
 
 

Warszawa, 15 listopada 2019 r. 

Informacja prasowa 

Naturalne inspiracje pod choinkę 

Kosmetyki naturalne to idealny prezent nie tylko dla miłośniczek eko-rozwiązań. To wspaniały 

podarunek dla każdej mamy, przyjaciółki, czy siostry, którym chcemy zagwarantować dawkę 

zdrowia i chwilę dla siebie. Odżywcze kremy, bogate w minerały peelingi czy nawilżające balsamy… 

Marka Natura Siberica przedstawia propozycję naturalnych podarunków, idealnych na świąteczny 

prezent. 

Proteinowa maska do twarzy i szyi z kawiorem i złotem Caviar Gold  

Odżywcza maska do twarzy i szyi, która wzmacnia działanie innych, 

stosowanych regularnie kosmetyków takich jak serum i krem. Aktywna formuła 

wspomaga regenerację i wzmocnienie skóry dojrzałej. Dzięki wykorzystaniu 

ekstraktu z czarnego kawioru maska sprawia, że skóra odzyskuje jędrność i 

gładkość, a procesy starzenia ulegają zahamowaniu. Aktywne złoto wykazuje 

unikalną właściwość zwiększania zdolności skóry do przyswajania innych 

substancji aktywnych zawartych w produkcie oraz do podnoszenia ich 

skuteczności. Aktywny Północny Kompleks Energetyzujący oparty na dzikich, 

syberyjskich roślinach, nasyca skórę witaminami i składnikami odżywczymi. 

Kwas hialuronowy regeneruje i nawadnia, podczas gdy kompleks proteinowy 

odżywia, odmładza i wzmacnia barierę ochronną skóry. Koenzym Q10 jako 

silny antyoksydant stymuluje odnowę komórkową, wyrównuje koloryt, a wraz z 

witaminą F chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.  

Pojemność: 50 ml 

Cena: 115.50 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 

 



 
Wielofunkcyjne serum odmładzające Caviar Expert 

Natychmiastowo działające super-serum do twarzy, które kompleksowo pielęgnuje i 

odmładza skórę. Innowacyjna formuła oparta na składnikach naturalnych zapewnia 

skuteczny i holistyczny efekt w pięciu obszarach: nawilża, wypełnia zmarszczki, maskuje 

niedoskonałości, matuje i odmładza. Ekstrakt z czarnego kawioru to luksusowy i niezwykle 

skuteczny składnik kosmetyczny. Wyjątkowo bogaty w białka, aminokwasy, minerały i 

witaminy, ma działania nawilżające, odżywcze, rewitalizujące i ochronne, co powoduje, że 

spowalnia procesy starzenia. Wspomaga procesy naprawcze i stymuluje syntezę kolagenu i 

elastyny. Jest bardzo silnym antyoksydantem, dzięki czemu sprawia, że skóra staje się 

widocznie młodsza i bardziej promienna. Złoto i platyna uczestniczą w regeneracji skóry i 

zachodzących w niej procesach naprawczych. Zwiększają skuteczność działania składników 

naturalnych zawartych w kosmetyku. Kolagen roślinny przywraca skórze młodzieńczą 

jędrność i elastyczność oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się. Polipeptydy SYN®-

COLL i SYN®-AKE stymulują syntezę kolagenu w komórkach skóry, wygładzają i zmniejszają 

widoczność zmarszczek i linii mimicznych. Kompleks PEPHA®-TIGHT zapewnia szybki i 

długotrwały efekt liftingu. 

Pojemność: 30 ml 

Cena: 153.99 zł 

 

Ujędrniający krem pod oczy z kawiorem Royal Caviar 

Lekki krem pod oczy zawierający działającą silnie ujędrniająco kompozycję ekstraktu z 

czarnego kawioru z Bieługi, dziko zbieranego różeńca górskiego, kwasów omega-

6 oraz kompleksu REGU-AGE. Długotrwale nawilża i zmniejsza widoczność oznak starzenia 

się skóry. Ponadto odżywia, wzmacnia cienką skórę dokoła oczu oraz pomaga wyeliminować 

cienie i obrzęki pod oczami.  

Pojemność: 15 ml 

Cena: 79.99 zł 

 

 

Naturalne odżywcze masło do ciała na noc Siberian Cedar Flora Siberica 

Zawierające 98,9% składników naturalnych masło do ciała, które doskonale 

odżywia skórę przez całą noc i sprawia, że o poranku zyskuje ona niesamowitą 

gładkość i elastyczność, stając się wyjątkowo miękka i jedwabista w dotyku. 

Dziko rosnąca sosna syberyjska jest naturalnym źródłem unikalnej kompozycji 

olejków eterycznych, aminokwasów i witamin A, E oraz D, które nawilżają skórę, 

zapewniając jej miękkość i blask. Masło posiada certyfikat ECOCERT COSMOS 

NATURAL, który potwierdza naturalne pochodzenie produktu oraz 

bezpieczeństwo jego użytkowania. 

Pojemność: 300 ml 

Cena: 40.50 zł 



 
 

Wszystkie 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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