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baby group
Bebek Grubu

Serun Kimya 2000 yilindan i�baren temizlik urunleri ve kozme�k sektörünun içinde olan 
2014 yilinda kendi ure�m tesisini kurarak seri ure�me geçmiş ve yillarin kazandirmis 
oldugu tecrübeyle mevcut pazardaki tüke�cinin  ih�yacına yönelik ortaya cikar�gimiz 
Buno Baby markası ile, hijyen grubu ürünler konusunda geniş ürün yelpazesi, kaliteden 
ödün vermeyen üre�m süreci ve müşteri memnuniye�ni ön planda tutan, Avrupa 
standartlarındaki ürün por�öyü ile faaliyet gösteren bir firmadir. Kendi alanında yur�çi 
ve yurtdışında geçerliliği kabul görmüş kalite belgeleri ile tescillenmiş, sizlere ulaşmadan 
önce kalite kontrol aşamalarına ��zlikle tabi tutulmuş ürünleri ile sadece temizliği değil 
aynı zamanda ‘Hijyen’i de sağlamaktadır. Ayrica yap�ğı Ar-Ge ya�rımları, son teknolojiye 
sahip üre�m tesisi, dünya standartlarına uygun, yüksek kaliteli ürünleri ile her geçen gün 
daha da büyü�üğü hedefleri Serun Kimya`yi sektörde lider  konumuna ge�rmis�r. Ayrica 
ulusal ve uluslararası pazarlarda yap�ğı reklam ve pazarlama faaliyetleri ilede adindan 
sikca soz e�rmiş�r. Firmamiz genç ve dinamik  yapısı, tüke�ci beklen�lerini ön planda 
tutan hizmet anlayışı, iş ortaklarının bulunduğu  pazarlarda vermiş olduğu ürün geliş�rme, 
promosyon, tanı�m ve reklam destekleri ile  Buno Baby markasi raflarda ön sıralarda yerini 
almakta ve vazgeçilmez markalar arasına  hızla girmektedir.

Mutlu Bebekler, Gülen Anneler...

Sizin mutluluğunuz, 
      bizim sorumluluğumuzdur...



baby group
Bebek Grubu

We are a company that has been in the cleaning products and cosme�cs sector since 
the year 2000, gone into mass produc�on by building a plant in 2014; and with the brand 

BunoBaby, which we had created through the experience gained within years and 
oriented by the consumer needs in the exis�ng market, we are a company with wide 
range of Hygiene group products, which are in compliance with European standards, 

that keeps the customer sa�sfac�on and produc�on a priority without sacrificing quality 
Our products that are registered with cer�ficates of quality, which are recognized by both 
domes�c and foreign authori�es, and that have been through me�culous quality control 
before reaching you, do not only offer cleanliness, but also provide “Hygiene”. Research 

and Development investments, produc�on facility equipped with latest technology, high 
quality products in compliance with World standards and goals that grow day by day 

has made Serun Kimya the leader in its sector. Also, it has made a name for itself 
through adver�sement and marke�ng ac�vi�es both in na�onal and interna�onal 
markets. With our company’s young and dynamic structure, service mentality that 
priori�zes consumer expecta�ons, product development, promo�on, publicity and 

adver�sing support  we give in markets where our business  partners are in, the brand 
Buno Baby hit stores  on the front rows and became an irreplaceable brand.

Your happiness are 
 our responsibility...

Happy Baby, Smiling Mothers...



baby diaper
Bebek Bez�

Buno Baby bebek bezi özel gelişmiş tabakası 
ile nemi 12 saate kadar kuru tutar. Sıvıyı tutan 
özel emici tabaka, nefes alan teks�l dış yüzey 
ve özel olarak geliş�rilmiş esnek bel bandı ile 
bebeğiniz daha rahat ve mutlu bir gün geçir-
mesine katkı sağlar.

BunaBaby diaper, Elas�c wings to 
allow babies move freely. Super 
absorbent par�cules to absorb 
liquid quickly. Extra absorbent 
green layer.  Hook-loop tapes can 
open-close many �mes. Extra high 
leg-cuff to prevent leakage. 
Breathable tex�le backsheet to 
prevent skin rash. 
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baby diaper
Bebek Bez�

Long Lasting dryness
Uzun Süreli Kuruluk

Esnek Bel Bandı
Flexible waist band

3ʻlü cilt koruma
Triple skin protection

BunoBaby.
..
..

