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Poznaj naszą bogatą ofertę 
produktów do włosów
Nasza oferta stale się dla Ciebie powiększa!
Znajdziesz u nas:  
 
Wiele nowości rynkowych!
Nowe produkty do pielęgnacji profesjonalnej, 
azjatyckiej i ajurwedyjskiej!

Aż 90 marek oferujących produkty  
do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów,  
w tym 32 Tylko w hebe! 
 
Ponad 2000 produktów z kategorii kosmetyków  
profesjonalnych, naturalnych i azjatyckich,  
z których 450 Tylko w hebe! 
 
Podążaj za trendami z Hebe i ciesz się pięknymi 
włosami każdego dnia!

SPIS TREŚCI
4 - 5 HITY

 TRENDY  

6 - 7 PIELĘGNACJA  
 SKÓRY GŁOWY  
 
8 - 9  KOSMETYKI  

AZJATYCKIE
 
10 - 17  KOSMETYKI  

NATURALNE

  PIELĘGNACJA  
I REGENERACJA

18 - 20 ODŻYWIANIE
 
21 OBJĘTOŚĆ 
 
22 - 23 NAWILŻANIE
 
24 - 25 WYGŁADZANIE 
 
26 - 27 WŁOSY KRĘCONE

28 - 31 WŁOSY FARBOWANE

32 - 33 STYLIZACJA WŁOSÓW

34 - 35 SZCZOTKI DO WŁOSÓW

BO GACT WO DROG OCEN N YCH OLEJKÓW,

DL A OCH RON Y I  ODŻYW IENIA  WŁOSÓW

U W RAŻL IWIONYCH . 
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PIELĘGNUJE  
I ODŻYWIA

KALLOS 
maska do włosów, różne rodzaje, 
1000 ml
100 ml=1,10 zł1099

     

1299     

BATISTE 
Eden
suchy szampon 
do włosów, 
200 ml
100 ml=6,50 zł

1299
     

1599     

CECE 
OF SWEDEN 
Extra Strong
lakier do włosów, 
750 ml
100 ml=2,00 zł

1499
     

1999     

PROSALON 
Provitamin 
B5 and UV 
Filter
termoochronny 
spray do włosów, 
200 ml
100 ml=6,50 zł

1299
     

1899     

AHALO BUTTER 
szampon lub odżywka 
do włosów, 500 ml
100 ml=12,00 złANWEN 

emolientowa odżywka 
do włosów 
wysokoporowatych, 
200 ml
100 ml=11,50 zł2299

     

2849     

5999
     

8999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

HAIR OF THE DAY 
wcierka do skóry głowy, 
100 ml
100 ml=16,99 zł

1699
     

2299     

TYLKO 
w  

WZMACNIA  
I WYGŁADZA

CHRONI PRZED 
WYSOKĄ 
TEMPERATURĄ

NAWILŻA  
I ODŻYWIA

NAWILŻA  
I ODŻYWIA

POBUDZA 
WZROST

NADAJE 
NATURALNY  
POŁYSK  
I ELASTYCZNOŚĆ

TYLKO 
w  

MARC ANTHONY 
Strictly Curls
krem do włosów, 
177 ml
100 ml=19,77 zł

3499
     

3999     
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Gdy włos rośnie w siłę... Czas na masaż
Nie tylko skóra twarzy i ciała potrzebuje złuszczania,  
aby zachować dobrą kondycję. Jeśli masz problemy  

z łupieżem, łojotokiem czy swędzeniem, idealnym  
rozwiązaniem będzie peeling skóry głowy, wykony- 

wany raz w tygodniu. Przywróci on równowagę  
Twojej skórze, a w połączeniu z relaksującym masażem  
zwiększy mikrokrążenie, dotleni skórę i odżywi mieszki  

włosowe. Masaż zawsze wykonuj od czoła w kierunku  
karku, kolistymi ruchami. Takie połączenie przyjemnego  

z pożytecznym będzie zbawienne dla Twoich włosów  
i skóry głowy.

Jeśli marzysz o efekcie „baby hair” na głowie, postaw na wcierki,  
których zadaniem jest pobudzenie mieszków włosowych i stymu- 

lowanie włosów do działania. Wcierki możesz stosować na dwa 
sposoby: po umyciu i wysuszeniu włosów lub, jeśli mają one 

tendencję do przetłuszczania, godzinę przed umyciem. Pamiętaj,  
żeby dobrać je do swoich potrzeb. W czym tkwi sekret „baby hair”?  

Wystarczy regularność połączona z odrobiną cierpliwości, a już  
po pierwszym miesiącu zobaczysz pierwsze efekty w postaci  

młodych, odrastających włosków, zaś po kolejnym Twoje włosy  
będą gęstsze i mocniejsze.

PEELINGI WCIERKI

ORGANIC HAIR 
BY STARA MYDLARNIA 
Biotin
wcierka do skóry głowy, 
100 ml
100 ml=24,99 zł

SATTVA 
Szafran i Cynamon
wcierka do skóry głowy, 
100 ml
100 ml=27,99 zł

2799
     

3199     

2499
     

2999     

HAIR OF THE DAY 
peeling do skóry 
głowy, 125 ml
100 ml=13,59 zł

1699
     

2299     

MY LIFE MY HAIR 
peeling do skóry głowy, 
125 ml
100 ml=13,99 zł

1749
     

2499     

NATURA SIBERICA 
Re-grow
peeling do skóry 
głowy, 150 ml
100 ml=13,99 zł

1399
     

1999     

ANWEN 
Grow Me Tender
wcierka do skóry głowy, 
150 ml
100 ml=23,33 zł3499

     

3999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

POBUDZA 
WZROST 

RADICAL 
peeling 
trychologiczny 
do skóry głowy, 
75 ml
100 ml=19,99 zł

1499
     

1799     

PROSALON 
wcierka do skóry głowy, 
różne rodzaje, 200 ml
100 ml=9,00 zł

HEBE PROFESSIONAL 
szczotka do mycia włosów 
i masażu skóry głowy, 1 szt. 

