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We are distinguished by our unique production



Buobad Banafa Perfumes Industry was started in 1995 in Jebel Ali Free Zone North 
with a mission for the quality and excellence. It is considered one of the pioneers in 
Perfumes Manufacturing with its different blended fragrance of both the attractive 
Eastern and European origins and all kinds of cosmetics. We have had a sufficient 
experience in this field since 1975. We started our manufacturing facility in Jeddah, 
Saudi Arabia in 2003 with Personal Care Products like Shampoo, Hair Oil etc. 
to maintain a close relation with local customers at all levels. We extended our 
manufacturing facility A.H. Banafa Perfumes Industry in Jebel Ali Free Zone South 
w ith the state of the art technology to manufacture cosmetics and skin care 
products. It was built according to be apt to the latest designs in manufacturing 
perfumes on the basis of mass production of new kinds of perfumes that will hit 
the market soon. The main mission of the factory is to select the best fragrances 
that please the customers.  The factory is developing its competitive products that 
compete with the international perfumes. Not only we manufacture our specific 
perfumes but also we produce perfumes that meet the needs of our customers. We 
increased our production quota using highly advanced quality equipment to reach 
500 types of spray perfumes and more than 150 varieties of dense perfumes (used 
as a fragrant for clothes and body) and more than 600 items of oily perfumes that 
were manufactured according to the gulf and international standards.

Quality,  Consistency, Creativity
BEYOND EXPECTATIONS
All these perfumes were synthesized out of 
Arabic, African and European blends. All its 
fragrances have been conceived, created, 
developed and manufactured in house. 

Our List of Products includes:
Body Care, Hair Care, Skin Care, Perfumes, 
Creams, Soaps,  Body Lotions, Powder, Hair 
Oils and others.

Moreover, we also design special fragrances 
on demand of customers who ask for 
uniqueness.

Our strategic marketing is based on our 
hard work and persistence which make our 
production compete with the international 
productions on originality, clean completions, 
and affordable prices.

INTRODUCTION ـمـقـدمـة الـ
ابداع يفوق التوقع

بوعبد بانافع صناع التميز في عالم العطور ...  

قصــة نجــاح ألكثــر مــن 40 عامــً مــن الخبــرة المتوارثــة فــي مجــال 
العطــور، ومــن نبــع العراقــة وروعــة التصميــم مزجنــا أصالــة 
العطــور الشــرقية مــع حداثــة العبيــر األوربــي الخالــص إلمتــاع 

مقتنــي منتجاتنــا.

للعطــور  بانافــع  بوعبــد  مصنــع  أنشــأ  1995م  عــام  ــي  ف
ومســتحضرات التجميــل والصابــون ..... فــي المنطقــة الحــرة بجبل 
علــي ليطــل علــى العالــم بأريجــه المنفــرد، وتواصلــت مســيرة 
ــة  ــدة بالمملك ــة ج ــي مدين ــي ف ــع الثان ــيس المصن ــاء بتأس العط
العربيــة الســعودية ، لتعتلــي منظومــة مصانــع علــي حســين 
بوعبــد بانافــع هــرم صناعــة العطــور ومســتحضرات التجميــل 

علــى مســتوى المنطقــة .

ــاه بتأســيس مصنــع ثالــث فــي المنطقــة  ــز عدن ــا التمي وكمــا بدأن
ــو  ــور، وه ــع للعط ــش باناف ــه ات ــع AH أي ــي، مصن ــل عل ــرة بجب الح
متخصــص فــي صناعــة منتجــات العنايــة بالجســم والشــعر، 
وأقمنــا فيــه أحــدث معاملنــا بتكنولوجيــا عصريــة تحاكــي 
التطــور؛ وبفلســفة الخبــراء صنعنــا منتجــات عالميــة تتناســب مــع 
جميــع األذواق واألعمــار مــن مســتحضرات العنايــة بالجســم ذات 

االســتعمال اليومــي المعتــاد.

