
FLORA SIBERICA
Naturalna, botaniczna linia kosmetyków 

do pielęgnacji ciała i włosów od NATURA SIBERICA



Arcydzieło botaniki doczekało się godnego następcy
NOWOŚĆ! FLORA SIBERICA OD NATURA SIBERICA

Wyjątkowe receptury pielęgnacyjne tej linii specjalnej stanowią selektywny 
dobór naturalnych składników oraz ziół, których skuteczność została opisana 

przez słynnego przyrodnika, botanika Georga Gmelina w dziele naukowym 
„Flora Siberica - Historia Plantarum Sibiriae”.



Encyklopedia Flora Siberica to opublikowany w 1747 r. szczegółowy przewodnik po niesamowitym 
świecie syberyjskich roślin. Prawdziwie fascynujący wgląd w zdrowie i piękno północnej flory oraz 

jej skuteczność w pielęgnacji oraz odmładzaniu ciała i włosów. 
Z tej niesamowitej wiedzy i dogłębnego zrozumienia mocy roślin zaczerpnęli eksperci Natura 

Siberica opracowując receptury nowej linii specjalnej  - Flora Siberica.

Kosmetyki Flora Siberica posiadają certyfikat ECO CERT Cosmos Natural, który gwarantuje 
naturalny skład, a także brak substancji drażniących takich jak: SLS, parabeny czy silikony.



EAN: 4680038352102
Pojemność: 480 ml

Naturalny szampon CHRONIĄCY KOLOR WŁOSÓW 
z irysem syberyjskim Flora Siberica.

Naturalny, pielęgnujący szampon, który delikatnie oczyszcza włosy, 
wydobywa naturalną głębię koloru  i nadaje zdrowy blask. 

Formuła zawiera aż 98,1% składników naturalnych.

Dziko rosnący SYBERYJSKI IRYS znany jest ze swych drogocennych 
dla urody właściwości. Bogaty  w witaminę E, olejki eteryczne 

i antyoksydanty, wzmacnia i wydobywa naturalny blask włosów. 
Szampon certyfikowany przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj szampon na wilgotne włosy, masuj do 
spienienia, a następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. Powtórz w 

razie potrzeby.



Naturalna odżywka CHRONIĄCA KOLOR WŁOSÓW 
z organicznym rożeńcem górskim Flora Siberica.

Naturalna odżywka, która wydobywa i chroni kolor włosów. 
Idealnie sprawdzi się w pielęgnacji włosów farbowanych.

Odżywia włosy, utrzymuje ich blask oraz ułatwia stylizację.
Formuła zawiera aż 98,7% składników naturalnych.

Organiczny RÓŻENIEC GÓRSKI dzięki niezwykle wysokiej 
zawartości olejków eterycznych i antyoksydqantów

wspomaga nawilżenie i odbudowę włosów farbowanych, 
przywracając im zdrowy blask. 

Odżywka certyfikowana przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj odżywkę na umyte, wilgotne włosy, 
pozostaw na 2-4 minuty, a następnie spłucz za pomocą 

ciepłej wody.

EAN: 4680038352140
Pojemność: 480 ml



EAN: 4680038352164
Pojemność: 200 ml

Naturalna maska CHRONIĄCA KOLOR WŁOSÓW 
z nagietkiem z Chakasji Flora Siberica.

Naturalna maska dedykowana włosom farbowanym. Pomaga 
zachować głębię i intensywność koloru, skutecznie odżywia 

i wzmacnia, nadając włosom olśniewający blask.
Formuła zawiera aż 98,6% składników naturalnych.

NAGIETEK Z REGIONU CHAKASJI dzięki wyjątkowej kompozycji 
olejków eterycznych, karotenu i witaminy C, głęboko nawilża 

i odbudowuje włosy chroniąc ich kolor na dłużej. 
Maska certyfikowana przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj na umyte, wilgotne włosy, pozostaw 
na 5-7 minut, a następnie spłucz za pomocą ciepłej wody.