1799
     

2499     

1299
     

1499     

SO! FLOW 
trychologiczny peeling 
do skóry głowy, 100 ml
100 ml=24,99 zł2499

     

2899     

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl6 7
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Moc orientu
Rezultaty dla skóry głowy jak po profesjonalnym  

zabiegu SPA, ale w zaciszu własnego domu?  
To możliwe! Linia Claynal Smooth Spa  

sprawia, że rytuał japońskiej pielęgnacji włosów  
masz na wyciągnięcie ręki. Wydobądź piękno  

swoich włosów, wykorzystując moc ziemi - formuła  
aminoglinkowa i formuła botaniczna  

oczyszczają, normalizują i regenerują  
nie tylko włosy, ale też skórę głowy,  

a formuła potrójnego jedwabiu  
pozostawia włosy miękkie, zdrowe  

i błyszczące. Ciesz się włosami  
jak po wyjściu od fryzjera  

na co dzień!

Maska i olejek do włosów Ahalo Butter Rich Moist  
to must have, gdy marzysz o zadbanych i zdrowych 

włosach. Botaniczna formuła prosto z Japonii, bogata  
w 6 różnych rodzajów masła i syrop klonowy,  

sprawia, że włosy odzyskują anielski blask.  
Maska naprawia uszkodzoną strukturę włosa  

od wewnątrz, jednocześnie wygładzając  
jego powierzchnię, a olejek spaja rozdwojone  

końcówki, zabezpiecza je i nadaje włosom  
naturalny, zdrowy połysk. Oba produkty otulą Cię  

subtelnym, eleganckim zapachem bukietu  
kwiatów, który będzie Ci towarzyszyć  

przez cały dzień!

CLAYNAL AHALO BUTTER

CLAYNAL 
Smooth SPA
szampon lub odżywka 
do włosów, 450 ml
100 ml=15,55 zł

CLAYNAL 
Smooth SPA
zapas szamponu 
lub odżywki 
do włosów, 400 ml
100 ml=15,00 zł

CLAYNAL 
Smooth SPA
olejek do włosów, 
100 ml
100 ml=69,99 zł

CLAYNAL 
Smooth SPA

maska do włosów, 
200 g

100 g=35,00 zł

AHALO BUTTER 
Rich Moist
maska do włosów, 200 ml
100 ml=30,00 zł

AHALO BUTTER 
Rich Moist
olejek do włosów, 95 ml
100 ml=52,62 zł

COCOPALM 
Polynesian SPA
szampon 
do włosów, 600 ml
100 ml=8,33 zł4999

     

5999     

COCOPALM 
Polynesian SPA
odżywka 
do włosów, 600 ml
100 ml=8,33 zł4999

     

5999     

COCOPALM 
Polynesian SPA
peeling do skóry 
głowy, 150 ml
100 ml=16,66 zł

2499
     

2999     

2499
     

2999     

6999
     

9999     

6999
     

9999     

6999
     

9999     

4999
     

6999     

5999
     

8999     

5999
     

6999     

COCOPALM 
Southern Tropics
peeling do skóry głowy, 
150 ml
100 ml=16,66 zł

ODŻYWIA  
I REGENERUJE

NOWOŚĆ NOWOŚĆ TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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Uczta dla włosów
Innowacyjna seria Hair of the day by Onlybio  
to unikalne podejście do profesjonalnej, świadomej  
pielęgnacji włosów z zachowaniem ich naturalnej  
równowagi. Wegańskie formuły, bogate w składniki  
aktywne naturalnego pochodzenia, zostały  
opracowane według zasad:

•  dopasowania produktów do porowatości  
włosów (stopnia odchylenia łuski)

•  zachowania równowagi PEH - protein,  
emolientów i humektantów

•  metody OMO - Odżywianie - Mycie - Odżywianie

•  metody CG - Curly Girl - dla naturalnego  
podkreślenia piękna włosów kręconych  
i falowanych.

HAIR OF THE DAY

Moje włosy nigdy nie były w tak dobrej  
kondycji! Odkąd używam beBIO, skóra  
głowy jest czysta, oddycha i pozwala  
rosnąć nowym włoskom. Rok temu moje  
szampony otrzymały najważniejsze  
wyróżnienie: Doskonałość Roku Twojego  
Stylu. Jestem szczęśliwa, a Ciebie  
zapraszam do pielęgnacyjnej rewolucji!

Postaw na naturalne kosmetyki beBIO  
do włosów i skóry głowy. Sięgnij  
po naturalne szampony i odżywki.  

Odkryj nasze nowości z linii Keratynowa  
Kuracja przeciw wypadaniu włosów:  
• naturalną, wzmacniającą wcierkę  
do skóry głowy i włosów osłabionych  
i wypadających z keratyną roślinną,  
hydrolatem z kwiatu rumianku rzymskiego,  
ekstraktem z kiełków soi, liści oliwki  
i pantenolem stymulującym wzrost włosów
• naturalną multiregenerującą mgiełkę  
do włosów suchych i zniszczonych  
z keratyną roślinną, ekstraktem z jabłka  
i tamaryndowca, które wzmacniają  
i zagęszczają włosy. 

Przekonaj się - te substancje działają cuda!

