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Informacja prasowa 

Skandynawia i Syberia łączą siły w walce o piękne włosy 

Zima nie jest łaskawym czasem dla naszych włosów. Niskie temperatury w połączeniu z 

przesuszającym ogrzewaniem wewnątrz to najprostsza droga do włosów pozbawionych blasku i 

witalności. Walczymy z puszeniem, elektryzowaniem, łamliwością i wypadaniem. Nasze włosy 

częściej się przetłuszczają, a rozdwojone końcówki nie dodają im uroku. Okazuje się, że wszelkie 

drastyczne zabiegi naprawcze są zbędne. By poradzić sobie z tymi problemami wystarczy zaufać… 

naturze. Czystość przyrody Skandynawii w kompozycji z syberyjskimi skarbami natury nadadzą 

Twoim włosom dawny blask. 

Nasze włosy zmęczone są już trudnymi, zimowymi warunkami. Dlatego właśnie teraz powinniśmy 

zapewnić im kompleksową pielęgnację. Przesuszone włosy należy intensywnie odżywić i nawilżyć. Na 

rozdwojone końcówki, które są następstwem ekspozycji na surowy wiatr i ocierania o grubą odzież, 

najlepiej działa dostarczenie im niezbędnych aminokwasów,  witamin i minerałów. W tym czasie 

powinniśmy starannie dobierać produkty kosmetyczne, by nasze wysiłki nie przyniosły odwrotnego 

skutku. Nieoceniona będzie czysta natura. Seria Copenhagen marki Natura Siberica to kompozycja 

czystości i naturalności przyrody Skandynawii z bezcennymi, syberyjskimi składnikami.  Biały cedr, 

olejek lniany, ekstrakt róży damasceńskiej, czy ekstrakt moroszki to przepis na odżywione, pełne 

blasku włosy.  

 

Szampon odbudowujący 

Szampon delikatnie oczyszcza suche i uszkodzone włosy, przywraca witalność oraz 

blask. Ekstrakt z róży damasceńskiej nawilża i wygładza. Ekstrakt z arktycznej maliny 

wzbogacony w witaminy i aminokwasy, odżywia i odbudowuje strukturę włosów. D-

pantenol wzmacnia ich korzenie. Hydrolizowane proteiny ryżu wzbogacone w 

aminokwasy i witaminy B, E, PP, K, chronią włosy przed łamliwością i uszkodzeniem. 

 

Balsam witaminowy 

Balsam stworzony do pielęgnacji włosów tłustych, nawilża, odżywia i odświeża. 

Ekstrakt z moroszki wzbogacony w witaminy A, B1, B2, kwasy tłuszczowe, odżywia i 

nawilża włosy, przywracając im blask. Wyciąg z żurawin wzbogacony w taniny, 

witaminy A i E, polepsza stan skóry głowy. Omega 6 odbudowuje strukturę włosów i 

wzmacnia je. Witamina E nawilża, uelastycznia i wygładza.   



 
 

Odbudowująca maska do włosów 

Maska chroni suche włosy i odbudowuje uszkodzenia. Ekstrakt z róży 

nawilża i wygładza włosy. Ekstrakt z arktycznej maliny odżywia włosy i 

nasyca je witaminami oraz mikroelementami. Hydrolizowane proteiny 

ryżu wzbogacone w aminokwasy, witaminy B, PP, K i E, oraz minerały 

wzmacniają włosy i chronią je przed łamliwością oraz negatywnym 

działaniem środowiska. Pantenol zapobiega przesuszeniom. Ekstrakt z 

wodorostów wzbogacony w witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, E, 

mikroelementy i jod, regeneruje włosy i nadaje im blask. Ekstrakty z ziół 

Syberii wzbogacone w witaminy, saponiny, fitoncydy i taniny mają 

działanie odżywiające i nawilżające. 

 

Ceny produktów: 

Szampon odbudowujący 400ml, 22 zł 

Balsam witaminowy, 400ml, 22 zł 

Odbudowująca maska do włosów, 200ml, 35 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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