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Informacja prasowa 

Witaminowa eksplozja natury 

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Głównie, mówi się o 

tym w kontekście zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety. Rzadziej słyszymy o dostarczaniu 

witamin także od zewnątrz. W trosce o zdrowie i urodę marka Natura Siberica stworzyła 

witaminowy spray do włosów i ciała, który dzięki zawartości drogocennych witamin pielęgnuje i 

odżywia, zarówno włosy, jak i skórę.  

Kobiece kosmetyczki zazwyczaj wypełnione są gamą przeróżnych produktów. 

Warto jednak zredukować zbędne opakowania zastępując je tymi, które 

zapewniają kompleksową pielęgnację.  Witaminowy Spray do Włosów i Ciała 

Natura Siberica zatroszczy się zarówno o każdego rodzaju włosy, jak i o skórę.  

Zapewnia natychmiastowe nawilżenie, regeneruje skórę, poprawia jej 

elastyczność i aktywizuje proces odnowy komórek. Spryskując nim włosy 

przywrócimy im blask i kolor, zapewnimy długotrwałą ochronę i delikatną 

pielęgnację, a dawka witamin odbuduje strukturę włosa. Aplikowanie produktu 

jest niezwykle proste i przyjemne. Wystarczy rozpylić spray na wilgotne lub 

suche ciało oraz włosy, a następnie pozostawić do wchłonięcia. 

Co najważniejsze, spray stworzony jest na bazie naturalnych składników z 

dalekiej Syberii, gdzie marka Natura Siberica odnalazła recepturę na zdrowie i 

urodę. Na etykiecie znajdziemy w pełni naturalne składniki z roślin i ziół, które 

charakteryzują się dobroczynnymi właściwościami: 

 Ekstrakty z Maliny Moroszki i Dzikiej Jeżyny bogate w witaminę C, regenerują komórki skóry, 

poprawiając jej elastyczność. 

 Perełkowiec Japoński, naturalne źródło rutyny, aktywizuje proces odnowy komórek skóry. 

 Dzika Róża Dahurska zawierająca witaminy B, E i beta karoten odbudowuje strukturę włosa, 

sprawiając, że stają się silne i posłuszne. 

 Ekstrakt z Czarnej Jagody Syberyjskiej przywraca włosom kolor i blask. 

 Wyciąg miodunki plamistej - chroni włosy przed utratą wilgoci i dodaje im blasku. Zawarte w 

miodunce 4 witaminy A, B, C, E zapewniają długotrwałą ochronę i delikatną pielęgnację. 

 Szczawik zajęczy - działa harmonizująco na ciało i zmysły, chroni przed przesuszeniem i 

reguluje nawilżenie skóry, pomaga skórze odzyskać jej naturalną równowagę, pozostawia 

przyjemne uczucie delikatnego płaszcza ochronnego. 

 
Cena produktu: 

Spray Do Włosów i Ciała Żywe Witaminy, 125 ml, cena: 38 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 
 

mailto:paulina.bielska@triplepr.pl
http://www.triplepr.pl/