EAN: 4680038352119
Pojemność: 480 ml

Naturalny szampon ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW 
z wierzbówką kiprzycą z Kamczatki Flora Siberica.

Naturalny szampon dodający objętości. Wzmacnia 
i wydobywa naturalny blask włosów. 

Formuła zawiera aż 98,1% składników naturalnych.

Dziko rosnąca WIERZBÓWKA KIPRZYCA Z KAMCZATKI 
zawiera wysoki poziom garbników, kwasów organicznych 
i witaminy C, pomaga więc wzmocnić i pogrubić włosy.

Szampon certyfikowany przez ECO CERT COSMOS 
NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj szampon na wilgotne włosy, masuj 
do spienienia, a następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. 

Powtórz w razie potrzeby.



EAN: 4680038352133
Pojemność: 480 ml

Naturalna odżywka ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW 
z organiczną melisą z Chakasji Flora Siberica.

Naturalna odżywka, która dodaje włosom objętości 
i wydobywa ich naturalny blask. Natychmiast nawilża włosy 

bez ich obciążania, ułatwiając codzienną stylizację.
Formuła zawiera aż 98,7% składników naturalnych.

Organiczna MELISA Z REGIONU CHAKASJI jest bogata w 
witaminy: C, E, D. Zawiera unikalną kombinacją olejków 

eterycznych, które wzmacniają i wyraźnie pogrubiają włosy.
Odżywka certyfikowana przez ECO CERT COSMOS 

NATURAL.
Sposób użycia: Aplikuj odżywkę na umyte, wilgotne włosy, 

pozostaw na 2-4 minuty, a następnie spłucz za pomocą ciepłej 
wody.



EAN: 4680038352171
Pojemność: 200 ml

Naturalna maska ZWIĘKSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW 
z orlikiem syberyjskim Flora Siberica.

Naturalna maska, która doskonale nawilża i tonizuje 
skórę głowy. Pomaga wzmocnić włosy, sprawiając, że 

stają się one grubsze i zyskują więcej objętości.
Formuła zawiera aż 98,6% składników naturalnych.

Dziko rosnący ORLIK SYBERYJSKI to naturalne źródło 
olejków eterycznych i witamin, które wzmacniają włosy 

i dodają im objętości. 
Maska certyfikowana przez ECO CERT COSMOS 

NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj na umyte, wilgotne włosy, 
pozostaw na 5-7 minut, a następnie spłucz za pomocą 

ciepłej wody.



EAN: 4680038352126
Pojemność: 480 ml

Naturalny szampon ODBUDOWUJĄCY WŁOSY 
z żeń – szeniem syberyjskim Flora Siberica.

Naturalny szampon dedykowany włosom zniszczonym. 
Skutecznie odżywia, nawilża i odbudowuje zniszczone włosy tak, 

że stają się wyjątkowo miękkie i pełne blasku.
Formuła zawiera aż 98,1% składników naturalnych.

Dziko rosnący ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI to naturalne źródło 
witamin: A, B, C

i olejków, dzięki którym włosy stają się mocniejsze
i zdrowsze. 

Szampon certyfikowany przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj szampon na wilgotne włosy, masuj do 
spienienia, a następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. Powtórz 

w razie potrzeby.



EAN: 4680038352157
Pojemność: 480 ml

Naturalna odżywka ODBUDOWUJĄCA WŁOSY 
z rumiankiem ałtajskim Flora Siberica.

Naturalna odżywka dedykowana włosom zniszczonym. 
Dogłębnie odżywia, nawilża 

i wzmacnia. Skutecznie odbudowuje suche 
i kruche końcówki, ułatwiając codzienną stylizację włosów. 

Formuła zawiera aż 98,7% składników naturalnych.

