
 
 
   
 

 
 

 
 
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, 15 listopada 2021 r. 

 

 Trzeci tydzień promocji z okazji Black 
Month w Hebe 

 
 

Na 26 listopada z niecierpliwością czeka wielu konsumentów. Black Friday to 

dzień, w którym możemy skorzystać z promocji przygotowanych przez 

rozmaite marki. Klienci Hebe nie muszą ograniczać się do jednego dnia, gdyż 

drogerie, ustalając własne reguły zakupowego święta, przedłużyły je o cały 

miesiąc! 

Black Month w pełni! Od początku listopada w drogeriach Hebe trwa w najlepsze 

wyjątkowa akcja promocyjna. W Hebe każdy z czterech tygodni listopada 

charakteryzują różnorodne, atrakcyjne promocje. 

Z okazji trzeciego tygodnia akcji Black Month, który potrwa od 15 do 21 listopada br., 

klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich 

obejmie marki Gosh, Pierre René, Revolution Makeup, Revlon, Ava oraz NYX, 

których produkty przecenione będą aż o 50%. Za kosmetyki marek Eveline 

Cosmetics, Ingrid, Paese, Lirene, Nacomi, Jantar, Radical, Missha, Sessio, 

PureHeals, Hean, Herbal Care, Bell HypoAllergenic, Claresa oraz akcesoriów Lolita, 

Cat&Cat i Giorre zapłacimy o 40% mniej.  

Oprócz tego, na klientów czeka ponad 4800 produktów, których ceny spadną do 
60%. Dodatkowo, specjalną ofertą objęte będą tusze do rzęs marki Gosh, których 
cena spadnie o 70%, rozświetlająca kremo-maska do twarzy Dermika, tańsza o 55%, 
aktywator ze złotem i jedwabiem do twarzy Ava, tańszy o 51%, i silikonowa 
szczoteczka soniczna do oczyszczania i masażu twarzy Purederm, za którą 
zapłacimy o 35% mniej. Promocją zostaną objęte także produkty do koloryzacji 
włosów, których ceny spadną do 50% (15 - 17.11) oraz wszystkie zapachy, za które 
zapłacimy o 60% taniej (18 - 21.11).  
 
Zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnych ofert przygotowanych w ramach 
Black Month w Hebe! Oferta dostępna jest w drogeriach Hebe, na hebe.pl oraz w 
aplikacji. 
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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