
TUVA SIBERICA 
Naturalna, eco-botaniczna linia kosmetyków  

do pielęgnacji ciała i włosów od NATURA SIBERICA 



 
TUVA to wyjątkowe miejsce w którym przeplatają się najbardziej skrajne 

ekosystemy, od tundry po lasy i pustynie.  

Wielbłądy spotykają się z północnymi reniferami. Rośliny i kwiaty rosną  

w nieskazitelnie czystym środowisku.  

 

Wśród skarbów TUVY jest ponad 430 jezior, w tym 13 słynących z błota  

o leczniczych właściwościach. 

 

TUVA to natura w swej najczystszej postaci. 

 

Jestem Tuwianinem, synem wiecznie 

mroźnych gór, jestem Tuwianką, 

córką srebrnych rzek mego kraju.  

 

 

 

 
 (Anthem of Tuva Republic) 



 

Republika TUVA to najbardziej tajemniczy region Rosji położony na jej 

południowym krańcu, pomiędzy Ałtajem, Buratią, Mongolią i Chinami. 

Terytorium TUVA składa się z 5 naturalnych stref  - od pustyni aż po 

tundrę.  

 

Według legendy, kiedy Stwórca dzielił Ziemię pomiędzy ludzi, 

Tuwiańczycy byli ostatnimi i otrzymali bardzo mały kawałek ziemi  

- ale za to jakiej ZIEMI! 

 



 

Tuwiańczycy wierzą, że każde jezioro, każda rzeka, góra czy drzewo 

ma swojego ducha, z którym trzeba się skonsultować i któremu należy 

podziękować. Pełen szacunku i wdzięczności stosunek do natury, 

poczucie bycia integralną częścią otaczającego krajobrazu – to cecha 

świata Tuwiańczyków i jednocześnie gwarancja zachowania siły i 

piękna tych magicznych miejsc. 

 

TUVA to natura w swej najczystszej postaci. 

 



 

 

 

 

 

 

 Formuły TUVA SIBERICA stworzone zostały na bazie dziko 

rosnących oraz ekologicznych ekstraktów z roślin pochodzących z 

farm w okolicach miasta Kyzyl w Republice TUVA 

 Każdy produkt zawiera minimum 20 ekstraktów i olejów roślinnych 

stosowanych w tradycyjnej medycynie wschodu 

 Zioła są zbierane ręcznie, suszone w ekologicznych warunkach, 

które pozwalają zachować ich terapeutyczną moc. 

 Linia tworzona jest pod nadzorem przewodniczącego Republiki  

TUVA. 

 



 

 

 

 

Odżywczy, kremowy 

szampon, który doskonale 

oczyszcza, zmiękcza, 

wzmacnia i odświeża włosy. 

MLEKO JAKA - unikalne 

źródło białka, witamin i 

aminokwasów. Jest prawie 

dwukrotnie tłustsze od 

krowiego dzięki czemu, 

intensywnie odżywia cebulki 

włosów, zwiększając 

elastyczność i nadając 

włosom zdrowy połysk. 

HERBATA MONGOLSKA - 

bogata w witaminę C, 

katechiny i kofeinę hamuje 

wypadanie włosów nadając 

im naturalną miękkość i 

blask 

YAK MILK 

Odżywczy BIO – SZAMPON do włosów 

z mlekiem jaka i mongolską herbatą 

EAN: 4680038352867 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

Gęsta, odżywka – balsam, 

która 

zmiękcza i odświeża włosy, 

zapewniając im optymalne 

odżywienie i ochronę. 

MLEKO JAKA - unikalne 

źródło białka, witamin i 

aminokwasów. Jest prawie 

dwukrotnie tłustsze od 

krowiego dzięki czemu, 

intensywnie odżywia cebulki 

włosów, doskonale nawilża i 

chroni włosy na całej 

długości. HERBATA 

MONGOLSKA - bogata w 

witaminę C, katechiny i 

kofeinę odpowiada za 

wzmacniające właściwości 

odżywki, hamując 

wypadanie włosów i 

nadając im  naturalną 

miękkość i blask. 

YAK MILK 

Wzmacniająca BIO – ODŻYWKA do włosów 

z mlekiem jaka i mongolską herbatą 

EAN: 4680038352874 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

Ultra odżywcza, kremowa 

maska, która wzmacnia i 

nawilża włosy, regeneruje 

oraz stymuluje ich wzrost. 