RUMIANEK AŁTAJSKI jest bogaty w olejki eteryczne
i witaminę C, dzięki czemu wspomaga szybką naprawę 
i wzmocnienie włosów od nasady aż po same końce.
Odżywka certyfikowana przez ECO CERT COSMOS 

NATURAL.
Sposób użycia: Aplikuj odżywkę na umyte, wilgotne włosy, 

pozostaw na 2-4 minuty, a następnie spłucz za pomocą 
ciepłej wody.



EAN: 4680038352188
Pojemność: 300 ml

Naturalne ODŻYWCZE MASŁO DO CIAŁA NA NOC 
z sosną syberyjską Flora Siberica.

Masło do ciała, które doskonale odżywia skórę przez całą 
noc. Sprawia, że o poranku zyskuje ona niesamowitą 
gładkość i elastyczność, stając się wyjątkowo miękka 

i jedwabista w dotyku. 
Formuła zawiera aż 98,9% składników naturalnych.

Dziko rosnąca SOSNA SYBERYJSKA jest naturalnym źródłem 
unikalnej kompozycji olejków eterycznych, aminokwasów

i witamin: A, E, D, które głęboko nawilżają skórę, 
zapewniając jej miękkość i blask.

Masło certyfikowane przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość masła na dłonie
i wmasuj w czystą skórę ciała. 



Naturalny NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA 
z organicznym rokitnikiem ałtajskim Flora Siberica.

Nawilżający balsam do ciała o lekkiej i szybko 
wchałaniającej się konsystencji. Doskonale nawilża, 
tonizuje i ujędrnia skórę, pozostawiając ją miękką i 

aksamitną. 
Formuła zawiera aż 98,7% składników naturalnych.

Organiczny ROKITNIK AŁTAJSKI jest idealnie absorbowany 
przez skórę. Zawiera witaminy z grupy B oraz C i PP oraz 

antyoksydanty, które nawilżają i odżywiają skórę, 
zachowując jej młodość na dłużej.

Balsam certyfikowany przez ECO CERT COSMOS 
NATURAL.

Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość balsamu na dłonie i 
wmasuj w czystą skórę ciała. 

EAN: 4680038352195
Pojemność: 300 ml



Naturalny NAWILŻAJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC 
z herbatą kurylską Flora Siberica.

Żel pod prysznic, który delikatnie oczyszcza, nawilża i zapobiega 
wysuszeniu skóry. Już po pierwszej aplikacji staje się ona miękka i 

gładka. 
Formuła zawiera aż 97,9% składników naturalnych.

Dziko rosnąca HERBATA KURYLSKA zawiera witaminę C i olejki 
eteryczne, które przyczyniają się do głębokiego odżywienia

i nawilżenia skóry, nadając jej elastyczność 
i jędrność.

Żel certyfikowany przez ECO CERT COSMOS NATURAL.
Sposób użycia: Nanieś żel na gąbkę lub bezpośrednio na wilgotną 

skórę ciała, wmasuj do uzyskania piany, a następnie spłucz za 
pomocą ciepłej wody. 

EAN: 4680038352201
Pojemność: 480 ml



EAN: 4680038352218
Pojemność: 480 ml

Naturalny ODŻYWCZY ŻEL POD PRYSZNIC
z arktyczną maliną Flora Siberica.

Aromatyczny żel pod prysznic, który delikatnie oczyszcza i 
nawilża skórę, pozostawiając ją gładką i miękką.

Formuła zawiera aż 97,9% składników naturalnych.

Dziko rosnąca ARKTYCZNA MALINA to istne bogactwo 
witamin: A, E, B2

i PP. Znana jest też z wysokiej zawartości kwasów 
organicznych i antyoksydantów, które skutecznie odżywiają 

nadając skórze elastyczność i jedwabistą miękkość. 
Żel certyfikowany przez EKO CERT COSMOS NATURAL.
Sposób użycia: Nanieś żel na gąbkę lub bezpośrednio na 

wilgotną skórę ciała, wmasuj do uzyskania piany, a 
następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. 



