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Informacja prasowa 

 

Nowy rok, nowa Ty?  

Noworoczne postanowienia zacznij od zadbania o siebie 

Nowy Rok zawsze jest motywacją do zmian. Walka o piękną sylwetkę, czy zdrową dietę często 

kończy się fiaskiem. Może warto postawić przed sobą wyzwanie, które przyniesie wspaniałe efekty, 

a jego realizowanie będzie samą… przyjemnością! Na 2019 rok proponujemy proste zadanie, 

będące połączeniem przyjemnego z pożytecznym: zadbaj o swoją skórę, ciało i włosy, a przy tym 

wyrób sobie zdrowy nawyk wybierania produktów o dobrym i bezpiecznym składzie.  

Do najpopularniejszych postanowień noworocznych należą: nauka języków obcych, zrzucenie kilku 

kilogramów, unikanie słodyczy czy regularne wizyty na siłowni. Wszystkie te wyzwania niosą za sobą 

bardzo dobry cel, lecz, ich osiągnięcie nie jest łatwe i wiele z nas odpuszcza ich realizowanie po kilku 

tygodniach. Kluczem do sukcesu jest postawienie przed sobą celu, którego spełnianie, w łatwy 

sposób zmieni się w Twój zdrowy nawyk. Dlaczego tak często, wraz z początkiem roku rozmawiamy o 

naszym ciele w kontekście wysportowanej sylwetki, a tak rzadko mówimy o kondycji naszej skóry, 

cery, czy włosów? Czas to zmienić! Zadbana skóra, włosy i ciało to wizytówka każdej z nas, dlatego 

tak istotne jest, by prawidłowo o nią zadbać. Zatroszcz się o swoją skórę, ciało i włosy, a przy tym 

naucz się „mądrych” wyborów w kwestii zakupów kosmetycznych. Dobry, zdrowy skład używanych 

produktów to pierwszy krok do prawidłowej pielęgnacji. A więc wraz z nowym rokiem… oddaj się 

naturze!  

Propozycją marki Natura Siberica jest specjalna linia Biała Syberia stworzona z wyselekcjonowanych 

składników naturalnych o najwyższej skuteczności działania dla skóry twarzy, ciała i włosów. 

Kosmetyki z linii Biała Syberia bazują na znanych ze swej skuteczności syberyjskich jagodach i ziołach 

takich jak biały cedr, ekstrakt z arktycznej maliny moroszki, ekstrakt z różeńca górskiego czy z carskiej 

morwy. Wszystkie bogate w witaminy i kwasy omega dodatkowo chronią przed działaniem 

czynników zewnętrznych, co dopełnia pielęgnacyjne potrzeby Twojego ciała. Zamiast inwestować w 

karnet na siłownie, wybierz się do drogerii i z przyjemnością realizuj swoje postanowienia. 

Linia dostępna jest w drogeriach Hebe oraz na www.naturasiberica.com.pl  

 

Rozświetlający krem do ciała White Gold Biała Syberia 

Delikatny krem do ciała, który odżywia i subtelnie rozświetla skórę. Zawiera różeńca górskiego, 

który dzięki wysokiej zawartości kwasów organicznych ma działanie tonizujące i stymulujące 

procesy regeneracyjne w skórze. Złoto koloidalne sprawia, że skóra staje się promienna i 

zdrowo wyglądająca, a witaminy B5 i F odżywiają, zmiękczają i chronią skórę przed 

negatywnym wpływem czynników środowiskowych, dzięki czemu spowalniają również 

procesy starzenia. Masło Shea, będące źródłem m.in. witamin A i E, skutecznie nawilża, 

stymuluje produkcję kolagenu przez co ujędrnia i uelastycznia skórę. Dostarczające 

http://www.naturasiberica.com.pl/


 
fitoncydów, saponin, tanin i witamin dzikie syberyjskie zioła, zmiękczają, koją i wygładzają, a algi z Wysp 

Owczych, dzięki wysokiej zawartości witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, mikroelementów i jodyny, nawilżają i 

wzmacniają barierę ochronną skóry. 

