
 
 

Warszawa, 17 stycznia 2020 r. 

Informacja prasowa 

 

Noworoczne postanowienie – zadbam o cerę! 

Magia noworocznych postanowień niestety potrafi szybko znikać. Czy warto z nich rezygnować? 

Nie do końca. Kluczem do sukcesu jest postawienie sobie celów możliwych do osiągnięcia i takich, 

których wykonywanie ma szansę stać się zdrowym nawykiem. Postanowieniem, którego żałować 

nie będzie żadna kobieta, jest zadbanie o swoją cerę. Cel? Zdrowa, nawilżona i rozświetlona cera. 

Czas zacząć zamieniać noworoczne postanowienia w rozsądne przyzwyczajenia. 

Wbrew pozorom, trzymanie się swojego postanowienia w walce o piękną cerę nie będzie dużym 

wyzwaniem. Wystarczy tylko wprowadzić kilka kroków do codziennej pielęgnacji. Eksperci marki 

Natura Siberica podpowiadają, jakie nawyki warto wdrożyć do swojej codzienności.  

 Zasada nr 1.  

Zawsze dokładnie zmywam makijaż 

 

 Zasada nr 2.  

Precyzyjnie oczyszczam skórę, a 1-2 razy w tygodniu wykonuję peeling 

 

 Zasada nr 3.  

Używam kosmetyków dobrej jakości, o sprawdzonym składzie 

 

 Zasada nr 4. 

Nawilżam skórę i nie zapominam o zabezpieczeniu przed słońcem 

 

 Zasada nr 5 

Zatroszczę się o szyję i dekolt 

 

Kosmetyki, które pojawią się w naszej kosmetyczce mają wpływ na realizację noworocznego 

postanowienia. Skóra szybko absorbuje produkty używane do pielęgnacji, dlatego nie warto 

bagatelizować wyboru kremu, czy masek. Mądre, przemyślane wybory to klucz do sukcesu. Marka 

Natura Siberica przestawia naturalne, certyfikowane produkty, które pomogą w walce o piękną i 

zdrową cerę.  

 

 

 



 
 

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 

 

Czarne masło z węglem aktywnym do oczyszczania i demakijażu twarzy Północny Detox 

Czarne masło do oczyszczania i demakijażu skóry suchej lub wrażliwej o gęstej i 

bogatej konsystencji. W kontakcie z wodą zmienia się w jedwabiste mleczko, 

które delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę. Bez trudu usuwa nawet mocny 

makijaż zarówno twarzy jak i oczu. Zawiera węgiel aktywny, który dzięki silnym 

właściwościom absorbującym usuwa wszelkie zanieczyszczenie i dogłębnie 

oczyszcza pory skórne. Organiczny olej z nasion lnu doskonale odżywia, koi i 

zmiękcza skórę. Formuła bogata w organiczne oleje z syberyjskiej sosny i 

rokitnika ałtajskiego w połączeniu z dzikim różeńcem górskim zapewnia cerze 

miękkość i sprężystość. Po zastosowaniu cera staje się gładka, rozświetlona i 

zdrowo wyglądająca. Zawiera 100% składników pochodzenia naturalnego w tym 

62,39% składników organicznych. 

Pojemność: 120 ml 

Cena: 59.99 zł 

 

Wzmacniające serum do twarzy i szyi z kawiorem i złotem Caviar Gold 

Skoncentrowane serum do twarzy i szyi o dogłębnym działaniu odmładzającym. 

Wspomaga odnowę skóry i stymuluje produkcję naturalnego kolagenu, dzięki czemu 

ujędrnia ją i widocznie liftinguje. Dzięki wykorzystaniu ekstraktu z czarnego kawioru 

krem sprawia, że skóra odzyskuje jędrność i gładkość, a procesy starzenia ulegają 

zahamowaniu. Aktywne złoto wykazuje unikalną cechę, a mianowicie zwiększa 

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 dogłębnie nawadnia, podczas gdy ceramidy odbudowują naturalną 



 
ochronną warstwę lipidową na powierzchni skóry, zapobiegając odparowywaniu z niej wilgoci. VITAGENYL® 

aktywuje mechanizmy obronne i stymuluje jej regenerację, co pozwala na zachowanie młodości i pięknego 

wyglądu. Kompleks PEPHA®-TIGHT zapewnia długotrwały efekt liftingu i wygładzenia skóry.  

Pojemność: 30 ml 

Cena: 147.99 zł 

 

Intensywnie regenerująca maska do twarzy z kawiorem i platyną Caviar Platinum 

Natychmiastowo działająca maska do twarzy, skutecznie usuwająca oznaki 

zmęczenia. Dzięki działaniu uelastyczniającemu skórę i wygładzającemu zmarszczki, 

odświeża i przywraca twarzy młodzieńczy kształt. Dzięki wykorzystaniu ekstraktu z 

czarnego kawioru  maska sprawia, że skóra odzyskuje jędrność i gładkość, a procesy 

starzenia ulegają zahamowaniu.  Aktywna platyna w połączeniu z polipeptydem 

SYN®- COLL stymuluje syntezę naturalnego kolagenu w komórkach skóry oraz 

wspomaga procesy regeneracji. Zwiększa również zdolność skóry do przyswajania 

innych substancji aktywnych zawartych w produkcie. Aktywny Północny kompleks 

Liftingujący oparty na dzikich, syberyjskich roślinach adaptogennych takich jak różeniec górski czy cytryniec 

chiński, nasyca skórę witaminami i składnikami odżywczymi. Przywraca optymalny poziom nawodnienia, 

wyrównuje koloryt  oraz pomaga zachować młodzieńczą jędrność i elastyczność. Kwas hialuronowy i panthenol 

regenerują i dogłębnie nawadniają, a VITAGENYL® aktywuje mechanizmy obronne skóry, przedłuża życie 

komórek i stymuluje ich regenerację, co pozwala na zachowanie młodości i pięknego wyglądu. Kompleks 

witamin A, C, E i F działa jak silny antyoksydant wspomagając syntezę kolagenu, regenerując i wzmacniając 

naturalną barierę ochronną skóry. 

Cena: 138.99 zł 

Pojemność: 50 ml 

 

Czarne mydło z węglem aktywnym do oczyszczania twarzy 

Północny Detox 

Czarne mydło detoksykujące, opracowane przez specjalistów marki 

Natura Siberica przywraca skórze blask, wygładza i ujędrnia. Skutecznie 

przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji oraz pozostawia na niej 

delikatny, przyjemny zapach. Formuła mydła oparta jest na węglu 

aktywnym, który jest naturalnym absorbentem, dzięki czemu usuwa z 

twarzy wszelkie zanieczyszczenia i toksyny. Zwęża pory skórne, 

rozświetla i wygładza cerę. Zawarty w składzie organiczny olej z 

rokitnika zmiękcza, tonizuje, odżywia i przywraca skórze elastyczność, podczas gdy cytryniec chiński chroni ją 

przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Organiczny ekstrakt z północnej maliny moroszki 

dostarcza skórze witaminy C, kwasów tłuszczowych omega 3 i 6 oraz ogromnej dawki antyoksydantów. 

Przywraca skórze naturalny koloryt i jędrność. Dodatkowo bogaty w witaminy E i F olej z pozyskanych metodą 

"dzikich zbiorów" nasion sosny syberyjskiej doskonale nawilża i wzmacnia skórę, a organiczne oleje z nasion lnu 

oraz nasion maliny działają odżywczo i ochronnie. 

Cena: 56.25 zł 

Pojemność: 120 ml 



 
 

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 
22 216 54 20, 601 542 502 
paula.minkus@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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