
 
 

 Warszawa, 10 grudnia 2019 r. 

Informacja prasowa 

 Świąteczny prezent dla Niego 

Prezent dla mężczyzny to zawsze spore wyzwanie. W czasach kiedy wszystko dostępne jest na 

wyciągnięcie ręki, trzeba postarać się o odrobinę kreatywności. Idealnym podarunkiem może stać 

się… możliwość zadbania o siebie i swoją skórę! To właśnie taką szansę dostaje mężczyzna, kiedy 

pod choinką znajduje naturalne kosmetyki marki Natura Sibercia - inspirowane zwierzęcą siłą, 

tworzone z delikatnością natury.  

Większość mężczyzn nie przepada za zakupami w drogeriach kosmetycznych. Nic dziwnego! Wybór 

nie jest prosty. Dlatego warto wykorzystać swoją wiedzę o pielęgnacji w wyborze podarunku dla 

Niego. Marka Natura Siberica stworzyła naturalną kolekcję z myślą o męskiej skórze. Produkty 

wyróżniają się nie tylko wartościowym składem, ale także stylowym designem opakowań. Dzięki 

temu, świąteczny prezent stanie się szansą do wyrobienia nawyku troski o siebie z wykorzystaniem 

produktów najlepszej jakości. 

Pobudzający żel do mycia twarzy dla mężczyzn Bear Hug Natura Siberica Men 

Naturalny żel do mycia twarzy, który odświeża, nawilża i odżywia skórę. Dodaje energii i 

pomaga zredukować zmęczenie i stres. W 100% syberyjski kosmetyk, który 

wykorzystuje siłę i bogate właściwości dziko rosnących jagód i ziół. Zawiera dziki żeń - 

szeń syberyjski, zawierający do 30% więcej składników aktywnych niż pozostałe rodzaje 

żeń-szenia. Bogaty w kwasy organiczne oraz witaminy z grupy B, odżywia, nawilża i 

idealnie pielęgnuje skórę skłonną do podrażnień. Mącznica lekarska posiada wysoką 

zawartość arbutyny, która doskonale wpływa na cerę problematyczną, z 

przebarwieniami. Kosmetyk zmniejsza rozszerzone pory oraz redukuje wydzielanie 

sebum. Ekstrakt z owoców cytryńca chińskiego ma właściwości zmiękczające i 

ujędrniające. Witamina C rozświetla skórę i stymuluje produkcję kolagenu. 

Energetyzuje, odświeża i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych.  

 

Pojemność: 150 ml 

Cena: 29.99 zł 

 

Naturalna pianka-maska do golenia 2w1 The Mammoth Natura Siberica Men 

Pianka do golenia 2w1, która pozwala na dokładne i komfortowe golenie, działając 

równocześnie jak maska oczyszczająca. Forma bogatej, gęstej pianki oraz zawarte w składzie 

dzikie rośliny syberyjskie zapewniają gładki ruch maszynki oraz chronią i łagodzą wszelkie 

podrażnienia skóry. W 100% syberyjski kosmetyk wykorzystuje siłę i bogate właściwości dziko 

rosnących jagód i ziół. Produkt naturalny i certyfikowany przez ECOCERT COSMOS NATURAL. 

Zawarta w składzie biała glinka oczyszcza, zwęża pory i odświeża skórę. Łagodzi podrażnienia i 

koi zaczerwienienia naskórka. Organiczny ekstrakt z cladonii śnieżnej wzmacnia, nawilża i 

chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Olej z nasion sosny 



 
 

syberyjskiej zawiera ponad 90 różnych, biologicznie czynnych składników, unikalnych aminokwasów i 

mikroelementów. Odżywia, reguluje produkcję sebum, zmniejsza aktywność gruczołów łojowych oraz 

łuszczenie skóry spowodowane przesuszeniem. Organiczny ekstrakt z syberyjskiej szałwii, wspomaga głębokie 

oczyszczenie i zapewnia świeżość oraz delikatny ziołowy zapach na skórze. 

Pojemność: 150 ml 

Cena: 23.50 zł 

 

Naturalny ochronny krem do twarzy i dłoni na każdą pogodę Wolf Code Natura Siberica Men 

Bez względu na to czy akurat jeździsz na rowerze, biegasz czy robisz zakupy ten 

wielofunkcyjny krem ochroni Twoją twarz oraz dłonie przed zimnem, wiatrem, suchym 

powietrzem oraz innymi negatywnie wpływającymi na skórę czynnikami zewnętrznymi. Ten 

wyjątkowo silnie skoncentrowany koktajl dzikich organicznych roślin zapewnia całodniowe 

nawilżenie i odżywienie skóry. W 100% syberyjski kosmetyk wykorzystuje siłę i bogate 

właściwości dziko rosnących jagód i ziół. Produkt naturalny i certyfikowany przez ECOCERT 

COSMOS NATURAL. Dziki żeń-szeń syberyjski to krzew, który jest w stanie przetrwać nawet w 

najbardziej ekstremalnych warunkach zimy syberyjskiej. Dzieje się tak dlatego, że zawiera do 

30% więcej składników aktywnych niż pozostałe rodzaje żeń-szenia. Jest wyjątkowo bogaty w 

kwasy organiczne, witaminy z grupy B. Odżywia, nawilża i reguluje ilość wody w komórkach, 

idealny w pielęgnacji również skóry wrażliwej. Organiczny różeniec górski to naturalny 

stymulator dla naszej skóry. Ma silne działanie antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia 

się skóry. Szczególnie polecany jest w pielęgnacji skóry wrażliwej. Naturalnie reguluje jej 

odporność, wzmacnia ją, a także chroni przed szkodliwym wpływem czynników 

zewnętrznych. Stymuluje regenerację skóry, wygładza i oczyszcza. 

Pojemność: 80 ml 

Cena: 30.25 zł 

 

Chłodzący żel po goleniu dla mężczyzn Yak And Yeti Natura Siberica Men 

Naturalny, chłodzący żel po goleniu, który łagodzi podrażnienia, zmiękcza i wygładza 

skórę. Ma lekką, szybko wchłaniającą się formułę, dzięki czemu orzeźwia i przyjemnie 

chłodzi twarz. W 100% syberyjski kosmetyk, który wykorzystuje siłę i bogate 

właściwości dziko rosnących jagód i ziół. Zawiera panthenol o działaniu silnie 

nawilżającym i przyspieszającym proces regeneracji naskórka. Łagodzi on podrażnienia, 

dzięki czemu jest idealny w pielęgnacji skóry po goleniu. Mleko jaka to cenne źródło 

wielu składników odżywczych, protein, witamin. Głęboko odżywia skórę, sprawiając, że 

staje się gładka i delikatna. Ekstrakt z mięty pieprzowej zapewnia uczucie chłodu. 

Dodatkowo łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Zawarta w składzie czarna 

morwa oczyszcza, odżywia, nawilża i zapewnia efekt orzeźwienia. 

 

Pojemność: 150 ml 

Cena: 28.25 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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