
 
 
   
 

 
 

 
 

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. 

 Warszawa, 24 maja 2022 r. 

 

Świętuj Dzień Matki razem z Hebe 
 
 
Zastanawiasz się nad prezentem idealnym dla swojej Mamy? A może chcesz 
sprawić prezent samej sobie? W drogeriach Hebe, Dzień Matki świętujemy aż przez 
2 tygodnie, a wyjątkowa oferta obowiązuje od 12 do 26 maja 2022 r.! Jesteśmy 
przekonani, że spośród naszego asortymentu każdy znajdzie perfekcyjny 
podarunek. 
  
Z okazji Święta Mamy wszyscy klienci chcący sprawić radość najważniejszej kobiecie w 
swoim życiu, będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Z okazji tego 
wyjątkowego święta, w drogeriach Hebe zagości absolutna cenowa rewolucja. Ceny 
ponad 3850 produktów obniżone zostaną do -60%! 
 
Jedną z propozycji na wyjątkowy upominek jest promocja „Zapachy damskie do -60%”. 
Obniżką cen objęte zostały produkty marek takich jak m.in.: Teaology, Lanvin, MEXX, 
Salvatore Ferragamo i Karl Lagerfeld. Wodę perfumowaną VERSACE Woman oraz wodę 
toaletową MOSCHINO I Love Love zakupimy 60% taniej – w atrakcyjnych cenach 132,99 
zł oraz 99,99 zł. Woda perfumowana CALVIN KLEIN Women jest do kupienia już za 
179,99 zł, a woda toaletowa TOMMY HILFIGER Tommy Girl oraz woda perfumowana 
TOUS Love Me dostępne są za jedyne 99,99 zł każda.   
 
Pomysłów na prezent z pewnością nie zabraknie, gdyż w ofercie znajdziemy również 
produkty do „Pielęgnacji twarzy do -40%”. A w niej m.in.: pianka do mycia twarzy 
FACEBOOM za 11,99 zł, regulujący płyn micelarny DERMIKA Clean & More za 17,99 zł 
oraz intensywnie nawilżający krem do twarzy NACOMI w cenie 22,39 zł.   
 
Dzień Matki w Hebe obfituje również w obniżki cen produktów takich jak m.in.: SKIN79 
Super+ Beblesh Balm - krem BB z SPF 50 za 59,99 zł, krem do twarzy EVELINE Magic 
Skin CC w cenie 11,99 zł, a także krem pod oczy marki YOSKINE – Japan Gold Age 
Repair za jedyne 38,99 zł. Promocją został objęty także odmładzająco-regenerujący krem 
do twarzy marki CLOCHEE, który podczas promocji zakupimy za 119,99 zł. Każda mama 
na pewno ucieszy się z otrzymania kremu do twarzy na dzień L’ORÉAL PARIS Ekspert 
Wieku 60+ tylko za 17,99 zł, który zaspokoi pielęgnacyjne potrzeby na co dzień, jak i od 
święta.  
 
Podaruj swojej mamie prawdziwy sekret… azjatycki sekret młodego wyglądu. Hebe 
podchodzi do tematu pielęgnacji kompleksowo, dlatego w ofercie specjalnej znajdziemy 
także wyjątkowy kamień kwarcowy gua sha Hebe Professional do masażu twarzy za 
jedyne 29,99 zł. Kamień będzie idealnym dopełnieniem każdego prezentu i subtelnym 
zwieńczeniem wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych przez mamy.  
 

Zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnych ofert 
przygotowanych specjalnie z okazji święta Mamy! Promocja 



 

 

obowiązuje w dniach 12-26 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta 
dostępna jest w drogeriach Hebe, na hebe.pl oraz w aplikacji. 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 

http://www.hebe.pl/

