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Karnawałowe SOS dla Twojej skóry 

Już niebawem rozpocznie się szalony karnawał. To czas bali, imprez i zabaw, podczas których zależy 

nam na pięknym, świeżym wyglądzie. Bywa, ze przed wieczornym wyjściem nasza cera wymaga 

ekspresowego „ratunku”. Po nieprzespanej nocy potrzebuje natomiast regeneracji i ukojenia - 

szczególnie, kiedy skryta była pod mocniejszym makijażem. W tej sytuacji najlepiej sprawdzą się 

naturalne, certyfikowane maseczki, które będą idealnym elementem karnawałowego SPA. 

Maseczki to wspaniała alternatywa wizyty u kosmetyczki. Te, z naturalnych składników skutecznie 

zadbają o różne typy skóry. Karnawałowa propozycja marki Natura Siberica to maseczki z linii Cosmos 

Natural. Wszystkie produkty z tej serii posiadają certyfikat COSMOS oraz ICEA. Co to oznacza w 

praktyce?  

Każdy kosmetyk, który posiada certyfikat ICEA: 

 jest kontrolowany na wszystkich etapach jego produkcji, 

 jest bezpieczny, wyprodukowany w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska, 

 jest wytwarzany z surowców naturalnych i składników aktywnych pochodzenia roślinnego, 

zatwierdzonych przez standardy AIAB, 

 nie zawiera barwników syntetycznych, 

 nie zawiera surowców naturalnych pochodzących z organizmów genetycznie 

modyfikowanych (GMO), 

 nie jest testowany na zwierzętach 

 posiadaja opakowania z surowców nadających się do ponownego przetworzenia, 

 nie jest poddawany  radioaktywnemu naświetlania w celu sterylizacji. 

 

Certyfikat Cosmos-Standard  definiuje dokładnie, które składniki (i w jakich okolicznościach) mogą 

być uznane jako „ekologiczne" oraz jak należy obliczać procentową zawartość takich substancji w 

danym kosmetyku. 

Siła kosmetyków organicznych tkwi przede wszystkim w maksymalizacji ilości naturalnych składników 

w składzie i rezygnacji z substancji syntetycznych, takich jak silikony, parabeny, czy barwniki 

chemiczne. Kosmetyki, które wykorzystują siłę natury zyskują dzięki niej wyjątkowe właściwości, co 

daje niesamowite efekty w pielęgnacji. Dlatego też sprawdzą się idealnie, jako karnawałowe ! 

 SOS - zarówno na chwilę przed wielkim ”wyjściem”, jak i jako regeneracja po ciężkiej nocy. 

 

 



 
Regenerująca Maseczka Do Twarzy, 75ml 

Syberyjski Żeń-Szeń & Malina Arktyczna 

Delikatna odświeżająca maseczka do twarzy, opracowana w celu szybkiego 

usuwania zanieczyszczeń i śladów zmęczenia na twarzy. Maseczka, dzięki słynnemu 

żeń-szeniowi, błyskawicznie polepsza wygląd zewnętrzny skóry: dodaje blasku i 

świeżości,doskonale wygładza. 

 

Odżywcza Maseczka Do Twarzy, 75ml 

Nagietek & Dzika Róża Dahurska 

Odżywcza maseczka do twarzy jest idealna do pielęgnacji skóry suchej oraz 

normalnej. Unikatową bazą maseczki jest olej z Cedru Syberyjskiego, który jest 

naturalnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wyciąg z nagietka 

odmładza, usuwa toksyny, chroni skórę twarzy przed działaniem niekorzystnych 

czynników środowiskowych. Głębokie odżywienie cery jest zasługą Dzikiej Róży 

Dahurskiej, która chroni ją przez wysuszeniem, intensywnie nawilża oraz 

wygładza.  

 

Ujędrniająca Maseczka do Twarzy na Noc, 75ml 

Dziki Rokitnik & Cladonia Śnieżna 

Delikatna maseczka do twarzy została stworzona w celu zmniejszania zmarszczek w 

ciągu nocy, gdy skóra odpoczywa i jest najbardziej skłonna do regeneracji. Dziki 

rokitnik, bogaty w beta-karoten i witaminę E tonizuje, wzmacnia i głęboko nawilża 

skórę, dodaje jej miękkości i sprężystości. Cladonia śnieżna to roślina, która na 

Syberii pozostaje zielona nawet podczas srogich zim, dlatego też sprzyja 

przywróceniu skórze aktywności, nasyca ją odżywczymi składnikami oraz spowalnia 

proces starzenia. 

 

 

Ceny: 

Regenerująca Maseczka Do Twarzy, 75ml, ok. 25 zł 

Odżywcza Maseczka Do Twarzy, 75ml, ok. 25 zł 

Ujędrniająca Maseczka do Twarzy na Noc, 75ml, ok. 25 zł 

 

 



 
Dossier marki 

Natura Siberica to marka kosmetyków organicznych produkowanych w Unii Europejskiej z naturalnych 

składników roślinnych pochodzących z Syberii. Formuła produktów oparta jest na starannie 

wyselekcjonowanych i przygotowanych ekstraktach organicznych i rezygnacji z substancji syntetycznych – 

silikonów, parabenów, barwników chemicznych, produktów przerobu ropy naftowej, BHT – BHA oraz 

mineralnych olejów. Rośliny syberyjskie wykorzystywane do produkcji kosmetyków Natura Siberica hodowane 

są na certyfikowanych farmach (UE 834/07).  Posiadają również certyfikaty głównych europejskich 

stowarzyszeń ekologicznych: ICEA (Włochy), Ecocert (Francja), BDIH (Niemcy) i Soil Association (Anglia). 
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