
 
 

Warszawa, 19 lipca 2019 r. 

Informacja prasowa 

Cel na lato – piękne ciało! 

Wakacje to okres błogiej beztroski, wyjazdów i relaksu. Aby wykorzystać ten czas w pełni warto, 

oprócz wylegiwania się na leżaku, postawić sobie konkretny cel, którego efekty pozostaną z Tobą 

na długo, a jego realizacja będzie… przyjemna. Niech lato 2019 stanie się czasem troski o ciało. 

Ekspert marki Natura Siberica pomaga w zaplanowaniu działań i ich realizacji. Wszystko, dla 

pięknej i zdrowej skóry.  

Niestety, prawda jest taka, że urodowe „zabiegi” często odkładamy na później. Dobrą motywacją do 

zadbania o swoją skórę będzie ustalenie konkretnego planu. Z pomocą przychodzi Anna Wiśniewska, 

ekspertka marki Natura Siberica, która zdradza ze szczegółami, co i kiedy zafundować swojej skórze.  

Krok 1.  Nawodnienie i odżywienie 

Do akcji rusza nowa, certyfikowana przez ECOCERT COSMOS NATURAL linia Flora Siberica. Ponadto, 

bardzo istotą dla wyglądu naszej skóry rzeczą jest jej nawadnianie od wewnątrz. Pamiętaj o piciu 

minimum 1,5-2 litrów wody dziennie. W czasie stosowania zabiegów mających na celu przywrócenie 

skórze ciała młodego i pięknego wyglądu jest to krok, którego pod żadnym pozorem nie możesz 

ominąć – zaznacza Anna Wiśniewska. 

Zaplanuj w tygodniu: 

Niedziela / Środa / Piątek – 3 razy w tygodniu wykonaj zabieg regenerujący. Zrezygnuj z długich, 

gorących kąpieli na rzecz ujędrniającego prysznica. Stosuj naprzemiennie ciepły i zimny strumień 

wody. W trakcie kąpieli wykorzystaj naturalny modelujący peeling do ciała Siberian Rowan Flora 

Siberica z arktyczną jarzębiną, który złuszczy obumarły naskórek, ujędrni skórę i przygotuje ją do 

dalszych etapów pielęgnacji. Po wyjściu spod prysznica wmasuj w ciało naturalne odżywcze masło do 

ciała na noc Siberian Cedar, które cudownie odżywi  

i zmiękczy Twoją skórę. 

Poniedziałek / Wtorek / Czwartek / Sobota – w te dni 

przed prysznicem wykonaj zabieg masujący na sucho 

szczotką z naturalnego włosia. Masaż taki jest skuteczną 

bronią w walce z oznakami cellulitu, ale również dzięki 

pobudzaniu mikrokrążenia w skórze wspomaga 

wchłanianie składników odżywczych zawartych w 

nałożonym później naturalnym nawilżającym balsamie 

do ciała Altai Sea-Buckthorn. Balsam ten nie tylko 

nawilża, ale również dzięki wysokiej zawartości rokitnika 

ałtajskiego rozświetla i ożywia skórę. 



 
Krok 2. Ujędrnienie, uelastycznienie i dodanie sprężystości  

Przy realizacji tego celu naszym sprzymierzeńcem będzie naturalna, certyfikowana przez BDIH 

COSMOS NATURAL wegańska linia do zadań specjalnych Faroe. 

Zaplanuj w tygodniu: 

Poniedziałek / Środa / Sobota – co drugi dzień stosuj zabieg ujędrniający. Pamiętaj: prysznic zamiast 

kąpieli! Masuj ciało mocnymi strumieniami wody, naprzemiennie zimnej i ciepłej. Wiem, że może nie 

jest to najprzyjemniejsze, ale wierz mi, efekty takiego działania zobaczysz już po kilku kąpielach. Po 

prysznicu wmasuj w ciało modelujące serum do ciała Faroe, zwracając szczególną uwagę na miejsca 

problematyczne takie jak brzuch, uda czy pośladki, gdzie możesz wykonać dłuższy i intensywniejszy 

masaż. Zawarte w tym produkcie algi morskie i ekstrakt z ziaren kawy ujędrniają, napinają skórę i 

powodują zmniejszenie widoczności cellulitu – radzi Anna Wiśniewska. 

Wtorek / Piątek - Otwieramy domowe SPA! Clue programu 

stanowi tu modelująca maska do ciała Faroe, która 

intensyfikuje zabieg ujędrniający. Po oczyszczeniu skóry pod 

prysznicem (dziś wyjątkowo możesz użyć wody cieplejszej 

niż zwykle po to, aby rozpulchnić skórę i rozszerzyć jej 

naczynka krwionośne), nałóż maskę równomiernie na całe 

ciało, skupiając się na miejscach problematycznych, na które 

zastosuj grubszą warstwę. Pozostaw na skórze przez 15 - 20 

minut. W tym czasie zawarte w produkcie algi, cytryniec 

chiński, bażyna, kawa i wiele, wiele innych, pracują na to 

abyś mogła cieszyć się gładką, miękką i jędrną skórą. Dla 

wzmocnienia efektu możesz zawinąć ciało w folię 

spożywczą. Po 20 minutach dokładnie spłucz maskę ciepłą 

wodą.  

Czwartek / Niedziela - W trakcie standardowego już masującego, ciepło-zimnego prysznica zastosuj 

modelujący peeling do ciała, który wmasuj w skórę okrężnymi ruchami ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc problematycznych. Po peelingu nałóż modelujący krem do ciała również z linii 

Faroe. 

 

Dossier produktów: 

Naturalny modelujący peeling do ciała Siberian Rowan Flora Siberica, cena: 45.50 zł 

Naturalne odżywcze masło do ciała na noc Siberian Cedar Flora Siberica, cena: 40.50 zł 

Naturalny nawilżający balsam do ciała Altai Sea-Buckthorn Flora Siberica, cena: 36.99 zł 

Modelujące serum do ciała Faroe, cena: 40.50 zł 

Modelująca maska do ciała Faroe, cena: 59.99 zł 

Modelujący peeling do ciała Faroe, cena: 53.99 zł 

Modelujący krem do ciała Faroe, cena: 55.50 zł 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty dostępne 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 
Triple PR 
ul. Jaktorowska 5/68, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paula.minkus@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 

Ekspert: 

Anna Wiśniewska - farmaceutka, chemik 

kosmetyczny i product manager Natura 

Siberica. Doświadczony szkoleniowiec  

i ekspert w dziedzinie kosmetyków 

naturalnych. Autorka licznych artykułów 

do prasy i social mediów. 
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