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S P I S  T R E Ś C I
DERMOKOSMETYKI 4 - 5

PIELĘGNACJA TWARZY 2 8 - 3 1

PIELĘGNACJA PROFESJONALNA 3 2 - 3 7

ZAPACHY 4 0 - 4 3

PIELĘGNACJA CIAŁA 3 8 - 3 9PIELĘGNACJA CIAŁA

KOSMETYKI NATURALNE 6 - 1 3

MAKIJAŻ 1 4 - 2 3

PIELĘGNACJA KOREAŃSKA 2 4 - 2 7

Znajdziesz je 
tylko w Hebe
Codzienna pielęgnacja i makijaż 
to nie lada wyzwanie dla naszej 
skóry. Wciąż poszukujemy nowych 
rozwiązań, zmieniamy, testujemy, 
aby produkty były jak najlepiej 
dopasowane do naszych potrzeb 
i oczekiwań.

W Hebe mamy dla Ciebie 
wyjątkowe kosmetyki, których nie 
znajdziesz w innych drogeriach. 

Czeka na Ciebie aż 5566 produktów 
dostępnych tylko w Hebe 
i ponad 400 produktów dostępnych 
tylko w aplikacji i na hebe.pl  

Już dziś możesz zaopatrzyć swoją 
kosmetyczkę w oryginalne 
produkty do makijażu czy 
pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. 
Dermokosmetyki, kosmetyki 
naturalne, profesjonalne 
i koreańskie? 
Z pewnością znajdziesz coś 
dla siebie.

HEBE COSMETICS
nawilżająca śmietanka 
do ciała, 300 ml
100 ml=5,33 zł

HEBE COSMETICS
nawilżający lub odżywczy 
olejek w piance do ciała, 150 ml
100 ml=5,99 zł

HEBE COSMETICS
mleczko do ciała, 
400 ml
100 ml=4,00 zł

HEBE COSMETICS
kremowe masło 
do ciała, 300 ml
100 ml=5,33 zł

Kosmetyki, które powstały 
z myślą o Tobie

TYLKO 
w

1599
   

2199   

1599
   

1999   

1599
   

1999   

899
   

1399   
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D E R M O K O S M E T Y K I

Marka powstała z troski 
o ciało i duszę oraz z potrzeby 
kreowania rozpieszczających 
chwil, odżywiających codzien-
nie Twoją skórę. Stworzone 
z wyselekcjonowanych olejków 
i ekstraktów roślinnych oraz 
nasycone regenerującą mocą 
minerałów z Morza Martwego 
kosmetyki Alma K. promują 
zdrową, piękną skórę.

Kosmetyki do pielęgnacji i demakijażu Sensilis wytwarzane 
są z zachowaniem najwyższego rygoru farmaceutycznego. 

Wszystkie produkty poddawane są testom, aby zapewnić 
maksymalny poziom tolerancji przez skórę oraz zminima-
lizować skutki uboczne. Kosmetyki Sensilis pieszczą skórę, 

dostarczając jej maksimum komfortu, nie naruszając 
jednocześnie naturalnej równowagi.

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

ALMA K.
Hydrate
odżywcze masło 
do ciała, 250 ml
100 ml=24,00 zł5999

   

8799   

ALMA K.
Purify
mineralny tonik 
do twarzy, 200 ml
100 ml=27,50 zł5499

   

7499   

ALMA K.
Hydrate
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=299,97 zł

8999
   

12999   

SENSILIS
Pure 
Perfection
krem do twarzy, 
50 ml
100 ml=139,98 zł

6999
   

9999   

SENSILIS
Hydra Essence
maska nawilżająca 
do twarzy, 150 ml
100 ml=46,66 zł

6999
   

9999   

ALMA K. 
Hydrate
przeciwstarzeniowy 
krem do twarzy SPF30, 50 ml
100 ml=199,98 zł

SENSILIS
Upgrade (AR)
krem do twarzy, 
50 ml
100 ml=199,98 zł

SENSILIS
Supreme
serum do twarzy, 
30 ml
100 ml=533,30 zł

15999
   

21999   

SENSILIS
Ritual Care
tonik + płyn do twarzy, 
2 x 400 ml
100 ml=6,25 zł4999

   

9999   

9999
13999* 9999

  

15999  
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K O S M E T Y K I  N A T U R A L N E

Produkty do pielęgnacji twarzy i ciała 
o naturalnych składach i pozbawione 

drażniących SLS i SLES, dbają o mikro-
biom i warstwę hydrolipidową. Marka 
została stworzona z miłości do natury 

i szczególnej troski o ludzi i środowisko. 
Onlybio ma w swoim portfolio produkty 
certy�kowane: Ecocert COSMOS, Vegan 

czy Asthma Alergic Denmark. 

Nacomi to naturalne kosmetyki bazu-
jące na olejku arganowym i czarnym 
mydle. W portfolio marki znajdziesz 
glinki, peelingi, kremy do twarzy, 
musy, masła i oleje niera�nowane, 
które pomogą Twojej skórze stać się 
jeszcze piękniejszą. 
Nacomi nie tylko pilnie śledzi istniejące 
trendy, ale przede wszystkim wyznacza 
nowe! Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Klientek, zostało stworzone Nacomi 
Next Level – wyższy poziom pielęgnacji!
Produkty tej marki wykraczają poza 
typową codzienną dbałość o skórę. 
W składach kosmetyków znajdziemy 
składniki aktywne, takie jak np. kwasy. 

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

NACOMI
krem pod oczy z olejem 
arganowym i z pestek 
winogron, 15 ml
100 ml=133,27 zł

1999
   

3299   

NACOMI
Borówka
oczyszczająca 
pianka 
do twarzy 
z borówką, 
150 ml
100 ml=13,33 zł

1999
   

2699   

NACOMI
Next Level
niacynamidy 
15%, 30 ml
100 ml=49,97 zł

NACOMI 
Aqua Hydra Skin
koktajl do twarzy 
o działaniu 
nawilżającym, 85 ml
100 ml=41,16 zł

3499
   

4999   

ONLY BIO
Hydra Mocktail
odświeżający żel 
do mycia twarzy, 
250 ml
100 ml=10,80 zł2699

   

3499   

ONLY BIO
Pinch Of Glow
enzymatyczny 
peeling do twarzy, 
75 ml
100 ml=29,99 zł2249

   

2999   

ONLY BIO
Havana 
Oh Na Na
balsam brązujący 
lub ujędrniający 
do ciała, 200 ml
100 ml=8,25 zł1649

   

2199   

ONLY BIO
Hydra Mocktail
skoncentrowane serum 
nawilżające do twarzy, 
30 ml
100 ml=116,63 zł

3499
   

4499   

1499
2499*
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K O S M E T Y K I  N A T U R A L N E

Twoja skóra jest kapryśna i ma 
wysokie wymagania? Sięgnij 

po naturalne i wegańskie 
kosmetyki Pure by Clochee, 

które zaopiekują się każdą cerą! 
Ekstrakty z owoców, kwasy, 

ceramidy i wiele więcej składników 
aktywnych, pomogą odnaleźć 

Twojej skórze równowagę 
i zadbają o jej promienny wygląd. 

