
 
 

24 maja 2018 

Informacja prasowa 

Zadbane dłonie wizytówką kobiety 

Mówi się, że zadbane dłonie są wizytówką kobiety. I wiele w tym prawdy! Piękna, zdrowa skóra to 

podstawa. Jeśli dołączyć do tego delikatny manicure, nasze dłonie mogą być taką samą ozdobą, jak 

najpiękniejszy makijaż. Wybór dobrych kosmetyków sprawia, że pielęgnacja skóry dłoni zajmuje 

zaledwie kilka chwil. Skup się na tym, aby Twój krem głęboko nawilżał i regenerował.  

Nasze dłonie każdego dnia narażone są na częsty kontakt z substancjami drażniącymi skórę. Dlatego 

w kosmetykach pielęgnacyjnych nie powinny się one znaleźć. Warto zwrócić szczególną uwagę na 

skład kosmetyków, które wybieramy. Dłonie są także pod ciągłym wpływem negatywnych czynników 

środowiskowych, przed którymi powinniśmy je chronić.  Zabezpieczenie zapewni im bogactwo 

antyoksydantow.  

Dla delikatnej skóry dłoni polecają się: arktyczna malina moroszka, algi z Wysp Owczych, syberyjski 

żeń-szeń, czy różeniec górski, czyli naturalne skarby marki Natura Siberica. Właśnie na ich podstawie 

powstały kosmetyki trzech wyjątkowych linii: Alladale, Sareemaa i Faroe. Wyróżniają je trzy, 

niezwykle istotne fakty:  

• Formuła zawierająca 98,09% składników naturalnych  

• Jakość potwierdzona certyfikatem Cosmos Natural  

• Wegański skład potwierdzony certyfikatem Vegan Society  

 

 



 
Nawilżający krem do rąk Saaremaa Natura Siberica 

Wyróżniki produktu: 

 Nawilżenie i regeneracja skóry dłoni 

 Ochrona przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych 

 Formuła na bazie organicznego ekstraktu z maliny moroszki i syberyjskiego 
żeń-szenia 
 

Wegański krem do rąk, który skutecznie wygładza, nawilża i regeneruje. Delikatnie 

pielęgnuje skórę dłoni redukując jej szorstkość i suchość. Wzmacnia, napina i tworzy 

płaszcz ochronny, zapobiegający odparowywaniu wody z naskórka. Świetne sprawdza 

się w trakcie zimowej pielęgnacji. Zawarta w składzie arktyczna malina moroszka to 

cenne źródło wielu witamin (C,A, E, B1, B2, PP), przeciwutleniaczy i 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają odżywić skórę dłoni. 

Syberyjski żeń-szeń jest aktywnym antyoksydantem, który pobudza procesy 

regeneracyjne komórek i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dodatkowo chroni 

przed niekorzystnym wpływem środowiska. Nie zawiera: silikonów, parabenów, roślin genetycznie 

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

Pojemność: 75 ml, cena: 24,99 zł 

 
Wzmacniający krem do rąk i paznokci Faroe Natura Siberica 

Wyróżniki produktu: 

 Intensywne nawilżenie i ochrona 

 Wzmocnienie paznokci 

 Formuła na bazie alg z Wysp Owczych i syberyjskiego żeń-szenia 

Wegański krem do rąk i paznokci, który regeneruje, wygładza i uelastycznia skórę 
dłoni. Wzmacnia również strukturę paznokci i zapobiega ich łamaniu. Zawiera algi z 
Wysp Owczych, które dostarczają skórze niezbędnych witamin i minerałów. Bogaty 
w antyoksydanty i kompleks witamin z grupy B, syberyjski żeń-szeń wyrównuje 
koloryt skóry, wzmacnia jej naturalne bariery ochronne  i pobudza wzrost paznokci. 
Masło shea dostarcza skórze kwasów omega i witamin, dzięki czemu doskonale 
odżywia, chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. 
Systematyczna aplikacja sprawi, że Twoje dłonie będą gładkie, miękkie i intensywnie 
nawilżone. Nie zawiera: silikonów, parabenów, GMO, SLS, SLES, PEG, olejów 
mineralnych 

Pojemność: 75 ml, cena: 24,99 zł 

 



 
 
Regenerujący krem do rąk Alladale Natura Siberica 

Wyróżniki produktu: 

 Głęboka regeneracja i nawilżenie 

 Ochrona przed utratą wody przez naskórek 

 Formuła na bazie dzikiego ostu i różeńca górskiego 

Wegański krem do rąk, który intensywnie wygładza, nawilża i regeneruje skórę dłoni. 
Organiczny oset o działaniu nawilżającym, szybko redukuje szorstkość i suchość skóry. 
Różeniec górski wzmacnia, napina i wygładza naskórek. Oliwa z oliwek głęboko 
odżywia i tworzy na powierzchni skóry płaszcz ochronny, zapobiegający 
odparowywaniu wody. Dzika róża dostarcza skórze witamin, pobudza procesy 
regeneracyjne oraz wzmacnia jej naturalną barierę ochronną. Krem świetne sprawdza 
się w trakcie zimowej pielęgnacji. Nie zawiera: silikonów, parabenów, GMO, SLS, 
SLES, PEG, syntetycznych barwników, olejów mineralnych. 

Pojemność: 75 ml, cena: 24,99 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. Jaktorowska 5/68, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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