BEBIOTYLKO 
w  

HAIR OF THE DAY 
odżywka proteinowa 
do włosów, 200 ml
100 ml=8,50 zł

1699
     

2299     

HAIR 
OF THE DAY 
maska 
emolientowa 
do włosów, 
różne rodzaje, 
400 ml
100 ml=5,00 zł

1999
     

2499     

HAIR OF THE DAY 
oczyszczający szampon 
do skóry głowy, 400 ml
100 ml=4,25 zł

1699
     

2299     

1999
     

2699     

1999
     

2699     

1499
     

1999     

BEBIO 
szampon do włosów 
przetłuszczających się, 
300 ml
100 ml=6,66 zł

BEBIO 
odżywka do włosów 
suchych, 200 ml
100 ml=7,50 zł

BEBIO 
szampon do włosów 
suchych, 300 ml
100 ml=6,66 zł

BEBIO 
wzmacniająca 
wcierka lub 
multi-regenerująca 
mgiełka 
do włosów, 100 ml
100 ml=14,99 zł

1499
     

1999     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl10 11
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Efekt dzikiej natury
Produkty Natura Siberica zawierają aż 95% składników  
naturalnych, m.in. ekstrakty z dzikich syberyjskich ziół,  

wyciągi z owoców, roślinne oleje czy ekstrakt  
z czarnego kawioru. Linia Hair Re-grow z kompleksem  

Anti-Loss stymuluje wzrost włosów, a pobudzająca kofeina  
i żeń-szeń mandżurski wzmacniają ich strukturę.  

Linia Caviar Therapy z ekstraktem z czarnego kawioru, 
wzmocniona siłą aminokwasów, regeneruje włosy,  

pozostawiając je sprężyste i lśniące. 

NATURA SIBERICA TRUST MY SISTER

Ewa Pachulska

Zdradzę Wam przydatny trik na utrzyma- 
nie włosów w doskonałej kondycji pod- 
czas zimowych aktywności. Produkty  
marki Trust My Sister fantastycznie spra- 
wdzą się w wymagających warunkach. 

Na początek wcierka do skóry głowy,  
której po krótkim wmasowaniu nie spłu- 
kujecie, by pozwolić wszystkim składni- 
kom dobrze się wchłonąć. Kolejny etap  
to olejowanie. Koniecznie dobierzcie pro- 
dukt odpowiedni do porowatości Waszych  
włosów. Olej od Trust My Sister jest  
bardzo wydajny, wystarczy kilka kropli  
na całą ich długość. Po godzinnej kuracji  
myjemy włosy i nakładamy uniwersalną  
maskę humektantową, którą po upływie  
15 minut spłukujemy i rozczesujemy  
włosy szczotką. 

Voilà! 

Pamiętajcie, by nie kłaść się spać  
z mokrymi włosami. 

Całuję Was mocno.

Ewa
@ewapachulska 

NOWOŚĆ 

NATURA SIBERICA 
Re-grow
szampon do włosów, 245 ml
100 ml=5,71 zł

1399
     

1999     

NATURA SIBERICA 
Re-grow
tonik do skóry głowy, 150 ml
100 ml=9,33 zł

1399
     

1999     

1399
     

1999     

NACOMI 
szampon do włosów o działaniu 
wygładzającym z olejem 
ze słodkich migdałów, 250 ml
100 ml=8,00 zł

1999
     

2699     

3499
     

4499     

TYLKO 
w  

WYGŁADZA

NATURA SIBERICA
Caviar Therapy 
maska do włosów, 150 ml
100 ml=9,33 zł

TRUST MY SISTER 
maska do włosów, 
różne rodzaje, 200 ml
100 ml=12,50 zł

2499
     

3599     

TRUST MY SISTER 
szampon w piance 
do włosów, 200 ml
100 ml=10,00 zł1999

     

2899     

TRUST MY SISTER 
wcierka do skóry 
głowy, 100 ml
100 ml=15,99 zł

1599
     

2399     

TRUST MY SISTER 
olej do włosów, 
wybrane rodzaje, 100 ml
100 ml=15,99 zł

1599
     

2399     

TYLKO 
w  

NACOMI 
7 Oils
maska 

do olejowania 
włosów, 100 ml

100 ml=34,99 zł

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl12 13



Odżywcze koktajle 
do włosów

W Yumi wierzymy, że nasze włosy zasługują  
na urodowy superfood każdego dnia. Dlatego  

produkty z linii Yumi Hair Care to odpowiedź  
na potrzeby zarówno włosomaniaczek, jak i osób,  

które dopiero rozpoczynają swoją przygodę  
ze świadomą pielęgnacją włosów. Zawierają one  

minimum 96% składników pochodzenia  
naturalnego, a ich bazą jest aloes  

w stężeniu 99%.
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Domowa pielęgnacja 
-profesjonalny efekt

ANWEN

Tworząc nasze kosmetyki, jako pierwsze 
wzięłyśmy pod uwagę porowatość 
włosów - czynnik najbardziej miarodajny 
przy doborze odpowiednich składników 
aktywnych. Włosy o różnej porowatości 
- wysokiej, średniej i niskiej - potrzebują 
różnego rodzaju substancji pielęgnujących.  
W Anwen opracowałyśmy pierwsze  
na rynku produkty ułatwiające 
zachowanie równowagi między trzema 
grupami składników aktywnych: 
proteinami, emolientami  
i humektantami. Takie podejście sprawia, 
że kosmetyki Anwen są optymalnie do- 
pasowane do potrzeb włosów, a przez 
to znacznie skuteczniejsze. Wysoką 
jakość naszych produktów zapewniają 
kompleksowe badania laboratoryjne, 
nowoczesne formuły bazujące na natu- 
ralnych surowcach, bogate składy kosme-
tyków oraz wysokie stężenia substancji 
aktywnych, pozytywnie wpływające  
na zdrowie, kondycję i wygląd włosów.

