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Informacja prasowa 

 

Dla skóry najdelikatniejszej, czyli pielęgnacja od pierwszych chwil życia 

Każda, świeżo upieczona mama wie, jak istotna jest pielęgnacja skóry malucha, a jest to skóra 

wyjątkowo delikatna, wymagająca i szczególnie podatna na podrażnienia.  Z tego właśnie powodu 

już od pierwszych chwil życia, Twojemu maluchowi powinny towarzyszyć sprawdzone, bezpieczne i 

naturalne produkty przeznaczone do pielęgnacji ciała i włosów. Dziś przedstawiamy Little Siberica, 

linię stworzoną z myślą o delikatnej skórze niemowląt i dzieci. 

Na drogeryjnych półkach nie brakuje kosmetyków przeznaczonych dla dzieci, dlatego decyzja o 

zakupie nie jest łatwa. Pamiętaj, że najlepsze, szczególnie jeśli chodzi o pielęgnację delikatnej skóry 

dziecka, są przemyślane wybory. Co one oznaczają? Nie kupuj ze względu na rozpoznawalność, 

reklamy, czy kolorowe etykiety. Przede wszystkim analizuj skład! 

Little Siberica to certyfikowana, wielokrotnie nagradzana, linia pielęgnacyjnych kosmetyków 

organicznych dla niemowląt i dzieci.  Są to kosmetyki, które delikatnie oczyszczają, wygładzają i 

nawilżają delikatną skórę najmłodszych. Łagodne formuły, nie tylko nie powodują łzawienia i 

podrażnień, ale także działają kojąco na skórę i uspokajająco przy wieczornych rytuałach 

kąpielowych. Większość produktów jest odpowiednia już dla noworodków. Kosmetyki certyfikowane 

są przez ICEA COSMOS ORGANIC, co zapewnia czystość, naturalność i bezpieczeństwo ich stosowania. 

Linia Little Siberica marki Natura Siberica obejmuje wszystkie kategorie kosmetyków dla 

noworodków i niemowląt. Może Wam towarzyszyć podczas kąpieli i mycia oraz w czasie codziennej 

pielęgnacji. 

 

Odżywcza pianka do kąpieli dla dzieci Little Siberica  

Organiczna pianka do kąpieli dla dzieci, która łagodnie oczyszcza skórę i zapobiega jej 

przesuszeniu. Zawiera organiczny ekstrakt z malwy, który koi, zmiękcza i nawilża 

delikatną skórę dziecka. Dodatkową ochronę zapewnia organiczny ekstrakt z szałwii, 

mający działanie ściągające i łagodzące. Delikatny zapach uspokaja i wycisza. Syberyjskie 

pochodzenie roślin wykorzystanych w formule produktu, gwarantuje najwyższą 

czystość, bezpieczeństwo, a zarazem skuteczność. 

Cena: 19,99 zł 

Pojemność: 250 ml 

 

 



 
 

Łagodzący krem do codziennej pielęgnacji dla dzieci Little Siberica 

Krem do codziennej, delikatnej pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci. Zawiera organiczny 

ekstrakt z rumianku o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia. Organiczny 

ekstrakt z nagietka z kolei zmiękcza i nawilża skórę maluszka. Krem do codziennego 

stosowania. 

Cena: 19,99 zł 

Pojemność: 75 ml 

 

Relaksująca oliwka do masażu dla dzieci Little Siberica 

Oliwka do masażu dla dzieci, która nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Ma działanie 

relaksujące i odprężające, dzięki czemu ułatwia zasypianie. Idealnie sprawdza się podczas 

pielęgnacji skóry wrażliwej. Zawiera wyjątkowo dużą ilość składników pochodzenia 

naturalnego, które są bezpieczne dla delikatnej skóry dziecka. Organiczny olejek z dzikiej 

róży regeneruje, odżywia i nawilża, organiczny olejek z wiesiołka odżywia oraz posiada 

działanie łagodzące. Olejek lawendowy pięknie pachnie i powoduje, że skóra staje się 

miękka i delikatna w dotyku. Bezpieczna receptura opiera się w 100% na składnikach 

naturalnych w tym w 20,4% na składnikach organicznych. 

Cena: 39,99 zł 

Pojemność: 200 ml 

 

Nawilżające mleczko dla dzieci Little Siberica 

Organiczne mleczko nawilżające dla dzieci,  które delikatnie pielęgnuje i głęboko nawilża 

skórę. Zawiera ekstrakt z owsa,  który chroni skórę przed szkodliwym wpływem 

środowiska oraz regeneruje i odżywia skórę. Ekstrakt z bławatka odświeża, tonizuje, 

nawilża oraz łagodzi podrażniania. Dodatkowo, zawarty w składzie olej z pestek 

moreli,  będący naturalnym emolientem, doskonale nawilża i odżywia skórę oraz 

wygładza ją i uelastycznia. Mobilizuje również skórę do regeneracji i niweluje uczucie 

szorstkości. Mleczko ma lekką konsystencję, dobrze się wchłania nie pozostawiając na 

skórze tłustej powłoki. Sprawia, że skóra staje się miękka i przyjemnie gładka w dotyku.  

Cena: 39,99 zł 

Pojemność: 250 ml 

 

 

 

 



 
 

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. 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. Wilcza 25/6, Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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