
 
 
   
 

 
 

 
 
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. 
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Dni My Hebe – produkty bestsellerowych 
marek nawet o połowę taniej! 

 
 

 
Sieć drogerii Hebe w dniach 22-24 lipca organizuje Dni My Hebe. Specjalnie dla 
Klientów programu lojalnościowego My Hebe przygotowaliśmy wiele wyjątkowych 
ofert m.in: 50% rabatu na bestsellerowe marki - tołpa, Revox, Bourjois i Bell 
HypoAllergenic, darmową dostawę przy zamówieniach złożonych na hebe.pl i w 
aplikacji. Dodatkowo do zdobycia będą również vouchery w wysokości 10 zł, 15 zł, a 
nawet 20 zł na kolejne zakupy!   

To będzie idealny moment, żeby uzupełnić swój kosmetyczny kuferek produktami do 
naturalnej i codziennej pielęgnacji oraz produktami do makijażu. A wszystko to  
z atrakcyjną zniżką tylko z My Hebe! 

Co zrobić by mieć unikatowy dostęp do tej promocji? Przyjdź do drogerii Hebe i okaż 
kartę My Hebe. Nie masz jej? Nic prostszego! Żeby dołączyć do programu 
lojalnościowego My Hebe wystarczy założyć konto i zalogować się do niego za 
pośrednictwem strony hebe.pl lub aplikacji Hebe! 
 
Nie przegap tego wydarzenia!  
 

Zapraszamy do drogerii, na hebe.pl i do aplikacji Hebe👈 

 
Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz 
produkty dostępne na wyłączność. Na bogatą ofertę marki Hebe skłądają się 
kosmetyki naturalne, koreańskie, dermo oraz profesjonalne, sieć oferuje także 
szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe 
Professional. 
 
 
Świętuj z nami Dni My Hebe! 
 
 
 

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

 

https://www.hebe.pl/sklepy
https://www.hebe.pl/
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