Marka Feel Free przede wszystkim 
stawia na połączenie najwyższej 
jakości składników pochodzenia 
naturalnego oraz wykorzystanie 
materiałów z recyklingu do 
opakowań produktów. Produkty 
są certy�kowane przez Ecocert. 
W ofercie marki znajdziesz 
kosmetyki do każdego typu skóry 
- linie nawilżające, rozświetlające 
czy przeznaczone dla skóry 
problematycznej.

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

FEEL FREE
Cosmos 
Hemp & Centella 
Invigorating Mist
odżywczo-nawilżająca 
mgiełka do twarzy, 
100 ml
100 ml=19,99 zł1999

   

2999   

FEEL FREE
Facial Sunscreen
krem do twarzy SPF30, 
50 ml
100 ml=69,98 zł

3499
   

4999   

FEEL FREE
Vit-C
krem pod oczy 
z witaminą C 
i kwasem 
hialuronowym, 
30 ml
100 ml=66,63 zł1999

   

2999   

PURE BY CLOCHEE
żel punktowy 
na niedoskonałości, 15 ml
100 ml=233,27 zł

3499
   

4499   

PURE BY CLOCHEE
kremowa pianka 
oczyszczająca 
do twarzy, 150 ml
100 ml=19,99 zł

PURE BY CLOCHEE
Shape Perfection
modelująco-ujędrniający 
balsam do ciała, 150 ml
100 ml=26,66 zł

3999
   

5999   

PURE BY CLOCHEE
Lumi
rozświetlacz do twarzy, 
30 ml
100 ml=133,30 zł3999

   

4999   
FEEL FREE
oczyszczający 
żel do mycia twarzy, 
200 ml
100 ml=9,00 zł1799

   

2499   2999
4599*
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K O S M E T Y K I  N A T U R A L N E

Facemania to kompleksowa linia 
kosmetyków do twarzy dopasowana 
do różnych potrzeb cery wymagającej, 
normalnej, mieszanej oraz suchej. 
Skondensowana moc składników 
aktywnych, retinolu, witaminy C, 
bakuchiolu, śluzu ślimaka, rokitnika 
oraz roślinnych ekstraktów w połączeniu 
z łagodną formułą pomaga przywrócić 
skórze równowagę i naturalne piękno.

Less is More to polska, rodzinna 
marka z Poznania, która swoje 

zamiłowanie do natury postanowiła 
przenieść do świata kosmetyków 

naturalnych! Kosmetyki Less 
is More są naturalne, wegańskie 

i nietestowane na zwierzętach. 
Wszystkie składniki dobrane są tak, 

by dać skórze to, co najlepsze.
 MNIEJ składników, WIĘCEJ natury!

Needit Nature by Mokosh to marka
stworzona z potrzeby zaspoko-

jenia podstawowych i uniwersal-
nych wymagań skóry. Jej produkty 

oparte są na najwyższej jakości 
naturalnych składnikach i stanowią 

doskonałą bazę dla każdego, bez 
względu na wiek, płeć, pocho-

dzenie czy kondycję skóry. Są idealne 
dla tych, którzy kochają wolność 

i minimalizm w pielęgnacji, uniwer-
salność produktów oraz łatwość 

aplikacji, a jednocześnie dbają 
o naturę - dlatego produkty zam-

knięte są w szklanych opakowa-
niach do ponownego użytku.

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

FACEMANIA
Retinol
krem pod oczy, 
30 ml
100 ml=83,30 zł

FACEMANIA
Rokitnik
odżywczo-regenerujący 
krem do twarzy z olejem 
z rokitnika, 100 ml
100 ml=29,99 zł2999

   

3999   

FACEMANIA
Ogórek&Aloes
maska pod oczy, 
200 ml
100 ml=15,00 zł

2999
   

3999   

FACEMANIA
Vitamin C
mikrodermabrazja 
z witaminą C do 
twarzy, 75 ml
100 ml=26,65 zł1999

   

2999   

NEEDIT NATURE
regenerujący krem 
naturalny do twarzy, 
60 ml
100 ml=73,32 zł4399

   

6299   

NEEDIT NATURE
naturalny peeling 
do twarzy, 60 ml
100 ml=58,32 zł3499

   

4999   

NEEDIT 
NATURE
tonik do twarzy, 
100 ml
100 ml=26,99 zł2699

   

3799   

LESS IS MORE
rozświetlające 
lub nawilżające 
serum do twarzy, 
30 ml
100 ml=133,30 zł3999

   

4999   

FACEMANIA

2499
3999*
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K O S M E T Y K I  N A T U R A L N E

Hydrolaty i oleje roślinne Oleiq bazują 
na sprawdzonych, naturalnych surowcach 
pochodzących z certy�kowanych upraw 
ekologicznych. Hydrolaty bogate w skła-
dniki roślinne i niewielkie ilości olejku ete-
rycznego z powodzeniem zastępują tonik 
czy mgiełkę, zaś tłoczone na zimno oleje 
roślinne, używane jako krem czy baza pod 
makijaż, stanowią cenne źródło witaminy E 
dla skóry.

Polskie kosmetyki naturalne Sylveco produkowane są z ekstraktu z kory brzozy 
i innych surowców roślinnych o właściwościach pielęgnacyjnych. Oferta obejmuje 
produkty do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i higieny jamy ustnej. Ich naturalny 
skład i brak kompozycji zapachowych sprawdzą się u osób z problemami 
dermatologicznymi, skórą wrażliwą i alergiczną. 

Natura skrywa mnóstwo drogocennych skła-
dników, które zostały zamknięte w całej linii Hair 

of the day - kosmetykach powstałych z myślą 
o świadomej pielęgnacji włosów i skóry głowy. 
Marka Onlybio czerpie całymi garściami prosto 

z natury i dzieli się z Tobą tym, co najlepsze. 
Linię Hair of the day wyróżniają unikalne re-

ceptury oparte w 98% na składnikach pocho-
dzenia naturalnego. Nie zabrakło także protein, 

emolientów i humektantów, czyli składników 
aktywnych, które Twoje włosy wręcz ubóstwiają. 

