
 
 
   
 

 
 

 
 
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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 Sole do kąpieli i stóp już dostępne  
w ofercie Hebe Cosmetics   

 
 

Hebe Cosmetics poszerza swoją ofertę o nową linię soli pielęgnacyjnych do ciała. 
Nowe produkty dostępne są już w sprzedaży w drogeriach Hebe. Sole 
przeznaczone są do kąpieli oraz do stóp.  
 

Hebe Cosmetics to marka dedykowana osobom w różnym wieku, o różnym typie 
skóry, o różnych potrzebach pielęgnacyjnych. Ale pragnąca dla nich tego samego: by 
czuły się pięknie i wyglądały pięknie. Hebe Cosmetics nieustannie inspiruje się 
trendami i dba o wysoką jakość produktów. Świadoma, Efektywna, Troskliwa - taka 
jest właśnie marka #hebecosmetics. Teraz poszerzona także o sole do kąpieli oraz 
do stóp.  
 

W skład najnowszej linii produktów, która 
pojawiła się w sprzedaży, wchodzą cztery 
sole do kąpieli oraz dwie sole do stóp: 
Stress Free, Gold Therapy, Flower Power, 
Be(e) Happy oraz Feel Relax(ed) i Feel 
(Re)fresh. Nowe sole do kąpieli zawierają 
minerały i składniki pielęgnujące, które 
zapewnią skórze wygładzenie, miękkość i 
komfort. Przyjemne zapachy otulą ciało, 
ukoją zmysły i odprężą. Natomiast sole do 
stóp przyniosą im ulgę  
i zapewnią poczucie komfortu. Skóra po 
kąpieli stanie się miękka i wygładzona. 
Produkty pozostawiają stopy oczyszczone 
i odświeżone.  
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Hebe Cosmetics Bath Salt Stress Free 

 
Sól do kąpieli Stress Free to cenne połączenie gruboziarnistej soli 
kamiennej z bogatą w minerały solą Epsom. Wzbogacona 
botanicznymi olejkami z cytryny, lawendy, sosny, limonki, geranium 
i rozmarynu daje uczucie komfortu, wygładzenia i miękkości skóry. 
Ziołowy zapach przyjemnie otula ciało, koi zmysły i odpręża, 
zamieniając kąpielową rutynę w relaksujące SPA. 

Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest odpowiedni dla 
każdego rodzaju skóry.  

Cena: 13,99 zł  
Pojemność: 600 g 
 
 
Hebe Cosmetics Bath Salt Gold Therapy 

 
Sól do kąpieli Gold Therapy to cenne połączenie gruboziarnistej soli 
kamiennej z bogatą w minerały solą Epsom. Wzbogacona 
botanicznymi olejkami z orzechów makadamia, ze słodkich 
migdałów i ziaren arganii daje uczucie komfortu, wygładzenia  
i miękkości skóry. Olejkowy zapach przyjemnie otula ciało, koi 
zmysły i odpręża, zamieniając kąpielową rutynę w relaksujące SPA.   

Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest odpowiedni dla 
każdego rodzaju skóry.  

Cena: 13,99 zł 
Pojemność: 600 g 
 
 
Hebe Cosmetics Bath Salt Flower Power 

 
Sól do kąpieli Flower Power to cenne połączenie gruboziarnistej 
soli kamiennej z bogatą w minerały solą Epsom. Wzbogacona 
botanicznymi wyciągami z róży, arniki i rumianku daje uczucie 
komfortu, wygładzenia i miękkości skóry. Kwiatowy zapach 
przyjemnie otula ciało, koi zmysły i odpręża, zamieniając kąpielową 
rutynę w relaksujące SPA.  

Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest odpowiedni dla 
każdego rodzaju skóry.  

Cena: 13,99 zł 
Pojemność: 600 g 
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Hebe Cosmetics Bath Salt Be(e) Happy 
 
Sól do kąpieli Be(e) Happy to cenne połączenie gruboziarnistej soli 
kamiennej z bogatą w minerały solą Epsom. Wzbogacona 
botanicznymi wyciągami z miodu, kwiatów lipy i rokitnika daje uczucie 
komfortu, wygładzenia i miękkości skóry. Miodowy zapach przyjemnie 
otula ciało, koi zmysły i odpręża, zamieniając kąpielową rutynę w 
relaksujące SPA.  
 
Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest odpowiedni dla 
każdego rodzaju skóry.  

Cena: 13,99 zł 
Pojemność: 600 g 
 
 
 
Hebe Cosmetics Foot Salt Feel Relax(ed) 

 
Sól do stóp Feel Relax(ed) zawiera wyciąg z lawendy i rumianku. 
Przynosi ulgę zmęczonym stopom, dając uczucie komfortu. Skóra staje 
się bardziej miękka i wygładzona. Pozostawia stopy oczyszczone i 
odświeżone. 
 
Cena: 8,99 zł 
Pojemność: 280 g 
 
 
 
 
Hebe Cosmetics Foot Salt Feel (Re)fresh 

 
Sól do stóp Feel (Re)fresh zawiera olejek z eukaliptusa i wyciąg z 
mięty. Przynosi ulgę zmęczonym stopom, dając uczucie komfortu. 
Skóra staje się bardziej miękka i wygładzona. Pozostawia stopy 
oczyszczone i odświeżone. 
 
Cena: 8,99 zł 
Pojemność: 280 g 
 
 
 

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment  
oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, 
Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. 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. 
 
Produkty Hebe Cosmetics dostępne są wyłącznie w drogeriach Hebe, w sklepie 
internetowym 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/

