمله یزد و همدان رواج دارد. 
در طراحی این بسته از فنجان هایی با طرح های اصیل ایرانی 

استفاده شده است. 
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بسته چای خوری دو نفره

مهنا مقوایی
محتویات این بسته

 دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی نقاشی شده، هنر مردمان یزد
 یک بسته چوب دارچین

 یک بسته غنچه گل محمدی خشک شده

یک میهمانی، به میزبانی فنجانی سفالی. فنجانی که عطر هزاره های 
دور از تپه های سیلک را در خود پرورانده است. تپه هایی که اولین 
آثار تولیدات سفالی در آنجا کشف شده اند. برای مردِم سرزمین ما 
چای،  یک نوشیدنی خوش گوار است که پایه ثابت همه مهمانی های 
ایرانی شده است.  ما در بسته  مهنا یک محصول ارزشمند تولید 

کرده ایم. فنجان و نعلبکی سفالِی نقاشی شده با طرحی زیبا که 
محصول دست هنرمندان یزدی است. در این بسته، یک هدیه  
ویژه هم گنجانده شده است: یک بسته گل محمدی خشک شده 
و یک بسته دارچین که می تواند طعم اصیل چای ایرانی را در 

فنجان های سفالِی شما زنده نگاه دارد.
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فالسک دمنوش های ایرانی

یر3 ر ز
محتویات این بسته

 فالسک دمنوش با روکش چرم
 سه بسته مقوایی حاوی دمنوش به لیمو، نعناع و عسل ساشه 

آذربایجان و کردستان

به لیمو، نعناع و عسل؛ سه دم نوِش بسته زریر 3 هستند. این 
دم نوش ها از جمله  مفیدترین و پرمصرف ترین دم نوش ها در جامعه  
ایرانی به حساب می آیند. اما این، همه  آنچه که در بسته  زریر 3 
عرضه می شود، نیست. در این بسته، یک فالسک کوچک نیز برای 
مصرف کننده قرار داده شده. این فالسک با چرِم مستحکم مشهد 

که به دست هنرمندان مشهدی نیز آراسته و پیراسته شده، برای 
عرضه به هم وطن ایرانی مان طراحی و عرضه شده است.

در بسته  زریر 3 به صورت متمرکز، محصولی ارائه کرده ایم که بتوانید 
آن را در مسافت های طوالنی با خود ببرید و از فرصِت استراحت در 

طبیعت با یک نوشیدنی گرم بهره مند شوید.
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لیوان و قندان مسی

ایوار
محتویات این بسته

 لیوان مسی دسته دار استوانه ای
 قندان مسی دردار

 پایه چوبی نگه دارنده
 جعبه مقوایی

عصرگاه را ایوار گویند. بسته  ایوار، سفری 
است در عصر یک روز گرم و دل  پذیر 
یا سرد و دوست داشتنی. در بسته  ایوار 
یک لیوان و قندان مسی گنجانده شده 
است تا عصری معطر با نوشیدنی ای 
خنک و محبوب یا گرم و مالیم را نوش 
هنر  ایوار  بسته   محتوای  کنید.  جان 
دست هنرمندان زنجانی است. لیوان و 
قنداِن درون این بسته بر روی یک پایه  
چوبی صیقل  یافته محکم  شده و قوام  

یافته اند.
نوشیدن  کوشیده ایم  ایوار  بسته   در 
ظروف  در  عصرگاهی  نوشیدنی های 
کنیم؛  از همیشه  برجسته تر  را  مسی 
چرا که به شهادت اهل علم، استفاده از 
ظروف مسی برای سالمت بدن بسیار 

مفید و پرمنفعت است.
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بسته ای برای پایش قندخون
شکرشکن

محتویات این بسته
 دستگاه تست قند خون

 دو عدد کاسه سرامیکی شامل توت خشک و قره قاط )گیاهان موثر 
در کاهش قند خون(

 یک عدد بطری سرامیکی حاوی عرق برگ زیتون
 یک عدد بطری سرامیکی حاوی سیاه دانه

ترکیبی هوشمندانه از سنت و مدرنیته.
یک پیشنهاد دوست داشتنی که ارزش پزشکی دارد و بر اساس 
توصیه های طب سنتی جمع آوری و انتخاب شده است. بسته  
بسته،  این  در  شماست.  خون  قند  پایش  بسته   شکرشکن، 
دستگاه تست قند خون بناست از فراز و فرود قند خون شما 
کنترِل  می خواهند  بسته  این  دارویی  گیاهان  و  کند  مراقبت 

وضعیت قند خون شما را در دست داشته باشند.  در بسته  
شکرشکن بجز دستگاه تست قند خون، دو کاسه  سرامیکی زیبا 
شامل توت خشک و قره قاط و دو بطری سرامیکی حاوی عرق 
برگ زیتون و سیاه دانه وجود دارند که هر کدام اثری خاص در 
کنترل میزان قند خون دارند. در این بسته، راهنمایی برای خواص 

هر یک از این گیاهان دارویی و نحوه استفاده از آنها وجود دارد.
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بسته شربت های ایرانی

صهبا
محتویات این بسته

 چهار جام آبگینه رنگی حاوی شهد شربت های گل محمدی/ 
سکنجبین/ زعفران / به لیمو

 دو لیوان آبگینه
 تخم شربتی
 چوب همزن

بسته صهبا، از ظریف ترین، لطیف ترین، زیباترین و خوش طعم ترین 
بسته های ما است. بسته ای »رنگ در رنگ و به هر رنگ،  هزارانش 
طیف...« در بسته  صهبا چهار جام رنگِی آبگینه،  ساختهِ  دسِت 
هنرمندان خوش ذوق تهرانی قرار دارد که در آن ها،  شهد شربت های 
گل محمدی،  سکنجبین، زعفران و به لیمو ریخته شده است. در 
این بسته دو لیواِن آبگینه، یک بسته تخم شربتی و چوب همزن 

نیز گنجانده شده است. بسته  صهبا یادآور مزه های بهشتی است. 
طعم های این بسته، برخاسته از نهاد طبیعت است، پس با طبیعِت 
جان و روح آدمیزادی هم خوانی و هم نفسی می کند. محتوای این 
بسته، هم اسباب صحِت تن را فراهم می کند و هم استفاده از آن، 

سرخوشی و شادابی را به روح ارمغان می دهد.
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محتویات این بسته
 پایه چوبی به همراه دو عدد پیاله سفالی شامل توت خشک، مویز، 

بهار نارنج و گل محمدی
 سه عدد بانکه دسته دار پذیرایی مسی 

 جعبه هارد باکس

درنگ و ظروف مسی
V 217
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محتویات این بسته
 یک عدد گلدان قلم تراش

 یک عدد بشقاب قلم تراش
 یک عدد ترمه گرد ابریشم

 بسته بندی هاردباکس

گلدان و بشقاب قلم تراش و ترمه ابریشم
V 2۲۱
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