Proste składy bez SLS, SLES, CB i silikonów 
w produktach do spłukiwania to krok w stronę 
profesjonalnego podejścia do dbania o siebie.

OLEIQ
hydrolat 
do twarzy, 
różne rodzaje, 
100 ml
100 ml=24,99 zł

2499
   

3199   

SYLVECO
balsam myjący 
do włosów, 
300 ml
100 ml=11,66 zł

3499
   

4199   

SYLVECO
pianka myjąca 
do twarzy, 
150 ml
100 ml=13,33 zł

1999
   

2699   

SYLVECO
lekki krem 
z brzozą 
do twarzy, 
50 ml
100 ml=69,98 zł

3499
   

4399   
HAIR OF THE DAY
delikatny szampon 
do skóry głowy, 
400 ml
100 ml=4,50 zł1799

   

2299   
HAIR OF THE DAY
odżywka 
humektantowa 
do włosów, 200 ml
100 ml=9,00 zł1799

   

2299   

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

1999
   

2499   

HAIR OF THE DAY
wcierka do skóry 
głowy, 100 ml
100 ml=17,99 zł1799

   

2299   

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl12 13TYLKO w



M A K I J A Ż

Każdy miłośnik piękna doceni produkty 
profesjonalnej jakości, które ułatwiają 
funkcjonowanie w świecie beauty. 
A w tym świecie przed Hebe Professional 
nie ma tajemnic. Niezależenie od tego, 
czy stawiasz na efektowny makijaż, styli-
zację włosów i paznokci, czy pielęgnację 
– możesz polegać na Hebe Professional. 
Różnorodna, innowacyjna, wszechstronna 
– taka jest właśnie marka 
#hebeprofessional.

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe. *Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

– taka jest właśnie marka 

HEBE 
PROFESSIONAL
paleta cieni 
do powiek, 
różne rodzaje, 5,8 - 6 g
100 g=517,07 - 499,83 zł

HEBE PROFESSIONAL
pędzel do omiatania twarzy F13, 1 szt.

HEBE PROFESSIONAL
Lasting Brow Pomade
pomada do brwi, 
różne odcienie, 3,75 g
100 g=399,73 zł

HEBE PROFESSIONAL
Tinted Brow Fixer 
lub Transparent 
Brow Fixer
żel do brwi, 
różne odcienie, 2,8 g
100 g=535,36 zł

HEBE PROFESSIONAL
pędzel do bronzera, 
kompaktów i rozświetlacza 
F06, 1 szt.

HEBE PROFESSIONAL
pędzel do aplikacji cieni E09, 1 szt.

HEBE PROFESSIONAL
gąbka do makijażu, 1 szt.

2999
4999*

1499
1999*

1699
1999*

3399
3999*

3399
3999*

1499
1999*

1299
1499*

HEBE PROFESSIONAL
Multi Brow De�ner
kredka do brwi, różne odcienie, 0,2 g
100 g=7495,00 zł

HEBE PROFESSIONAL
Precise Brow Shaper
kredka do brwi, różne odcienie, 0,06 g
100 g=24983,33 zł

1499
1999*

1499
1999*

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl14 15TYLKO w



M A K I J A Ż

Felicea to polska marka kolo-
rowych kosmetyków o natu-
ralnych składach. Te uniwer-
salne produkty stworzone są 

dla każdego typu cery i wieku 
– zarówno dla nastolatków, 

jak i dojrzałych kobiet. Szeroka 
oferta pozwala skompletować 

pełną kosmetyczkę, a tym 
samym wykonać makijaż 

od A do Z, na każdą okazję.

Polska marka Paese, mająca 
holistyczne podejście do piękna, obecna 

jest w ponad 50 krajach na świecie. 
W jej portfolio znajdziesz szeroki wybór 

kosmetyków kolorowych, które pie-
lęgnują Twoją skórę. Wszystko za sprawą 

drogocennych olejów, roślinnych 
ekstraktów i składników aktywnych, 

które gwarantują efekt zdrowej, świeżej 
i bardziej promiennej cery.

By Hebe podąża za trendami, inspiruje się modą, bawi się stylem. Lubi 
się zmieniać, poszukuje nowości, chce być blisko Ciebie. Towarzyszy Ci 
w podróży i w codziennych czynnościach. 
Lifestylowa, zabawna, użytkowa - taka jest właśnie marka #byhebe.

KUP W APLIKACJI 
I NA HEBE.PL 

ZAMÓW 
U  KONSULTANTA 

holistyczne podejście do piękna, obecna 

*Promocja obowiązuje z kartą My Hebe. *Marka dostępna w wybranych drogeriach, w aplikacji i na hebe.pl 

2249
   

2999   

3799
   

4999   

2999
   

4999   

2999
   

4999   

Felicea to polska marka kolo-

**

FELICEA
Natural
korektor naturalny, 3 g
100 g=749,67 zł

FELICEA 
Natural
paleta do konturowania 
twarzy 301, 9,4 g
100 g=404,15 zł

PAESE 
Eyegasm
tusz do rzęs, 8 g
100 g=374,88 zł

PAESE 
Wonder
rozświetlacz 
do twarzy, 7,5 g
100 g=399,87 złKOSMETYCZKI-40%*

TANIEJ
Z KARTĄ

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl16 17TYLKO w



M A K I J A Ż

Gosh specjalnie z myślą o Tobie tworzy 
bezpieczne kosmetyki dla wrażliwych 

oczu i skóry. Wszystkie produkty są certy-
�kowane znakiem Allergy Certi�ed oraz 

w większości posiadają wegańskie formuły. 
Marka wprowadziła opakowania z drewna 
pozyskiwanego ze zrównoważonej gospo-

darki leśnej, a produkcja kosmetyków 
jest wolna od emisji CO2. 

Inglot to marka, która docenia indywidualność 
Klientów, oferując im szeroki asortyment produ-
któw do makijażu najwyższej jakości. Cechuje 
ją innowacyjność w myśleniu o kosmetykach 
oraz różnorodność oferowanych kolekcji. Żadne 
produkty i komponenty nie są testowane na 
zwierzętach. Inglot jest obecny na liście PETA 
jako marka cruelty-free, około 60% jej asorty-
mentu stanowią produkty wegańskie.

