
 
 
   
 

 
 

 
 

 Warszawa, 24 maja 2021 r. 

 

Hebe i Torf Corporation partnerami 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

„Świat zaczyna się od Mamy” 
 
 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki Fundacja Veritas razem z siecią drogerii Hebe 
oraz firmą Torf Corporation organizują ogólnopolską akcję na rzecz kobiet 
przebywających w Domach Samotnej Matki. Beneficjentkom inicjatywy 
przekazanych zostanie ponad 33,5 tysiąca kosmetyków. 

Akcja „Świat zaczyna się od Mamy” obejmie swoim zasięgiem wszystkie Domy Samotnej 
Matki i Ośrodki Wsparcia dla Kobiet – łącznie 53 placówki w całej Polsce. W ramach 
inicjatywy Fundacji Veritas, której partnerami strategicznymi są marka Hebe oraz Torf 
Corporation, 1300 kobiet otrzyma wsparcie w postaci kosmetyków o łącznej wartości 
kilkuset tysięcy złotych. 

Wierzymy, że prawdziwe piękno wynika z postaw i wartości. Chcemy być marką, która 
wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet nie tylko w świecie zdrowia i piękna. Włączając się 
w akcję „Świat zaczyna się od Mamy” pragniemy wesprzeć kobiety produktami, które 
pozwolą im choć na chwilę zatrzymać się i poświęcić chwilę sobie – mówi Magdalena 
Mularuk, dyrektor marketingu Hebe. 

- Cieszę się, że biorąc udział w tej akcji, możemy sprawić, że tegoroczny Dzień Matki 
będzie radosny dla wielu samotnych matek. Dla nas w Torf Corporation liczy się każdy 
gest i chęć zrobienia czegoś dobrego. A jak wiemy, szczęśliwe Mamy to szczęśliwe dzieci 
– mówi Marek Wójcikowski – prezes zarządu Torf Corporation i dodaje - Macierzyństwo 
zachwyca, dodaje skrzydeł, daje poczucie wielkiej odpowiedzialności oraz spełnienia. 
Chociaż bywa ciężko, szczególnie gdy jest się samotną mamą, to pozytywne chwile 
pomagają odwrócić uwagę od smutnych myśli. Wiemy, że w oczach swojego dziecka 
każda Mama jest tą najpiękniejszą. A one czasem o tym zapominają. Chcemy sprawić, 
żeby poczuły się dzięki naszym kosmetykom jeszcze piękniejsze. 

W ramach akcji  „Świat zaczyna się od Mamy” dodatkowo kilku Domom Samotnej Matki 
przekazane zostaną obrazy namalowane przez dzieci podczas warsztatów artystycznych, 
organizowanych przez Akademię Potencjałów Fundacji Veritas. Obrazy ukazywać będą, 
kim w oczach dzieci jest mama. 

26 maja to szczególna data w naszym kalendarzu. Każdego roku staramy się organizować 
inicjatywy, które przypominają Mamom o ich wyjątkowości. Najbliższy Dzień Mamy będzie 
jednak niezwykle emocjonujący. Dzięki naszym partnerom: Hebe oraz Torf Corporation, 
możemy wesprzeć Panie w całej Polsce – mówi Anna Matusewicz, project manager 
Fundacji Veritas - Naszymi działaniami chcemy wyrazić znaczące: dziękujemy. Zależy 
nam, aby wesprzeć wszystkie Panie, doceniając ich miłość, ale i poświęcenie, włożone w 
wychowywanie kolejnych pokoleń. 



 
Oficjalne wręczenie upominków oraz jednego z obrazów odbędzie się 26 maja, w jednym 
z wrocławskich Domów Samotnej Matki. 

Patronat medialny nad akcją „Świat zaczyna się od Mamy” potwierdziły telewizja TVP3 
Wrocław, Echo24, Radio Eska i Radio RMF FM. 

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

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. 

 
 

 
       Kontakt: 

 Anna Gucwa 
 BC MFD media communications 
kom. (+48) 507 027 035 
e-mail: anna.g@bcmfd.pl 
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Kontakt: 
Patrycja Witkowska 
Specjalista ds. marketingu i PR 
tel: +48 71 72 42 696 
e-mail: p.witkowska@fundacja-veritas.pl 
 
FUNDACJA VERITAS  
Centrala we Wrocławiu 
ul. Skarbowców 23B, bud. B3, lok. 002  
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