
 
 

30 maja 2019 

Informacja prasowa 

Złoto Syberii – odkryj sekret rokitnika 

Syberia to niezwykła kraina, która kryje w sobie ogromne bogactwo darów natury. Rozległe jeziora, tundra, 

tajga i piękne niziny bogate są w surowce, których działanie jest nieocenione, zarówno w kosmetyce, jak i 

medycynie. Jednym z nich jest rokitnik ałtajski, nazywany złotem Syberii.  Jego niezwykłe właściwości znały 

już nasze babcie. Wykorzystała je także marka Natura Siberica, czyniąc go bohaterem swojej bestsellerowej 

linii pielęgnacyjnej do ciała i włosów Oblepikha Siberica Professional.  

Rokitnik ałtajski jest 15 razy bogatszy w witaminę C niż pomarańcze oraz posiada drugie najwyższe stężenie 

witaminy E w całym królestwie roślin. Dziki rokitnik ałtajski bogaty jest również w witamy A i K, kwas foliowy, 

oraz kwasy OMEGA 3, 6 i 7 zapewniając skórze i włosom niezbędne składniki odżywcze. Posiada on najwyższy 

poziom koncentracji polifenoli w północnej części półkuli, a jego owoce zawierają aż 10 różnych witamin, 18 

aminokwasów i 24 minerały.   

 

Linia profesjonalnych kosmetyków OBLEPIKHA SIBERICA PROFESSIONAL do ciała i włosów zawiera wysoko 

skoncentrowany organiczny olej z ałtajskiego rokitnika, produkowany z ręcznie zbieranych owoców, które 

następnie poddaje się wyciskaniu na zimno. Składniki w nim zawarte mają nieocenioną wartość w przywracaniu 

naturalnego piękna i zdrowego wyglądu ciała i włosów. Wszystkie produkty z linii zostały ponadto wzbogacone 

o składniki organiczne i substancje czynne, które zwykle można znaleźć tylko w profesjonalnych zabiegach na 

włosy i ciało. 

 



 
 

Głęboko oczyszczający peeling do ciała Oblepikha Siberica Professional 

Luksusowy, solny peeling do ciała, którego formuła oparta jest na organicznym oleju z 

rokitnika ałtajskiego, organicznym miodzie oraz organicznym ekstrakcie z szałwii. 

Składniki te skutecznie oczyszczają i regenerują skórę, dzięki czemu staje się ona gładka, 

jędrna i naturalnie rozświetlona. 

Pojemność: 300 ml 

Cena: 27.50 zł 

 

Odżywczo - nawilżający żel pod prysznic Oblepikha Siberica Professional 

Intensywnie odżywiający i nawilżający skórę żel pod prysznic o delikatnym i relaksującym 

zapachu. Zawiera organiczny olej z rokitnika ałtajskiego i marokański olej arganowy, które 

wygładzają i dogłębnie odżywiają skórę. Bogate w witaminy i antyoksydanty ekstrakty z 

arktycznej maliny i syberyjskiej jarzębiny nawilżają i wyrównują koloryt skóry, dodając jej 

zdrowego blasku. 

Pojemność: 400 ml 

Cena: 18.99 zł 

 

Odżywcze masło do ciała Oblepikha Siberica Professional 

Odżywcze i nawilżające masło do ciała o wyjątkowo bogatej i komfortowej w użyciu 

teksturze. Formuła oparta na oleju z arktycznego rokitnika w kompleksowy sposób 

pielęgnuje ciało zapewniając natychmiastowe ukojenie skórze suchej i odwodnionej. 

Ekstrakt z syberyjskiej sosny karłowatej dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych 

omega, które pomagają w odbudowie naturalnej warstwy hydro-lipidowej chroniącej 

skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Bogaty w antyoksydanty i 

witaminę C ekstrakt z syberyjskiej jarzębiny nawilża i przywraca skórze jej naturalną 

jędrność, gładkość i blask. 

Pojemność: 300 ml 

Cena: 32.99 zł 

Oczyszczający peeling do skóry głowy Oblepikha Siberica Professional 

Intensywny peeling do skóry głowy, który dzięki potrójnemu działaniu poprawia wygląd 

włosów. W wyniku dokładnego złuszczenia obumarłego naskórka jest idealny w pielęgnacji 

włosów z tendencją do powstawania łupieżu, zmniejsza swędzenie oraz przedłuża świeżość 

włosów. Jest to niezbędny, pierwszy krok w pielęgnacji skóry głowy, który głęboko oczyszcza, 

reguluje produkcję sebum oraz dzięki poprawie krążenia w mieszkach włosowych - 

stymuluje wzrost włosów. Organiczny olej z rokitnika ałtajskiego, organiczny, marokański 

olej arganowy, organiczny ekstrakt z mięty oraz całe bogactwo witamin i aminokwasów 

rewitalizuje skórę głowy i odżywia cebulki włosów. 

Pojemność: 200 ml 

Cena: 25.99 zł 



 
 

Produkty dostępne w oficjalnym sklepie marki www.naturasiberica.com.pl  

Odwiedź nas na: 

Facebooku: https://www.facebook.com/NaturaSibericaPolska/ 

Instagramie: https://www.instagram.com/naturasibericapolska/ 

 

Dossier marki 

Natura Siberica to marka kosmetyków naturalnych produkowanych w Unii Europejskiej ze składników 
roślinnych pochodzących z Syberii. Formuła produktów oparta jest na starannie wyselekcjonowanych  
i przygotowanych ekstraktach roślinnych. Rośliny syberyjskie wykorzystywane do produkcji kosmetyków Natura 
Siberica hodowane są na certyfikowanych farmach (UE 834/07).  Posiadają również certyfikaty głównych 
europejskich stowarzyszeń ekologicznych: ICEA (Włochy), Ecocert (Francja), BDIH (Niemcy) i Soil Association 
(Anglia). 

 
Kontakt dla mediów: 
 
Paula Bielska  
Triple PR 
ul. Jaktorowska 5/68, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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