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Informacja prasowa 

Piękny kolor, duże wymagania 

Farbowane włosy na celowniku 

Jasny blond, kasztanowy brąz, a może ognista czerwień? W kwestii wyboru koloru włosów 

ograniczenia praktycznie nie istnieją. Wystarczy kilka chwil u fryzjera by całkowicie odmienić swój 

dotychczasowy wizerunek. Nie da się jednak ukryć, że farbowanie może mieć zły wpływ na 

kondycję włosów. Właściwa pielęgnacja niezbędna jest także dla zatrzymania lśniącego i 

intensywnego koloru. Przedstawiamy produkty stworzone dla włosów wymagających szczególnej 

troski. 

Koloryzacja może być obciążeniem dla włosów. Dlatego ich pielęgnacja po koloryzacji powinna być 

precyzyjnie dobrana. Najlepszym rozwiązaniem będą produkty naturalne, które nie będą dodatkową 

dawką zbędnej chemii. Marka Natura Siberica poleca linię Saaremaa z organiczną maliną moroszką w 

roli głównej.    

Saaremaa stworzona została specjalnie w trosce o delikatną pielęgnację włosów. Rośliny 

wykorzystane w kosmetykach mają wyjątkowo wysoki potencjał, siłę i energię dla utrzymania 

naszego zdrowia i urody. Produkty te zawierają ponad  98% składników naturalnych. Głównym 

składnikiem całej linii jest organiczna malina moroszka, bogata w witaminy (С, A, Е, В1, В2, РР), 

antyoksydanty i kwasy omega, które skutecznie nawilżają i odżywiają włosy. Co ważne, nie zawierają: 

silikonów, parabenów, GMO, SLS, SLES, PEG, olejów mineralnych. 

 

Nawilżający szampon do włosów farbowanych Saaremaa Natura Siberica 

Wegański, głęboko oczyszczający i nawilżający szampon do włosów 

farbowanych. Dzięki łagodnym, naturalnym substancjom myjącym szampon 

delikatnie oczyszcza i pielęgnuje włosy nie naruszając ich naturalnej bariery 

ochronnej i nie przesuszając skóry głowy. Głęboko wnika w strukturę włosów 

nasycając je witaminami, dzięki czemu stają się silniejsze i bardziej błyszczące. 

Zwiększa objętość i miękkość włosów. Dzięki swym unikalnym właściwościom 

skutecznie wzmacnia cebulki włosów, chroni je przed negatywnym wpływem 

czynników zewnętrznych i dodaje im energii i zdrowego połysku. Bogaty w 

witaminy cytryniec chiński tonizuje skórę głowy,  reguluje pracę gruczołów 

łojowych i przywraca włosom naturalny połysk. 

Pojemność: 400ml, cena: 34,99 zł 



 
 

 

Nawilżająca maska do włosów farbowanych i zniszczonych Saaremaa Natura Siberica 

Głęboko nawilżająca, wegańska maska do włosów 

farbowanych. Regeneruje włosy po zabiegu 

koloryzacji.  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. 

Pojemność: 120ml, cena: 39,99 zł 

 

Nawilżająca odżywka do włosów farbowanych Saaremaa Natura Siberica 

Wegańska, nawilżająca odżywka do włosów  farbowanych. Intensywnie nawilża i 

regeneruje włosy po zabiegu koloryzacji. Wykazuje działanie ochronne, 

zapobiegające wypłukiwaniu koloru oraz ułatwia rozczesywanie włosów. Po 

aplikacji włosy są miękkie, gładkie i błyszczące. 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. Cytryniec chiński bogaty w witaminy i minerały tonizuje skórę 

głowy, reguluje pracę gruczołów łojowych i przywraca włosom naturalny połysk. 

Dodatek oleju rycynowego wpływa na poprawę ich elastyczności dzięki czemu są 

mniej łamliwe i kruche, pomaga odżywić końcówki włosów oraz zapobiega ich 

wypadaniu. 
 

Pojemność: 400ml, 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). 
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