Włosy odzyskują jedwabistą 

miękkość, bez efektu 

obciążenia. MLEKO JAKA - 

unikalne źródło białka, witamin 

i aminokwasów.  OLEJ Z 

NASION SOSNY 

SYBERYJSKIEJ - jest 

bogaty w lipidy, 

węglowodany, witaminy, 

olejki eteryczne i inne 

substancje aktywne 

biologicznie. Prawdziwy 

arcymistrz wśród olejów 

jeżeli chodzi o poziom 

zawartości witaminy E - 

naturalnego 

przeciwutleniacza. 

YAK MILK 

Wzmacniająca BIO – MASKA do włosów 

z mlekiem jaka i mongolską herbatą 

EAN: 4680038352904 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

Zapobiegający wypadaniu 

włosów szampon, który 

doskonale oczyszcza i 

wzmacnia włosy, 

wspomagając ich wzrost i 

zapewniając im naturalną 

moc.  Zawarty w CLADONII 

ŚNIEŻNEJ kwas usninowy 

ma silne właściwości 

wzmacniające i chroni włosy 

przed szkodliwymi 

czynnikami środowiska 

zewnętrznego takimi jak 

różnice temperatur i zabiegi 

stylizacyjne. SYBERYJSKA 

SOSNA KARŁOWATA- 

prawdziwy salon SPA dla 

włosów: olejki eteryczne i 

kwasy zawarte w tej roślinie 

doskonale stymulują i 

odżywiają cebulki włosów, 

wspomagając ich zdrowy 

wzrost. 

DEER MOSS 

BIO – SZAMPON pobudzający wzrost włosów 

z cladonią śnieżną i syberyjską sosną karłowatą 

EAN:4680038352881 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

 

Odżywka - balsam przeciw 

wypadaniu włosów, który 

zapewnia im naturalną moc 

i wzrost. Zawarty CLADONII 

ŚNIEŻNEJ kwas usninowy, 

ma silne właściwości 

wzmacniające, a także 

zdolność absorbowania 

promieniowania UV i 

ochrony włosów przed 

szkodliwymi czynnikami 

środowiska zewnętrznego 

takimi jak różnice 

temperatur i zabiegi 

stylizacyjne. SYBERYJSKA 

SOSNA KARŁOWATA - 

prawdziwy salon SPA dla 

włosów: olejki eteryczne i 

kwasy zawarte w tej roślinie 

doskonale stymulują i 

odżywiają cebulki włosów, 

wspomagając ich zdrowy 

wzrost. 

DEER MOSS 

BIO – ODŻYWKA pobudzająca wzrost włosów 

z cladonią śnieżną i syberyjską sosną karłowatą 

EAN: 4680038352898 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

 

Wzmacniająca maska do 

włosów, która wzmacnia i 

chroni je przed szkodliwym 

działaniem środowiska 

zewnętrznego oraz 

zapewnia właściwą i 

delikatną pielęgnację skóry 

głowy. ROKITNIK  

URUNGAJSKI - rośnie na 

dalekiej północy w 

ekstremalnych warunkach 

środowiskowych. Zawiera 

unikalny kompleks 

naturalnych witamin i 

aminokwasów 

wzmacniających włosy. 

SAGAN-DALYA - rzadka 

roślina rosnąca na 

zboczach gór Sajańskich, 

posiada silne działanie 

tonizujące i ochronne. 

Stymuluje wzrost włosów, 

hamuje ich wypadanie, 

odbudowuje oraz przywraca 

im zdrowy blask. 

URANGHAI OBLEPIKHA 

Wzmacniająca BIO – MASKA DO WŁOSÓW 

z rokitnikiem urangajskim oraz sagan - dalya 

EAN: 4680038352911 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

Tonizujący żel pod prysznic, 

który idealnie oczyszcza i 

nawilża skórę. Dodatkowo 

działa odświeżająco, 

orzeźwiająco i dodaje sił na 

cały dzień. Połączenie 

kwasu askorbinowego, 

katechin i kofeiny w 

MONGOLSKIEJ 

HERBACIE czynią ten 

produkt doskonałym 

środkiem energetyzującym, 

który odżywia skórę 

witaminami, delikatnie myje 

i tonizuje. DZIKI 

CYTRYNIEC CHIŃSKI to 

jeden z najbardziej znanych 

naturalnych toników. 

