


Компанията Paglieri е основана през 1876 г. в Алесандрия 
за производство на парфюми. Тази марка има за цел да 
използва парфюма като начин за благополучие, започвайки 
от грижата за тялото до прането и почистването на дома. 
Свят на ароматизирани нотки ще обгърне тялото ви и ще ви 
парфюмира дрехите.

FELCE AZZURA означава традиция - събрана в 140-годишна 
история - и занаятчийска работа, тази на ръцете и носовете, 
които могат да избират и измерват есенциите. Felce Azzur-
ra  носи символи, които вече са станали емблематични 
и са влезли в колективното въображение на различни 
поколения: син цвят, нюанс, който вдъхва спокойствие и 
чистота, папрат, вечнозелено растение, което символизира 
мистерията, но преди всичко неповторимия и неповторим 
аромат. Комбинация от повече от сто съставки, идващи от 
цял свят, формула, която все още е тайна и е написана в 
бележник, предаван от баща на син.



Душгел за баня и вана 650 мл.

Гъста емулсия, гарантираща богата пяна, подходяща и за 
вана. Сатенен ефект върху кожата

ОРИГИНАЛЕН 
Уникален, неподражаем 
аромат, получен от 
съчетанието на повече 
от 100 съставки от цял 
свят. Тайна пазена 
ревниво от семейство 
Paglieri  и предавана 
от поколение на 
поколение.
Новата обогатена 
формула обгръща 
кожата с нежен и лек 
кадифен завършек 
докато я хидратира.

БЕРГАМОТ И ЖАСМИН 
Свежи нотки Бергамот 
обогатени с нотки 
кехлибар и канела. 
Олекотен от Бял муск 
и Жасмин, Орхидея 
и Момина сълза. Лек 
плодов нюанс на Кокос и 
Праскова.
С интензивен и 
регенериращ аромат, 
енергията от Бергамота 
и свежестта на 
цитрусовите цветя, 
той осигурява свежо 
докосване за кожата и я 
хидратира.

ЧЕРНА ОРХИДЕЯ
Мистериозна есенция с 
необичайно изтънчен и 
интригуващ аромат.
Нотки Пипер и 
Мандарини витаят във 
въздуха. В дълбочина се 
открива Черна орхидея, 
обогатена с гурме 
нотки на Синя слива и 
Женско биле. Аромат 
на Ванилия и Кафе, 
комбиниран с докосване 
на Тонка боб.

МОРСКИ СОЛИ
Свежестта на Белия чай 
дава кристалното тяло 
на микса от Морски 
соли и Водна лилия. 
Откриват се следи от 
Муск в компанията на 
Кедър и Пачули.
Морските кристалчета 
дават енергия и 
виталност, оставяйки 
хидратирана и приятно 
парфюмирана кожата.



Душгел   250 мл.

По-лека емулсия за всекидневна грижа под душа или за път
Сатенен ефект върху кожата

ОРИГИНАЛЕН 
Уникален, неподражаем аромат, получен от 
съчетанието на повече от 100 съставки от цял 
свят. Тайна пазена ревниво от семейство Pa-
glieri  и предавана от поколение на поколение.
Новата обогатена формула обгръща кожата 
с нежен и лек кадифен завършек докато я 
хидратира

МЕНТА И ЛАЙМ
Свежи нотки Лайм, обогатени с щипка ледено 
свежа Мента. 
Богатата основа става по-лека, благодарение 
на Муск и Жасмин, Орхидея и Момина сълза. 
По-чувствителния нос ще открие и Кехлибар.
Интензивна свежест и регенериращ ефект 
от съставките, обгръщаща кожата мекота и 
коприна.

БЯЛ МУСК
Свежест и чистота. Енергизиращ и ярък бленд 
от Цитрусови плодове в зелен, прозрачен и 
модерен акорд среща Розата и копринените 
Карамфилчета, за да осигурят ефекта на 
„Втора кожа“. Подправки и Кедрово дърво 
довършват цялата картина.

АРГАН
Чувствено усещане, напомнящо за 
екзотични земи със сладки нотки на 
Ванилия и Кехлибар, с нотки Роза и 
Арган.
Безценното Арганово олио смесено 
с нотки Кехлибар, обгръща 
кожата в чувствена прегръдка за 
допълнителна мекота и хидратация.

