
 
 
   
 

 
 

 
 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r. w ramach projektu 
biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów 
zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. 
W kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku drogeryjnego i farmaceutycznego.  

 Warszawa, 13 lipca 2021 r. 

 
 Zadbaj o włosy latem – zestaw akcesoriów idealnych 

 
 
Lato to czas, kiedy nasze włosy są szczególnie narażone na wysuszenie i osłabienie. 
Aby utrzymać je w jak najlepszej kondycji należy pamiętać o codziennej pielęgnacji – 
dokładnym myciu i właściwym nawilżeniu, a wszystko to z wykorzystaniem 
odpowiednich produktów i akcesoriów, które skutecznie poradzą sobie z letnimi 
wyzwaniami na głowie. 
 
Dobór odpowiednich, naturalnych kosmetyków to pierwszy krok do zdrowych i lśniących 
włosów. Nie jest to jednak kompletna recepta na zdrowe i mocne włosy podczas 
najgorętszych miesięcy. Często zapominamy o akcesoriach do włosów, które wspomogą 
codzienną pielęgnację i wesprą regenerację. Oferta szczotek i grzebieni dostępnych na 
rynku jest bardzo szeroka, które z nich jednak najlepiej sprawdzą się podczas wakacji i 
podołają wszelkim letnim wyzwaniom? 
 
Szczotka idealna do wakacyjnej kosmetyczki  
 

Doskonale wiemy, jak ważna podczas wakacyjnego wyjazdu jest funkcjonalność. 
Ograniczona pojemność bagażu i konieczność zmieszczenia najpotrzebniejszych rzeczy  
w jak najmniejszej kosmetyczce rodzi pewne wyzwania. Idealnym rozwiązaniem takiego 
problemu będzie szczotka bez rączki. Z łatwością zmieści się do każdej wakacyjnej 
kosmetyczki, torebki, a także plecaka podróżnego. Wygodny kształt szczotki sprawi, że 
będzie bardzo dobrze leżeć w dłoni, a co za tym idzie, będzie bardzo wygodna w użyciu.  
 
Nieważne, czy będziesz na wietrznej plaży, na deszczowym szlaku w górach czy nad 
skąpanym w słońcu jeziorem – mała szczotka do włosów sprawdzi się w każdych 
warunkach. Delikatnie, lecz skutecznie rozczesze włosy, a ty będziesz mogła cieszyć się 
piękną pogodą i niezapomnianymi atrakcjami na wyjeździe.  
 
Sprzęt do zadań specjalnych  

 
Letnie atrakcje i przygody pozwalają skupić się na tym, co „tu i teraz“. Czyż nie o to właśnie 
chodzi w wakacjach? Zdarza się jednak, że niesie to za sobą pewne konsekwencje... takie 
jak trudne do rozczesania splątane włosy. Niezależnie od tego, czy relaksujesz się na plaży, 
zwiedzasz piękne miasta lub wspinasz się w górach – zawsze warto ze sobą mieć „sprzęt do 
zadań specjalnych“, czyli szczotkę, która – specjalnie do tego stworzona – poradzi sobie 
z każdym niespodziewanym kołtunem na włosach.  
 
Komfort przede wszystkim  

 
Na wakacjach najważniejszy jest komfort – są w końcu po to, aby odpocząć. Odpoczynek 
ten powininen dotyczyć również naszych włosów. Warto więc wybrać rozwiązania, które 
będą zapobiegać plątaniu się włosów i będą bezpieczne dla struktury włosa. Takim 
rozwiązaniem jest niewątpliwie grzebień. Dzięki jego szeroko rozstawionym zębom nasze 

rozczesane włosy pozostaną lśniące i zdrowe. Dodatkowo, nie będą 
poszarpane, co na pewno będzie zauważalne na pierwszy rzut oka.  
 
 



 

Codzienność w parze z relaksacją  
 

Dla niektórych wakacje to czas wyzwań, przygód i aktywnego wypoczynku. Masaż skóry 
głowy może być niespodziewanym ratunkiem dla nas i... naszych włosów! Ta prosta 
czynność nie tylko pomaga się zrelaksować i odpocząć po ciążkim dniu, ale także pobudza 
krążenie krwi, dotlenia cebulki włosów i odżywia skórę głowy. Wszystko to składa się na 
zdrowe, mocne i lśniące włosy, które, dzięki swojej kondycji, ptrzetrwają najgorętsze, letnie 
dni.  
 
 
 

Szczotka do delikatnego rozczesywania włosów, Hebe Professional 
 
Szczotka Hebe Professional to profesjonalna stylizacja włosów w zasięgu ręki. 
Dostosowana do delikatnego rozczesywania włosów idealnie sprawdza się do 
każdego rodzaju włosów i do każdej ich długości. 
 
Cena: 19,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 24,99 PLN) 

 
 
 

Szczotka do delikatnego rozczesywania wszystkich rodzajów  
i długości włosów, Hebe Professional  
 
Dzięki różnym długościom szpilek szczotka bezboleśnie i bez szarpania rozczesuje 
włosy. Elastyczne, długie szpilki uginają się pod splątanymi włosami nie zaciskając 
ich. Krótsze szpilki uwalniają splątane kosmyki bez bólu. Idealna do damskiej 
torebki. 
 
Cena: 23,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 29,99 PLN) 

 
 
Szczotka z drewnianymi szpilkami do włosów krótkich i średniej długości, 
Hebe Professional  
 
Szczotka z drewnianymi szpilkami do czesania i masażu skóry głowy. Zapobiega 
elektryzowaniu się i puszeniu włosów. Wykonana z bardzo wytrzymałego buku 
azjatyckiego z certyfikatem FSC. 
 
Cena: 19,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 24.99 PLN) 

 
 
 

Drewniana szczotka ze szpilkami pokrytymi miedzią do wszystkich rodzajów 
i długości włosów, Hebe Professional  
 
Szczotka wykonana z drewna bukowego z powłoką zabezpieczającą drewno przed 
wilgocią i zabrudzeniem. Szpilki pokryte miedzią wspomagaja walkę z łupieżem. 
Zakończone masującymi kuleczkami, poprawiają kondycję skóry głowy. 
 
Cena: 31,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 39,99 PLN) 
 

 
 
Szczotka do rozczesywania splątanych włosów, Hebe Professional  
 
Szczotka jest idealna do każdego rodzaju włosów, nawet cienkich  
i delikatnych. Dzięki miękkim i elastycznym nylonowym szpilkom bezboleśnie i bez 
szarpania rozczesuje splątane włosy, zarówno suche, jak i mokre. 
 
Cena: 19,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 24,99 PLN) 
 



 

 
 

 
Grzebień do delikatnego rozczesywania włosów, Hebe Professional  
 
Grzebień posiada antystatyczne elastyczne szpilki, które zapobiegają 
elektyzowaniu się włosów. Dzięki czterostopniowej długości szpilek rozczesuje 
włosy bez ich ciągnięcia.  
 
Cena: 15,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 19,99 PLN) 
 

 
 
 
Grzebień szeroki, Hebe Professional  
 
Grzebień do rozczesywania włosów i nakładania preparatów kosmetycznych. 
 
Cena: 7,99 PLN z kartą MyHebe (cena regularna: 9,99 PLN) 
 

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