*Marka dostępna w wybranych drogeriach, w aplikacji i na hebe.pl 

INGLOT
HD Matte
pomadka 
w płynie 
do ust, różne 
kolory, 4,5 g
100 g=933,11 zł

4199
   

5299   

INGLOT
modelujący 
tusz do brwi, 
4 ml
100 ml=874,25 zł

3499
   

4399   

INGLOT
Promise
tusz do rzęs, 
7,5 ml
100 ml=626,53 zł

4699
   

5899   

INGLOT
Perfect Finish
sypki puder 
do twarzy, 
różne odcienie, 23 g
100 g=221,70 zł

5099
   

6399   GOSH
Dextreme
puder kryjący do twarzy, różne odcienie, 9 g
100 g=544,33 zł

GOSH
Dextreme
podkład kryjący 
do twarzy, 
różne odcienie,
30 ml
100 ml=186,63 zł

GOSH 
Soft’n Tinted
balsam do ust, 
różne kolory, 8 ml
100 ml=437,38 zł

5599
   

7999   

3499
   

4999   

4899
   

6999   

*
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M A K I J A Ż

Bell Hypoallergenic to polska marka kosme-
tyków do makijażu, obecna na rynku od 30 lat. 

Wysoka jakość produktów oraz ich unikalne 
formuły sprawiły, że marka jest dziś rozpozna-

walna w 66 krajach na 5 kontynentach. Pro-
dukty Bell Hypoallergenic odpowiadają na po-
trzeby wszystkich kobiet, również tych o cerze 

wrażliwej. Powstawały w ścisłej współpracy 
z dermatologiem i okulistą. Marka Bell Hypo-

allergenic nie tylko podąża za trendami, ale 
również odpowiada na potrzeby najbardziej 

wymagających konsumentek. Dlatego 
w 2021 roku poszerzyła swoje portfolio 

o produkty do makijażu z kategorii Clean 
Beauty. Oznacza to, że wybrane linie pro-

duktów są w 100% wegańskie i pozbawione 
zbędnych składników, takich jak oleje mine-
ralne, parabeny czy alkohol, a w ich miejsce 

wprowadzone zostały składniki naturalne, 
m.in. aloes, olej jojoba i woda kokosowa. 

Polska marka specjalizu-
jąca się w kosmetykach 
do makijażu gwarantuje 
produkty najwyższej jako-
ści dzięki własnej fabryce 
i laboratorium badawczo-
-rozwojowemu. Kosmetyki 
tworzone są z myślą o ko-
bietach i podkreśleniu ich 
naturalnego piękna. 
W ofercie znajdują się pro-
pozycje zarówno dla zwo-
lenniczek „professional 
trick”, jak i „natural look” 
oraz „vegan friendly”.

HEAN
Lightening Secret
puder pod oczy, 4,5 g
100 g=399,78 zł1799

   

2499   

HEAN
Baked Rouge
wypiekany róż 
do policzków, 
różne odcienie, 1,9 g
100 g=894,21 zł1699

   

2499   

BELL HYPOALLERGENIC
Aloe
krem BB SPF15 do twarzy, 
różne odcienie, 20 g
100 g=109,95 zł2199

   

3699   

BELL 
HYPOALLERGENIC
Aloe
puder SPF15 do twarzy, 
różne odcienie, 5 g
100 g=379,80 zł1899

   

3199   

BELL 
HYPOALLERGENIC
Aloe
korektor pod oczy, 
różne odcienie, 4,8 g
100 g=333,13 zł1599

   

2599   

BELL 
HYPOALLERGENIC
Long Wear
kredka do ust, 
różne kolory, 0,3 g
100 g=2663,33 zł799

   

1399   

HEAN
Make My Day
paletka cieni do powiek, 14 g
100 g=299,93 zł4199

   

5999   

HEAN
Professional
kredka do brwi, 
1,2 g
100 g=582,50 zł699

   

999   

BELL 
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M A K I J A Ż

Marka Pastel Cosmetics tworzy trwałe 
produkty do makijażu, zamknięte 

w stylowych opakowaniach, soczyście 
napigmentowane i nietestowane 

na zwierzętach. Powstała, by umo-
żliwić kobietom jak największy wybór 

w podkreśleniu ich niepowtarzalnej 
urody, dając im do ręki niezawodną 

broń - kolor! Od wielu sezonów, wsłu-
chując się w potrzeby kobiet z różnych 

stron świata, tworzy produkty oparte 
na sprawdzonych, tradycyjnych for-

mułach, jednocześnie czerpiąc z naj-
nowszych technologii. 

Claresa jest marką stworzoną z myślą o każdej kobiecie, 
która chce nie tylko dbać o siebie, ale również rozwijać 
swoje umiejętności w dziedzinie manicure hybrydowego.
W ofercie Claresy znajdują się wysokiej jakości lakiery 
hybrydowe, które są �agowym produktem marki, oraz 
akcesoria niezbędne do pielęgnacji dłoni i stóp. Paleta 
barw lakierów hybrydowych to 300 kolorów, dzięki 
czemu marka Claresa może poszczycić się jedną 
z największych gam kolorystycznych w branży.
Claresa to produkty najwyższej jakości w atrakcyjnych 
cenach, co przyczyniło się do sukcesu marki i stale 
rozwijającej się sieci sprzedaży zarówno w Polsce, 
jak i w Europie.
Marka oferuje ciekawą gamę szkoleń z zakresu 
stylizacji paznokci.

KUP W APLIKACJI 
I NA HEBE.PL 

KUP W APLIKACJI 
I NA HEBE.PL 

ZAMÓW 
U  KONSULTANTA 

ZAMÓW 
U  KONSULTANTA 

nowszych technologii

CLARESA
Soak O�
lakier hybrydowy do paznokci, 
różne kolory, 5 ml
100 ml=219,80 zł1099

   

1899   

CLARESA
Bronzer Tanned
bronzer do twarzy, 
różne odcienie, 13 g
100 g=92,23 zł1199

   

1699   

2799
   

3499   

1599
   

1999   

1899
   

2499   

1099
   

1599   

CLARESA
Beauty Cutie
nawilżająca 
pomadka do ust, 
różne kolory, 5 g
100 g=219,80 zł

CLARESA
John Glow
rozświetlacz 
do twarzy, 
różne odcienie, 
8 g
100 g=149,88 zł1199

   

1699   

PASTEL
klasyczny lakier do paznokci, różne kolory, 13 ml
100 ml=46,08 zł599

   

799   

PASTEL
Blackstyler
eyeliner do oczu, 
1,1 ml
100 ml=1726,36 złPASTEL

Stardust
rozświetlacz 
do twarzy, 
różne odcienie, 8 g
100 g=199,88 zł

PASTEL
Daylong
pomadka do ust, 
różne kolory, 7 ml
100 ml=399,86 zł
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Purderm à zróbmy zdjęć dziewczyny z 
maseczka może? 