Polecam
Anna
@anwenblog

YUMI 
szampon do włosów, 
różne rodzaje, 300 ml
100 ml=4,66 zł1399

     

1999     YUMI 
odżywka do włosów, 
różne rodzaje, 200 ml
100 ml=7,00 zł1399

     

1999     

YUMI 
maska do włosów, 
różne rodzaje, 300 ml
100 ml=5,83 zł

1749
     

2499     

HUMEKTANTOWE 
ODŻYWIENIE

PROTEINOWA 
REGENERACJA

ANWEN 
odżywka do włosów, 
różne rodzaje, 150 ml
100 ml=23,33 zł

3499
     

3999     

2999
     

3499     

2499
     

2899     

ANWEN 
Hair Me More

szampon do włosów, 
200 ml

100 ml=15,00 zł

2799
     

3299     

ANWEN 
Wake It Up
szampon do włosów, 200 ml
100 ml=14,00 zł

ANWEN 
emolientowa odżywka 
do włosów, 200 ml
100 ml=12,50 zł

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ TYLKO 
w  

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl14 15
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Naturalne receptury
Sattva Ayurveda to wyjątkowa kolekcja kosmetyków  

do świadomej pielęgnacji ciała oraz włosów, stworzona  
w oparciu o ajurwedyjskie receptury. Pod obco brzmiącymi  

nazwami składników: neem, amla, bhringraj, shikakai  
kryją się azjatyckie rośliny, które od ponad pięciu  

tysięcy lat wykorzystywane są w celach pielęgnacyjnych.  
Przyjemność stosowania kosmetyków potęgują ich  

zapachy, np. mango. Produkty Sattva Ayurveda  
cenione są przez osoby, którym nie jest obojętne,  

co aplikują na swoją skórę. 
W kolekcji znajdują się kosmetyki naturalne,  
bez parabenów i SLS, a więc niezaburzające  

równowagi nawet bardzo wrażliwej skóry.

Siła peptydów
Receptury kosmetyków z linii My Life My Hair by Eveline  

bazują na najlepszych składnikach w świecie  
pielęgnacji, wśród których główną rolę  

odgrywa kompleks 3 peptydów.  
Peptydy stymulują wzrost włosów, wzmacniają  

i poprawiają ich gęstość. Ponadto wpływają  
pozytywnie na krążenie krwi w okolicy mieszka  

włosowego, przez co możemy uzyskać  
lepsze dotlenienie i odżywienie skóry głowy.  
Receptury kosmetyków zostały wzbogacone  

również o wodę ryżową, która od wieków dba  
o kondycję i blask włosów Japonek i Koreanek. 

MY LIFE MY HAIR SATTVA

MY LIFE MY HAIR 
enzymatyczny szampon 
do włosów, 500 ml
100 ml=3,00 zł

1499
     

2499     

MY LIFE MY HAIR 
nawilżająca odżywka 
do włosów, 250 ml
100 ml=6,00 zł

1499
     

2499     

MY LIFE MY HAIR 
regenerująca maska-serum 
do włosów, 300 ml
100 ml=5,40 zł

1619
     

2699     

ORIENTANA 
szampon do włosów, 
210 ml
100 ml=16,66 zł

3499
     

3999     

ORIENTANA 
ajurwedyjska terapia 
do włosów, 105 ml
100 ml=23,80 zł

2499
     

2999     

2299
     

2799     

2999
     

3499     

SATTVA 
olejek do włosów, 
100 ml
100 ml=22,99 zł

SATTVA 
Fenu Greek
tonik do włosów, 100 ml
100 ml=29,99 zł

MY LIFE MY HAIR 
wcierka do skóry głowy, 150 ml
100 ml=9,99 zł

1499
     

2499     

NOWOŚĆ TYLKO 
w  

AJURWEDYJSKA 
PIELĘGNACJA

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl16 17
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Akcja odżywianie
Linia kosmetyków Organic Hair marki Stara Mydlarnia  

powstała z myślą o najważniejszych potrzebach włosów  
i skóry głowy: nawilżeniu, wzmocnieniu, odbudowie  

i regeneracji. W serii znajdziemy szampony, odżywki,  
peelingi do skóry głowy oraz wcierkę.  

Seria Protein została stworzona z myślą o włosach  
słabych, łamliwych i ze skłonnością do wypadania.  

Serię Keratin zaprojektowano specjalnie dla włosów  
suchych i osłabionych, kręconych, ze skłonnością  

do puszenia się, po zabiegu keratynowego prostowania.  
Seria Biotin przywraca odpowiednie nawilżenie i siłę  

zniszczonym włosom, zwiększa ich elastyczność,  
odbudowuje i ogranicza ich wypadanie. 

