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Sezon na sandałki – czas start! 
 
 

Sezon na idealnie gładkie stopy rozpoczął się na dobre. Lato, gorące dni i ciepłe 
wieczory to czas, kiedy pokazujemy się w sandałkach lub klapkach. W takim wypadku 
idealnie wypielęgnowana skóra stóp to „must have” dla każdego z nas! 
 
Codzienne nawilżenie! 
 
W okresie wiosenno-letnim nasze stopy są bardziej narażone na działanie czynników 
zewnętrznych. Nie wolno w takim wypadku zapominać o nawilżaniu skóry stóp, która w takich 
chwilach najbardziej tego potrzebuje. Bardzo ważne jest zachowanie regularności, a także 
zadbanie o odpowiednie kosmetyki. Idealnie sprawdzi się krem do stóp Hebe Cosmetics z 
ekstraktem z kawioru, olejem migdałowym i kwasem hialuronowym, który zapewni 
długotrwałe nawilżenie, tak aby móc na co dzień cieszyć się piękną skórą stóp. 
 
Świeżość przede wszystkim…  
 
Oprócz regularnego nawilżenia, nasze stopy potrzebują większego niż inne części ciała 
odświeżania. Bardzo często spędzamy długie godziny w mocno zakrytych butach, a później, 
gdy przychodzi letni czas, staramy się zadbać o odpowiedni poziom świeżości naszych stóp. 
Z pomocą może przyjść Spray ochronny do butów i stóp Hebe Cosmetics. Zapewnia on 
ochronę i świeżość z olejkiem lemongrass, eukaliptusowym i z drzewa herbacianego , 
dzięki czemu niweluje nieprzyjemny zapach. Dodatkowo, nie tylko odświeża, ale i przynosi 
stopom przyjemną ulgę w upalne dni! 
 
Domowe SPA! 
 
Co pewien czas, aby zachować stopy w idealnej formie, powinniśmy poświęcać sobie 
przynajmniej 10 minut na wieczorny relaks. Po kąpieli bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
aplikowanie tłustego kremu lub maski na nasze stopy. Oprócz zniwelowania przesuszeń 
przyniesie nam to przyjemną ulgę. Produktem, który może posłużyć przy wieczornej rutynie 
może być Maska do stóp i paznokci Regeneracja z Hebe Cosmetics z olejem 
słonecznikowym, masłem shea i olejem canola, która natychmiastowo i długotrwale nawilża, 
zmiękcza i wygładza skórę.  
 
Hebe Cosmetics Wygładzenie  
Zmiękczający krem do stóp. Wygładzenie z olejem konopnym, lanoliną i 
alantoiną redukuje szorstkość. Szybko się wchłania nie pozostawiając 
uczucia tłustości. Skóra stóp staje się miękka i gładka. Testowany 
dermatologicznie. 
 
Cena: 7,99 zł 
Pojemność: 75 ml 
Cena jednostkowa: 10,65 zł /100ml 
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Hebe Cosmetics Regeneracja 
Maska do stóp i paznokci Regeneracja z olejem słonecznikowym, 
masłem shea i olejem canola natychmiastowo i długotrwale nawilża, 
zmiękcza i wygładza skórę. Testowana dermatologicznie. 
 
Cena: 7,99 zł 
Pojemność: 75 ml 
Cena jednostkowa: 10,65 zł /100ml 

 
 
 

 
 
Hebe Cosmetics Intensywna Regeneracja 
Krem do stóp Intensywna regeneracja z masłem shea, gliceryną i 
mocznikiem przynosi ulgę szorstkiej skórze. Zmiękcza i nawilża. 
Testowany dermatologicznie. 
 
Cena: 7,99 zł 
Pojemność: 75 ml 
Cena jednostkowa: 10,65 zł /100ml 
 
 

 
 
Hebe Cosmetics Nawilżanie 
Krem do stóp Nawilżanie z ekstraktem z kawioru, olejem migdałowym i 
kwasem hialuronowym zapewnia długotrwałe nawilżenie. Łatwo się wchłania. 
Testowany dermatologicznie. 
 
Cena: 7,99 zł 
Pojemność: 75 ml 
Cena jednostkowa: 10,65 zł /100ml 
 
 
 

 
 
Hebe Cosmetics Ochrona i Świeżość 
Spray ochronny do butów i stóp Ochrona i świeżość z olejkiem 
lemongrass, eukaliptusowym i z drzewa herbacianego niweluje 
nieprzyjemny zapach. Testowany dermatologicznie. 
 
Cena: 8,99 zł 
Pojemność: 150 ml 
Cena jednostkowa: 5,99 zł /100ml 
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Hebe Cosmetics Ochrona 
przed nieprzyjemnym zapachem 
Antyperspirant do stóp - ochrona przed nieprzyjemnym zapachem 
z olejkiem lemongrass i z drzewa herbacianego zapewnia 
długotrwałą ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem. 
Testowany dermatologicznie. 
 
Cena: 8,99 zł 
Pojemność: 150 ml 
Cena jednostkowa: 5,99 zł /100ml 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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