P I E L Ę G N A C J A  K O R E A Ń S K A

Uroda Azjatek jest obiektem podziwu całego świata. 
Gładka cera i nieskazitelna skóra to nie tylko zasługa 

genów, ale przede wszystkim odpowiednio dobranej 
pielęgnacji. Poznaj koreańskie kosmetyki Purederm, 
które zachwycają działaniem i łatwością stosowania.

Krem BB i maseczki w płacie to wynalazek azjatyckiego 
rynku kosmetycznego. Dla Koreanek stosowanie 

produktów pielęgnacyjnych nie tyle jest wymogiem, 
co przyjemnością. Dlatego kosmetyki koreańskie 

Purederm wyróżniają się wygodną formą i pięknymi 
zapachami. Sięgając po nie, poczujesz się jak w SPA 

– po rytuale pielęgnacji Twoja skóra stanie się 
odżywiona, a zmysły wyciszone.

CLIV to koreańska marka kosmeceuty-
ków, czyli zaawansowanych kosmety-
ków, które nie tylko pielęgnują, ale też
wpływając na biologiczne funkcje skóry, 
poprawiają jej strukturę i wygląd.
Bazą produktów są połączenia składni-
ków aktywnych, które działają zgodnie 
z �lozo�ą pro-age, udowadniając, 
że młody, świeży i naturalny wygląd 
to nie kwestia wieku, tylko mądrego 
wspierania naturalnych procesów 
zachodzących w naszej skórze. Kosme-
tyki CLIV to połączenie ekstraktów 
naturalnych z żeń-szenia, cytryny 
czy róży z przeciwzmarszczkowym 
retinolem, rozświetlającą witaminą C, 
nawadniajacym kwasem hialuronowym 
czy dodającym elastyczności kolagenem. 

CLIV
Premium
odżywczo-ujędrniający krem 
do twarzy z jagodami 
żeń-szenia, 50 ml
100 ml=159,98 zł7999

     

13999     
CLIV
regenerujący 
kolagenowy 
krem BB, 35 g
100 g=199,97 zł6999

     

11999     

CLIV
Premium
ampułka 
z kwasem 
hialuronowym 
do twarzy, 30 ml
100 ml=266,63 zł7999

     

13999     

CLIV
krem pod oczy 
z kwasem hialuronowym, 
20 ml
100 ml=374,95 zł

7499
     

12499     

PUREDERM
kolagenowa 
maseczka pod oczy, 
30 szt./1 opak.
1 szt.=0,20 zł

599
     

999     

PUREDERM
Animal Masks
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 1 szt.

779
     

1299     

PUREDERM
maski 
hydrokolagenowe 
ze złotem, 
25 szt./1 opak.
1 szt.=1,20 zł

2999
     

4999     

PUREDERM
Shape-up
maska na podbródek, 
1 szt.

1099
     

1799     

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

7999
12999*12999*

CLIV
krem przeciwsłoneczny z kwasem 

hialuronowym do twarzy SPF50, 35 ml
100 ml=228,54 zł
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P I E L Ę G N A C J A  K O R E A Ń S K A

Rytuał japońskiej pielęgnacji 
włosów z produktami marki 
Claynal jest na wyciągnięcie 

ręki. Formuły kosmetyków 
oparte są na białej glince z 11 

aminokwasami, ekstraktami 
z 4 ziół, 3 rodzajami jedwabiu, 
10 ekstraktami botanicznymi 

i wodzie termalnej. 

To marka tworząca kosmetyki do pielęgnacji 
włosów utrzymane w trendzie J-beauty. 
Marka stawia na zdrową skórę głowy i silne, 
lśniące włosy, które swój blask zawdzięczają 
naturalnym ekstraktom i olejom roślinnym. 
Te składniki w połączeniu z olejkami 
eterycznymi zamieniają 
codzienną pielęgnację 
w niezwykle odżywczy 
i relaksujący rytuał.

Naturalne i aktywne składniki kosmetyków Ahalo 
Butter znakomicie wpływają na poprawę kondycji 
włosów oraz skóry głowy. W zależności 
od potrzeb marka oferuje linię 
intensywnie nawilżającą 
- Rich Moist, wygładzającą 
i głęboko regenerującą 
- Smooth Repair.

Skin79 jest liderem innowacji w dziedzinie 
urody! To koreańska marka, która stworzyła 
pierwszy krem BB i wprowadziła prawdziwą 
rewolucję w branży beauty. Marka, która od lat 
dostarcza konsumentom wysokojakościowe 
produkty, stała się pionierem K-beauty
i mentorem piękna.

eterycznymi zamieniają 

od potrzeb marka oferuje linię 
intensywnie nawilżającą 
 Rich Moist, wygładzającą 

i głęboko regenerującą 

 znakomicie wpływają na poprawę kondycji 
włosów oraz skóry głowy. W zależności 
od potrzeb marka oferuje linię od potrzeb marka oferuje linię 

 Rich Moist, wygładzającą 

SKIN79
Super+Beblesh 
Balm
krem BB do twarzy 
SPF50+ PA+++, 40 ml
100 ml=149,98 zł

5999
     

9999     

SKIN79
Cicapine
maska do twarzy, 
25 g
100 g=23,96 zł

599
     

999     

SKIN79
Jeju Sandorong
maska z wodorostami 
do twarzy, 33 ml
100 ml=18,15 zł

599
     

999     

SKIN79
24K
płatki pod oczy z kwasem 
hialuronowym, 90 g
100 g=55,54 zł

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

5999
     

8999     

CLAYNAL
Smooth SPA
szampon lub odżywka 
do włosów, 450 ml
100 ml=15,55 zł6999

     

9999     

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

6999
     

9999     

COCOPALM
peeling do skóry głowy, 
różne rodzaje,
150 ml
100 ml=16,66 zł

2499
     

2999     

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

4999
7999*
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P I E L Ę G N A C J A  T W A R Z Y

Marka Benton jest jednym z liderów K-beauty, mającej wielu 
miłośników na całym świecie. Kosmetyki oparte są na specja-

listycznych formułach, które zapewniają natychmiastowe 
rezultaty i przywracają skórze jej pierwotne siły. Wszystkie 

produkty marki Benton wpisują się w �lozo�ę „clean beauty”.

