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Informacja prasowa 

Wiosenna akcja – regeneracja 

Naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała 

W końcu nadeszła długo wyczekiwana wiosna. Chowamy puchowe kurtki do szafy i czerpiemy 

radość z ciepłych promieni słońca.  Jednak nasze ciało nie zapomina o mroźnych miesiącach tak 

szybko – zima z pewnością dała mu się we znaki. Skóra jest przesuszona, zatraciła swój naturalny, 

promienny koloryt i wymaga regeneracji? Rozpoczynamy akcję - regenerację! Naturalne produkty 

odżywią Twoją skórę, a przy okazji… wymodelują ciało.  

By nasza skóra szybko powróciła do właściwej kondycji bardzo istotny jest wybór odpowiednich 

produktów do pielęgnacji. Propozycja marki Natura Siberica to naturalne składniki, które nigdy nie 

zawodzą. Trend na bycie eko powoli przeradza się w nawyk. By potęgować to zjawisko i budować 

świadomość kobiet w kwestii wyborów odpowiednich kosmetyków, marka zainicjowała akcję 

#OddajęSięNaturze. Wybierając „towarzyszy” wiosennej regeneracji nie zapominajmy o mądrych, 

przemyślanych zakupach i czytaniu etykiet. Czasem krótka analiza przy drogeryjnej półce wystarczy 

by cieszyć się zdrowiem i urodą dzięki naturalnej pielęgnacji. 

Na wiosenną akcję - regenerację polecają się: 

Alladale Wild Thistle Modelujący peeling do ciała 

Modelujący peeling do ciała w delikatny sposób złuszcza martwy 

naskórek. Wykazuje intensywnie właściwości wygładzające i 

ujędrniające. Dzięki zawartości dzikiego organicznego ostu, głęboko 

nawilża i pielęgnuje skórę.  Bogaty w witaminy organiczny, 

syberyjski rokitnik pochodzący z ekologicznych upraw Natura 

Siberica w Khakassii poprawia elastyczność i sprężystość skóry. 

Dodatek ekstraktu z syberyjskiej jarzębiny zapewnia odżywienie, 

wyrównuje koloryt skóry i łagodzi podrażnienia. 

                                                                   Pojemność: 370 ml, cena: 59,99 zł 

 

Saaremaa Nawilżający krem do ciała 

Nawilżający krem do ciała o lekkiej konsystencji. Natychmiast się 

wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustej warstwy. Zwiększa 

poziom nawodnienia skóry poprzez skuteczne zatrzymanie wody w 

naskórku. Intensywnie odżywia, zmiękcza i wygładza. Redukuje suchość 

skóry, przywracając jej utraconą miękkość i elastyczność. 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 przesuszoną 

skórę, wzmocnić ją i przywrócić jej naturalny, młodzieńczy blask i jędrność. Cytryniec chiński bogaty 

w witaminy С, A, Е, В1, В2, РР, oraz kwasy organiczne, stymuluje procesy regeneracyjne skóry, 

sprawiając, że jest gładsza, bardziej elastyczna i nawilżona. Nie zawiera: parabenów, SLS, SLES, PEG, 

olejów mineralnych, silikonów. 

Pojemność: 370 ml, cena: 59,99 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 

 

Wszystkie te produkty pochodzą z trzech, wyjątkowych linii: Alladale, Faroe i Saaremaa. Łączą je trzy, 

niezwykle istotne kwestie: 

 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 



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

wszystkich składników użytych do jego produkcji. 

Wszystkie linie dostępne są w drogeriach sieci Rossmann. 

 

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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