EAN: 4680038352225
Pojemność: 480 ml

Naturalny ENERGETYZUJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC 
z miętą ałtajską Flora Siberica.

Energetyzujący żel pod prysznic o świeżym i lekkim 
aromacie mięty ożywi zmysły i doda energii na cały dzień. 

Pomaga zachować miękkość i jedwabisty dotyk skóry. 
Formuła zawiera aż 97,9% składników naturalnych.

Dziko rosnąca AŁTAJSKA MIĘTA jest szeroko znana ze 
swoich właściwości tonizujących i regenerujących. Bogata 

w kwas askorbinowy, dodaje skórze energii i 
elastyczności.

Żel certyfikowany przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Nanieś żel na gąbkę lub bezpośrednio na 
wilgotną skórę ciała, wmasuj do uzyskania piany, a 

następnie spłucz za pomocą ciepłej wody. 



EAN: 4680038352232
Pojemność, 500 ml

Naturalny MODELUJĄCY PEELING DO CIAŁA 
z jarzębiną syberyjską Flora Siberica.

Modelujący peeling do ciała, który delikatnie złuszcza skórę 
przywracając jej witalność. Regularnie stosowany wyszczupla, 

wzmacnia skórę i wyrównuje jej koloryt. 
Formuła zawiera aż 99,6% składników naturalnych.

Dziko rosnąca SYBERYJSKA JARZĘBINA posiada wysoką 
zawartość witaminy P, która odmładza skórę, wzmacnia i 

tonizuje, nadając jej gładkość i elastyczność.
Produkt certyfikowany przez ECO CERT COSMOS NATURAL.

Sposób użycia: Aplikuj na skórę ciała i delikatne wmasuj 
zwracając szczególną uwagę na obszary problematyczne. 

Następnie spłucz dokładnie ciepłą wodą.



FLORA SIBERICA 
CENNIK RSP

EAN NAZWA PRODUKTU RSP
4680038352102Naturalny szampon chroniący kolor włosów SIBERIAN IRIS. FLORA SIBERICA 29,99

4680038352140Naturalna odżywka chroniąca kolor włosów RHODIOLA ROSEA. FLORA SIBERICA 29,99

4680038352164Naturalna maska chroniąca kolor włosów CALENDULA KHAKASSIA. FLORA SIBERICA. 24,99

4680038352119

Naturalny szampon zwiększający objętość włosów KAMCHATKA ROSEBAY. FLORA 
SIBERICA 29,99

4680038352126Naturalny szampon odbudowujący włosy SIBERIAN GINSENG. FLORA SIBERICA 29,99

4680038352171

Naturalna maska zwiększająca objętość włosów SIBERIAN COLUMBINE. FLORA 
SIBERICA. 24,99

4680038352133

Naturalna odżywka zwiększająca objętość włosów MELISSA KHAKASSIA. FLORA 
SIBERICA 29,99

4680038352157Naturalna odżywka odbudowująca włosy ALTAI CHAMOMILE. FLORA SIBERICA 29,99

4680038352188Naturalne odżywcze masło do ciała na noc SIBERIAN CEDAR. FLORA SIBERICA. 41,99

4680038352195Naturalny nawilżający balsam do ciała ALTAI SEA-BUCKTHORN. FLORA SIBERICA. 36,99

4680038352201Naturalny nawilżający żel pod prysznic KURIL TEA. FLORA SIBERICA. 29,99

4680038352218Naturalny odżywczy żel pod prysznic ARCTIC RASPBERRY. FLORA SIBERICA. 29,99

4680038352225Naturalny energetyzujący żel pod prysznic ALTAI MINT. FLORA SIBERICA. 29,99

4680038352232Naturalny modelujący peeling do ciała SIBERIAN ROWAN. FLORA SIBERICA. 45,99
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DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY 
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