ولعبــت خبراتنــا الطويلــة فــي مجــال العطــور والتجميــل منــذ 
م1975م الــدور الرئيــس فــي تحقيــق مهمتنــا األساســية وهــي 
قدرتنــا علــى تكريــس طاقاتنــا فــي اختيــار أجمــل العطــور وأفضل 
المســتحضرات لتحقيــق رضــا عمائنــا التــام والتأكــد مــن ســامة 

ــا. ــتخدمة فيه ــواد المس ــودة الم وج

ومــا كان لنــا أن نصــل لذلــك لــوال العمل الــدؤوب والتخطيــط اآلمن 
والعنايــة الفائقــة فــي اختيــار موادنــا األوليــة الطبيعيــة والصناعية 
، وتتضمــن قائمــة منتجاتنــا مــواد العنايــة بالجســم مــن الصابــون 
والكريمــات والبــودرة ، ومســتحضرات العنايــة بالشــعر مــن زيــوت 
الشــعر والشــامبو والبلســم، ومســتحضرات التجميــل، والعطــور، 

ومعطــرات الهــواء المنعشــة.

اســتراتيجيتنا فــي التطويــر تحتــم علينــا أن نعطــي العمــاء حــق 
التميــز والتمتــع بــكل مــا هــو جديــد وفريــد المــرة تلــو األخــرى 
وتلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم بجــودة تضاهــي المنتجــات 
العالميــة وبأســعار تجعــل المنافــس يقــف صفــا ثانيــا بعــد 

صدارتنــا علــى الــدوام .

4 5



Soap

02 Aloe Perryi & Myrrh
صابون المر والصبر

01 Turmeric & Myrrh
المر والكركم

الصابون

02 Aloe Perryi & Myrrh
صابون المر والصبر

01 Turmeric & Myrrh
المر والكركم
ة مغذي للجلد ومقاوم للتجاعيد ومطهر فعال  ملطف للب�ش

مطهر ومنظف طبيعي يساعد عىل ازالة
ة حب الشباب والتجاعيد من الب�ش
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04 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

03 Mukhallat Mallaki
مخلط ملكي

05 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

04 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

خليط العن�ب والعود العتيق من الزمن القديم 

05 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

مخلط العود والمسك بنفحات من اللبان

03 Mukhallat Mallaki
مخلط ملكي

الصابون
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08 ANA 717
آنا 717

06 Dareen
دارين

07 Coco Miss
كوكو ميس

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

07 Coco Miss
كوكو ميس

ز نفحات الخوخ مع المسك  مزج التم�ي

08 ANA 717
آنا 717

خليط زهور الطبيعة  الشمام والجوافه

ز ولمسات من المسك الأصىلي مع الياسم�ي

06 Dareen
دارين

الصابون
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Soap



11 Dalal
دالل

09 Dreiser
درايزر

12 Valance
ڤاالنس

10 Sheek
الشيك

العطر الرجالي المنعش بخليط
الليمون مع رذاذ الشاطئ الفواح

10 Sheek
الشيك

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

12 Valance
ڤاالنس

ز الثقة والتحدي جمع  ي ..خليط ماب�ي
العطر الرجالي الرا�ت

ز وروح الورد خلصة أجود أنواع المسك والياسم�ي

09 Dreiser
درايزر

لدللك استخلصناه ..من أجود أنواع
فروت الفواكه العطرية الجميلة

11 Dalal
دالل

الصابون

12 13

Soap



14 Sama
سما

13 Strawberry 
الفراولة

14 Sama
سما

ة ز  برائحة الفراولة الجميلة والمم�ي

13 Strawberry 
الفراولة

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا 
ز الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر التم�ي

      “ الأفضل مبيعا”
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15 Turmeric & Myrrh
المر والكركم

16 Sama
سما

17 Ana 717
آنا 717

18 Valance
ڤاالنس

19 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق
ز الأوحد عطر سما .. اخرجنا التم�ي

أك�ش من مجرد عطر “ الأفضل مبيعا”

