
 
 

Warszawa, 18 października 2019 r. 

Informacja prasowa 

Jesienna pielęgnacja – krok pierwszy: nawilżanie 

Jesienna aura nie sprzyja naszej skórze. Chłód na zewnątrz, ogrzewanie w pomieszczeniach  

i zróżnicowana wilgotność powietrza powodują wysuszenie i pogarszają jej stan. Dlatego, 

szczególnie w tym czasie, należy postarać się o jej prawidłowe nawilżenie. Oprócz picia minimum 

1,5 litra wody dziennie warto zadbać o prawidłową pielęgnację od zewnątrz. Marka Natura Siberica 

przedstawia produkty, które głęboko nawilżą skórę, poprawiając jej kondycję, a co za tym idzie, 

także… wygląd.  

 

Nawilżający bio-krem do ciała Maral Root Tuva Siberica 

Nawilżający krem do ciała, którego formuła zawiera 94,8% składników 

naturalnych. Ma lekką konsystencję, która intensywnie nawilża, zmiękcza i 

wyrównuje koloryt skóry. Stosowany w tradycyjnej medycynie Tuva od ponad 

200 lat korzeń szczodraka koi i regeneruje skórę. Róża dahurska to prawdziwie 

witaminowy koktajl dla skóry całego ciała, który ją doskonale nawilża i odżywia. 

Cena: 41.99 zł 

 

Naturalny nawilżający żel pod prysznic Kuril Tea Flora Siberica 

Zawierający 97,9% składników naturalnych żel, który delikatnie oczyszcza, nawilża i 

zapobiega wysuszeniu skóry. Już po pierwszej aplikacji staje się ona miękka i gładka. Dziko 

rosnąca herbata kurylska zawiera witaminę C i olejki eteryczne, które przyczyniają się do 

głębokiego odżywienia i nawodnienia skóry, nadając jej elastyczność i jędrność. Żel posiada 

certyfikat ECOCERT COSMOS NATURAL. 

Pojemność: 480 ml 

Cena: 29.99 zł 

 

 

Intensywnie nawilżający krem do twarzy na dzień Blanc de Blancs 

Intensywnie działający krem do twarzy wzbogacony o olej z pestek winogron, naturalny 

antyoksydant o właściwościach tonizujących i napinających skórę. Kompleks ceramidowy i omega-6 

w połączeniu z polisacharydami i aminokwasami, odbudowuje naturalną warstwę hydrolipidową i 

zabezpiecza przed nadmiernym odparowywaniem wody z naskórka, co skutkuje zwiększeniem 

jędrności i nawilżenia skóry. Zawierające witaminy, saponiny i taniny dzikie syberyjskie rośliny takie 



 
jak różeniec górski, jałowiec, wieczornik syberyjski 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 dogłębnie ją 

nawilżają i wzmacniają. W wyniku regularnego stosowania kremu skóra twarzy staje się bardziej nawilżona, 

jędrna i elastyczna. 

Pojemność: 50 ml 

Cena: 72.99 zł 

 

Naturalna głęboko nawilżająca esencja do twarzy Sibérie Mon Amour 

Inspirowana rytuałami pielęgnacyjnymi ze wschodniej Syberii lekka esencja, zawierająca 99% 

składników naturalnych. Dzięki płynnej formule oraz wysokiej zawartości kwasu hialuronowego 

doskonale odświeża i nawilża skórę. Łączy w sobie bogaty w witaminy A, C i E oraz niezbędne 

kwasy tłuszczowe hydrolat z róży z Grasse o działaniu antyoksydacyjnym, tonizującym i 

ściągającym, z dzikim syberyjskim jałowcem, który oczyszcza i nawilża. Ekstrakty z dzikiej sosny 

syberyjskiej i pozyskiwanej metodą dzikich zbiorów syberyjskiej jarzębiny, dodają skórze energii i 

chronią przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. W wyniku regularnego 

stosowania skóra staje się dotleniona, pełna energii i naturalnego blasku. Esencja świetnie 

przygotowuje skórę do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. 

Pojemność: 30 ml 

Cena: 67.50 zł 

 

Produkty dostępne są w 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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