


Why, then, O brawling love! O loving hate! O any thing, O any thing, of nothing 1st create!

O heavy lightness! Serious vanity! Misshapen chaos of well-seeming forms!

Feather of lead, bright smoke, cold re,

Sick health! Still-waking sleep, that is not what it is!

This love feel I, that feel no love in this.

Dost thou not laugh?
William Shakespeare





Established in 2012, Burgan Al Khaleej is an innovative 
company based in UAE, backed by a team of dedicated businessmen, 

engineers and scientists. It is branched from a half a century family business, Burgan 
Express in Kuwait and Rosaline in USA, all collaborating under the umbrella of Zamanian 

family. Our activities are focused in the areas of Manufacturing, Research & Development, 
Renewable Energy, Consulting, and General Trading. 

At Burgan Al Khaleej we strongly believe in the values of teamwork, co-operation and mutual interest, thus 
we are not after one-time deal but in pursuit of business partners that can grow mutually with us as well as 

independently. 

Burgan Al Khaleej policy is based on gradual but steady growth over strategically selected fields of businesses and this 
policy has enabled us to diversify into various fields across the Glob. Our golden secret is:

“Wish for others what you wish for yourself, though success will knock the door”

األعمال رجال  من  بفريق  مدعومة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  كائنة  مبتكرة  شركة  وهي   ،2012 عام  في  الخليج  برقان  شركة   تأسست 
 المتخصصين، من المهندسين والعلماء. وقد تفرع عنها منذ منتصف القرن مجموعة من الشركات، برقان أكسبرس في الكويت وروزالين في الواليات
 المتحدة األمريكية، حيث أن كافة هذه الشركات تتعاون تحت مضلة عائلة زمانيان. كما تركزت أنشطتنا في مجاالت التصنيع والبحث والتطوير والطاقة

المتجددة واالستشارات والتجارة العامة.

 في شركة برقان الخليج نؤمن بشكل حازم بقيم العمل الجماعي والتعاون والمصالح المتبادلة، لذلك فنحن ال نقوم بصفقة لمرة واحدة فقط ولكن نقوم بمتابعة شركاء
 األعمال لكي يتمكنوا من النمو بشكل مشترك معنا فضاًل عن استقالليتهم.

 وتعتمد سياسة برقان الخليج على النمو التدريجي والثابت خالل مجاالت األعمال المختارة استراتيجيًا، وتمكننا هذه السياسة من تنويع المجاالت المختلفة في كافة
أنحاء العالم. حيث أن سرنا الذهبي هو:

“تمنى لآلخرين ما تتمناه لنفسك، عندها سيطرق النجاح بابك “





Petroleum Jelly بتروليم جلي

Oud عودAloe  Vera صبا ر

Original أصلی



Petroleum Jelly بتروليم جلي

Vannila فانيالPeach خوخ

Apple تفاحة



Petroleum Jelly بتروليم جلي

Jasmine ياسمينSaffron زعفران

Rose وردة



Petroleum Jelly بتروليم جلي

60 ml ٦٠ مل

120 ml ١٢٠ مل

240 ml ٢٤٠ مل

480 ml 480 مل





Baby Jelly جلي الطفل

Baby Lotion المستحضر لالطفال
Baby Powder مسحوق لالطفال

Baby Range مجموعة طفل

Baby Oil زيت لالطفال



Lotions المستحضرات

Nourishing تغذية الجلد Aloe Vera صبا ر



Lotions المستحضرات

Cocoa كاكاو Intensive قوي



Hand Cream كريم اليد

Softener منقي

Moisturizer & Protective مرطب و حامي



Hair Tonic مقوي للشعر



Shampoo شامبو

Nourishing مغذي Daily يوميا



Conditioner منعم الشعر



Body Spray بخاخ الجسم

101 ١٠١ 7º ٧° 619 ٦١٩



Body Spray بخاخ الجسم

458 ٤٥٨ 3º ٣° 911 ٩١١



Body Spray بخاخ الجسم

096 ٠٩٦ 097 ٠٩٧



Hair Oil زيت الشعر

Hair Strengthening تعزيز الشعر Hair Growth نمو الشعر







P.O. Box 31303
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 443 2608
Fax: +971 4 443 6102
info@burganalkhaleej.ae
www.burganalkhaleej.ae