ORGANIC HAIR BY STARA MYDLARNIA

JOHN FRIEDA 
Full Repair
odżywka do włosów, 
250 ml
100 ml=12,00 zł2999

     

3599     BIOPOINT 
Extreme Repair
maska do włosów, 200 ml
100 ml=17,50 zł3499

     

3999     HARMONIA 
maska z keratyną 
do włosów, 1000 ml
100 ml=1,00 zł999

     

1299     

GOSH 
Argan Oil
szampon 
do włosów, 230 ml
100 ml=8,69 zł1999

     

2499     

CHRONI KRUCHE  
I SUCHE WŁOSY 

ODŻYWIA  
I NAWILŻA

ORGANIC HAIR 
BY STARA MYDLARNIA
Protein
wzmacniający szampon 
do włosów, 500 ml
100 ml=7,00 zł

ORGANIC HAIR 
BY STARA MYDLARNIA
Keratin
odbudowująca odżywka 
do włosów, 300 ml
100 ml=11,66 zł

ORGANIC HAIR 
BY STARA MYDLARNIA
Keratin
odbudowujący szampon 
do włosów, 500 ml
100 ml=7,00 zł

ORGANIC HAIR 
BY STARA MYDLARNIA
Biotin
regenerująca odżywka 
do włosów, 200 ml
100 ml=12,50 zł

3499
     

3999     

3499
     

3999     

3499
     

3999     

2499
     

2999     

NOWOŚĆ TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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Profesjonalna 
odbudowa

Objętość XXL
Produkty marki G-synergie stworzone przez profesjonalistów  

spełnią potrzeby każdej włosomaniaczki, zapewniając  
skórze głowy i włosom zdrowie, blask i nawilżenie. 

Linia Brazilian Keratin powstała z myślą o Twoich  
włosach. Naturalne składniki, takie jak hydrolizowana  

keratyna czy olejek arganowy nawilżają,  
odbudowują strukturę, a także wygładzają  

i nabłyszczają. Produkty idealnie wpisują się  
w potrzeby włosów po keratynowym prostowaniu.

Więcej na głowie? Czemu nie! Dodaj  
objętości swoim cienkim, przyklapnię- 

tym włosom, stosując w codziennej  
pielęgnacji przeznaczone do tego  

kosmetyki. Zawsze stawiaj na produkty  
delikatne, które nie obciążą Twoich  

włosów, tworząc odwrotny do zamierzonego  
efekt. Tradycyjne kosmetyki wspieraj mgiełkami  

i sprayami stosowanymi na umyte, wysuszone 
ręcznikiem włosy. Spryskaj je obficie, przeczesz  

od cebulek po same końce i wymodeluj fryzurę.  
Dla większego efektu możesz suszyć włosy  

z głową skierowaną ku dołowi. Potrzebujesz  
szybkiego działania? Sięgnij po puder,  

który nada natychmiastową objętość, unosząc  
włosy u nasady, dzięki czemu zyskają one  

lekkość i puszystość.  

G-SYNERGIE

PHIL SMITH 
Volume Boosting
spray do włosów 
cienkich, 200 ml
100 ml=15,00 zł

2999
     

3499     

PHIL SMITH 
Volume Boosting
szampon do włosów 
cienkich, 400 ml
100 ml=7,50 zł

2999
     

3499     

PROSALON 
Volume
pianka do włosów 
dodająca objętości, 
200 ml
100 ml=7,50 zł

1499
     

1999     

2999
     

3499     

2999
     

3499     

3999
     

4499     

3999
     

4499     

PROSALON 
Intensis
puder zwiększający 
objętość włosów, 
20 g
100 g=64,95 zł

1299
     

1599     

TYLKO 
w  

G-SYNERGIE
Brazilian Keratin
odżywka do włosów, 300 ml
100 ml=10,00 zł

G-SYNERGIE
Brazilian Keratin
maska do włosów, 500 ml
100 ml=8,00 zł

G-SYNERGIE
Brazilian Keratin
szampon do włosów, 300 ml
100 ml=10,00 zł

G-SYNERGIE
Brazilian Keratin
serum do włosów, 
100 ml
100 ml=39,99 zł

NOWOŚĆ TYLKO 
w  

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl20 21
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Nawilżenie  
ma znaczenie

Codzienna stylizacja włosów, suszenie, farbowanie  
- wszystkie te zabiegi bardzo osłabiają Twoje włosy,  

powodując ich wysuszenie i łamliwość. Regularne  
podcinanie końcówek oraz dobrze dobrane produkty  

potrafią jednak temu zaradzić. Aby maksymalnie  
nawilżyć włosy, należy stosować kosmetyki bogate  

w antyoksydanty i składniki odżywcze pochodzenia  
naturalnego. Zapewnią one Twoim włosom zdrowy  

i świeży wygląd, zniwelują szorstkość, wypełnią  
mikrouszkodzenia i przywrócą blask. Świetnie  

sprawdzą się w tej roli maski nawilżające.

HUNGRY HAIR
Superfoods 
nawilżająca maska 
do włosów, 300 ml
100 ml=5,00 zł

1499
     

1999     

BIOPOINT 
Orovivo
maska do włosów, 200 ml
100 ml=17,50 zł

HEBE COSMETICS 
micelarny szampon 
do włosów z aloesem, 
300 ml
100 ml=3,33 zł

3499
     

3999     

1299
     

1499     

NATURA SIBERICA 
Aqua Booster
szampon do włosów, 
245 ml
100 ml=5,71 zł

1399
     

1999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

  
NAWILŻA

MANE ‘N TAIL 
odżywka do włosów, 
355 ml
100 ml=7,88 zł

2799
     

3399     

HUNGRY HAIR 
Superfoods
szampon lub odżywka 
do włosów, 300 ml
100 ml=4,33 zł

NATURA SIBERICA 
Aqua Booster
spray do włosów, 
115 ml
100 ml=12,17 zł

ORGANIX 
kokosowo-waniliowy 
szampon lub odżywka do włosów, 385 ml
100 ml=10,39 zł

1399
     

1999     

3999
     

4999     

NOWOŚĆ 

999
     

1299     
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Włosy piękne 
i gładkie

Pielęgnacja włosów 
na nowym poziomie

Siedmiostopniowa kuracja stworzona do odbudowy to idealne  
rozwiązanie dla osób, które zmagają się ze zniszczonymi  

włosami. W jej skład wchodzi 5 produktów, które mogą być  
stosowane w codziennej pielęgnacji oraz 2 produkty 

 profesjonalne, dostępne wyłącznie w wybranych salonach  
fryzjerskich. Produkty Revox dostosowane są do różnego  

rodzaju włosów – niefarbowanych, farbowanych  
oraz poddawanych zabiegom chemicznym. Ciesz się  

doskonałą prezencją włosów każdego dnia. 