16 Sama
سما

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

18 Valance
ڤاالنس

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

19 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

ة مغذي للجلد ومقاوم ملطف للب�ش
للتجاعيد ومطهر فعال

15 Turmeric & Myrrh
المر والكركم

ز نفحات الخوخ مع المسك مزج التم�ي

17 Ana 717
آنا 717
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Soap الصابون



15 Amazon
أمازون 16 Ramsey

رامسي 17 Helo Lita
هيلو ليتا

20 Al Amoura
18األمورة Nanci

نانسي 19 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

22 Renee
رينيه

23 Jenieve
جينيڤ

ذو الرائحة الجاذبة من عمق غابات المازون

15 Amazon
أمازون

ي مع
للرجل  العرصي ..العن�ب الف�ز

ز قطرات من زهرة الياسم�ي

16 Ramsey
رامسي

ي زهرة اللوتس
عبق الحا�ز الفواح �ز

العطرية مع الورد .. عمق الإحساس

17 Helo Lita
هيلو ليتا

ي الطبيعة .. لملك الإحساس المرهف
فرو�ت

18 Nanci
نانسي

تركيبة من المخلط برائحه البخور النفاثة

19 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

ز الروائح ي الذي جمع أم�ي
العطر النسا�أ

ي عطر
الجذابة من الزهور �ز

20 Al Amoura
األمورة

تقال  نفحات من الخوخ وزهره ال�ب

21 Rashet Wed
رشة ود

خليط من زهور الريف والمسك الفاخر.
إبداع منفرد

22 Renee
رينيه

كيبات العطرية مع نفحات من أجود أنواع ال�ت
ز الجريب فروت .. العلمة الفارقة للتم�ي

23 Jenieve
جينيڤ

21 Rashet Wed
رشة ود
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Soap الصابون



24 Ajaweed
أجاوييد

27 Orchid
أوركيد

25 Pink Queen
بينك كوين

28 Olive Oil Soap
زيت الزيتون 29 Freezia

فريزيا

26 Dareen
دارين

30 Avon
آڤون

31 Sheek
الشيك

32
Aloe Perryi 
& Myrrh

 صابون
المر والصبر

ي مع زهرة الأورشيد رائحة التوت ال�ب
الغنية برائحة الجمال.. للجمال عنوان

25 Pink Queen
بينك كوين

جمع خليط الفانيل الساحر والورد مع نفحات من الخوخ

27 Orchid
أوركيد

ة  صابون زيت الزيتون للعناية الفائقة للب�ش

28 Olive Oil Soap
زيت الزيتون

ي ي الأور�ب
�ت العطر المختلف برائحة المزيج ال�ش

24 Ajaweed
أجاوييد

خليط زهور الطبيعة  الشمام والجوافه

ز ولمسات من المسك الأصىلي مع الياسم�ي

26 Dareen
دارين

صابون برائحة النعناع المنعش

30 Avon
آڤون

مطهر ومنظف طبيعي يساعد عىل ازالة
ة حب الشباب والتجاعيد من الب�ش

32 Aloe Perryi & Myrrh
صابون المر والصبر

بمزيج من رائحة الفواكه العطرية وخلصة 
زهرة القطن الدافئة مع نفحات من الصندل و 
خلصة الصبار 

29 Freezia
فريزيا

العطر الرجالي المنعش بخليط
الليمون مع رذاذ الشاطئ الفواح

31 Sheek
الشيك
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Soap الصابون



01 Dalal
دالل

02 Sama
سما

04 Valance
ڤاالنس

03 Al Amoura
األمورة

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق
ز الأوحد عطر سما .. أك�ش من مجرد عطر اخرجنا التم�ي

“ الأفضل مبيعا”

02 Sama
سما

ز الروائح ي الذي جمع أم�ي
العطر النسا�أ

ي عطر
الجذابة من الزهور �ز

03 Al Amoura
األمورة

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

04 Valance
ڤاالنس

لدللك استخلصناه ..من أجود أنواع
فروت الفواكه العطرية الجميلة

01 Dalal
دالل
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Body Cream Moisturizing كريم لمسة حرير



05 Dareen
دارين 06 Rashet Wed

رشة ورد

07 Coco Miss
كوكو ميس

08 Nanci
نانسي

تقال  نفحات من الخوخ وزهره ال�ب

06 Rashet Wed
رشة ود

ي الطبيعة .. لملك الإحساس المرهف
فرو�ت

08 Nanci
نانسي

خليط زهور الطبيعة  الشمام والجوافه

ز ولمسات من المسك الأصىلي مع الياسم�ي

05 Dareen
دارين

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

07 Coco Miss
كوكوميس
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Body Cream Moisturizing كريم لمسة حرير



09 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

10 Mukhallat Malaki
مخلط ملكي

12 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

11 Mukhallat Shoojon
مخلط شجون

مخلط العود والمسك بنفحات من اللبان

10 Mukhallat Malaki
مخلط ملكي

خليط العن�ب والعود العتيق من الزمن القديم 

12 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

09 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

مخلط برائحه الورد الخالص مع نفحات من العود

11 Mukhallat Shoojon
مخلط شجون
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13 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