PureHeals to pochodzące z Korei 
kosmetyki do pielęgnacji twarzy, 
które w swoich formułach wykorzy-
stują najwyższe możliwe stężenie 
składników naturalnych. To dlatego 
zamiast wody na pierwszym miejscu 
w ich składzie można znaleźć propolis 
czy wąkrotę azjatycką.

PUREHEALS
Propolis
tonik do twarzy, 125 ml
100 ml=43,19 zł

5399
     

8999     

PUREHEALS
koreański krem, zawiera 
80% ekstraktu 
z propolisu, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

9999     

BENTON
Snail Bee
nawilżająco-ujędrniający 
krem do twarzy, 50 g
100 g=139,98 zł

6999
     

9999     

PUREHEALS
ampułka ujędrniająca, 
30 ml
100 ml=216,63 zł

6499
     

10999     

PUREHEALS
Centella 70 Cream
krem łagodzący, 50 ml
100 ml=139,98 zł

6999
     

11999     

BENTON
Aloe
tonik do twarzy 
z BHA i aloesem, 
200 ml
100 ml=30,00 zł

5999
     

8499     

BENTON
Fermentation
krem pod oczy, 30 g
100 g=299,97 zł

8999
     

12999     

BENTON
Snail Bee Ultimate
płatki pod oczy, 66 g
100 g=166,65 zł

BENTON
odżywczy krem z nasion 
marchwi do twarzy, 50 g
100 g=109,98 zł

5499
     

7999     

10999
14999*

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe. więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl28 29TYLKO w



P I E L Ę G N A C J A  T W A R Z Y

Produkty do pielęgnacji skóry i włosów 
marki Revox zostały opracowane i zapro-

jektowane tak, aby dostarczać Klientom 
kluczowych składników w najprostszych 
formułach. Inspiracją marki jest koncept 

profesjonalnych produktów, na które 
każdy może sobie pozwolić �nansowo 

i używać w domowym zaciszu. To oznacza 
wysoką efektywność, ale również bezpie-

czeństwo. Produkty Revox gwarantują 
Tobie i Twojej skórze pozytywne rezultaty, 

które zapewnią Ci najlepszy zdrowy wygląd. 
Revox Just krem z SPF chroni skórę przed 

promieniami UVA i  UVB, jednocześnie 
nawilżając ją i zmiękczając.

Revuele to europejska �rma 
kosmetyczna, która oferuje 
produkty o zróżnicowanym 
składzie i przeznaczeniu, 
dzięki czemu można dopaso-
wać je do konkretnego typu 
cery. Efektywnie działające, 
najlepszej jakości składniki 
oraz estetyczne opakowania 
wyróżniają wszystkie produkty.

które zapewnią Ci najlepszy zdrowy wygląd

REVUELE
Vitanorm C Energy
serum żelowe 
pod oczy, 25 ml
100 ml=33,56 zł839

     

1399     

REVUELE
No Problem SOS
żel do twarzy przeciw 
zapaleniom, 25 ml
100 ml=23,96 zł599

     

999     

REVUELE
Hydralift 
Hyaluron
krem-�uid 
do twarzy 
na dzień, 50 ml
100 ml=13,18 zł

659
     

1099     

REVOX
Just
krem przeciwsłoneczny SPF50 do twarzy, 30 ml
100 ml=69,97 zł2099

     

2999     

REVUELE
maska do twarzy, 
80 ml
100 ml=11,24 zł

899
     

1499     

REVUELE
kojący tonik 
do twarzy, 250 ml
100 ml=4,80 zł

REVOX
Just
kwas niacynoamidowy 
10%, 30 ml
100 ml=56,63 zł

REVOX
Just
kofeina 5% serum 
do okolic oczu, 30 ml
100 ml=56,63 zł

REVOX
Japanese 
Ritual
serum 
do twarzy, 
20 ml
100 ml=74,95 zł

1499
     

2299     

REVOX
Just
zestaw 3 serum  
3 x 30 ml
100 ml=44,43 zł

3999
     

6299     

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe. *Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

1199
1999*

1699
2499*

1699
2499*
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Bandi Professional to kosmetyki pielęgna-
cyjne przeznaczone zarówno dla profesjonali-

stów w branży, jak i dla osób świadomych, 
poszukujących sprawdzonych preparatów 

do stosowania w domu. W swoich formułach 
wykorzystują wysokie stężenia oraz najwyższej 

jakości skuteczne substancje aktywne. 
Marka zwraca uwagę przede wszystkim 

na efekty, jakie można uzyskać po ich 
stosowaniu. W ofercie Bandi Professional 

znajdziemy produkty do pielęgnacji zarówno 
skóry twarzy, jak i włosów.

Marka Medical Expert oferuje 
aktywne, wysoko stężone pre-
paraty do pielęgnacji domowej 
na najczęstsze problemy skóry, 
które zostały opracowane 
z myślą o osobach poszukują-
cych bardzo intensywnej pielę-
gnacji i oczekujących spektaku-
larnych efektów. Dzięki spra-
wdzonym, skoncentrowanym 
surowcom stosowanym w me-
dycynie i farmaceutycznym 
podłożom ułatwiającym wchła-
nianie składników aktywnych 
skutecznie walczy z problemami 
skóry dojrzałej, naczynkowej, 
trądzikowej, suchej i wrażliwej.

P I E L Ę G N A C J A  P R O F E S J O N A L N A

BANDI
Fito Lift Care
odmładzający 
�to-ekstrakt 
olejowy do cery 
dojrzałej, 30 ml
100 ml=166,63 zł

4999
     

6399     

BANDI
C-Active 
Care
krem pod 
oczy, 30 ml
100 ml=213,30 zł

BANDI 
MEDICAL 
EXPERT
Anti Acne
krem BB do twarzy, 
50 ml
100 ml=63,98 zł

BANDI 
MEDICAL 
EXPERT
Anti Rouge
kremowa kuracja 
na naczynka, 50 ml
100 ml=99,98 zł

BANDI 
MEDICAL 
EXPERT
Anti Aging
krem do twarzy 
SPF50, 50 ml
100 ml=119,98 zł

BANDI 
MEDICAL 
EXPERT
Anti Dry
krem-maska 
pod oczy, 30 ml
100 ml=133,30 zł

6399
     

7999     

BANDI
Ecofriendly Care
wegański tonizujący żel 
do twarzy, 90 ml
100 ml=48,88 zł4399

     

5499     

BANDI
Gold 
Philosophy
przeciw-
zmarszczkowy 
booster 
do twarzy, 
30 ml
100 ml=333,30 zł

9999
     

12499     

3199
     

3999     

4999
     

5999     

5999
     

6999     

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

3999
4999*

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl32 33TYLKO w



Yasumi po japońsku oznacza relaks, wakacje, odpoczynek.
Z kosmetykami Yasumi zamienisz zwykłą pielęgnację 
w japoński rytuał kosmetyczny. Stwórz własne domowe SPA. 
Pielęgnuj skórę zgodnie z japońskimi tradycjami kosmetycznymi 
i poczuj, jak w dotyku zaczyna przypominać jedwab. Marka 
Yasumi to �lozo�a dbałości o skórę - dla Ciebie 
pielęgnacja Yasumi stanie się 
�lozo�ą relaksu. 