Pojemność: 200 ml 

Cena: 39,99 zł 

 

 

Odmładzający krem do twarzy Caviar de Russie 

Intensywnie odżywiający skórę krem do twarzy, który przywraca jej młodzieńczą 

miękkość i blask. Bogaty w proteiny, witaminy i minerały ekstrakt z czarnego 

kawioru skutecznie spowalnia procesy starzenia się skóry równocześnie stymulując 

jej odnowę i regenerację. Kompleks omega-6 pomaga skórze odzyskać jędrność i 

elastyczność, a panthenol ją nawilża i wygładza.  Witaminy E i C dzięki silnemu 

działaniu antyoksydacyjnemu, wyrównują koloryt skóry i chronią ją przed 

negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Formuła kremu wzbogacona 

została o stymulujące produkcję naturalnego kolagenu aktywne peptydy, oraz 

intensywnie nawilżający i wygładzający zmarszczki kwas hialuronowy.  Zawierające 

witaminy, saponiny i taniny dzikie syberyjskie rośliny takie jak różeniec górski, 

jałowiec, jarzębina czy cladonia śnieżna działają łagodząco i nawilżająco, a algi z Wysp Owczych dostarczają 

witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E oraz jodyny, dzięki czemu głęboko oczyszczają i optymalizują poziom nawilżenia 

skóry. W wyniku regularnego stosowania kremu skóra twarzy staje się bardziej jędrna, napięta i promienna. 

Pojemność: 50 ml 

Cena: 69,99 zł 

 

 

Szampon zwiększający objętość włosów White Cedar 

White Cedar to produkty do pielęgnacji włosów cienkich i pozbawionych objętości. Naturalny 

szampon delikatnie, lecz skutecznie oczyszcza i nawilża włosy zwiększając ich elastyczność i 

objętość. Unosi je od nasady aż po same końce. Zawiera oleje z białego cedru i lnu, które 

dostarczają włosom witamin A, B i E, aminokwasów, mikroelementów i kwasów omega, dzięki 

czemu skutecznie je wzmacniają i odżywiają. Aminokwasy jedwabiu pomagają naprawić 

uszkodzenia, a hydrolizowana keratyna wzmacnia włosy tak, że odzyskują swą naturalną objętość. 

Mieszanka pozyskiwanych metodą dzikich zbiorów dzikich syberyjskich ziół w połączeniu z algami 

z Wysp Owczych przywraca włosom blask i zdrowy wygląd. 

Pojemność: 400 ml 

Cena: 24,99 zł 

 

 

 



 
 

Witaminowa maska do włosów Frozen Berries Biała Syberia 

Witaminowa maska do włosów przetłuszczających się, która dogłębnie odżywia, nasyca 

witaminami, zmniejsza poziom wydzielania sebum i pozostawia włosy odświeżone i lśniące. 

Bogata w witaminy A, B1, B2, antyoksydanty i wielonienasycone kwasy tłuszczowe malina 

moroszka, nawilża i odżywia, przywracając włosom ich naturalne piękno i blask. Zawierająca 

kwasy organiczne, sole mineralne oraz witaminy A i E żurawina, pomaga przywrócić naturalną 

równowagę skóry głowy. Kompleks witamin B odbudowuje strukturę włosa od nasady, aż po 

końce, utrzymując je równocześnie dłużej czyste i świeże. Zawarty w składzie maski panthenol, 

tworzy na powierzchni włosów barierę zapobiegającą odparowywaniu wody z ich wnętrza oraz 

chroniącą je przed uszkodzeniami powodowanymi przez słońce. Algi z Wysp Owczych, dzięki 

wysokiej zawartości witamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, mikroelementów i jodyny, pomagają 

przywrócić włosom zdrowy, naturalny blask. Pozyskiwane metodą dzikich zbiorów syberyjskie 

zioła dostarczają włosom witamin, saponin fitoncydów i tanin, dzięki czemu odżywiają i 

nawilżają je na całej długości. 

Pojemność: 200 ml 

Cena: 39,99 zł 

 

Dossier marki 

Natura Siberica to marka kosmetyków naturalnych produkowanych w Unii Europejskiej ze składników 

roślinnych pochodzących z Syberii. Formuła produktów oparta jest na starannie wyselekcjonowanych i 

przygotowanych ekstraktach roślinnych i rezygnacji z substancji syntetycznych. 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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