


ВДЪХНОВЕНИЕ И МИСИЯ

Съвършена комбинация между енергията на природата и мощта на биотехнологиите.

Създадени с мисия- създадени за теб!

Стресът на ежедневието, бързият растеж , отслабване или напълняване и дори щастливо събитие, 
като раждането на дете са причина за появата на стрии, целулит, повяхване, отпускане и загуба на 

младежкия вид на кожата.

В желанието ни да помогнем за възвръщането на самочувствието и самоувереността Ви, съчетахме 
най-чистите есенциални масла и съвременни технологии. След повече от две години разработване 
и проучвания, патентовахме комплекс, изграден от синергичното взаимодействие на над двадесет 

вида етерични масла.

Нашата мисия е да помогнем да постигнете пълна хармония със себе си и да ви накараме да се 
гордеете не само с вътрешната , но и с външната си красота, защото комфортът на тялото е 

свързан с комфорта на душата.



JORJEIA Mission №1
намалява стриите и стяга кожата

Мисия №1 е с патентована формула, специално разработена за заличаване на 

стриите и стягане на отпуснатата кожа. Успешно заличава стриите с над 80%, 

намалява дълбочината и широчината им при редовно ползване. Стяга отпуснатата 

кожа за много кратко време.

• Collageneer подобрява устойчивостта на кожата до 92% и стяга отпуснатата кожа 
до 72%.

• Regestril предотвратява и намалява стриите, като стимулира с 102% синтеза на 
колаген и намалява стриите до 72%.

• Високо съдържание на специфични растителни екстракти, чисти етерични 
масла и витамини.

• Уникално синергично взаимодействие между активните съставки, водещи до 
изключително бързи и ефективни резултати.

• Лек и приятен за нанасяне, попива за секунди и не оставя следи по дрехите, 
което го прави много подходящ за забързаното ежедневие.

• Няма загряващ ефект.

• Не съдържа продукти от ГМО! 

• Без парабени и изкуствени аромати!



JORJEIA Mission №2
намалява целулита и тонизира кожата

Мисия №2 е с патентована формула, доказано ефективна в 
борбата с целулита и мастните клетки. Благодарение на 
оптималната комбинация и високото съдържание на чисти 
етерични масла, растителни екстракти и витамини, гелът бързо и 
видимо изглажда и стяга кожата, особено при най-проблемните 
части на тялото – ханш, корем и бедра.

• Slimasteviа успешно редуцира целулита, посредством атакуване 
на мастните клетки и намалява тяхната формация.

• Високо съдържание на специфични растителни екстракти, чисти 
етерични масла и витамини.

• Лек и приятен за нанасяне, попива за секунди и не оставя следи 
по дрехите, което го прави подходящ за забързаното ежедневие.

• Изглажда видимо кожата при системна употреба.

• Няма загряващ ефект.

• Не съдържа продукти  от ГМО!

• Без парабени!

• Без изкуствени аромати!



JORJEIA Mission №3
хиалуронов коктейл за тяло, 100% натурален

Нарекли сме го  " Хиалуронов коктейл“, тъй като вярваме, че кожата на всеки от 
нас има нужда да „ Изпие нещо силно и свежо“! В този идеален и нежен млечен 
лосион за тяло сме вложили най- добрите натурални съставки. Високите дози 
хиалуронова киселина, колаген, алое вера и алантоин са гаранция за дълбоко 
хидратиране и много мекота, а невероятните маслата от шеа, кайсиеви ядки и 
пшеничен зародиш ще ви потопят в красота!  Фин и елегантен лосионът е 
създаден за ценителите на най- качествената козметика. Идеалният продукт за 
24 часова грижа за цялото тяло!

• Collagen – подпомага здравината и еластичността на кожата.

• Hyaluronate – подпомага хидратацията и изглаждането на кожната 
повърхност.

• Има омекотяващо, хидративащо и силно ревитализиращо действия.

• Подобрява еластичността на кожата и възвръща блясъка.

• Не съдържа продукти на ГМО !

• Без парабени !

• Без оцветители  !

• Без изкуствени аромати !



Дълбока хидратация, силно овлажняване, лека и нежна консистенция, 
най- ценните натурални съставки, неповторимо благоухание!  Съчетаващ 
в себе си всичко най- ценно за съвършена хидратация и сигурно  
подхранване. Фината млечна емулсия е създадена с високи количества 
хиалуронова киселина , колаген, сок от алое вера и алантоин- идеално  
балансирани с благородни масла от макадамия и кайсиеви ядки. 

Хидратираната и нежна кожа е винаги красива. 

• Collagen – подпомага здравината и еластичността на кожата. 

• Hyaluronate – подпомага хидратацията и изглаждането на кожната 
повърхност.

• Масло от макадамия - регулира мастната секреция, забавя процеса на 
стареене.

• Масло от кайсиеви ядки - ускорява клетъчната обмяна, спомага 
образуването на колаген.

• Не съдържа продукти от ГМО !

• Без парабени !

• Без оцветители!  

JORJEIA Mission №3
хиалуронов коктейл за тяло с френски аромат



JORJEIA Mission №1 FOR MEN
намалява стриите и  стяга кожата

Първият по рода си продукт, съобразен изцяло със спецификите на 
мъжката кожа и генетика, без аналог в борбата срещу стрии и 
отпусната кожа. Гелът е създаден и прецизиран съобразно мъжката 
обособеност на кожата: дебелина, съдържание на колаген, стареене. С 
редуцирането на стриите, придобити в следствие на резки промени в 
теглото, бързо израстване или натрупване на мускулна маса, гелът има 
и изключително стягащ ефект в третираните участъци.

• Collageneer подобрява устойчивостта на кожата до 92% и стяга 
отпуснатата кожа до 72%.

• Regestril предотвратява и намалява стриите, като стимулира с 102% 
синтеза на колаген и намалява стриите до 72%.

• Високо съдържание на специфични растителни екстракти, чисти 
етерични масла и витамини.

• Уникално синергично взаимодействие между активните съставки, 
водещи до изключително бързи и ефективни резултати.

• Лек и приятен за нанасяне, попива за секунди и не оставя следи по 
дрехите, което го прави много подходящ за забързаното ежедневие.

• Няма загряващ ефект.

• Не съдържа продукти от ГМО ! 

• Без парабени!



www.jorjeia.com

БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