14 Sandal Oud
صندل عود

16 Hanan
حنان

15 Elissa
إليسا

من اجود أنواع الصندل الأصىلي والعود العتيق

14 Sandal Oud
صندل عود

ة من زهور الياسمن  ز  تركيبه مم�ي

16 Hanan
حنان

تركيبة من المخلط برائحه البخور النفاثة

13 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

برائحه جميله وعرصيه تركيبه من
ز والليمون مع المسك الياسم�ي

15 Elissa
إليسا
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17 Pink Queen
بينك كوين

18 Orchid
أوركيد

19 Ana 717
آنا 717

20 Renee
رينيه

جمع خليط الفانيل الساحر والورد مع نفحات من الخوخ

18 Orchid
أوركيد

ز نفحات الخوخ مع المسك مزج التم�ي

19 Ana 717
آنا 717

خليط من زهور الريف والمسك الفاخر.
إبداع منفرد

20 Renee
رينيه

ي مع زهرة الأورشيد رائحة التوت ال�ب
الغنية برائحة الجمال.. للجمال عنوان

17 Pink Queen
بينك كوين
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01 Rashet Wed
رشة ود

02 Al Amoura
األمورة

03 Valance
ڤاالنس

04 Nancy
نانسي

ز الروائح ي الذي جمع أم�ي
العطر النسا�أ

ي عطر
الجذابة من الزهور �ز

02 Al Amoura
األمورة

ي الطبيعة .. لملك الإحساس المرهف
فرو�ت

04 Nancy
نانسي

تقال  نفحات من الخوخ وزهره ال�ب

01 Rashet Wed
رشة ود

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

03 Valance
ڤاالنس

32 33

Softenning Cream كريم لميس الحرير



05 Coco Miss
كوكو ميس

06 Dalal
دالل 07 Sama

سما

08 Ana 717
آنا717

لدللك استخلصناه ..من أجود أنواع
فروت الفواكه العطرية الجميلة

06 Dalal
دالل

ز نفحات الخوخ مع المسك  مزج التم�ي

08 Ana 717
آنا717

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

05 Coco Miss
كوكو ميس

07 Sama
سما
بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب 
ز الأوحد عطر سما  العتيق اخرجنا التم�ي

..أك�ش من مجرد عطر  “ الأفضل مبيعا”
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10 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

11 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

09 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

خليط العن�ب والعود العتيق من الزمن القديم

11 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

09 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

تركيبة من المخلط برائحه البخور النفاثة

10 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو
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Softenning Cream كريم لميس الحرير



01 Mokhalat Oud
مخلط العود 02 Sahebet Al Semo

صاحبة السمو

تركيبة من المخلط برائحه البخور النفاثة

02 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

ه من المسك البيض والعن�ب ز كيبة مم�ي عطر ب�ت

04 Taje
تاجي

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

01 Mukhallat Oud
مخلط العود

خليط العن�ب والعود العتيق من الزمن القديم 

03 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

03 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

04 Taje
تاجي
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Icy Perfume العطر الثلجي



05 Coco Miss
كوكو ميس

06 Nanci
نانسي

07 Al Amoura
األموره

08 Dalal
دالل

ي الطبيعة .. لملك الإحساس المرهف
فرو�ت

06 Nanci
نانسي

لدللك استخلصناه ..من أجود أنواع
فروت الفواكه العطرية الجميلة

08 Dalal
دالل

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

05 Coco Miss
كوكو ميس

ز الروائح ي الذي جمع أم�ي
العطر النسا�أ

ي عطر
الجذابة من الزهور �ز

07 Al Amoura
األموره
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Icy Perfume العطر الثلجي



10 Ana 717
09آنا 717 Valance

ڤالنس

11 Dareen
دارين

12 Rashet Wed
رشة ود

ز نفحات الخوخ مع المسك  مزج التم�ي

10 Ana 717
آنا 717

تقال  نفحات من الخوخ وزهره ال�ب

12 Rashet Wed
رشة ود

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

09 Valance
ڤالنس

خليط زهور الطبيعة  الشمام والجوافه

ز ولمسات من المسك الأصىلي مع الياسم�ي

11 Dareen
دارين
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Icy Perfume العطر الثلجي



13 Sheek
الشيك

14 Dreiser
درايزر

ز الثقة والتحدي جمع  ي ..خليط ماب�ي
العطر الرجالي الرا�ت

ز وروح الورد خلصة أجود أنواع المسك والياسم�ي

14 Dreiser
درايزر

ي برائحه الفانيل والمسك
عطر نسا�أ

16 Hitoon
هيتون

العطر الرجالي المنعش بخليط
الليمون مع رذاذ الشاطئ الفواح

13 Sheek
الشيك

ز  بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا التم�ي

الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر  “ الأفضل مبيعا” 

