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Informacja prasowa 

Oddaj się naturze razem z marką Natura Siberica 

#OddajęsięNaturze to wyjątkowa kampania marki Natura Siberica. Cel? Promowanie świadomych 

wyborów kobiet w kwestii dbania o siebie i swoje ciało. Budujemy świadomość wśród kobiet, które 

wybierają produkty nie tylko dla siebie, ale także swoich rodzin. Kupuj mądrze, czytaj etykiety – 

oddaj się naturze i ciesz się zdrowiem i urodą!  

Bohaterkami akcji są trzy niezwykłe linie kosmetyków naturalnych marki Natura Siberica. Wszystkie 3 

linie łączą 3 niezwykle istotne fakty:  

 Wszystkie produkty linii Alladale, Faroe i Saaremaa zawierają aż 98,09% składników 

naturalnych. 

 Ich jakość została potwierdzona przez certyfikat Natural&Organic German BDIH COSMOS. 

Znak BDIH widoczny na opakowaniu jest gwarancją, że produktu kosmetyczny jest przyjazny 

zarówno dla skóry, jak i dla środowiska naturalnego. 

 Certyfikat Vegan Society daje gwarancję, że produkty nie zawierają składników zwierzęcych, 

nie są testowane na zwierzętach oraz są wolne od składników roślinnych pochodzących z 

genetycznie modyfikowanych upraw (GMO). Dotyczy to zarówno samego produktu, jak i 

wszystkich składników użytych do jego produkcji. 

W kampanię zaangażowały się Kamila Szczawińska, Karolina Malinowska i Paulina Krupińska, 

świadome, pewne swoich wyborów kobiety, serdeczne przyjaciółki, a także troskliwe mamy. Każda z 

gwiazd wybrała tę, idealną dla siebie. Kamila Szczawińska zaufała Alladale, Karolina Malinowska 

pokochała Sareemaa, a Paulinę Krupińską urzekło Faroe. Wszystkie linie dostępne są w drogeriach 

sieci Rossmann. 

 

W morskim klimacie 

Sarema jest największą estońską i czwartą, co do wielkości wyspą Bałtyku. Jej łagodny klimat sprzyja 
bogactwu roślinności – na wyspie rośnie 80% gatunków estońskiej flory. Jego połączenie urodzajnymi 
glebami tworzą idealne warunki dla uprawy roślin. Głównym składnikiem całej linii Saaremaa jest 
Organiczna Malina Moroszka, bogata w witaminy С, A, Е, В1, В2, РР, przeciwutleniacze i 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają intensywne odżywienie i zapewniają 
odpowiedni poziom nawilżenia skórze i włosom.  

 

Drogocenne algi z Wysp Owczych 

Linia kosmetyków Faroe łączy wysoce skuteczne składniki występujące w dzikiej Syberii oraz na 
Wyspach Owczych (Faroe Islands) w Norwegii. Formuła linii bazuje na Algach z Wysp Owczych. 
Stymulują one mikrokrążenie i procesy regeneracji, a także przyczyniają się do usuwania nadmiaru 
wody i toksyn z organizmu. Co więcej, wyszczuplają sylwetkę i poprawiają kontur ciała. Dodatkowo 



 
oczyszczają, eliminują toksyny zaopatrują ją w witaminy i minerały, pozostawiając skórę napiętą i 
elastyczną.  

 

Z serca Szkocji 

Alladale to rezerwat dzikiej przyrody znajdujący się w samym sercu szkockiego regionu Highlands.  
Unikalny projekt, rezerwat stworzony by odrodzić rodzimą florę i faunę i przywrócić ją przyrodzie i 
przyszłym pokoleniom. Linia specjalna ALLADALE wykorzystuje potęgę dzikich roślin północnej Szkocji 
i moc syberyjskich ziół. Formuła linii zawiera Organiczny Oset, symbol Szkocji oraz dziki, Organiczny 
Syberyjski Jałowiec pochodzący z organicznych upraw prowadzonych w gospodarstwach 
ekologicznych Natura Siberica w Kachazji. Ekstrakt z organicznego ostu głęboko nawilża włosy, a 
ekstrakt z organicznego jałowca wzmacnia je. Włosy wyglądają pięknie i zdrowo! 

 

Przekonaj się sama i poczuj moc naturalnych składników na własnej skórze! Miło nam podarować 3 

reprezentantów powyższych linii. Przedstawiamy:  

Saaremaa Nawilżająca maska do włosów farbowanych i 

zniszczonych 

Głęboko nawilżająca maska do włosów farbowanych. 

