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Podaruj najbliższym dary natury 

Inspiracje prezentowe na Dzień Babci i Dziadka 
 

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Wspaniałym sposobem na okazanie uczuć 
najbliższym jest podarunek od serca. Prezent pełen darów natury pomoże nam zadbać o zdrowie i 
dobre samopoczucie naszych dziadków. Propozycja marki Natura Siberica, pozyskującej do swoich 
produktów surowce z odległej Syberii, to prezentowe zestawy kosmetyków, które urzekają nie 
tylko zachwycającym designem, ale przede wszystkim niezwykłymi właściwościami. 
 
Dawka zdrowia i piękna dla Babci 
 
Każda kobieta potrzebuje chwili dla siebie. Spraw, aby Twoja 
ukochana Babcia miała szansę uświetnić ją kosmetykami, które 
są skarbnicą witamin, minerałów i aminokwasów, dzięki czemu 
znów poczuje się jak za dawnych lat. Seria GZEL, została 
stworzona na bazie Carskich Jagód, które od dawna były cenione 
przez narody Syberii za ich zadziwiające właściwości, 
pozwalające zachować piękno i zdrowie. Produkty wchodzące w 
skład tej linii,   powstały na bazie wielowiekowych tradycji 
pielęgnacyjnych. W ich składzie znajdziemy m.in. żurawinę 
północną i malinę moroszkę. W prezentowym zestawie znajdują 
się: szampon i odżywka do wszystkich rodzajów włosów oraz 
peeling do ciała, którego unikalna formuła głęboko oczyszcza 
skórę, stymuluje metabolizm w jej komórkach, usuwa toksyny, 
widocznie ujędrnia i wygładza. 
 
Cena około: 59,00 zł 
 
By podkreślić męskie atuty 
 
Nie zapominajmy o tym, że prawdziwy mężczyzna dba o siebie w 
każdym wieku. Marka Natura Siberica przygotowała propozycję 
również dla naszych dziadków. Zestaw prezentowy stworzony z 
myślą o męskiej pielęgnacji charakteryzuje się eleganckim wyglądem 
oraz właściwościami, dopasowanymi do potrzeb skóry i włosów 
panów. Każdy z produktów jest opatrzony zwierzęcym, syberyjskim 
motywem, podkreślającym męską siłę i charakter. Niezwykłe 
właściwości kosmetyków gwarantują im m.in. różeniec górski, dziki 
żeń-szeń, organiczna mącznica lekarska, szczawik czterolistny, 
cytryniec chiński i mięta pieprzowa. Zestaw tworzą: super 
orzeźwiający żel pod prysznic, energetyzujący szampon do ciała i 
włosów 2 w 1 oraz super tonizujący krem do twarzy. 
 
Cena około: 75,00 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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