Koniec z odstającymi i niezdyscyplinowanymi włosami!  
Nawet Twoje wyjątkowo niesforne kosmyki ujarzmisz  

teraz z pomocą odpowiednich kosmetyków wygładzają- 
cych, dzięki którym Twoje włosy staną się miękkie,  

gładkie i delikatne. Do każdego mycia stosuj szampon  
i odżywkę, a na wilgotne włosy zaaplikuj niewielką  

ilość kremu, rozprowadzając go na całej długości pasm.  
Efekt? 100% gładkich i lśniących włosów!

REVOX

2 
 
Wmasuj  
szampon  
do uzyskania  
piany i dokładnie spłucz  
letnią wodą.

4 
 
Wmasuj niewielką ilość produktu  
na włosy, omijając skórę  
głowy i wymodeluj fryzurę  
lub pozostaw do wchłonięcia.

5 
 
Na koniec nałóż 2-3 krople  
olejku na końcówki włosów  
i ciesz się piękną fryzurą.

1 
 
Nałóż sporą ilość  
od nasady aż po  
same końce włosów,  
rozprowadzając grzebieniem  
lub palcami. Po 15-20 minutach  
dokładnie spłucz wodą. 

3 
 
Nałóż  
równomiernie  
odżywkę  
i po 3-4 minutach spłucz  
letnią wodą. 

PROSALON

PROSALON
wygładzająca odżywka 
do włosów, 200 ml
100 ml=7,50 zł

1499
     

1999     

2999
     

4499     

1999
     

2799     

3999
     

5799     

2999
     

4499     

2999
     

4499     

2999
     

4499     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

REVOX 
Plex
kuracja 
odbudowująca, 260 ml 
100 ml=15,38 zł

REVOX
Plex 
krem wygładzający 
do włosów, 260 ml
100 ml=11,53 zł

REVOX 
Plex
szampon 
odbudowujący, 260 ml
100 ml=11,53 zł

REVOX
Plex
odżywka do włosów, 
260 ml
100 ml=11,53 zł

PROSALON 
woda lamelarna 
do włosów 
wysokoporowatych, 
200 ml
100 ml=10,00 zł

REVOX
Plex
olejek do włosów, 30 ml
100 ml=99,97 zł

ZAPOBIEGA 
PUSZENIU SIĘ 
WŁOSÓW

PROSALON 
Ceramidy
maska do włosów, 1000 ml
100 ml=2,50 zł

2499
     

2999     

PROSALON 
Ceramidy
szampon do włosów, 1000 ml
100 ml=2,50 zł

2499
     

2999     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl24 25
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Zakręcona 
pielęgnacja
Marka Shakebar przeznaczona 
dla włosów kręconych zapewnia im  
naturalne piękno i blask. Naturalne składniki  
– pacyficzny olej kokosowy, olej arganowy  
z Maroka i olej marula troszczą się o Twoje  
włosy w wyjątkowy sposób. Odżywiają  
i nawilżają, pozostawiając je miękkie i lśniące.  
Podkreślają skręt loków i podatność  
na układanie, bez obciążania.  
Wszystkie rodzaje loków są uwielbiane przez  
Shakebar Miracle Curls. Trzymaj się z dala  
od szkodliwych chemikaliów!

SHAKEBAR NOWOŚĆ 

Pielęgnacja i stylizacja  
kręconych i falowanych włosów 
Ważnym elementem pielęgnacji  
włosów kręconych i falowanych  
jest podkreślanie ich naturalnego  
skrętu, przy czym stylizacje loków  
i fal nieco różnią się między sobą. 

Włosy kręcone potrzebują większych  
ilości kosmetyków emolientowych,  
natomiast falowane wymagają  
częstszego stosowania różnych pro- 
tein - dodają one lekkości i sprężysto- 
ści włosom, także w stylizacji.  
Bardziej suche z natury loki potrzebo- 
wać będą też nawilżenia odżywką  
bez spłukiwania. Mocne utrwalenie  
obu typów skrętu zapewnią żele. 

Jak stylizować loki i fale? Wilgotne  
włosy delikatnie rozdziel palcami,  
spryskaj odżywką bez spłukiwania  
i powgniataj ją we włosy. Następnie  
rozetrzyj w dłoniach żel, rozprowadź  
i znów ugniataj. Wysusz i gotowe!