15 Sama
سما

16 Hitoon
هيتون

15 Sama
سما
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Icy Perfume العطر الثلجي



01 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

ي ي الأور�ب
�ت العطر المختلف برائحة المزيج ال�ش

02 Ajaweed
أجاويد

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

01 Mukhallat Al Oud
مخلط العود

02 Ajaweed
أجاوييد
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Velvety Perfume العطر المخملي



03 Renee
رينيه 04 Sama

سما

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا
ز الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر التم�ي

“ الأفضل مبيعا”

04 Sama
سما

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

06 Coco Miss
كوكو ميس

خليط من زهور الريف والمسك الفاخر.
إبداع منفرد

03 Renee
رينيه

ي مع زهرة الأورشيد رائحة التوت ال�ب
الغنية برائحة الجمال.. للجمال عنوان

05 Pink Queen
بينك كوين

05 Pink Queen
بينك كوين

06 Coco Miss
كوكو ميس
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Velvety Perfume العطر المخملي



07 Valance
ڤالنس

08 Dalal
دالل

لدللك استخلصناه ..من أجود أنواع
فروت الفواكه العطرية الجميلة

08 Dalal
دالل

العطر الرجالي المنعش بخليط
الليمون مع رذاذ الشاطئ الفواح

10 Sheek
الشيك

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

07 Valance
ڤالنس

ز الثقة والتحدي جمع  ي ..خليط ماب�ي
العطر الرجالي الرا�ت

ز وروح الورد خلصة أجود أنواع المسك والياسم�ي

09 Dreiser
درايزر

09 Dreiser
درايزر

10 Sheek
الشيك
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Velvety Perfume العطر المخملي



01 Semo Al Oud
سمو العود 02 Golden Rsh

جولدن رش

ي
�ت تركيبه فريده من نوعها خليط العود ال�ش

مع الورد الخالص تركيبه عود بطريقه اوروبيه 

01 Semo Al Oud
سمو العود

تركيبه من اجود انواع العود والورد

02 Golden Rsh
جولدن رش
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Spray Perfume العطر البخاخ



03 Valance
ڤاالنس

04 D'amour
دامور

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

03 Valance
ڤاالنس

عطر ناعم الإحساس للفتيات
 بمزيج من الفانيل اوركيد والكرز الحمر

04 D'amour
دامور
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Spray Perfume العطر البخاخ



05 Dallas
داالس

06 Mestre
ميستري

07 Emery
ايمري

08 Sandal Oud
صندل عود

05 Dallas
داالس

من اجود أنواع الصندل الأصىلي والعود العتيق

08 Sandal Oud
صندل عود

تركيبه من الصندل الصىلي مع روح زهور الربيع

06 Mestre
ميستري

ز مزيج المسك والصندل مع لمسة الياسم�ي

07 Emery
ايمري

عطر رجالي بنفحات الليمون مع المسك والصندل
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Spray Perfume العطر البخاخ



09 Cezaro Blue
سيزارو بلو

10 Dreiser
درايزر

11 Maknzie
ماكنزي

12 Blue Cloud
بلو كاود

ي الأعمال 
للشخصيات الرائده �ز

خليط من الصندل والنعناع المنعش مع نفحات البخور

09 Cezaro Blue
سيزارو بلو

بالطريقه العرصيه الفريده بخليط
من العن�ب والورد

12 Blue Cloud
بلو كاود

ز الثقة والتحدي جمع  ي ..خليط ماب�ي
العطر الرجالي الرا�ت

ز وروح الورد خلصة أجود أنواع المسك والياسم�ي

10 Dreiser
درايزر

ه للرجل العرصي  ز تركيبه مم�ي
ز والعود  برائحه الياسم�ي

11 Maknzie
ماكنزي
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Spray Perfume العطر البخاخ



13 Rose Moon
روز مون

14 Malaki
ماكي

15 Sama
سما

لعنفوان الفتيات خليط من التوت
والشمام وروح الفواكه العطرية..

