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Informacja prasowa 

Byliśmy tam!  

Natura Siberica na Meet Beauty 

Meet Beauty to największa w Polsce konferencja dla blogerów i vlogerów urodowych. W miniony 

weekend odbyła się po raz czwarty. Marka Natura Siberica miała ogromną przyjemność stać się jej 

częścią. Uczestniczki konferencji otrzymały możliwość spotkania z ekspertką, porozmawiania o 

produktach i trwającej akcji #OddajęSięNaturze. Drugiego dnia odbyły się warsztaty, gdzie każda z 

Pań mogła poczuć prawdziwą siłę natury, tworząc kosmetyki samodzielnie. 

Stoisko marki Natura Siberica obfitowało w 

dary natury, zaplecione w piękne wianki i 

urzekało zapachami unoszącymi się spod 

wieczek słoików pełnych naturalnych dobroci. 

Całość wizualnie spójna była z kampanią 

#OddajęSięNaturze. W skrócie- natura, natura 

i… natura!  

Uczestniczki miały okazję z bliska poznać i 

wypróbować na własnej skórze kosmetyki z 

trzech, specjalnych linii: Alladale, Saaremaa i 

Faroe, które od kwietnia dostępne są w sieci 

Rossmann. Łączą je trzy, niezwykle istotne fakty: formuła zawierająca 98,09% składników 

naturalnych, jakość ́ potwierdzona certyfikatem Cosmos Natural&Organic oraz wegański skład 

potwierdzony certyfikatem Vegan Society. 

  

Na miejscu obecna była ekspertka marki, Anna Wiśniewska, Product Manager firmy Eurus, 

dystrybutora marki Natura Siberica, która na bieżąco opowiadała o w pełni naturalnych składach 

produktów i ich niezwykłych właściwościach.  Dziewczyny chętnie korzystały z konsultacji, 

relacjonując wszystko na swoich mediach społecznościowych.  



 
Drugi dzień na Meet Beauty to wspaniała zabawa połączona z edukacją. Uczestniczki konferencji 

wzięły udział w warsztatach, gdzie wspólnie z ekspertką własnoręcznie tworzyły peelingi. Płatki róż i 

naturalne olejki to kompozycja, która je oczarowała.   

Jak się okazało, świadomość o marce i naturalnej pielęgnacji jest duża - i całe szczęście!  Marka 

Natura Siberica wciąż pracuje nad tym, by tę świadomość pogłębiać. A Ty? Oddajesz się naturze? 

 

Dossier marki 

Natura Siberica to marka kosmetyków naturalnych stworzona na bazie oryginalnych receptur z wykorzystaniem 
dziko zbieranych syberyjskich ziół i jagód. Formuły produktów bez substancji drażniących jak: silikony, 
parabeny, barwniki chemiczne, pochodnych ropy naftowej, BHT – BHA oraz mineralnych olejów. Składniki 
organiczne wykorzystywane w formułach pochodzą z certyfikowanej farmy Natura Siberica (UE 834/07).  
Posiadają również certyfikaty głównych europejskich stowarzyszeń ekologicznych: ICEA (Włochy), Ecocert 
(Francja), BDIH (Niemcy) i Soil Association (Anglia). 
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