@curlywurlysistas

Chcesz wiedzieć więcej  
o produktach do włosów?  
Odwiedź nasz kanał na YouTube 

SHAKEBAR 
Miracle Curls
szampon lub odżywka 
do włosów kręconych, 250 ml
100 ml=10,00 zł

SHAKEBAR 
Miracle Curls
szampon lub odżywka 
do włosów kręconych, 250 ml
100 ml=10,00 zł

SHAKEBAR 
Miracle Curls
spray do loków, 200 ml
100 ml=12,50 zł

SHAKEBAR 
Miracle Curls
krem do loków, 250 ml
100 ml=10,00 zł

MARC ANTHONY 
odżywka do włosów 
kręconych, 250 ml
100 ml=14,00 zł

3499
     

3999     

2499
     

2999     

2499
     

2999     

2499
     

2999     

2499
     

2999     

HAIR OF THE DAY 
żel utrwalający 
do włosów kręconych, 
200 ml
100 ml=8,50 zł

1699
     

2299     

HAIR OF THE DAY 
żel do stylizacji 
włosów kręconych, 
200 ml
100 ml=8,50 zł

1699
     

2299     

TYLKO 
w  

UTRWALA 
SKRĘT

SO! FLOW 
szampon lub odżywka  
do włosów kręconych, 400 ml
100 ml=4,50 zł1799

     

2299     

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl26 27
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Ochrona koloru Siła roślin
Szampon oraz odżywka do włosów  

Hask Color Care Perfecting Complex to ochronna  
mieszanka, która ożywia farbowane włosy,  

przywracając im niezbędne nawilżenie, dzięki czemu  
włosy stają się lśniące i mocne. Odżywka to  

nawilżające połączenie hydrolizowanej komosy  
ryżowej i brzoskwini, która pomaga zwalczać  

blaknięcie koloru oraz gwarantuje wspaniały połysk.  
Szampon i odżywka obłędnie pachną brzoskwinią  

i mają piękny perłowy kolor.

So! Flow by Vis Plantis to kosmetyki  
o wyjątkowych, owocowych zapachach.  

Odpowiednie składniki aktywne zadbają,  
by Twoje włosy były nawilżone,  

wygładzone i pełne blasku, a zawartość  
adaptogenów zatroszczy się o harmonię  

umysłu. Produkty umożliwiają  
kompleksową pielęgnację w duchu  

równowagi PEH. Pielęgnacja włosów  
nigdy nie była tak prosta  

jak z So! Flow by Vis Plantis!

HASK SO! FLOWNOWOŚĆ 

HASK 
szampon lub odżywka chroniące 
kolor włosów, 355 ml
100 ml=8,45 zł

2999
     

3499     

SO! FLOW 
rewitalizujący szampon 
lub odżywka do włosów, 400 ml
100 ml=4,50 zł1799

     

2299     

TOTAL KERATIN COMPLEX
Repair, Color & Softness 
szampon do włosów, 1000 ml
100 ml=1,30 zł

SO! FLOW 
rewitalizująca maska 
do włosów, 400 ml
100 ml=5,00 zł1999

     

2499     

1299
     

1599     

TOTAL KERATIN COMPLEX 
Repair, Color & Softness
maska do włosów, 1000 ml
100 ml=1,30 zł

1299
     

1599     

PROSALON 
Blond Revitalising
szampon lub odżywka do włosów, 500 ml
100 ml=3,00 zł

1499
     

1799     

TYLKO 
w  
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Włosy blond, rozjaśniane czy z pasemkami, wymagają  
szczególnej pielęgnacji i używania specjalnych kosme- 

tyków. Efekt wow, który towarzyszy nam po wyjściu  
od fryzjera, niestety często nie trwa długo – chłodne  

blondy szybko żółkną, włosy wysuszają się i puszą,  
towarzyszy im ogólne osłabienie. Jak temu zapobiec?   

Jedną z metod jest stosowanie szamponów, odżywek  
i masek z fioletowym pigmentem w recepturze,  

które ochłodzą nasz kolor, zniwelują żółte odcienie,  
odżywią i nabłyszczą włosy. Dobrym wyborem  

dla osób planujących rozjaśnienie jest stosowanie  
sprayów, które sprawią, że nasze włosy staną się  

jaśniejsze nawet o pół tonu.

Kolor na dłużej
Produkty z linii Colour Care opracowane zostały z myślą  

o domowej, kompleksowej pielęgnacji włosów farbowa- 
nych z efektem jak z salonu. Dla zachowania czystych  

i promiennych odcieni włosów blond i jasnych pasemek  
zastosuj szampon i odżywkę z fioletowymi pigmentami  

Blondes & Highlights, które neutralizują tony żółte  
i miedziane. Balsam do ochrony koloru Instant Color  

Sealer zapewni efekt zdrowych i lśniących włosów,  
nie tylko blond. Odżywcza maska Complete zamyka  

we wnętrzu włosa kolor, substancje odżywcze  
i nawilżające. Jednocześnie chroni przed wysoką  

temperaturą, szkodliwym działaniem promieni  
słonecznych, a także wilgoci.

MARC ANTHONY

JOHN FRIEDA 
Sheer Blonde
spray rozjaśniający 
do włosów blond, 100 ml
100 ml=39,99 zł

3999
     

5999     

JOHN FRIEDA 
Sheer Blonde
szampon do włosów, 
250 ml
100 ml=12,00 zł

2999
     

3599     

2999
     

3499     

2999
     

3999     

MARC ANTHONY 
szampon 
lub odżywka 
do włosów, 
236 ml
100 ml=14,83 zł

3499
     

3999     

3499
     

3999     

3499
     

3999     

DESSANGE 
PROFESSIONAL 
HAIR LUXURY 
Blond Californien
krem korygujący do włosów, 
125 ml
100 ml=23,99 zł

TYLKO 
w  

ROZJAŚNIA  
WŁOSY

MARC ANTHONY 
balsam do włosów 
farbowanych, 120 ml
100 ml=29,16 zł

MARC ANTHONY 
maska do włosów 
farbowanych, 295 g
100 g=11,86 zł

TYLKO 
w  

BIOPOINT 
Cromatix Silver
szampon do włosów, 
200 ml
100 ml=15,00 zł

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl30 31
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YEkspresowe 
odświeżanie

Zjawiskowa 
przez cały dzień 

Suche szampony do włosów to kosmetyki  
przydatne zwłaszcza w awaryjnych sytuacjach,  
które szybko przywrócą włosom świeżość  
i zapewnią ładny zapach na długo. Sprawdzą się  
także podczas stylizacji włosów cienkich  
i pozbawionych energii, ponieważ bardzo  
dobrze odbiją je od nasady, dodając  
fryzurze objętości. 

