
 
 

Warszawa, 20 marca 2020 r. 

Informacja prasowa    

Domowe SPA – zadbaj o stopy 

Więcej czasu spędzanego w domu warto wykorzystać na pielęgnację. Codziennie pamiętamy o 
kremach do twarzy, staramy się także dbać o dłonie. Wiosną, kiedy rozpoczyna się sezon na piękne 
sandałki przypominamy sobie o... stopach. Właśnie nadszedł czas, by rozpocząć ich pielęgnację, co 
sprawi, że gdy przyjdą ciepłe dni, każde buty będą odpowiednie. Nie wystarczy piękny pedicure – 
na celowniku powinna znaleźć się także zadbana skóra. Oczywiście… naturalnie!  

Pielęgnacja stóp nigdy nie była bardzo popularna. Większość z nas sięga zapewne wyłącznie po 
kremy. To bardzo dobrze! Ale ta troska może być o wiele bardziej kompleksowa. W ofercie marki 
Natura Siberica znajduje się cała gama produktów, które pomogą w walce o piękne stopy. Co ważne, 
wszystkie tworzone są z naturalnych składników, odnalezionych na dalekiej Syberii. Prawdziwe SPA 
dla stóp to kilka zabiegów, wykonywanych regularnie: peeling, nakładanie pielęgnacyjnej maski i 
regularne kremowanie. 3 kroki wystarczą, by do lata cieszyć się piękną i zadbaną skórą.  

Naturalny chłodzący peeling do stóp Natura Siberica 

Naturalny, posiadający certyfikat ICEA COSMOS NATURAL, chłodzący, kremowy peeling do stóp. 
Delikatnie złuszcza przesuszony naskórek, pozostawiając stopy gładkie i miękkie. Ekstrakt z 
babki zwyczajnej działa ochronnie i wspiera naturalną regenerację skóry. Dzika czarna mięta 
ożywia zmęczone stopy i działa chłodząco. Arktyczna malina tonizuje skórę, a pestki moreli 
złuszczają i oczyszczają, pozostawiając uczucie lekkości, świeżości i komfortu. 

Sposób użycia: Aplikuj peeling masującymi ruchami na czystą i suchą skórę stóp. Masuj 
kolistymi ruchami przez kilka minut, a następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. 

Cena: 23.99 zł 
Pojemność: 75 ml 

Naturalna energetyzująca maska do stóp Natura Siberica 

Ceryfikowana przez ICEA COSMOS NATURAL naturalna maska do stóp, która przywraca lekkość, 
witalność i świeżość stopom. Szybko usuwa oznaki zmęczenia, a dzięki wysokiej zawartości 
składników takich jak dzika czarna mięta, arktyczny piołun czy olej z szałwii, chłodzi, ożywia, 
zmiękcza i nawilża suchą i zniszczoną skórę stóp. Dodatkowo bisabolol i witamina A przyczyniają 
się do złagodzenia podrażnień i regeneracji stwardniałego i uszkodzonego naskórka. 

Sposób użycia: Aplikuj na czystą, suchą skórę stóp. Delikatnie wmasuj, pozostaw na 5-10 minut, 
a następnie dokładnie spłucz za pomocą ciepłej wody. 

Cena: 23.99 zł 
Pojemność: 75 ml 



 
  

Naturalny kojący krem do stóp Alladale 

Naturalny kojący krem do stóp, który wygładza, nawilża i regeneruje. Dzięki zawartości 
dzikiego, organicznego ostu redukuje szorstkość i suchość skóry stóp. Olej z nasion lnu koi i 
łagodzi podrażnienia, przywracając stopom pełen komfort, natomiast ekstrakt z sosny 
syberyjskiej dostarcza witamin E i F, przez co intensywnie odżywia i wzmacnia skórę. Tworzy 
na niej również płaszcz ochronny, zapobiegający odparowywaniu wody z naskórka. Zawiera 
Minimum 98% naturalnych składników. 

Cena: 26.25 zł 
Pojemność: 75 ml 

 

Odżywczy krem do stóp Oblepikha Professional 

Bogaty krem do stóp, który w delikatny, ale skuteczny sposób pielęgnuje skórę. Zawiera 
intensywnie nawilżający i odżywiający przesuszoną skórę stóp organiczny olej z rokitnika 
ałtajskiego. Olejek z szałwii muszkatołowej chroni, a masło Shea głęboko odżywia i zmiękcza 
skórę. Po aplikacji stopy stają się bardziej gładkie i delikatne w dotyku. 

Cena: 19.99 zł 
Pojemność: 75 ml 

 

 

Zmiękczający krem do stóp Faroe 

Zmiękczający krem do stóp, który nawilża i regeneruje skórę, głęboko ją odżywiając. Redukuje 
szorstkość i suchość pięt, pozostawiając uczucie bardziej miękkich i gładkich stóp. Zawarte w 
składzie algi z Wysp Owczych dostarczają skórze cennych składników odżywczych, a 
organiczny rozmaryn jest źródłem flawonoidów i garbników, które mają wpływ na 
odświeżenie i łagodzenie skóry, pozostawiając ją miękką i aksamitną. Ekstrakt z sosny 
karłowatej regeneruje i tonizuje skórę. Tworzy na niej również płaszcz ochronny, 
zapobiegający odparowywaniu wody z komórek. 

Cena: 26.25 zł 
Pojemność: 75 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 


