
 
 

Warszawa, 30 września 2019 r. 

Informacja prasowa 

Naturalnie… od pierwszych dni życia 

Pielęgnacja delikatnej skóry malucha zawsze stanowi wyzwanie dla początkujących rodziców. 

Produkty dla najmłodszych powinny być delikatne i mieć dobry skład. Odpowiednia pielęgnacja 

wpływa zarówno na samopoczucie, jak i zdrowie. Marka Natura Siberica stworzyła naturalną linię z 

myślą o najmłodszych. Łagodne formuły nie tylko nie powodują łzawienia i podrażnień, ale także 

działają kojąco na podrażnioną skórę i uspokajająco przy wieczornych rytuałach kąpielowych. 

 

Little Siberica to certyfikowana, wielokrotnie nagradzana, linia pielęgnacyjnych kosmetyków 

organicznych dla niemowląt i dzieci. Kosmetyki te delikatnie oczyszczają, wygładzają i nawilżają 

delikatną skórę najmłodszych. Większość produktów jest odpowiednia nawet dla noworodków (0+). 

Kosmetyki certyfikowane zostały przez ICEA COSMOS ORGANIC. W linii znajdują się produkty do 

kąpieli oraz pielęgnacji. Poznaj linię dla najmłodszych: 

 

 



 
 

Krok 1. Kąpiel 

Organiczna nawilżająca pianka do kąpieli dla noworodków Little Siberica 

Pianka do kąpieli dla noworodków, która delikatnie oczyszcza, wygładza i intensywnie 

nawilża. Specjalny kosmetyk stworzony z myślą o dzieciach 0+ ma wyjątkowo łagodną 

formułę, która nie powoduje łzawienia i nie podrażnia wrażliwych oczu i nosa podczas 

kąpieli dziecka. Działa niezwykle relaksująco. Zawarty w składzie organiczny ekstrakt z 

łopianu bogaty w witaminę C i karoten, wzmacnia, odżywia i nawilża delikatną skórę 

dziecka. Dodatek organicznego ekstraktu z pokrzywy, wzmacnia działanie nawilżające 

produktu. Produkt odpowiedni dla noworodków. 

Cena: 39.99 zł 

Pojemność: 170 ml 

 

 

Organiczny delikatny żel do kąpieli dla dzieci Little Siberica 

Delikatny żel do kąpieli dla dzieci, który łagodnie oczyszcza, wygładza i intensywnie 

nawilża skórę. Zawiera organiczny ekstrakt z lipy, który wykazuje działanie 

zmiękczające, nawilżające i kojące. Organiczny z ekstrakt dziurawca dodatkowo 

działa łagodząco. Delikatny zapach uspokaja i wycisza. Syberyjskie pochodzenie roślin 

wykorzystanych w formule produktu, gwarantuje najwyższą czystość, 

bezpieczeństwo, a zarazem skuteczność. Zawiera 99% naturalnych składników, w 

tym 20,6% składników pochodzenia organicznego.  

Cena: 26.25 zł 

Pojemność: 250 ml 

 

 

Organiczny odżywczy płyn do kąpieli dla dzieci Little Siberica 

Organiczny płyn do kąpieli dla dzieci, który łagodnie oczyszcza skórę i zapobiega jej 

przesuszeniu. Zawiera organiczny ekstrakt z malwy, który koi, zmiękcza i nawilża 

delikatną skórę dziecka. Dodatkową ochronę zapewnia organiczny ekstrakt z szałwii, 

mający działanie ściągające i łagodzące. Delikatny zapach uspokaja i wycisza. 

Syberyjskie pochodzenie roślin wykorzystanych w formule produktu, gwarantuje 

najwyższą czystość, bezpieczeństwo, a zarazem skuteczność. 

Cena: 20.99 zł 

Pojemność: 250 ml 

 



 
Krok 2. Pielęgnacja 

Organiczna kojąca oliwka do ciała dla dzieci Little Siberica 

Kojąca oliwka dla dzieci i niemowląt, która nawilża, odżywia i regeneruje skórę. 

Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Ma działanie relaksujące i 

odprężające. Zawarty w składzie organiczny olej lniany łagodzi podrażnienia skóry, 

zmiękcza ją i przyspiesza regenerację naskórka, a organiczny olej z ogórecznika 

odżywia, wzmacnia barierę ochronną skóry oraz jej elastyczność. Formuła 

wzbogacona dodatkowo o oliwę z oliwek i organiczny olej z cedru dostarcza skórze 

niezbędnych witamin i antyoksydantów, wzmacniając ją i odbudowując naturalną 

warstwę hydro-lipidową. Idealnie sprawdza się podczas pielęgnacji skóry 

wrażliwej. Zawiera 100% składników naturalnych, w tym 20,3% organicznych. 

Cena: 46.25 zł 

Pojemność: 250 ml 

 

 

Organiczny łagodzący krem do codziennej pielęgnacji dla dzieci Little Siberica 

Krem do codziennej, delikatnej pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci. Zawiera 

organiczny ekstrakt z rumianku o właściwościach kojących i łagodzących 

podrażnienia. Organiczny ekstrakt z nagietka z kolei zmiękcza i nawilża skórę 

maluszka. Krem do codziennego stosowania. 

Cena: 19.99 zł 

Pojemność: 75 ml 

 

 

Organiczne nawilżające mleczko nawilżające dla dzieci Little Siberica 

Organiczne mleczko nawilżające dla dzieci, które delikatnie pielęgnuje i głęboko nawilża 

skórę. Zawiera ekstrakt z owsa, który chroni przed szkodliwym wpływem środowiska oraz 

regeneruje i odżywia skórę. Ekstrakt z bławatka odświeża, tonizuje, nawilża oraz łagodzi 

podrażniania. Dodatkowo, zawarty w składzie olej z pestek moreli, będący naturalnym 

emolientem, doskonale nawilża, odżywia i wygładza. Mobilizuje również skórę do 

regeneracji i niweluje uczucie szorstkości. Mleczko ma lekką konsystencję, dobrze się 

wchłania nie pozostawiając tłustej powłoki. Sprawia, że skóra staje się miękka i przyjemnie 

gładka w dotyku. 

Cena: 38.99 zł 

Pojemność: 250 ml 

 



 
Linia Little Siberica dostępna jest na www.douglas.pl oraz sklepie internetowym 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 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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