Spędziłaś przed lustrem cały poranek, a Twoja fryzura wytrzymała  
zaledwie chwilę? Przychodzimy z pomocą. Układaj włosy tak,  

jak chcesz, stosując odpowiednie lakiery, które pozwolą zachować  
na dłużej Twoje uczesanie. Do codziennej stylizacji używaj lżejszych  
formuł, na wielkie wyjścia lub niekorzystne warunki atmosferyczne  

- mocniejszych lakierów. Aplikuj je z odległości 20-30 cm, aby utrwalić 
fryzurę lub stosuj na wybranych  

pasmach, które chcesz podkreślić.  
Aby zwiększyć objętość włosów,  

spryskaj je u nasady z głową  
skierowaną w dół. 

NOWOŚĆ 

SYOSS 
Anti Grease
suchy szampon 
do włosów, 200 ml
100 ml=7,50 zł

SYOSS 
Pure Fresh
suchy szampon 
do włosów, 200 ml
100 ml=7,50 zł

BATISTE 
Dark Hair
suchy szampon 
do włosów, 200 ml
100 ml=7,50 zł

1499
     

1799     

1499
     

1699     

1499
     

1699     

BATISTE 
Cherry
suchy szampon 
do włosów, 200 ml
100 ml=6,50 zł

1299
     

1599     

WELLA 
Deluxe Wonder 
Volume Extra Strong
lakier do włosów, 250 ml
100 ml=6,00 zł

ORGANIX 
nawilżający spray 
lub krem do stylizacji 
włosów, 177 ml
100 ml=28,24 zł

L’ORÉAL PROFESSIONNEL 
Infinium Pure
bezzapachowy lakier do włosów, 500 ml
100 ml=6,00 zł

2999
     

3499     

PROSALON 
Mega Hold
megamocny lakier do włosów, 750 ml
100 ml=2,67 zł

1999
     

2499     

1499
     

1999     

4999
     

5999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

DLA WŁOSÓW  
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ
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Dobrze ułożone
Uwielbiana przez stylistów i fryzjerów marka profesjo- 

nalnych szczotek i akcesoriów fryzjerskich od kilkudzie- 
sięciu lat tworzy najwyższej jakości narzędzia sztuki  

fryzjerskiej. Komfortowe i niezawodne w codziennym  
użytkowaniu szczotki pozwalają wyrażać indywidualny  

styl i tworzyć piękno każdego dnia. Olivia Garden  
jest widoczna za kulisami pokazów najlepszych  

kreatorów mody podczas takich eventów  
jak New York Fashion Week. Często  

spotykana na planach filmowych,  
reality show, używana  

przez stylistów  
i celebrytów  

na całym świecie.  
 

Kreuj piękno  
razem z nami!

OLIVIA GARDEN HEBE PROFESSIONAL / HEBE FOR MENNOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

HEBE 
PROFESSIONAL 
uniwersalna 
przelotowa szczotka  
do włosów, 1 szt.

2999
     

3499     

HEBE FOR MEN 
szczotka do stylizacji 
lub modelowania 
włosów dla mężczyzn, 
1 szt. 

1999
     

2499     

HEBE 
PROFESSIONAL 
szczotka 
do modelowania 
włosów, 1 szt.

HEBE 
PROFESSIONAL 
szczotka 
do modelowania 
włosów, wybrane 
rodzaje, 1 szt.

HEBE 
PROFESSIONAL 
grzebień do włosów, 
1 szt.

OLIVIA GARDEN
Fingerbrush 
szczotka do modelowania 
włosów rozm. L, 1 szt.

OLIVIA GARDEN
Nano Thermic 
szczotka do stylizacji 
włosów 24 mm, 1 szt.

OLIVIA GARDEN 
szczotka do włosów, 
różne kolory,
1 szt. 

1299
     

1799     

1499
     

1999     

4999
     

5499     

5499
     

5999     

5499
     

5999     

HEBE 
PROFESSIONAL 
szczotka do włosów, 
wybrane rodzaje, 
1 szt.

1499
     

1999     

TYLKO 
w  

kupisz 15% taniej!* *Promocja obowiązuje 
od 10.02 do 31.03.2022 r.

 i nie łączy się z innymi promocjami. 

999
     

1299     

Kup dowolny kosmetyk z katalogu, a szczotki do włosów Hebe Professional lub Hebe For Men

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl34 35



Oferta obowiązuje od 10.02 do 31.03.2022 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Wszystkie ceny 
zamieszczone w katalogu są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Hebe nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w ofercie. 
Informujemy, że oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów podlegających sprzedaży w Hebe. „Tylko na hebe.pl” oznacza, że produkt dostępny jest wyłącznie w sklepie online. Cena 
katalogowa Hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe. Zdjęcia produktów umieszczone w katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny 
zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Adresy sklepów dostępne 
na stronie www.hebe.pl/sklepy

TYLKO 
w  NOWOŚĆ 

HEBE COSMETICS
szampon do włosów, 
różne rodzaje, 400 ml
100 ml=3,75 zł
lub odżywka do włosów, 
różne rodzaje, 380 ml
100 ml=3,94 zł

1499
     

1749     


