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 Piękne włosy każdego dnia – najnowszy katalog 

Hebe już dostępny! 
 
 
Katalogi Hebe to prawdziwa skarbnica wiedzy. Poza prezentacją produktów, 
można znaleźć w nich wiele porad dotyczących pielęgnacji. Już od 10 lutego 
klienci mogą skorzystać z bogatej oferty zawierającej najnowsze kosmetyczne 
trendy pielęgnacji profesjonalnej, azjatyckiej i ajurwedyjskiej. 
 
W ofercie znalazło się wiele produktów z różnych kategorii. Wśród nich, absolutne hity 
Hebe w pielęgnacji skóry głowy, kosmetyki azjatyckie oraz naturalne, a także 
informacje dotyczące pielęgnacji i regeneracji włosów. Katalog jest także kompendium 
wiedzy w kwestii produktów do danego rodzaju włosów z podziałem na włosy kręcone 
czy farbowane. Podążaj za trendami z Hebe i ciesz się pięknymi włosami każdego 
dnia! 
 
Fanom pielęgnacji włosów Hebe proponuje wyjątkowe kosmetyki, często w ofercie na 
wyłączność już od 9,99 zł. Dodatkowo przy zakupie dowolnego kosmetyku z katalogu, 
szczotki do włosów Hebe Professional lub Hebe For Men kupimy 15% taniej. 
 
Proponowane nowości to aż 90 produktów do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów 
(32 dostępne tylko w Hebe), a także ponad 2000 produktów profesjonalnych, 
naturalnych i azjatyckich (w tym 450 na wyłączność w Hebe), m.in. wcierka do skóry 
głowy marki Hair of the Day by Onlybio, którą zakupimy w promocji za 16,99 zł, krem 
do włosów marki Marc Anthony, który jest w ofercie za 34,99 zł. W promocji znalazł 
się również lakier od włosów marki Cece of Sweden za 14,99 zł oraz suchy szampon 
Batiste w cenie 12,99 zł.  
 
Dla wszystkich włosomaniaczek Hebe przygotowało atrakcyjną promocję na maski do 
włosów marki Kallos, które można zakupić w Hebe za jedyne 10,99 zł. Oprócz tego, w 
ofercie Hebe znaleźć można termoochronny spray do włosów Prosalon w cenie 12,99 
zł czy emolientową odżywkę do włosów wysokoporowatych marki Anwen za 22,99 zł.  
 
Wykaz zawiera także kosmetyki wpisujące się w najnowsze trendy pielęgnacji skóry 
głowy, takie jak trychologiczny peeling SO! FLOW, który świetnie poradzi sobie z 
problemami takimi jak łupież, łojotok czy swędzenie. Jego promocyjna cena wynosi 
24,99 zł. Dodatkowo w promocji możemy nabyć szczotkę do mycia włosów i masażu 
skóry głowy Hebe Professional za 12,99 zł, która w połączeniu z wcierką np. SATTVA 
Szafran i Cynamon zagwarantuje nam spektakularny efekt „baby hair”.  
 
 



 

Sieć Hebe przygotowała również zestawienie kosmetyków azjatyckich, takich jak 
olejek i maska do włosów AHALO BUTTER Rich Moist w cenie 49,99 zł i 59,99 zł. W 
ofercie kosmetyków azjatyckich klienci znajdą również produkty marek Claynal, np. 
olejek do włosów w cenie 69,99 zł oraz Cocopalm, m.in. szampon i odżywkę do włosów 
w promocyjnej ofercie każdy za 49,99 zł.  
 
W wyjątkowej ofercie Hebe znalazły się także produkty naturalne, m.in. szampony do 
włosów beBIO, autorskiej marki Ewy Chodakowskiej, za które zapłacimy 19,99 zł oraz 
prawdziwą gratkę dla włosomaniaczek – produkty YUMI Hair Care zawierające 
minimum 96% składników pochodzenia naturalnego. Za maskę do włosów Yumi 
zapłacimy jedynie 17,49 zł, odżywka i szampon dostępne są w atrakcyjnej cenie 13,99 
zł. 
 
W okresie zimowym Hebe stawia na regenerację i odżywienie. Do tego typu pielęgnacji 
świetnie sprawdzi się linia Organic Hair marki Stara Mydlarnia, składająca się z trzech 
serii. Pierwsza - Protein została stworzona z myślą o włosach łamliwych i ze 
skłonnością do wypadania. Za proteinowy szampon zapłacimy 34,99 zł. Kolejną serię 
o nazwie Keratin zaprojektowano specjalnie dla włosów suchych lub puszących się. 
Promocyjne ceny produktów z tej kategorii wynoszą również 34,99 zł. Seria Biotin 
została zaś stworzona z myślą o zwiększeniu elastyczności i ograniczeniu wypadania 
włosów. Regenerująca odżywka do włosów Organic Hair Biotin dostępna jest w ofercie 
za 24,99 zł. Dzięki takiemu podziałowi każdy znajdzie produkt dostosowany do swoich 
indywidualnych potrzeb.  
 
Produktem wartym uwagi jest także odżywka do włosów MANE ‘N TAIL, która 
zapewnia nawilżenie, a jej gęsta i bogata formuła pomaga utrzymać włosy w dobrej 
kondycji. Produkt ten dostępny jest w promocyjnej ofercie za 27,99 zł. Woda lamelarna 
PROSALON wypełniająca ubytki i uszkodzenia włosów świetnie sprawdzi się w 
wygładzeniu włosów wysokoporowatych i czeka na klientów w Hebe w promocji za 
jedyne 19,99 zł. 
 
Dodatkowo klienci mogą wybierać z bogatej oferty produktów z rozróżnieniem na 
poszczególne typy włosów: kręcone, farbowane czy potrzebujące odświeżenia oraz 
szczotki pomagające w stylizacji - nawet najbardziej wymagających włosów.   
 
Produkty objęte ofertą promocyjną dostępne będą do 31 marca 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 
 
 

 
 
 
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. 

http://www.hebe.pl/