Regeneruje włosy po zabiegu koloryzacji.  Zawarta w składzie 

arktyczna malina moroszka to cenne źródło wielu witamin (С, 

A, Е, В1, В2, РР), przeciwutleniaczy i wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych, które pomagają odżywić włosy. Dzięki 

swym unikalnym właściwościom skutecznie wzmacnia cebulki 

włosów, dodaje im energii, lekkości i zdrowego połysku. Pomaga zregenerować uszkodzoną strukturę 

włosa zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz, stymuluje wzrost silnych włosów oraz zwiększa ich 

objętość. Mleczko owsiane wspomaga odbudowę włosów, wzmacnia je i pogrubia, dzięki czemu stają 

się bardziej błyszczące, gładsze i łatwiejsze w rozczesywaniu i układaniu. Dodatek oleju rycynowego i 

oleju kokosowego zapobiega wypadaniu i kruszeniu się włosów, a adaptogenny różeniec górski 

skutecznie chroni skórę głowy przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, 

spowalnia proces starzenia włosów i głęboko je odżywia. Nie zawiera: silikonów, parabenów, roślin 

genetycznie modyfikowanych (GMO), SLS, SLES, PEG, olejów mineralnych. 

Pojemność: 120ml, cena: 39,99 zł 

 

Faroe Modelująca maska do ciała 

Modelująca maska do ciała, której aktywne ekstrakty i oleje mają 

właściwości wyszczuplające i skutecznie wspierają walkę z 

nadmiernymi kilogramami. Maska skutecznie przywraca skórze 

jędrność, elastyczność i głęboko ją odżywia.Tworzy delikatną 

warstwę na powierzchni skóry, która zapobiega nadmiernej 



 
ucieczce wody z naskórka. Będące podstawą składu algi z wysp owczych regenerują i nasycają skórę 

cennymi kwasami tłuszczowymi NNKT, minerałami i witaminami (C,E,K,B,A). Dzięki temu intensywnie 

nawilżają wysuszoną, łuszczącą się i zmęczoną skórę. Regulują równowagę kwasowo-zasadową 

czyniąc ją elastyczną, a także wzmacniają ściany naczyń krwionośnych w skórze. Stymulują usuwanie 

złogów tłuszczowych i pobudzają przemianę materii, dzięki czemu zmniejszają nawet zaawansowany 

cellulit. Pochodzący z Syberii cytryniec chiński zawiera witaminę C i kwasy AHA, które efektywnie 

regenerują skórę, uelastyczniają ją i ujędrniają. Dodatkowo ziarna kawy stymulują przemianę materii 

w komórkach, działają wyszczuplająco, oczyszczająco, poprawiają elastyczność skóry i pomagają 

usuwać podskórną tkankę tłuszczową. Bażyna czarna ma silne właściwości odżywcze, nawilżające i 

zmiękczające skórę. Nie zawiera: silikonów, parabenów, roślin genetycznie modyfikowanych (GMO), 

SLS, SLES, PEG, syntetycznych barwników, olejów mineralnych 

Pojemność: 370 ml, cena: 59,99 zł 

 

Alladalle Wild Thistle Regenerujący szampon do włosów 

Regenerujący szampon do wszystkich typów włosów. Głęboko oczyszcza i 

regeneruje. Aktywne składniki doskonale wnikają w głąb struktury włosa i 

korzystnie wpływają na ich siłę i piękno. Nadaje włosom niezwykłej objętości i 

miękkości. Odżywia osłabione końcówki oraz ułatwia rozczesywanie. Zawarty 

w składzie organiczny oset jest cennym źródłem składników odżywczych, 

głęboko nawilża, pielęgnuje i regeneruje włosy. Dziki jałowiec ma właściwości 

nawilżające, odżywcze i wzmacniające. Wykazuje również działanie 

antyseptyczne i bakteriostatyczne. Dodatkowo łagodzi podrażnienia skóry 

głowy, stymuluje wzrost włosów i nadaje im połysku i gładkości. Dodatek 

dzikiej róży odbudowuje strukturę włosa, działa antyseptycznie i 

uelastyczniająco. Nie zawiera: silikonów, parabenów, roślin genetycznie 

modyfikowanych (GMO), SLS, SLES, PEG, syntetycznych barwników, olejów 

mineralnych 

Pojemność: 400 ml, cena: 34,99 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 
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