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Informacja prasowa 

Skąpana w złocie 

Jedno z tradycyjnych wschodnich przysłów mówi: „Ciało w złocie, a dusza w miernocie”, lecz my 

wcale nie musimy się z nim zgadzać! W dzisiejszym zabieganiu chwila poświęcona codziennej 

pielęgnacji to relaks dla ciała i duszy. Gdy dodatkowo okrasimy ją płynnym złotem, zwykły domowy 

rytuał zamieni się w doświadczenie wyjątkowości i luksusu. Oto linia Caviar Gold, w której marka 

Natura Siberica wykorzystuje syberyjskie skarby natury, drogocenny kawior i… złoto. 

Linia Caviar Gold to wyjątkowa kompozycja szlachetnych składników. Łączy ona w sobie unikatowe 

właściwości czarnego kawioru oraz cennego, płynnego złota ze specjalnie stworzonym Kompleksem 

Energizującym z Dzikich Ziół. Jest to zestawienie wyjątkowych dzikich, syberyjskich roślin, które mają 

nieoceniony wpływ na skórę. Obdarują Cię młodością i pięknem, wygładzą zmarszczki i ujędrnią 

skórę. Domowa pielęgnacja, która dorównuje luksusowym zabiegom SPA sprawi, że poprawi się nie 

tylko Twój wygląd, ale i samopoczucie. 

Aktywny krem do twarzy na dzień Zastrzyk Młodości 

 

Doskonale nawilża i wspomaga skórę. Stymuluje produkcję kolagenu, redukuje 

zmarszczki i przywraca koloryt skóry. Dodatkowo, maskuje małe niedoskonałości. 

Jego niezwykle lekka konsystencja jest doskonała do cery tłustej i mieszanej. 

 

Składniki aktywne: 

 Ekstrakt z czarnego kawioru 

 Złoto 

 Syberyjski, Ziołowy Kompleks Nawilżający 

 Kwas Hialuronowy 

 Kompleks Polipeptydowy SYN®- COLL  

 Witamina F 

 Specjalne pigmenty 

 

Odmładzające serum do twarzy Zastrzyk Młodości 

 

To serum jest idealnym zabiegiem zapobiegającym powstawaniu zmarszczek 

mimicznych oraz fałd nosowo-wargowych. Jego unikalna formuła zapewnia 

dostarczenie składników odmładzających do głębokich warstw skóry. Za sprawą 

tego serum skóra wygląda młodziej, a zmarszczki stają się mniej widoczne. 

Doskonałe do każdego rodzaju skóry. 

 



 
Składniki aktywne: 

 Ekstrakt z czarnego kawioru 

 Złoto 

 Syberyjski, Ziołowy Kompleks Nawilżający 

 Kwas Hialuronowy 

 Kompleks Polipeptydowy SYN®- COLL  

 Kompleks VITAGENYL® 

 

Odmładzający krem do twarzy na dzień 

Krem został opracowany w celu podkreślenia i utrzymania naturalnego piękna skóry. Zapewnia 

natychmiastowy efekt odmładzający: pobudza regenerację skóry, zwiększa produkcję kolagenu, 

zapobiega powstawaniu głębokich zmarszczek i zmarszczek mimicznych. Jego bogata formuła jest 

idealna dla normalnej i suchej skóry. 

Składniki aktywne: 

 Ekstrakt z czarnego kawioru 

 Złoto 

 Syberyjski, ziołowy kompleks nawilżający 

 Kwas hialuronowy 

 Kompleks vitagenyl®  

 Kompleks polipeptydowy syn®- coll  

 Witaminy c,f i e 

 Specjalne pigmenty 

 

Wzmacniające serum na twarz i szyję 

Serum zapewnia działanie niczym głęboki zabieg z wykorzystaniem wysoko stężonych, 

odmładzających składników aktywnych. Przyspiesza odnowę skóry, wzmacnia i stymuluje produkcję 

kolagenu w celu uzyskania widocznego efektu liftingującego. Nadaje się do każdego rodzaju skóry. 

Składniki aktywne: 

 Ekstrakt z czarnego kawioru 

 Złoto 

 Syberyjski, ziołowy kompleks nawilżający 

 Kwas hialuronowy 

 Kompleks vitagenyl®   

 Kompleks pepha®-tight  

 Ceramidy 



 
Ceny produktów: 

Aktywny krem do twarzy na dzień Zastrzyk Młodości, 139,00 zł 

Odmładzające serum do twarzy Zastrzyk Młodości, 149,00 zł 

Odmładzający krem do twarzy na dzień, 149,00 zł 

Wzmacniające serum na twarz i szyję, 149,00 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). 

 
Kontakt dla mediów: 
 
Paula Bielska  
Triple PR 
ul. Wilcza 25/6, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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