
 
 

 

Warszawa, 12 sierpnia 2019 r. 

Informacja prasowa 

Sekret urody – czas na peeling 

 

Kto jeszcze nie docenił wyjątkowego działania peelingów, najwyższy czas, aby się z nimi 

zaprzyjaźnić. Ten zabieg, który można połączyć z przyjemnym masażem, niesie za sobą mnóstwo 

zalet. Wystarczy wykonywać go raz w tygodniu, aby zauważyć efekty. Marka Natura Siberica, 

zauważając potrzeby naszej skóry i włosów, stworzyła naturalny peeling nie tylko do ciała, ale 

także do… skóry głowy, o której pielęgnacji często zapominamy. Dlaczego warto pokochać 

peelingi? 

Peeling głęboko oczyszcza skórę, złuszcza martwy naskórek i odblokowuje pory. Już po pierwszym 

zabiegu odczuwalne są zmiany-  skóra staje się gładsza i bardziej miękka.  Peeling wpływa także na jej 

ukrwienie i szybszą regenerację. Dzięki usuwaniu martwych warstw naskórka, skóra staje się bardziej 

chłonna na zabiegi pielęgnacyjne – lepiej absorbuje składniki odżywcze z kremów czy balsamów.  

Warto pamiętać o nich szczególnie latem. Peeling najlepiej wykonać przed nałożeniem 

samoopalacza, bądź opalaniem. Dzięki temu, na dłużej możemy cieszyć się piękną, równą opalenizną.  

A co ze skórą głowy? O jej pielęgnacji niewiele się mówi, a okazuje się, że dbanie o włosy powinno się 

zacząć właśnie od podstaw. Oczyszczenie i dokładne złuszczenie obumarłego naskórka jest 

nieocenione w pielęgnacji włosów z tendencją do powstawania łupieżu. Zmniejsza swędzenie oraz 

przedłuża świeżość włosów, dzięki regulacji powstawania sebum. Co więcej, stymuluje ich wzrost. 

Odżywki i szampony przestały działać? Czas zacząć dbać o skórę głowy, czas na peeling! 

 

Głęboko oczyszczający peeling do ciała Oblepikha Professional 

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 

 

 

 

 



 
Oczyszczający peeling do skóry głowy Oblepikha Professional 

Intensywny peeling do skóry głowy, który dzięki potrójnemu działaniu 

skutecznie 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 

skutecznie odżywia cebulki włosów. 

Pojemność: 200 ml 

Cena: 25.99 zł 

 

 

Dossier produktów: 

Głęboko oczyszczający peeling do ciała Oblepikha Professional, pojemność: 300 ml, cena: 27.50 zł 

Oczyszczający peeling do skóry głowy Oblepikha Professional, pojemność: 200 ml, cena: 25.99 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 
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