Zawiera witaminy, kwasy 

organiczne i minerały, które 

odżywiają i wygładzają 

skórę. 

MONGOLIAN TEA 

Pobudzający BIO – ŻEL POD PRYSZNIC 

z mongolską herbatą i dzikim cytryńcem chińskim 

EAN: 4680038352928 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

 

 

Odżywczy żel pod prysznic to 

delikatny koktajl witaminowy 

dający uczucie świeżości i 

czystości. MLEKO 

CEDROWE – pochodzące z 

nasion sosny syberyjskiej, 

zawiera najbogatszy kompleks 

witamin i minerałów, 19 

aminokwasów i 35% białek. 

Pod względem wartości 

energetycznej mleko cedrowe 

przewyższa większość 

produktów roślinnych. 

Odżywia i uelastycznia skórę, 

pozostawiając lekki 

orzechowy aromat. JAGODY 

BORÓWKI  BAGIENNEJ – 

prawdziwa studnia 

naturalnych witamin i 

flawonoidów. Owoc ten 

oczyszcza, odżywia i 

wyrównuje koloryt skóry. 

Stilbenoidy pochodzące z 

jagód,  pomagają chronić 

skórę przed szkodliwym 

działaniem promieniowania 

UV. 

CEDAR MILK 

Odżywczy BIO – ŻEL POD PRYSZNIC 

z mlekiem cedrowym  i borówką bagienną 

EAN: 4680038352935 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

Odżywcze mydło do włosów i 

ciała, które dzięki kwasom 

oksycynamonowym i 

garbnikom zawartym w  

OSTRZENIU MONGOLSKIM 

ma działanie kojące 

irównocześnie  delikatnie 

oczyszcza skórę i włosy. 

TYBETAŃSKA MIĘTA  

zawiera kompleks biologicznie 

aktywnych składników o 

działaniu ochronnym i 

przeciwutleniającym, dzięki 

czemu regeneruje  ciało i 

włosy. SAGAN-DALYA - 

specjalny składnik stosowany 

w medycynie tybetańskiej już 

w starożytności. Zawiera 

glikozydy, kwasy organiczne i 

witamin, dzięki którym 

odżywia i nawilża skórę i 

włosy.  

BLACK ROOT 

Gęste ODŻYWCZE MYDŁO do ciała i włosów 

z ostrzeniem mongolskim, miętą tybetańską i sagan dalya 

EAN: 4680038352997 
Pojemność: 300 ml 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszający widoczność 

cellulitu peeling do ciała, który 

aktywizuje metabolizm 

komórkowy, znacznie 

poprawiając wygląd skóry i 

nadając jej gładkość i 

blask. Słone  JEZIORO DUS-

HOL jest źródłem niezwykle 

cennego leczniczego błota, 

które posiada właściwości 

kojące, poprawia napięcie 

skóry i wspomaga 

odchudzanie. JAGODY 

JAŁOWCA zawierają 

węglowodany, kwasy 

organiczne, witaminy, 

minerały oraz olejki eteryczne, 

które odżywiają i zmiękczają 

skórę, co działa odmładzająco 

i ściągająco. 

EAN: 4680038352959 
Pojemność: 300 ml 

BLACK MUD 

Modelujący BIO – PEELING do ciała 

z błotem z jeziora Dus-Hol i jagodami jałowca 



 

 

 

 

 

 

 

Solny peeling do ciała, który 

rewitalizuje, nawilża i 

odświeża skórę, czyniąc ją 

aksamitną i delikatną. MIÓD Z 

GÓR SAJAŃSKICH - cenny 

składnik, zawierający 

ogromną ilość minerałów, 

który odżywia, nawilża, 

zmiękcza i wygładza skórę. 

SÓL I SOLANKA - naturalny 

roztwór pozyskiwany z dna 

słonych jezior. Zawiera 

wyjątkowe ilości witamin, 

aminokwasów, kwasów 

tłuszczowych i sacharydów, 

dzięki czemu pomaga w 

starannej odnowie skóry. 

