
 
 

Warszawa, 28 lutego 2020 r. 

News flesh 

 Energetyzująca kąpiel 

Nic tak szybko nie dodaje energii jak… kąpiel! Nawet krótki prysznic potrafi pobudzić nas do życia  

i dodać sił na resztę dnia. Zmienna temperatura wody pobudza krążenie i polepsza samopoczucie. 

Kiedy kąpiel uzupełniona zostanie odżywczymi, podbudzającymi produktami staje się także 

pielęgnacyjnym zabiegiem. Marka Natura Siberica poleca energetyzujące żele pod prysznic, które 

dodają sił i odżywiają.  

 

Pobudzający bio-żel pod prysznic Mongolian Tea 

Tuva Siberica 

Formuła produktu zawiera 96,2% składników 

naturalnych. Tonizujący żel idealnie oczyszczający 

i nawilżający skórę. Mongolska herbata, bogata w 

kwas askorbinowy i kofeinę, odżywia i dodaje 

energii na cały dzień. Dziki cytryniec chiński to 

naturalny tonik bogaty w witaminy, kwasy 

organiczne i minerały, który odżywia i wygładza 

skórę. 

Cena: 28.50 zł 

 

 

Energetyzujący żel pod prysznic Oblepikha Professional 

Delikatny żel pod prysznic o zapachu dzikich syberyjskich ziół, który dodaje 

energii zarówno skórze jak i zmysłom. Tonizuje, skutecznie oczyszcza i odświeża. 

Witaminy C i E oraz organiczny olej z rokitnika ałtajskiego, oleje z arktycznej 

żurawiny i orzeszków piniowych wzmacniają i nawilżają skórę, podczas gdy dzika 

mięta delikatnie ją chłodzi, a bogaty w antyoksydanty szczawik jakucki odmładza 

i regeneruje. 

Cena: 18.99 zł 

Pojemność: 400 ml 

 

 

 



 
 

 

Naturalny energetyzujący żel pod prysznic Altai Mint Flora Siberica 

 

Zawierający 97,9% składników naturalnych energetyzujący żel pod prysznic o 

świeżym i lekkim aromacie mięty, ożywi zmysły i doda energii na cały dzień. 

Pomaga zachować miękkość i jedwabisty dotyk skóry. Dziko rosnąca ałtajska 

mięta jest szeroko znana ze swoich właściwości tonizujących i regenerujących. 

Bogata w kwas askorbinowy, dodaje skórze energii i elastyczności. Żel posiada 

certyfikat ECOCERT COSMOS NATURAL, który potwierdza naturalne 

pochodzenie produktu oraz bezpieczeństwo jego stosowania. 

 

Cena: 29.99 zł 

Pojemność: 480 ml 

 

 

Energetyzujący szampon do ciała i włosów dla mężczyzn  

2W1 Fury Of The Tiger Natura Siberica Men 

 

Naturalny szampon energetyzujący do ciała i włosów, który odświeża, wzmacnia, 

nawilża i odżywia włosy pobudzając ich cebulki. Równocześnie skutecznie 

energetyzuje ciało i pomaga zredukować zmęczenie i stres. W 100% syberyjski 

kosmetyk, który skutecznie wykorzystuje siłę i bogate właściwości dziko 

rosnących  jagód i ziół. Zawiera ekstrakt z organicznego różeńca górskiego, który 

jest naturalnym stymulatorem dla naszego ciała i włosów. Ma silne działanie 

antyoksydacyjne, niwelujące procesy starzenia. Naturalnie reguluje odporność 

skóry wrażliwej, łagodzi podrażnienia, a także chroni przed szkodliwym 

wpływem czynników zewnętrznych. Stymuluje regenerację skóry, wygładza i 

oczyszcza. Dziki żeń - szeń syberyjski zawiera do 30% więcej składników 

aktywnych niż pozostałe rodzaje żeń-szenia. Jest bogaty w kwasy organiczne 

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

Oman ussuryjski reguluje pracę gruczołów łojowych oraz pomaga zachować 

uczucie świeżości. Witamina C, obecna w większości składników szamponu 

stymuluje produkcję kolagenu i oczyszcza skórę. Nadaje jej blask, świeżość oraz 

wyjątkową gładkość. 

 

Cena: 19.99 zł 

Pojemność: 250 ml 

 

 

 

 

 

 

 



 
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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