
 
 
   
 

 
 

 
 
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, 14 grudnia 2021 r. 

 

Piękne święta w prezencie!   
Wyjątkowa oferta świąteczna w Hebe 

 
 

Sieć drogerii Hebe, jak co roku, przygotowała propozycje prezentowe, które 
wspaniale sprawdzą się pod choinką. W katalogu Piękne święta w prezencie, 
Hebe prezentuje szeroki wachlarz produktów dla całej rodziny! Oferta 
obowiązuje do 24 grudnia br. w sklepach stacjonarnych, na hebe.pl i w 
aplikacji. 
 
W ofercie świątecznej znalazło się wiele produktów z różnych kategorii. Wśród nich: 
akcesoria i kosmetyki do makijażu, zapachy dla kobiet i mężczyzn, biżuteria, 
kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Ofertę skomponowano w taki 
sposób, aby każdy mógł uszczęśliwić najbliższych w każdym wieku. 
 
Fanom makijażu Hebe proponuje wysokiej jakości akcesoria marki Hebe 
Professional. Klienci znajdą w ofercie zestawy pędzli do twarzy i oczu, których ceny 
wahają się między 39,99 zł a 69,99 zł z kartą My Hebe oraz zestawy gąbek w 
cenach od 12,99 zł do 19,99 zł z kartą My Hebe. Poza tym, na klientów czekają 
palety cieni do powiek Hebe Professional w uniwersalnych odcieniach beży i brązów 
za jedyne 39,99 zł z kartą My Hebe. 
 
Oprócz tego, w świątecznej ofercie Hebe znalazły się kosmetyki do makijażu marki 
Revolution Makeup – za zakupione za min. 40 zł, dowolne produkty do makijażu tej 
marki, klienci otrzymają paletę cieni do powiek Glamour za 1 grosz.  
 
Ponadto, dla wszystkich fanów makijażu i manicure, Hebe przygotowało wyjątkową 
promocję – przy zakupie dowolnych produktów marki Catrice za min. 30 zł, klienci 
otrzymają lakier do paznokci Iconails za 1 grosz. 
 
Dla klientów posiadających kartę My Hebe przewidzianych jest wiele dodatkowych 
promocji. Za wszystkie produkty makijażowe marek Hean, Ingrid, Bell HypoAllergenic 
oraz Pierre René z kartą My Hebe zapłacimy 40% mniej, natomiast za kosmetyki 
naturalne do maijażu marek Felicea, Charlotte Makeup Bio, Annabelle Minerals, Miya 
Cosmetics oraz Ecocera zapłacimy 20% mniej. 
 
Wszystkich fanów malowania paznokci na pewno ucieszy atrakcyjna oferta – przy 
zakupie dowolnego lakieru, odżywki lub bazy do paznokci marek Claresa, Pastel, 
Sally Hansen, Neess, Nail Tek oraz Seche, drugi produkt tej samej marki przysługuje 
za 1 zł.  

 
 



 

 

W tegorocznej ofercie świątecznej Hebe dostępne są również zróżnicowane 
akcesoria. Za zestaw Zen marki Glov, w skład którego wchodzi rękawica do 
demakijażu, rękawica do peelingu i masażu ciała oraz kosmetyczka, zapłacimy 49,99 
zł. W ofercie znajdują się również kosmetyczki By Hebe, za które z kartą My Hebe 
zapłacimy 40% mniej. Sprawdzą się idealnie do kolekcjonowania makijażowcyh 
nowości. Oprócz akcesoriów do makijażu, w nowej ofercie świątecznej pojawiła się 
również biżuteria marki Lolita, za którą zapłacimy również 40% mniej. 
 
Nowy zapach to zawsze dobry prezent dla niej i dla niego. W świątecznej ofercie 
Hebe klienci znajdą perfumy takich marek jak Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Calvin 
Klein czy Jimmy Choo już od 84,99 zł. Wśród męskich zapachów znajdziemy m.in. 
Lacoste, Hugo Boss, Calvin Klein, Tous czy Paco Rabanne już od 89,99 zł.  
 
W świątecznej ofercie Hebe znajdziemy liczne zestawy do pielęgnacji twarzy i ciała 
dla niej i dla niego, m. in. zestaw Jeju z musem, tonikiem, płynem micelarnym i pastą 
do mycia twarzy marki Ziaja za 29,99 zł, zestaw Złote Ceramidy 60+ 
z odbudowującym kremem do twarzy na dzień i na noc oraz nawilżającym kremem 
pod oczy marki Bielenda za 27,99 zł, zestaw MyBeauty z peelingiem enzymatycznym 
oraz serum z witaminą C marki Miya Cosmetics za 39,99 zł. W ofercie dla niego jest 
m.in. zestaw barber. z żelem do mycia twarzy z zarostem i brodą, kremem do brody 
oraz balsamem-żelem do twarzy marki tołpa dermo za 59,99zł oraz zestaw Vita Lift + 
Carbon Protect marki L’Oreal Paris Men Expert z kremem do twarzy, kremem pod 
oczy i dezodorantem za jedyne 53,99 zł.  
 
Dla wszystkich fanów naturalnej pielęgnacji dostępne są zestawy wyjątkowych marek 
m.in. Feel Free, Nacomi, Hagi oraz Resibo już od 24,99 zł. 
 
Ponadto w ofercie znalazło się wiele produktów do pielęgnacji ciała, włosów czy 
skóry w bardzo atrakcyjnych zestawach, w tym także produkty dla mężczyzn: 
począwszy od maszynek i zestawów do golenia po zestawy produktów do pielęgnacji 
skóry.  
 
Osobom, które wybór wolałyby zostawić swoim bliskim, Hebe proponuje zakup karty 
podarunkowej, ważnej przez rok od daty nabycia. Z pewnością będzie ona miłą 
niespodzianką dla tych, którzy uwielbiają zakupy w Hebe.  
 
Hebe serdecznie zaprasza na przedświąteczne zakupy do drogerii stacjonarnych, na 
hebe.pl i w aplikacji. 
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 

 

http://www.hebe.pl/