Masaż, 
który pokocha 
Twoja skóra

P I E L Ę G N A C J A  P R O F E S J O N A L N A

pielęgnacja Yasumi stanie się pielęgnacja Yasumi stanie się 

YASUMI
ryżowy krem 
odżywczy 
do twarzy, 50 ml
100 ml=115,98 zł5799

     

7499     

YASUMI
M2 For Men
łagodzący 
krem-żel 
do twarzy 
dla mężczyzn, 
75 ml
100 ml=53,32 zł3999

     

4999     

YASUMI
Calm & Protect
krem do twarzy 
i ciała SPF30, 
100 ml
100 ml=39,99 zł
100 ml
100 ml=39,99 zł

3999
     

4999     

YASUMI
oczyszczająca pianka 
do twarzy, 200 ml
100 ml=17,50 zł3499

     

4499     

YASUMI PRO
Vitamin C Shock
maska do twarzy 
z wit. C, 50 ml
100 ml=115,98 zł

5799
     

7499     

TYLKO 
w
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P I E L Ę G N A C J A  P R O F E S J O N A L N A

To specjalistyczne produkty 
dla fryzjerów. Kosmetyki Prosalon 
skupiają się na skuteczności dzia-

łania i dostarczeniu szybkiego 
i powtarzalnego efektu. W ich 

składzie znajdują się popularne 
składniki aktywne, jak keratyna, 

jedwab, oleje i proteiny, tak lubiane 
przez włosy. Profesjonalna pielę-
gnacja daje profesjonalny efekt.

Marc Anthony Cosmetics 
to światowej klasy twórca pro-
duktów do pielęgnacji włosów 
i największa niezależna marka 
kosmetyczna w Kanadzie. 
Jej portfolio obejmuje produkty 
do pielęgnacji włosów, które 
odżywiają, nawilżają i chronią. 
Marka koncentruje swoją uwagę 
na profesjonalnej jakości ko-
smetykach, które gwarantują 
intensywne i skuteczne działa-
nie, zgodnie z �lozo�ą: 
„Salon-Created. Salon-Approved”.

Nowa linia Plex produktów profesjonalnych Revox
została stworzona do odbudowy struktury włosów. 

W jej skład wchodzi 5 produktów, które mogą być 
stosowane w codziennej pielęgnacji.

STEP 3 - KURACJA ODBUDOWUJĄCA
Nałóż sporą ilość od nasady aż po same końce włosów, 
rozprowadzając grzebieniem lub palcami. 
Po 15-20 minutach dokładnie spłucz wodą. 

STEP 4 - SZAMPON
Wmasuj szampon do uzyskania piany i dokładnie spłucz 
letnią wodą.

STEP 5 - ODŻYWKA
Nałóż równomiernie odżywkę i po 3-4 minutach spłucz 
letnią wodą. 

STEP 6 - KREM WYGŁADZAJĄCY
Wmasuj niewielką ilość produktu na włosy, omijając skórę 
głowy i wymodeluj fryzurę lub pozostaw do wchłonięcia.

STEP 7 - OLEJEK REGENERUJĄCY
Na koniec nałóż 2-3 krople olejku na końcówki włosów 
i ciesz się piękną fryzurą.

Do włosów długich, delikatnych, 
kręconych. Do rozczesywania, 
wczesywania odżywek, mode-
lowania i stylizacji. Nie ma jednej 
uniwersalnej szczotki, nie ma 
jednego uniwersalnego 
grzebienia.
Ale jest na to wszystko jedna 
odpowiedź #hebeprofessional.

Hebe Professional - must have 
każdej włosomaniaczki.

SZCZOTKI I GRZEBIENIE -30%
do

MARC ANTHONY
Strictly Curls
szampon lub odżywka 
do włosów, 380 ml
100 ml=9,21 zł3499

     

3999     

MARC ANTHONY
Argan Oil
szampon do włosów, 
250 ml
100 ml=14,00 zł3499

     

3999     

REVOX
Plex Hair Perfecting Step 3
kuracja odbudowująca 
do włosów zniszczonych, 260 ml
100 ml=15,38 zł

3999
     

5799     

PROSALON
Aloe & Pomegranate
maska do włosów, 1000 ml
100 ml=2,00 zł1999

     

2999     

PROSALON
Scalp+Care
wcierka do skóry głowy, 
różne rodzaje, 200 ml
100 ml=10,00 zł

1999
     

2499     
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P I E L Ę G N A C J A  C I A Ł A

Kosmetyki beBIO zawierają 99% 
składników pochodzenia natura-

lnego. Ekstrakt z kwiatów róży 
to bogate źródło witaminy C 

oraz kwasów organicznych, które 
wspomagają syntezę kolagenu. 

Organiczny ekstrakt z jagód acai 
to potężny antyoksydant i bogate 

źródło witamin oraz cennych 
polifenoli. Dodany sok z liści 
aloesu łagodzi podrażnienia, 

nawilża, regeneruje i pielęgnuje 
skórę oraz pomaga zachować jej 
naturalną równowagę. Kosmetyki 
odżywiają skórę, pozostawiając ją 

piękną, gładką i zadbaną.

Beauty&Glow - odkryj swój naturalny blask!
Beauty&Glow to kosmetyki, które działają szybko i zdecydowanie. 

Ich bogate formuły idealnie dopasowują się do potrzeb każdego 
typu skóry, a wyjątkowe zapachy wprawiają w doskonały nastrój.

Dairy Fun to nowoczesny sposób podania tradycyjnego kosmetyku 
oraz zabawa formą. Galaretki do mycia, smoothie peelingujące, 
budynie do ciała i sorbety do rąk urozmaicą codzienną pielęgnację. 
Intensywne, owocowe zapachy i kolory uwalniają duże dawki 
energii oraz wprawiają w dobry nastrój.

Bazą kosmetyków marki Yumi 
jest aloes w stężeniu 99%, 
do którego zostały dodane 
soczyste składniki aktywne, by 
dać skórze pić i czerpać energię 
z natury. W produktach Yumi 
wszystko jest przemyślane - 
doskonały skład i zapach oraz 
dbałość o wygląd. Wszystko 
po to, by pielęgnacja była 
przyjemnością. 

