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Sztuka przetrwania niezwykłej rośliny 

Żyjąc w naszym łagodnym klimacie, jesteśmy przyzwyczajeni do zmieniających się pór roku. W 

każdym z nas budzi się chęć do życia, kiedy zauważamy pierwsze oznaki zbliżającej się wiosny. 

Dotyk ciepłych promieni słońca, zapach budzących się do życia kwiatów i radosne ćwierkanie za 

oknem wprawiają nas w przyjemny nastrój. Tymczasem niektórych miejsc na Ziemi, sroga zima nie 

opuszcza przez okrągły rok. To właśnie tam żyją rośliny, które dzięki ogromnej sile przetrwania 

zyskują niezwykłe właściwości. Jedną z nich jest cladonia śnieżna, której niestraszne syberyjskie 

mrozy.  

Cladonia śnieżna to roślina, która charakteryzuje się 

niezwykłą życiową energią i siłą, a sztukę przetrwania 

„opanowała” do perfekcji. Rośnie na Syberii, gdzie 

panują ekstremalne warunki. W czasie surowych zim, 

mrozy sięgają tam -50 stopni Celsjusza. Co ciekawe, 

łodygi cladonii śnieżnej, nawet przy tak srogich 

warunkach, wciąż pozostają zielone. Niespotykana 

zdolność przystosowania rośliny do warunków sprawia, 

że ma ona niezwykłe właściwości. Jest uznawana za 

jedną z najskuteczniejszych w walce ze starzeniem się skóry. Cladonię śnieżną doceniła marka Natura 

Siberica, która wykorzystuje ją do produkcji swoich naturalnych kosmetyków. Cladonia sprzyja 

regeneracji komórek i efektywnie spowalnia procesy starzenia dzięki wysokiej zawartości rzadko 

występującego kwasu usninowego.  

Serum Pod Oczy Cladonia Śnieżna 

Aktywna formuła serum Natura Siberica, liftinguje oczy i pomaga 

wyeliminować obrzęki. Główne składniki aktywne w serum to cladonia 

śnieżna i ceramidy, które pomagają w penetracji składników odżywczych 

w głąb skóry. Kompleks naturalnych fosfolipidów pomaga głęboko 

nawilżać skórę, a prowitaminy przywracają jej naturalną strukturę. Kwas 

hialuronowy, obecny w serum, zapewnia natychmiastowe nawilżenie i 

zmniejsza oznaki zmęczenia. Natomiast naturalny kompleks REGU®-AGE 

poprawia mikrokrążenie krwi i znacznie zmniejsza cienie oraz opuchliznę 

wokół oczu. 

 



 
Regenerujący Krem na Noc Cladonia Śnieżna 

Dojrzała skóra ma słabsze zdolności do regeneracji, zatem potrzebuje bodźca, 

który usprawni ten proces. Oligopeptydy zawarte w kremie normalizują wymianę 

substancji w komórkach skóry. Retinol wygładza skórę, a witamina F reguluje 

bilans lipidów. Krem z cladonią zawiera także zbawcze kompleksy. Polipeptyd 

Vitagenyl®, który sprzyja regeneracji i odbudowie skóry, daje wyraźny efekt 

liftingu. SYN®-COLL zawiera naturalne polipeptydy, które stymulują produkcję 

kolagenu. Znajdziemy w nim także kwas hialuronowy, czyli najlepszy naturalny 

nawilżacz, który posiada rzadką właściwość wiązania wilgoci. Jedna jego 

cząsteczka „wiąże” do 600 cząsteczek wody. Dodatkowa obecność kolagenowych 

aminokwasów sprzyja głębokiemu przenikaniu środków aktywnych w skórę.  

 

Ceny: 

Serum Pod Oczy Cladonia Śnieżna, 54 zł 

Regenerujący Krem na Noc Cladonia Śnieżna, 39 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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