
 
 

 

Warszawa, 8 lipca 2019 r. 

Informacja prasowa 

Uczta dla Twojej cery - kawior w roli głównej 

Kawior kojarzy się głównie z luksusową przystawką, która zyskała duże grono miłośników. Jednak 

warto docenić go także za jego niezwykłe właściwości, które wykorzystuje się w kosmetyce. 

Popularny przysmak jest wyjątkowo bogaty w proteiny, witaminy i minerały, dzięki czemu odżywia 

oraz spowalnia procesy starzenia poprzez stymulację produkcji kolagenu. Odkryj sekret „Caviar de 

Russie”. 

Czarny kawior jest szlachetną odmianą kawioru, a jednocześnie jednym z najcenniejszych  

i najbardziej pożądanych składników kosmetycznych. Cechuje go wyjątkowo dobrze przyswajalna 

forma i cenne właściwości takie jak odmładzanie, zdolność do regeneracji i głębokiego nawilżania. 

Dzięki zawartości protein, witamin i minerałów doskonale odżywia i spowalnia procesy starzenia, 

chroniąc skórę przed działaniem wolnych rodników.  

Kosmetyki marki Natura Siberica, do których produkcji wykorzystano ekstrakt z czarnego kawioru 

wchodzą m.in. w skład linii Biała Syberia. Stworzona ona została z wyselekcjonowanych składników 

naturalnych o najwyższej skuteczności działania dla skóry twarzy, ciała i włosów. Kosmetyki z linii 

Biała Syberia bazują na znanych ze swej skuteczności syberyjskich jagodach i ziołach takich jak biały 

cedr, ekstrakt z arktycznej maliny moroszki, ekstrakt z różeńca górskiego czy z carskiej morwy. 

Wszystkie te rośliny bogate są w witaminy i kwasy omega chroniące przed działaniem czynników 

zewnętrznych. To z nimi, eksperci marki Natura Siberica, połączyli ekstrakt z czarnego kawioru. Jakie 

działanie dzięki nim zyskały produkty? 

Odmładzający krem do twarzy Caviar de Russie 

Intensywnie odżywiający skórę krem do twarzy, który przywraca jej 

młodzieńczą miękkość i blask. Bogaty w proteiny, witaminy i 

minerały ekstrakt z czarnego kawioru spowalnia procesy starzenia 

się skóry równocześnie stymulując jej odnowę i 

regenerację. Kompleks omega-6 pomaga skórze odzyskać jędrność 

i elastyczność, a panthenol nawilża i wygładza.  Witaminy E i 

C dzięki silnemu działaniu antyoksydacyjnemu, wyrównują koloryt 

skóry i chronią ją przed negatywnym wpływem czynników 

środowiskowych. Formuła kremu wzbogacona została o 

stymulujące produkcję naturalnego kolagenu aktywne peptydy, 

oraz intensywnie nawilżający i wygładzający zmarszczki kwas 

hialuronowy.  Zawierające witaminy, saponiny i taniny dzikie syberyjskie rośliny takie jak różeniec 

górski, jałowiec, jarzębina czy cladonia śnieżna działają łagodząco i nawilżająco, a algi z Wysp 

Owczych dostarczają witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E oraz jodyny, dzięki czemu głęboko oczyszczają i 



 
optymalizują poziom nawilżenia skóry. W wyniku regularnego stosowania kremu skóra twarzy staje 

się bardziej jędrna, napięta i promienna. 

Pojemność: 50 ml 

Cena: 73.99 zł 

 

Odmładzające mleczko do oczyszczania i demakijażu Caviar de Russie Biała 

Syberia 

Delikatne mleczko, usuwające z twarzy wszelkie zanieczyszczenia oraz makijaż. 

Nawilża, regeneruje i wygładza skórę pozostawiając ją czystą i 

odświeżoną. Ekstrakt z czarnego kawioru jest niezwykle bogaty w proteiny, 

witaminy i minerały, dzięki czemu odżywia oraz spowalnia procesy starzenia 

poprzez stymulację produkcji kolagenu. Kwasy AHA nawilżają i tonizują skórę 

pomagając w odnowie skóry, dzięki czemu staje się ona gładsza i bardziej 

miękka. Dostarczające fitoncydów, saponin, tanin i witamin dzikie syberyjskie 

zioła, zmiękczają, koją i wygładzają, a algi z Wysp Owczych,  dzięki wysokiej 

zawartości witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, mikroelementów i jodyny, nawilżają i 

wzmacniają barierę ochronną skóry.  

Pojemność: 50 ml 

Cena: 73.99 zł 

 

Przeciwzmarszczkowe serum pod oczy Caviar de Russie 

Lekkie serum, które delikatnie pielęgnuje i odmładza skórę w okolicy oczu. Bogaty 

w proteiny ekstrakt z czarnego kawioru, polipeptyd SYN®-AKE i kwas 

hialuronowy, pomagają zredukować i wygładzić zmarszczki i linie mimiczne. 

Naturalny kompleks REGU®-AGE poprzez intensywne dotlenienie, 

widocznie zmniejsza cienie i obrzęki pod oczami. Zawierające witaminy, saponiny i 

taniny dzikie syberyjskie rośliny takie jak różeniec górski, jałowiec, 

jarzębina czy cladonia śnieżna działają łagodząco i nawilżająco, a algi z Wysp 

Owczych dostarczają skórze witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E oraz jodyny, dzięki 

czemu nawilżają i wzmacniają cienką skórę pod oczami. W wyniku regularnego 

stosowania serum skóra w okolicy oczu staje się bardziej jędrna, napięta i 

promienna. 

Pojemność: 30 ml 

Cena: 73.99 zł 

 

 



 
 

Rewitalizująca maska do twarzy Caviar de Russie Biała Syberia 

Maska do twarzy zawierająca ekstrakt z czarnego kawioru, kompleks 

polisacharydowy, panthenol oraz kwasy omega-6, dzięki czemu dostarcza skórze 

protein, minerałów i witamin, stymuluje produkcję kolagenu i zwiększa 

elastyczność skóry. Algi z Wysp Owczych, dzięki wysokiej zawartości witamin A, 

B1, B2, B6, B12, C, E, mikroelementów i jodyny, pomagają nawilżyć i odżywić 

skórę. Pozyskiwane metodą dzikich zbiorów syberyjskie zioła dostarczają 

witamin, saponin i tanin, które koją i łagodzą wszelkie podrażnienia. W wyniku 

regularnego stosowania maski, skóra staje się jędrniejsza, gładsza i młodziej 

wyglądająca.  

Pojemność: 100 ml 

Cena: 38.25 zł 

 

 

Produkty dostępne w drogeriach Hebe oraz w oficjalnym sklepie internetowym marki na: 

https://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 i olejach roślinnych. Rośliny syberyjskie wykorzystywane do produkcji 

kosmetyków Natura Siberica hodowane są na certyfikowanych farmach organicznych (UE 834/07) lub 

pozyskiwane są metodą dzikich zbiorów.  Większość z nich posiada również certyfikaty głównych europejskich 

stowarzyszeń ekologicznych: ICEA (Włochy), Ecocert (Francja), BDIH (Niemcy) czy Soil Association (Anglia). 

Kontakt dla mediów: 
Paula Minkus (Bielska)  
Triple PR 
ul. Jaktorowska 5/68, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paula.minkus@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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