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SPA prosto z ogródka 
 

Lato to czas, w którym szczególnie możemy korzystać z dobrodziejstw natury, takich 
jak młode owoce i warzywa. Bogate w witaminy i minerały sezonowe przysmaki 
zachwycają nas aromatem i smakiem, który chciałoby się zatrzymać przez cały rok. 
Jednak czy warto ograniczać się tylko do ich spożywania? Dbając o nasze ciało także 
możemy wybierać mądrze i korzystać z produktów naturalnych oraz pełnych witamin 
przez cały rok. 
 
Zielone połączenie - ogórek i kiwi 
 
Zielony ogórek oprócz szerokiego zastosowania w kuchni, dzięki swoim właściwościom potrafi 
doskonale sprawdzić się w kosmetykach. Złożony z bardzo dużej ilości wody potrafi niezwykle 
skutecznie nawilżać skórkę, a zawarte w nim witaminy C i K pomagają uporać się z 
różnorodnymi problemami z cerą. Co więcej, ogórek posiada takie samo pH co nasza skóra! 
 
Kiwi to istna bomba witaminowa. Bardzo często znajduje on zastosowanie w kosmetykach 
dedykowanych cerze dojrzałej, ale doskonale sprawdzi się także w pielęgnacji młodej skóry. 
Zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy i magnezu oraz bardzo dobrze nawilża. Dodatkowo, 
pestki kiwi idealnie sprawdzą się w roli naturalnego peelingu, który świetnie wygładzi i oczyści 
skórę. 
 
Nie tylko na zimę - pomarańcza i imbir 
 
Pomarańcza, mimo że może kojarzyć się z zimą, idealnie sprawdzi się także w trakcie upałów, 
a cytrusowy zapach od razu przywiedzie na myśl egzotyczne wakacje. W kosmetykach 
najczęściej spotykamy ją w formie olejków - pomarańczowego, Petitgrain, Neroli. Ponadto, 
dzięki swoim właściwościom przeciwgrzybicznym i bakteriobójczym, olejek pomarańczowy 
sprawdzi się doskonale przy stanach zapalnych. 
 
Imbir to niezwykła przyprawa, która także dała się poznać w kosmetyce. Pobudzający krążenie 
składnik znalazł zastosowanie w preparatach modelujących i antycellulitowych. Działa 
regenerująco na komórki i odbudowuje skórę, co może pomóc przy gojeniu ran oraz nadać 
skórze jędrności i gładkości. 
 
Pożywka dla skóry - pomidor i bazylia 
 
Dla wielu pomidor i bazylia to doskonały przepis na szybką i smaczną przekąskę, jednak nie 
tylko, ponieważ pomidory, ze względu na swoje właściwości, znajdują zastosowanie również 
w kosmetykach. Są one pełne przeciwutleniaczy i stymulują funkcjonowanie skóry dojrzałej, a 
ponadto kosmetyki z dodatkiem pomidorów oczyszczają skórę, zwężają pory i normalizują 
wydzielanie sebum. 
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Bazylię wyróżnia intensywny zapach, a olejek, który zawiera się w jej liściach ma korzystny 
wpływ na nasze zdrowie. Idealnie posłuży jako relaksujący dodatek do kąpieli, ze względu na 
to, że pozytywnie działa na układ nerwowy. Olejek bardzo dobrze sprawdzi się także przy 
odświeżeniu, wygładzeniu czy regeneracji skóry. 
 
 
 
 

HEBE NATURALS OGÓREK&KIWI 
Żel pod prysznic Ogórek & Kiwi o delikatnych substancjach myjących 
zawiera 93% składników naturalnego pochodzenia. 
Wzbogacony gliceryną roślinną, sokiem z ogórka, sokiem z kiwi oraz 
ekstraktem z kopru włoskiego łagodnie oczyszcza skórę, zapewniając 
uczucie komfortu, nawilżenia i wygładzenia. 
 
Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 400 ml 
 
 

 
HEBE NATURALS OGÓREK&KIWI 
Mydło do rąk Ogórek & Kiwi o delikatnych, naturalnych składnikach myjących 
zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego. 
Formuła produktu, wzbogacona gliceryną roślinną, sokiem z ogórka i sokiem 
z kiwi skutecznie oczyszcza skórę rąk, pozostawiając uczucie odświeżenia, 
nawilżenia i miękkości. 
 
Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 500 ml 
 

 
HEBE NATURALS POMARAŃCZA&IMBIR 
Żel pod prysznic Pomarańcza & Imbir o delikatnych substancjach 
myjących zawiera 93% składników naturalnego pochodzenia. 
Wzbogacony gliceryną roślinną, sokiem z pomarańczy, sokiem z imbiru, 
sokiem z marchewki oraz ekstraktem z dyni łagodnie oczyszcza skórę, 
zapewniając uczucie komfortu, nawilżenia i wygładzenia.   
 
Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 400 ml 
 

 
 
HEBE NATURALS POMARAŃCZA&IMBIR 
Mydło do rąk Pomarańcza  &  Imbir  o delikatnych, naturalnych składnikach 
myjących zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego. 
Formuła produktu, wzbogacona gliceryną roślinną, sokiem z pomarańczy i 
sokiem z imbiru skutecznie oczyszcza skórę rąk, pozostawiając uczucie 
odświeżenia, nawilżenia i miękkości. 
 
Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 500 ml 
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HEBE NATURALS POMIDOR&BAZYLIA 
Żel pod prysznic Pomidor & Bazylia o 
delikatnych substancjach myjących zawiera 93% składników 
naturalnego pochodzenia. Wzbogacony gliceryną roślinną, sokiem z 
pomidora, sokiem z marchewki i ekstraktem z bazylii łagodnie 
oczyszcza skórę, zapewniając uczucie komfortu, nawilżenia i 
wygładzenia. 

Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 400 ml 

 
 
HEBE NATURALS POMIDOR&BAZYLIA 
Mydło do rąk Pomidor  &  Bazylia  o delikatnych, naturalnych składnikach 
myjących zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego. 
Formuła produktu, wzbogacona gliceryną roślinną, sokiem z pomidora i 
ekstraktem z bazylii skutecznie oczyszcza skórę rąk, pozostawiając 
uczucie odświeżenia, nawilżenia i miękkości. 
 
Cena: 17,99 zł 
Pojemność: 500 ml 

 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 

http://www.hebe.pl/

