
 
 

Warszawa, 6 kwietnia 2020 r. 

Informacja prasowa    

Naturalna pielęgnacja w trosce o ciało i… duszę  

Obecna sytuacja nie sprzyja zachowaniu spokoju ducha. Dlatego, właśnie teraz, przebywając w 
domu, warto znaleźć chwilę dla siebie. Pół godziny wieczornego rytuału będzie wspaniałym darem 
zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Marka Natura Siberica prezentuje kilka produktów, które 
pozwolą na chwilę zapomnieć o wszystkich troskach i zadbać o swoją skórę - naturalne, odżywcze 
balsamy i kremy do ciała.  

Pielęgnacja ciała to nie tylko remedium na suchą skórę. Kilkanaście minut w spokoju i ciszy, przy 
zapachu ulubionej świecy, potrafi poprawić humor, polepszyć sen i zredukować stres. Czas 
wprowadzić ten zdrowy rytuał do codziennej listy „to do”! Propozycją Natura Siberica są naturalne 
produkty do ciała, które sprawią, że mała chwila przyjemności będzie przynosić efekty w postaci 
pięknej, nawilżonej i zadbanej skóry.  

 

Naturalny nawilżający balsam do ciała Altai Sea-Buckthorn Flora Siberica 

Zawierający 98,9% składników naturalnych balsam o lekkiej i szybko wchałaniającej 
się konsystencji, który doskonale nawilża, tonizuje i ujędrnia skórę, pozostawiając 
ją miękką i aksamitną. Organiczny rokitnik ałtajski jest idealnie absorbowany przez 
skórę. Zawiera witaminy z grupy B oraz C i PP oraz antyoksydanty, które nawilżają i 
odżywiają skórę, zachowując jej młodość na dłużej. Balsam posiada certyfikat 
ECOCERT COSMOS NATURAL, który potwierdza naturalne pochodzenie produktu 
oraz bezpieczeństwo użytkowania produktu. 

Cena: 36.99 zł 
Pojemność: 36.99 zł 

 

Nawilżający bio-krem do ciała Maral Root Tuva Siberica 

Nawilżający krem do ciała którego formuła zawiera 94,8% 
składników naturalnych. Ma lekką konsystencję, która intensywnie 
nawilża, zmiękcza i wyrównuje koloryt skóry. Stosowany w 
tradycyjnej medycynie Tuva od ponad 200 lat korzeń szczodraka koi i 
regeneruje skórę. Róża dahurska to prawdziwie witaminowy koktajl 
dla skóry całego ciała, który je doskonale nawilża i odżywia. 

Cena: 41.99 zł 



 
 

Modelująca maska do ciała Faroe 

Modelująca maska do ciała, której formuła zawiera aktywne 
ekstrakty i oleje mające właściwości ujędrniające. Maska 
przywraca skórze gładkość, elastyczność i głęboko ją odżywia. 
Tworzy delikatną warstwę na powierzchni skóry, która zapobiega 
nadmiernej ucieczce wody z naskórka. Będące podstawą składu 
algi z Wysp Owczych regenerują i nasycają skórę cennymi 
kwasami tłuszczowymi NNKT, minerałami i witaminami 
(C,E,K,B,A). Dzięki temu intensywnie nawilżają wysuszoną, 
łuszczącą się i zmęczoną skórę. Regulują równowagę kwasowo-
zasadową czyniąc ją elastyczną oraz zmniejszają nawet 
zaawansowany cellulit. Pochodzący z Syberii cytryniec chiński zawiera witaminę C i kwasy AHA, które 
efektywnie regenerują skórę, uelastyczniają ją i ujędrniają. Dodatkowo ziarna kawy stymulują 
przemianę materii w komórkach, działają oczyszczająco, poprawiają elastyczność skóry i pomagają 
usuwać "skórkę pomarańczową". Bażyna czarna ma silne właściwości odżywcze, nawilżające i 
zmiękczające skórę. 

Cena: 59.99 zł 
Pojemność: 370 ml 

 

Modelujące masło do masażu ciała Sauna & Spa 

Bogate w składniki odżywcze i ekstrakty z dzikich, syberyjskich 
roślin masło do masażu ciała. Swoje działanie koncentruje na 
detoksykacji i pobudzaniu odnowy komórek skóry. Wspomaga 
syntezę kolagenu aby opóźniać procesy starzenia się skóry. 
Dodatkowo delikatny zapach relaksuje i odpręża. Formuła 
oparta na maśle Shea pomaga zregenerować i odnowić skórę, 
zwiększając jej elastyczność, jędrność i przywracając jej 
młodzieńczy blask. Wosk pszczeli zawiera witaminę A i kwasy 
tłuszczowe dzięki czemu rewitalizuje i wzmacnia skórę. 
Dodatkowo, rozpuszczalna w tłuszczach witamina A 
doskonale się wchłania, sprawiając, że skóra staje się gładka i delikatna w dotyku. Składający się w jednej 
trzeciej z olejów wieczornik syberyjski natychmiast zmiękcza i głęboko nawilża, a działający tonizująco krwawnik 
skutecznie łagodzi podrażnienia i skutecznie koi skórę. 

Cena: 74.99 zł 
Pojemność: 370 ml 

 

 



 
 

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 głęboko nawilżają skórę, zapewniając jej 
miękkość i blask. Masło posiada certyfikat ECOCERT COSMOS NATURAL, 
który potwierdza naturalne pochodzenie produktu oraz bezpieczeństwo 
jego użytkowania. 

Cena: 40.50 zł 
Pojemność: 300 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 


