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Informacja prasowa 

Profesjonalna pielęgnacja bez wychodzenia z domu? To możliwe! 

Profesjonalna pielęgnacja zazwyczaj kojarzy się z wizytą w drogim SPA. To tam, kosmetyczki 

używają produktów często niedostępnych w popularnych drogeriach. Czas to zmienić. Marka 

Natura Siberica proponuje profesjonalne linie kosmetyków, które mogą zagościć w Twoim domu. 

Złoto z kawiorem dla pięknej cery? Okłady błotne dla zdrowego ciała? To możliwe. Co ważne, są to 

produkty wypełnione organicznymi składnikami, o niesamowitych właściwościach, które 

przepięknie pachną naturą i wspaniale oddziaływują na zmysły. Po ich zastosowaniu poczujesz się 

cudownie zrelaksowana, jak po wyjściu ze SPA.  

Na początek oczyszczanie 

Nie od dzisiaj wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Nic lepiej 

nie chroni skóry przed problemami, niż jej dokładne oczyszczenie. 

Północne Mydło DETOX marki Natura Siberica, dzięki swoim 

właściwościom chłonnym pomaga skutecznie oczyścić pory skóry. 

Dzięki połączeniu węgla aktywnego z naturalnymi składnikami z 

odległej Syberii „przyciąga” wszelkie toksyny i bakterie, nawet te, 

znajdujące się w głębszych zakamarkach skóry. 

Syberyjskie mrozy, które… modelują 

Oczyszczonej skórze zafunduj kolejny etap zbawiennej pielęgnacji. 

Chłodząca, Modelująca Maseczka do twarzy z linii Fresh SPA zapobiega 

przedwczesnemu starzeniu się skóry twarzy i szyi. Wygładza i ujędrnia 

oraz modeluje owal twarzy. Głęboko nawilża i odświeża oraz zmniejsza 

głębokość zmarszczek. Wszystko to, dzięki w pełni naturalnym 

składnikom.  Ekstrakt z Czarnego Kawioru jest doskonałym źródłem 

niezbędnych aminokwasów i witamin. Wnika w głąb skóry, stymuluje regenerację skóry, usprawnia 

produkcję kolagenu i elastyny. Organiczny Olej z Arktycznej Mięty działa tonizująco i nawilżająco, a 

Organiczny Ekstrakt z Kladonii Śnieżnej przyczynia się do regeneracji skóry i pomaga 

spowolnić procesy starzenia. 

Kawior w trosce o Twoją cerę 

Czarny Kawior jest nieocenionym, kosmetycznym składnikiem. Dzięki niemu skóra jest 

intensywnie regenerowana, staje się gładsza, bardziej napięta i wygląda młodziej. 

Marka Natura Siberica wykorzystała go do produkcji profesjonalnej linii Caviar Expert. 

Serum do Twarzy to produkt, który zapewnia kompleksową pielęgnację. Skutecznie 

dba o cerę, zapewniając jej pięć, kluczowych właściwości: nawilża, wypełnia 

zmarszczki, maskuje niedoskonałości, matuje i zapobiega starzeniu się skóry. Dodatek 



 
prawdziwego złota sprawia, że skóra jest odżywiona, nawilżona i wygląda młodziej. To doskonały 

produkt przed „wielkim wyjściem”, kiedy w krótkim czasie chcemy uzyskać spektakularny efekt. 

Nie tylko pielęgnacja twarzy 

Dbanie o siebie to nie tylko zabiegi dla twarzy. By poczuć się jak po 

wizycie w SPA, zadbaj też o całe swoje ciało. Okłady błotne w Twojej 

łazience? To możliwe. Syberyjskie Błotne Okłady Do Ciała z linii 

Sauna&SPA to sposób na relaks i pielęgnację. Niebieska Glinka, 

Syberyjska Sosna i Biały mech islandzki to przepis na doskonałą skórę. 

Produkt pomaga w walce z cellulitem, pobudza krążenie, przemianę 

materii, wygładza skórę i pomaga w usuwaniu toksyn. 

 

Ceny produktów: 

Północne Mydło DETOX, 65 zł 

Chłodząca, Modelująca Maseczka do twarzy, 74 zł 

Serum do Twarzy Caviar Expert, 153 zł 

Syberyjskie Błotne Okłady Do Ciała, 65 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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