
 
 
   
 

 
 

 
 
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, 28 maja 2021 r. 

 

 Dwie kolejne lokalizacje drogerii Hebe 
na mapie Polski  

 
 

Dziś, 28 maja br., zostały otwarte dwa najnowsze sklepy Hebe – w Poznaniu  
i Oleśnicy. Jest to ósma lokalizacja drogerii w stolicy Wielkoposki i pierwsza w 
Oleśnicy. Z okazji otwarcia na klientów czekają atrakcyjne promocje i oferty 
specjalne. 
 
Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz 
produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, 
Halloween czy Desigual. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, 
koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości 
produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.  
 
Z okazji otwarcia najnowszych sklepów Hebe, klienci będą mogli skorzystać z dwóch 
ofert specjalnych. Pierwszą z nich jest oferta „Wszystkie zapachy do –60%”. Promocją 
objęte zostały zapachy takich marek jak m.in. Nike, Chopard Wish, DKNY, Tommy 
Hilfiger. W ramach drugiej promocji „Wszystkie produkty marek” produkty marek 
Nacomi i Purederm kupimy 30% taniej. Za produkty marki Bielenda zapłacimy aż 40% 
taniej. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartych sklepach stacjonarnych w Poznaniu  
i Oleśnicy, od 28 maja do 1 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów.   
 

Oprócz tego, z okazji otwarcia nowych sklepów Hebe, wiele innych produktów 
dostępnych jest w bardzo atrakcyjnych cenach w ramach akcji „Cenowe Szaleństwo”. 
Oferta prezentowana jest w ulotkach dostępnych w sklepie i obowiązuje również od 28 
maja 1 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów. 
 
Nowo otwarte drogerie Hebe zlokalizowane będą w Parku Handlowym przy  
ul. Mrągowskiej 4 w Poznaniu oraz w Parku Handlowym przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 4d w Oleśnicy.  
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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