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Hebe przedstawia: limitowana edycja kosmetyków 
INGLOT x Julia Kostera już w sprzedaży  

 
 
Autorska kolekcja kosmetyków Julii Kostery dostępna w drogeriach Hebe już od 

19 maja 2022. Produkty to owoc współpracy jednej z czołowych polskich 

influencerek oraz marki INGLOT. Zarówno hasło przewodnie linii – PLAYINN – 

jak i nazwy poszczególnych artykułów zachęcają do make-up’owych 

eksperymentów i zabawy urodowymi lookami.  

  

Easy-peasy, don’t care, not my problem – nazwy akcesoriów stworzone we współpracy 

z Julią Kosterą emanują młodzieńczą świeżością! Nawołują do otwartości i swobodnej 

interpretacji makijażowych trendów. Doskonale odzwierciedlają styl młodej youtuberki 

i członkini Teamu X. Produkty tej wyjątkowej edycji zostały opracowane w taki sposób, 

aby podkreślały każdy typ urody. To Ty decydujesz, czy posłużą jako narzędzie do 

kreacji naturalnego looku czy też w uzyskaniu wieczorowego blasku.  

 

Niezależnie od tego czy potrzebujesz kosmetycznej przyjaciółki, czy ukochanego 

produktu, palety do makijażu bff i bae mają potencjał zagościć w Twojej kosmetyczce 

na długie lata. Oba zestawy w neutralnych barwach charakteryzują się 

uniwersalnością. Kompozycje cieni pasują do każdej tęczówki, zapewniają doskonałe 

krycie i dodają cerze uroku. Uzupełnione o jeden mocniejszy akcent pozwolą również 

na mocniejsze podkreślenie oka za pomocą kreski.   

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Paleta do makijażu bff | INGLOT x Julia Kostera  

Zdecydowanie może zostać Twoją przyjaciółką na zawsze. To 
kompozycja rozświetlacza oraz cieni do powiek w neutralnych 
odcieniach, pasujących do każdej tęczówki. Dzięki zawartym 
w pigmencie odcieniom rudości produkt szczególnie rozkocha 
w sobie osoby o zielonych oraz brązowych oczach. 
Dodatkowo zawarty w palecie czarny cień z powodzeniem 
posłuży do wykonania kresek. Łatwe w aplikacji, 
supernasycone formuły podkreślą oko i dodadzą cerze 
młodzieńczego uroku! 

 
Cena: 44,99 zł 

Paleta do makijażu bae | INGLOT x Julia Kostera 

Ma szansę stać się Twoim niezastąpionym i najważniejszym 
kosmetykiem. To zestaw idealny, który sprawi, że będziesz 
królową mocnego looku w sobotnią noc, a w poniedziałek 
stworzysz subtelny makijaż dzienny. Zawiera cienie do 
powiek utrzymane w delikatnej kolorystyce beżów i brązów 
oraz brzoskwiniowo-złoty rozświetlacz, który efektownie 
podkreśli skórę wpadającą w ciepłe, żółte tonacje. Wysoko 
napigmentowane cienie o wykończeniu matowym i 
błyszczącym zapewnią doskonałe krycie oraz intensywny, 
długotrwały kolor. 
 
Cena: 44,99 zł 



 

 

   
 

Najnowsza propozycja marki INGLOT to również gratka dla amatorek subtelnie 

podkreślonych ust. Majowe nowości, które zagoszczą w Hebe to jednak nie tylko 

typowe „nudziaki”. Ich delikatna kolorystyka została wzbogacona o wykończenie pełne 

blasku. Odżywienie, nadanie objętości i przyjemnego uczucia miękkich ust to zalety, 

które pozwolą poczuć się świeżo i komfortowo. Idealne krycie to efekt kremowej 

formuły, która łatwo się rozprowadza i zapewnia błyszczące wykończenie. Dzięki takim 

zabiegom usta są nawilżone i wyglądają zdrowo.  

 

Linię dopełnia niepowtarzalny tusz do rzęs not my problem. Jego nylonowa 

szczoteczka została zaprojektowana tak, aby wydłużyć i starannie podkręcić rzęsy od 

zewnątrz aż do samego kącika oka. Dzięki łatwej aplikacji mamy możliwość uzyskania 

spektakularnego efektu gęstego wachlarza przy jednoczesnym precyzyjnym 

rozdzieleniu. Kosmetyk sprawia, że pięknie podkreślone oko to już not your problem! 

Błyszczyk do ust lipsync | INGLOT x Julia Kostera 

Zapewnia moc blasku oraz maksymalnej objętości. Wygląd 
to nie wszystko, dlatego oprócz fantastycznego połysku i 
efektu pełniejszych ust, formuła bogata m.in. w ekstrakt z alg 
brunatnych i olej z nasion makadamia zapewni nawilżenie 
oraz uczucie odżywionych, miękkich ust. 

 
Cena: 27,99 zł 



 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

Tusz do rzęs not my problem | INGLOT x Julia 
Kostera 

To prawdziwy must have w każdej kosmetyczce. 
Wydłuża, rozdziela i podkręca rzęsy, a nylonowa 
stożkowa szczoteczka pozwala na łatwą i jednocześnie 
precyzyjną aplikację tuszu nawet w wewnętrznym 
kąciku oka. Dzięki tej maskarze długie wyczesywanie 
rzęs w celu nadania im objętości to już nie Twój 
problem. 
 
Cena: 31,99 zł 

Pomadka do ust easy-peasy | INGLOT x Julia 
Kostera 

To gratka dla wielbicieli delikatnie podkreślonych ust. 
Jej kolor doskonale sprawdzi się w codziennym 
makijażu oraz jako akcent podkręcający mocniejszy 
look. Kremowa pomadka zapewnia wysoki stopień 
krycia i efektownie błyszczące wykończenie. 
 
Cena: 27,99 zł 



 

 

   
 

Premiera limitowanej kolekcji Julii Kostery to ukłon w stronę najnowszych 

młodzieżowych beauty przebojów. Królowa sobotniej nocy czy delikatnie podkreślona 

naturalność na co dzień? Z pomocą zestawu zawierającego kilka produktów 

wyczarujesz nieskończoną ilość looków! INGLOT PLAYINN to radość, witalność, a 

przede wszystkim… zabawa! Jeśli marzysz o ponadczasowych kosmetykach z nutą 

fantazji, które sprawdzą się na każdą okazję, to majowy hit w naturalnych odcieniach 

brązów i beżów będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby. Pozwól sobie na wiosenny 

powiew młodzieżowej świeżości! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

Pomadka do ust don’t care | INGLOT x Julia Kostera 

Rozkocha fanki nudowych ust, w nieco mocniejszym, 
zbliżonym do brązu odcieniu. Kremowa formuła 
zapewnia idealne krycie i piękne, błyszczące 
wykończenie. Wyrazisty nude? Tak, to możliwe! 
 
Cena: 27,99 zł 

 

http://www.hebe.pl/