Душгел за баня и вана 400 мл.

По-лека емулсия за всекидневна грижа под душа или за път
Сатенен ефект върху кожата

АРГАН
Чувствено усещане, напомнящо за 
екзотични земи със сладки нотки на 
Ванилия и Кехлибар, с нотки Роза и 
Арган.
Безценното Арганово олио смесено 
с нотки Кехлибар, обгръща 
кожата в чувствена прегръдка за 
допълнителна мекота и хидратация.

ПИКАНТНО ЗЛАТО
Пикантно и съблазнително. 
Изтънчено съчетание, където 
Розовият пипер и Карамфила 
са съчетани с плодови ароматни 
нотки, в акомпанимента на топла 
и обгръщаща топла прегръдка на 
Дърво и Ванилия.

КАРИТЕ
Свежа плодова есенция, с основа 
от сочни Червени плодове,  сладки 
Бели цветя с екзотично докосване от 
Пачули и Карите ще направи кожата 
Ви, приканваща към целувка.
Безценно олио от Ший заедно с 
меки плодови нотки дава на кожата 
приятно усещане за сладост, 
оставяйки я мека и гладка.



Течен сапун 
По-лека емулсия за всекидневна грижа под душа или за път
Сатенен ефект върху кожата

ТЕЧЕН САПУН МЕНТА И ЛАЙМ 300 МЛ С 
ПОМПА / ПЪЛНИТЕЛ 750 МЛ
Свежи нотки Лайм, обогатени с щипка 
ледено свежа Мента. 
Богатата основа става по-лека, 
благодарение на Муск и Жасмин, 
Орхидея и Момина сълза.  
По-чувствителния нос ще открие и 
Кехлибар.
Благодарение на новата уникална 
формула, обогатена с олио от 
Чаено дърво, познато със своите 
антибактериални и хигиенизиращи 
свойства, този течен сапун нежно 
почиства кожата, запазвайки баланса й. 
Подходящ за ръце и лице.

ТЕЧЕН САПУН КЛАСИК 300 МЛ С ПОМПА / 
ПЪЛНИТЕЛ 750 МЛ

Уникален, неподражаем аромат, получен от 
съчетанието на повече от 100 съставки от 
цял свят. Тайна пазена ревниво от семейство 
Paglieri  и предавана от поколение на 
поколение.
Благодарение на новата си ексклузивна 
и хидратираща формула почиства нежно 
кожата, запазваййки нейния естествен 
баланс. Подходящ за ръце и лице.

Интимни сапуни  

ИНТИМЕН САПУН УЛТРА ЗАЩИТА 3.5 Ph
Формула, направена да запази естествения 
физиологичен баланс на лигавицата, обогатена с 
млечна киселина за максимална защита.

За употреба по време на менструалния цикъл.
Гинекологично тестван
Максимално добро възприемане от кожата

ИНТИМЕН САПУН КЛАСИКО 4.5 Ph
Формула, направена да запази естествения 
физиологичен баланс на лигавицата, обогатена 
с с неповторимия Класически аромат за 
дълготрайно усещане. С pH 4.5, идеално за 
ежедневна интимна употреба за защита на 
интимната област.
Гинекологично тестван
Максимално добро възприемане от кожата

ИНТИМЕН САПУН ДЕЛИКАТО 5.5 Ph
Формула, направена да запази естествения 
физиологичен баланс на лигавицата, 
обогатена с Невен за овлажняващ и 
успокояващ ефект.
За употреба през менопаузата, за 
възстановяване баланса на лигавицата
Гинекологично тестван
Максимално добро възприемане от кожата
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Талк пудра  

Меката пудра талк на Felce Azzurra е напълно естествен 
продукт, комбиниран с неподражаемия аромат на 
марката,  без добавяне на оцветители и консерванти.
Леката и мека пудра се грижат за кожата и я правят 
копринена и ароматна.
Перфектен продукт за след баня и всеки път, когато искате 
да се насладите на дълготраен аромат.

150 гр опаковки Класико с тайният аромат на Felce Azzura и Фреско с нотки Бергамот, 
Кехлибар и Канела.



Течни препарати за пране 1,595 л.

100 годишна традиция, наследила съставките, гарантиращи чисто пране.