DELIA 
Dairy Fun
budyń do ciała, 
250 ml
100 ml=4,00 zł999

     

1499     

DELIA
Dairy Fun
peeling do ciała, 350 g
100 g=4,28 zł

1499
     

2099     

YUMI
Aloe
balsam do ciała 
gruszka, 300 ml
100 ml=5,66 zł

YUMI
Aloe
żel pod prysznic 
mango, 400 ml
100 ml=3,00 zł

BEBIO
Róża i jagody acai
żel pod prysznic, 400 ml
100 ml=3,75 zł

EVELINE
Beauty&Glow
ujędrniające masło 
do ciała, 200 ml
100 ml=9,00 zł

EVELINE
Beauty&Glow
ujędrniający balsam 
do ciała, 350 ml
100 ml=4,57 zł

1499
     

2249     

1799
     

2999     

1599
     

2699     

2199
     

3199     

BEBIO
Róża i jagody acai
masło do ciała, 200 ml
100 ml=10,50 zł2099

     

2999     

Dairy Fun to nowoczesny sposób podania tradycyjnego kosmetyku 

BEBIO
Róża i jagody acai
balsam do ciała, 400 ml
100  ml=5,50 zł

BEBIO
Róża i jagody 
acai
krem do rąk, 75 ml
100  ml=13,32 zł

999
     

1399     

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

1699
2399*

1199
1699*
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Z A P A C H Y

Karl Lagerfeld, słynny projektant, artysta, 
fotograf, dyrektor kreatywny domów mody 
Chanel i Fendi, to jedno z najpotężniejszych 
nazwisk świata mody. Projektował nie tylko 

ubrania, ale także torebki, buty, akcesoria, 
wnętrza luksusowych domów i hoteli.

Wiosną 2014 Karl Lagerfeld stał się kreato-
rem marki zapachowej sygnowanej własnym 

nazwiskiem. Tym samym rozpoczęła się 
nowa era w historii perfumiarstwa, 

w której dominować będzie subtelny, lecz 
nowoczesny styl de�niujący modę, projekt, 

zdjęcia, wyobraźnię i innowację. Bazując 
na tych podstawach, Karl wprowadził dwa 

zapachy: dla kobiet i dla mężczyzn, stwo-
rzone zgodnie z przekonaniem, że styl 

powinien być udziałem wszystkich.

Producentem zapachów Halloween jest �rma 
Perfumes y Diseńo, która z powodzeniem promuje 
je na całym świecie. Perfumes y Diseño przykłada 
wielką wagę do artystycznego wyglądu swoich 
produktów, tak aby stały się bardziej rozpozna-
walne dla szerokiej publiczności, która docenia 
wysoką jakość.
Zapachy Halloween posiadają w swojej rodzinie 
m.in. �agowy Halloween EDT oraz gamę 
zapachów dla mężczyzn.
Halloween to zapachy w stylu Flamenco, 
z hiszpańską duszą i szaleństwem, gdzie każdy 
może znaleźć coś dla siebie. To połączenie tradycji 
z nowoczesnością i doskonałym designem.

13999
     

17999     

HALLOWEEN
Magic
woda toaletowa damska, 100 ml
100 ml=139,99 zł

13999
     

17999     

HALLOWEEN
Man X 
woda toaletowa męska, 125 ml
100 ml=135,99 zł

16999
     

21999     

HALLOWEEN
Man Hero
woda toaletowa męska, 125 ml
100 ml=135,99 zł

16999
     

21999     

KARL LAGERFELD
Men
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=159,99 zł

15999
     

19999     

KARL LAGERFELD
Women
woda perfumowana damska, 85 ml
100 ml=188,22 zł

15999
     

19999     

HALLOWEEN
I’m Unique
woda toaletowa damska, 100 ml
100 ml=139,99 zł

KARL LAGERFELD
Fleur De Thé
woda perfumowana 
damska, 100 ml
100 ml=159,99 zł

15999
     

19999     

KARL LAGERFELD
Bois D’Ambre
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=159,99 zł

15999
     

19999     
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Z A P A C H Y

Tous to rodzinna hiszpańska marka, która pow-
stała w 1920 r. Firmę założyło małżeństwo 
Salvador Tous Blavi i Teresa Ponsa, którzy otwo-
rzyli mały warsztat zegarmistrzowski w Manresie 
koło Barcelony. Z czasem przekształcił się on 
w sklep z biżuterią, a następnie w dynamicznie 
rozwijającą się markę.
Dzięki unikalnemu stylowi i nowatorskiej konce-
pcji biżuterii, marka szybko zdobyła uznaną pozycję 
w świecie mody. Tous posiada 180 salo-
nów w Hiszpanii i 400 na całym świecie.
W roku 2002 powstał pierwszy zapach Tous 
o dokładnie takiej samej nazwie. Zapachy są 
integralną częścią rodziny Tous, świetnie 
uzupełniają się z biżuterią. Często 
też zapach jest uwieńczeniem kolekcji biżuterii.

TOUS
Man Intense
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=219,99 zł

21999
     

27999     

TOUS
Man 1920
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=219,99 zł

21999
     

27999     

TOUS
Gems Party
woda toaletowa 
damska w sprayu, 
90 ml
100 ml=244,43 zł

21999
     

27999     

TOUS
Oh! The Origin
woda perfumowana damska, 100 ml
100 ml=199,99 zł

19999
26999*

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.
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HIT
CENOWY!

ALMA K. 
Purify
stymulujący peeling 
do ciała, 250 ml
100 ml=14,00 zł

NACOMI
Next Level
nawilżający 
krem do twarzy 
SPF50, 50 ml
100 ml=37,98 zł

SOQU
Vitamin C
rewitalizujące 
serum 
z koenzymem 
Q10 do twarzy, 
50 ml
100 ml=79,98 zł

GOSH
Catchy Eyes 
wydłużająco-
-podkręcający 
tusz do rzęs, 8 ml
100 ml=249,87 zł

MEDIHEAL
BTS maski kojące 
do twarzy, 
8 szt./1 opak.
1 szt.=3,75 zł

3499
     

7499     
FEEL FREE
arbuzowa 
pianka do mycia 
twarzy, 150 ml
100  ml=9,99 zł1499

     

2490     

1899
     

3799     

3999
     

7299     

1999
     

5499     

2999
     

5999     

Oferta obowiązuje od 14.04 do 12.05.2022 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