13 Rose Moon
روز مون

ز من ازهار الياسمن والورد الفاخر ي مم�ي
عطر نسا�أ

14 Malaki
ماكي

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا
ز الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر التم�ي

“ الأفضل مبيعا”

15 Sama
سما
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Spray Perfume العطر البخاخ



01 Sama
سما 02 Coco Miss

كوكو مس

03 Valance
ڤالنس

04 Nanci
نانسي

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا
ز الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر التم�ي

“ الأفضل مبيعا”

01 Sama
سما

ي الطبيعة .. لملك الإحساس المرهف
فرو�ت

04 Nanci
نانسي

كي
تقال مع الورد ال�ت نفحات من زهره ال�ب

الفاخر باضفة لمسة الفانيل الفاخرة

02 Coco Miss
كوكو مس

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

03 Valance
ڤالنس

62 63

Air Freshener معطر الفرش والغرف



05 Ana 717
آنا 717 06 Mestre

ميستري
07 Pink Queen

بينك كوين

08 Rose Moon
روز مون

ز نفحات الخوخ مع المسك مزج التم�ي

05 Ana 717
آنا 717

لعنفوان الفتيات خليط من التوت
والشمام وروح الفواكه العطرية..

08 Rose Moon
روز مون

تركيبه من الصندل الصىلي مع روح زهور الربيع

06 Mestre
ميستري

ي مع زهرة الأورشيد رائحة التوت ال�ب
الغنية برائحة الجمال.. للجمال عنوان

07 Pink Queen
بينك كوين
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Air Freshener معطر الفرش والغرف



09 Sandal Oud
صندل عود 10 Sahebet Al Semo

صاحبة السمو 11 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

12 Mukhallat Al Oud
مخلط عود

كيبة حديثة ي ب�ت
العود الرا�ت

تعطي للأناقة معنا مختلف

12 Mukhallat Al Oud
مخلط عود

تركيبة من المخلط برائحه البخور النفاثة

10 Sahebet Al Semo
صاحبة السمو

خليط العن�ب والعود العتيق من الزمن القديم

11 Mukhallat Wanasa
مخلط وناسة

من اجود أنواع الصندل الأصىلي والعود العتيق

09 Sandal Oud
صندل عود
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Air Freshener معطر الفرش والغرف



01 Taje
تاجي

02 919
919

03 Hero 94
94

04 Franca
فرانكا ز نفحات الليمون المنعش اج الطبيعة ب�ي ز ام�ت

ز مع الصندل الفاخر والياسم�ي

04 Franca
فرانكا

ه من الزهار و الصندل ز كيبة المم�ي العطر الكلسيكي بال�ت

02 919
919

ه من ز كيبة المم�ي العطر الكلسيكي بال�ت

ازيىلي مع العم�ب اللفندر والورد ال�ب

03 Hero 94
هيرو 94

ه من المسك البيض والعن�ب ز كيبة مم�ي عطر ب�ت

01 Taje
تاجي

68 69

Oil Perfume Roll on 6ml ٦مل العطر الزيتي 



05 Rose Moon
روز مون

06 Sama
سما

07 Valance
ڤالنس

بالتقاء رائحة الفانيل الأخاذه والعن�ب العتيق اخرجنا
ز الأوحد عطر سما ..أك�ش من مجرد عطر التم�ي

“ الأفضل مبيعا”

06 Sama
سما

أ من عبق الزهور العطرية رائحة الربيع الدا�ز
ز المنعش والمسك الفاخر مع الياسم�ي

07 Valance
ڤالنس

لعنفوان الفتيات خليط من التوت
والشمام وروح الفواكه العطرية..

05 Rose Moon
روز مون
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Oil Perfume Roll on 6ml ٦مل العطر الزيتي 
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متوفر ايضا بروائح فرنسية وشرقية

Creamy Scrub Soap Buabed Banafa Perfumes
 صابون تقشير كريمي  مركب من المر والكركم

 الطبيعي الفعال يساعد على التقشير  بلطف تاركً
 البشرة نظيفة ونضرة

Available in Oriental & French Fragrances  

Turmeric & Myrrh Creamy Scrub Soap is a skin 
brightening with essence of Natural Turmeric and Myrrh 
which has antiseptic properties, and lightens the skin.

صابون تقشير كريمي  مصنع بانافع للعطور



Contact Info:
Jebel Ali - Dubai - UAE

A H Banafa Perfumes Industrial FZCO
Tel: +971 4 8894477

P.O. Box: 61266

info@buabedbanafa.com  |  www.buabedbanafa.com

Jebel Ali - Dubai - UAE
Buabed Banafa Perfumes Industry FZCO

Tel: +971 4 8819580
P.O. Box: 61266

Saudi Arabia - Jeddah
Ali Hussien Buabed Banafa Factory 

Tel: +966 12 62 72 600
P.O. Box: 16787