Specjalna właściwość solanki 

to  zdolność ”rewitalizacji" i 

wzmocnienia skóry. Miód i sól 

doskonale uzupełniają się 

nawzajem, dając ciału energię 

i ciepło. 
EAN: 4680038352942 
Pojemność: 300 ml 

SAYAN HONEY 

Rewitalizujący BIO – PEELING do ciała z dzikim 

miodem z gór Sayan oraz solą Rapa 



 

 

 

 

 

 

 

Nawilżający krem do ciała 

który jednocześnie wyrównuje 

jej  koloryt. Lekka 

konsystencja zapewnia 

szybkie wchłanianie oraz 

uczucie delikatnej, aksamitnej 

miękkości. KORZEŃ 

SZCZODRAKA jest 

stosowany w tradycyjnej 

medycynie Tuva od ponad 

200 lat. Uważa się, że roślina 

ta przedłuża młodość. Główne 

składniki aktywne korzenia 

maral – ekdysteron i 

ekdysteroidy – koją skórę oraz 

regenerują ją  po wysiłku 

fizycznym. RÓŻA DAHURSKA  

uważana jest za  królową 

wśród roślin bogatych w 

witaminy. To prawdziwie 

witaminowy koktajl dla skóry 

całego ciała. EAN: 4680038352980 
Pojemność: 300 ml 

MARAL ROOT 

Nawilżający BIO – KREM do ciała  

ze szczodrakiem krokoszowatym i różą dahurską  



 

 

 

 

 

 

 

Gęste, odżywcze masło do 

ciała, które delikatnie nawilża i 

zmiękcza skórę, radząc sobie 

z problemami suchości i 

związanego z tym  łuszczenia. 

Krem pomimo gęstej 

konsystencji łatwo się 

wchłania i nie pozostawia 

tłustego filmu na skórze. 

MLEKO JAKA- unikalne 

źródło białka, witamin i 

aminokwasów. OLEJ Z 

NASION SOSNY 

SYBERYJSKIEJ ma 

właściwości docierania do 

najgłębszych warstw 

naskórka. Bogaty w  

biologicznie czynne, 

wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe, zmiękcza i 

utrzymuje równowagę hydro 

lipidową.  Zapewnia ochronę 

przed promieniami 

słonecznymi, dając skórze 

uczucie młodości i świeżości. 

EAN:4680038352973 
Pojemność: 300 ml 

YAK MILK 

Gęste regenerujące BIO – MASŁO do ciała  

z mlekiem jaka i olejem z nasion sosny syberyjskiej 



 

 

 

 

 

 

 

Balsam do rąk i paznokci, 

który zapewnia intensywne 

odżywienie i nawilżenie skóry 

rąk i paznokci oraz  chroni  

dłonie przed słońcem, 

mrozem i wiatrem. 

KOMPLEKS 7 

LECZNICZYCH ZIÓŁ, 

zapewnia pełne odżywienie i 

ochronę rąk. AŁTAJSKIE 

MUMIO - najcenniejszy 

składnik pochodzenia 

naturalnego. Posiada  istnie 

magiczne właściwości 

lecznicze, regenerujące i 

ochronne. Mumio  nawilża 

skórę, zmniejsza i łagodzi 

podrażnienia, zapobiega 

łamliwości i przeciwdziała 

rozwarstwianiu paznokci. 
EAN: 4680038353017 
Pojemność: 75 ml 

TUVAN HERBS 

Ochronny BIO – BALSAM do dłoni i paznokci 

z ekstraktem z 7 ziół z TUVY i ałtajskim mumio 



Zmiękczający balsam do rąk, 

który delikatnie pielęgnuje 

dłonie. Regularnie stosowany 

wygładza, łagodzi 

podrażnienia i przesuszenie 

skóry. MLEKO JAKA - 

unikalne źródło białka, witamin 

i aminokwasów. Jest prawie 

dwukrotnie tłustsze od 

krowiego dzięki czemu 

intensywnie odżywia skórę, 

przywracając właściwą 

równowagę lipidową. WOSK 

KWIATOWY zmiękcza dłonie i 

tworzy cienką warstwę 

ochronną, która utrzymuje 

wilgoć w skórze oraz nadaje 

balsamowi łagodny kwiatowy 

zapach. 

EAN: 4680038353000 
Pojemność: 75 ml 

YAK MILK 

Zmiękczający BIO – BALSAM DO DŁONI 

z mlekiem jaka i woskiem kwiatowym 
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DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY  
DO ŚLEDZENIA NAS NA OFICJALNYCH PROFILACH NATURA SIBERICA POLSKA 


