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Sempre ens ha agradat fer els regals que ens agradaria rebre. Som de 

Barcelona, valorem el disseny i la qualitat, gaudim amb les coses bones 

de menjar i de beure, i volem que criteri, humor, tacte i gust facin dels 

nostres presents uns regals originals i contemporanis.

La intenció en el concepte, la qualitat de la selecció dels productes i 

la valorització d’aquests a través de la presentació i el disseny fan de 

Júlia i Jana Presents & Co un encert segur.

Júlia i Jana Presents & Co és la solució perfecta per als que valoren en 

els regals el mateix que nosaltres: originalitat, qualitat i criteri.

Nova gamma “Duos”

El diàleg entre dos productes escollits per la seva qualitat i disseny que 

junts sumen molt més que dos...

Encara pots fer la teva comanda per Reis!

Marina Ferrer

T. 618 608 650

Susana Verger

T. 629 327 995

info@juliaijanapresents.com | www.juliaijanapresents.com
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Tovallola
Des de la seva fundació en 1983, Teixidors és una cooperativa que ajunta 
la vocació d’aconseguir la integració social i la independència econòmica 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació de productes 
artesanals únics, elaborats amb materials de màxima qualitat i teixits, a 
mà amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de treball que aposta 
per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  El fil d’aquesta tovallola 
proveeix de l’única filatura francesa que manté a seva producció a 
Europa. 
Tovallola de fil 100% 60x100 cm

Sabó de Marseille
Aquest cub de sabó ha estat “cuinat a l’olla” seguint un dels 
procediments més antics a França que al seu torn s’inspira en els antics 
sabons siris, amb una tradició de més de 2000 anys. La recepta, amb 
un 72% d’oli d’oliva, és rica en vitamina E la qual cosa garanteix una 
hidratació profunda per la cara i el cos. 
Cub de 600 g

PER QUAN? Per fer un regal delicat

PER A QUI? Per a persones de sensibilitat exquisita

PREU  69€

Sec i Polit
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 60% llana Merino i 40% seda, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  150€

Suau i Dolç
MERINO I SEDA
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 50% llana iac i 50% llana Merino ecològica, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  210€

Suau i Dolç
MERINO I IAC
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 100% llana Merino ecològica, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  170€

Suau i Dolç
MERINO
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones de l’Empordà dels seus propis camps. Suau i 
aromàtic, recentment ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. 
Llauna 500 ml 

PER QUAN? Per sempre

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  53€

Vidre i Or
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones de l’Empordà dels seus propis camps. Suau i 
aromàtic, recentment ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. 
Llauna 2,5 

PER QUAN? Per sempre

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  78€

Vidre i Or
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli del raig. 
Es diu així a la petita quantitat del suc de l’oliva que es desprèn al molí 
abans d’exercir cap pressió externa. És un oli molt afruitat i intens que 
només es troba pocs mesos a l’any. Dens i tèrbol (es recomana gaudir en 
cru) és una delícia efímera amb DO Siurana
750 ml 

PER QUAN? Per ara

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  50€

Vidre i Or del Raig



info@juliaijanapresents.com | www.juliaijanapresents.com

E S T A B L I S H E D  2 0 1 0

Marina Ferrer

T. 618 608 650

Susana Verger

T. 629 327 995

Sonsoles Llorens

T. 600 797 388