Buno baby capte l’humidité jusqu'à 12 heures, grâce à la couche de 
sécheresse supplémentaire.  Grâce à la sécheresse excellente, votre 
bébé retrouvant un sommeil parfait s’adapte rapidement au monde 

et à ses nouveaux amis. Votre bébé sera confortable grâce à la surface 
extérieure respirant en tex�le et à  la taille élas�que.Testé sous contrôle 

dermatologique. La date de fabrica�on et le numéro de série se trouvent 
sur l'emballage. Il est conseillé de consommer 

dans les 4 ans à compter de la date de 
fabrica�on sur l’emballage.  Nous vous 

conseillons de changer régulièrement la 
couche pour la santé de votre bébé. 

Conserver a l'écart des enfants contre le 
risque de suffoc a�on du paquet de produit. 



24 saat boyunca bebeğinizin cildini 
yumuşak tutar ve cildini nemlendirir.

no tears magic formula
göz yakmayan sihirli formül

500ml200ml

Paraben & Alcohol
FREE

baby
shampoo

Bebek Şampuanı

Buno Bebek Şampuanı, göz yakmayan özel 
formülü sayesinde bebeklerinizin saçlarını 
ve saç diplerini özenle temizler. Bebeğinizin 
saçlarının doğal dengesini korur ve doğal 
parlaklık ve görünüm kazandırır. Sabun 
içermez. Hipoalerjenik�r ve PH değeri 
çocuğunuzun cildi ile uyumludur.

Moisturize baby’s so� skin for 24 hours.

Buno Baby Shampoo for children thanks to 
its components without Tears clean the hair 
and hair roots. Maintains the natural balance 
of hairand gives your child a healthy view ad 
polishing. Free of soap. Hypoallergenic and PH
value is compa�ble with the skin of children.



200ml

baby oil
Bebek Yağı

Buno

Bebeğinizin hassas cildinin nemlendirmeye ih�yacı vardır. 
Buno Bebek Yağı ile yeterli nemi hapseder ve bebeğinizin 

rahatlamasını sağlar. Bebeğinizin masajında kullanmak için 
idealdir.

Babies need moisturized sensi�ve skin. Buno Baby Oil
keep sufficient moisture to the skin relaxes your baby.

Ideal for usebaby’s massage.

soft as silk
ipek gibi yumuşak



200ml

baby lotion
Bebek Losyonu

soft as silk
ipek gibi yumuşak

Buno Baby bebek losyonu, nemlendirici etkisi 
sayesinde bebeğin cildini dış etkenlerden korur. 
Kuruma ve çatlamayı önler. Cilde yumuşaklık verir. 
Özel formülü sayesinde cilt tara�ndan kolayca 
emilir. Cildin nem dengesini sağlar. Uzun süre 
etkilidir.

With moisturizing effect Buno Baby l
o�on protects the baby’s skin from 

external factors. Protect from drying 
and cracking, give so�ness to the skin.
Thanks to its special formula is easily 

absorbed by the skin. Provides the 
skin’s moisture balance. It is effec�ve 

for a long �me.

Buno



Buno

scented angel babies
melek kokulu bebekler

baby
cologne

Bebek Kolonyası

200ml

Nazik ve hafif kokulu Buno Bebek 
Kolanyası size ve bebeğinize özellikle 
banyodan sonra ve tüm gün karşı 
konulamaz ferahlık hissi verir. Tazelik 
ve ferahlık için direk uygulayın ve tüm 
gün taze ve ferah kalın.

A gentle, mildly scented Buno Baby Cologne
that give you and your baby irresis�bly 

freshness feeling a�er bath and all day uses.



200 Adet/Pcs

baby cotton
buds

Bebek Kulak Çubuğu

%100
NATURAL

Special wrapped 
Cotton

Ucunda ultra yumuşak %100
pamuktan üre�lmiş�r.
Kullanıldığında, herhangi bir lif
kalın�sı bırakmaz.
Kırılmaz esnek çubuk 
kullanılmış�r.

Made with ultra so� %100 co�on
at the �p. When used, does not 
leave any fiber like residues.
Unbreakable flexible s�ck used.



baby
wet towel

Bebek Islak Havlu

72 Adet/Pcs

Paraben & Alcohol
FREE

Kalın, esnek, Islak temizlik Mendili. 
Alkol içermez. Hijyenik�r. Cildi temizler,
nemlendirir ve besler.

So�, Thick, Resistant Wet Wipes. Hygienic. 
Alcohol free. Cleans, So�ens, 
Moisturises the skin.



Sizin mutluluğunuz, 
      bizim sorumluluğumuzdur...

Your happiness are our responsibility...