СЪС САПУН ALEPPO 
за 32 пранета
С традиционен сапун, 
за още по-интензивно 
третиране на петната.

КЛАСИКО  
за 32 пранета
Синоним на 
Италианската 
традиция, с 
автентичен и 
уникален аромат 
в една ефективна 
концентрирана 
формула. 
Благодарение 
на богат микс от 
ензими, изпира 
дори на ниска 
температура, 
защитава тъканта 
и освежава 
цветовете.

ЗА ЦВЕТНО ПРАНЕ  
за 32 пранета
Новата формула за 
защита на цветни 
дрехи, предпазва 
от премиване на 
цветове от една 
на друга дреха, 
като ги прави 
живи и искрящи. 
Концентрираната 
формула, богата 
на ензими, 
позволява да се 
премахват петната 
и замърсяванията 
и при ниска 
температура.
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Омекотител 2 л.

За 30 пранета, с рецепта за различна по твърдост вода

КЛАСИКО
Уникален, 
неподражаем 
аромат, получен от 
съчетанието на повече 
от 100 съставки от цял 
свят. Тайна пазена 
ревниво от семейство 
Paglieri  и предавана 
от поколение на 
поколение.
Обогатената формула 
пренася тайния 
аромат и върху 
изпраните дрехи 
и позволява да се 
наслаждавате на него 
при носенето им.

КЕХЛИБАР И 
ВАНИЛИЯ
Сладостта на 
плодовете и 
нежността на букет 
от Бели цветя, 
заедно с топлите 
чувствени нотки на 
Кехлибар и Ванилия, 
обгръща дрехите с 
истински парфюм 
и дълготрайно 
присъствие.

РОЗА И ЛОТОС
Деликатна есенция 
с нотки Жасмин и 
пролетни Виолетки. 
Цветовете на Лотос 
и листенца Роза 
дават основата за 
богатия характер. 
Устойчивостта му се 
допълва от аромат на 
Муск и обгръщащата 
топлина на Кехлибар 
и Ванилия.

СЛАДКИ ПРЕГРЪДКИ
/за чувствителна кожа 
и бебета/
Чистота и бонбонена 
сладост от Жасмин с 
нотка на талк смесен 
с Ванилова сладост за 
завършек.
Деликатната формула 
щади дрехите Ви и 
тези на Вашите деца 
по най-нежен начин. 
Хипоалергенно.  
Без алергени. 

П
Р

Е
П

А
РАТИ

 З
А

 Д
О

М
А

Ш
Н

А
 ГР

И
Ж

А



СЛАДКИ ПРЕГРЪДКИ 
/за чувствителна кожа и бебета/
Чистота и бонбонена сладост от 
Жасмин с нотка на талк смесен с 
Ванилова сладост за завършек.
Деликатната формула щади дрехите 
Ви и тези на Вашите деца по най-
нежен начин. Хипоалергенно. Без 
алергени.

Концентрирани   омекотители 1,025 л.

За 41 пранета, 30 10 пъти по-дълготраен аромат

КЛАСИКО
Уникален, неподражаем 
аромат, получен от 
съчетанието на повече 
от 100 съставки от цял 
свят. Тайна пазена 
ревниво от семейство 
Paglieri  и предавана 
от поколение на 
поколение.
Обогатената формула 
пренася тайния аромат 
и върху изпраните 
дрехи и позволява да 
се наслаждавате на 
него при носенето им.

ЧЕРНА ОРХИДЕЯ
Изтънчен аромат. 
Парфюм, който 
изненадва в много 
отношения. В 
сърцевината си, 
блендът на Черна 
орхидея с Червени 
плодове, е фино 
довършен с леки 
цитрусови нотки 
и плътен, заради 
основата от сгряващо 
Пачули и Кехлибар. 

П
Р

Е
П

А
РАТИ

 З
А

 Д
О

М
А

Ш
Н

А
 ГР

И
Ж

А
П

Р
Е

П
А

РА
ТИ

 З
А

 Д
О

М
А

Ш
Н

А
 Г

Р
И

Ж
А



Авенди ООД
София, бул. „Искърско шосе”, №7 

Търговски Център Европа, Сграда 12, Партер 
телефон: +359 2 973 1181


