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Dermokosmetyki i kosmetyki profesjonalne – moc 

okazji w najnowszym katalogu Hebe! 
 
 
Profesjonalna pielęgnacja w domowym zaciszu? W dodatku w przystępnych 
cenach… Tak, to możliwe! Już od 15.06.2022 klienci Hebe mogą skorzystać z 
wyjątkowej, niezwykle bogatej oferty dermokosmetyków i kosmetyków 
profesjonalnych. 
 
Odpowiednia pielęgnacja skóry, włosów i paznokci to klucz do zdrowego i pięknego 
wyglądu. Dermokosmetyki i kosmetyki profesjonalne, zadbają o każdy rodzaj skóry, 
także tej z problemami, zapewniając jej dogłębne nawilżenie i jędrność.  
 
W ofercie Hebe znajduje się aż 1800 dermokosmetyków. To produkty szczególnie 
polecane do pielęgnacji skóry wrażliwej, delikatnej, podatnej na podrażnienia, alergie, 
dolegliwości skórne oraz przewlekłe choroby skórne.  
 
Specjalna, katalogowa oferta, obowiązująca w dniach 15.06 - 31.07.2022, obejmuje 
między innymi nawilżający krem-fluid do twarzy DERMEDIC Neovisage w filtrem 
SPF50+ w wyjątkowej cenie 29,99 zł (zamiast 69,99 zł) czy głęboko nawilżające 
serum-booster TOŁPA Dermo Face Hydrativ za 24,99 zł (zamiast 36,99 zł). Warto 
zwrócić uwagę również na krem micelarny do demakijażu oczu SOLVERX Sensitive 
Skin w cenie 19,99 zł (zamiast 29,99 zł) oraz mineralną emulsję ochronną SPF50 
BIOLIQ za 21,99 zł z kartą My Hebe (zamiast 34,99 zł). Marka BASICLAB oferuje 
m.in. serum do twarzy Esteticus z 10% trehalozą w promocyjnej cenie 107,99 zł 
(zamiast 134,99 zł), a BIODERMA żel do mycia twarzy Sensibio za 39,99 zł (zamiast 
54,99 zł). W katalogu Hebe znajdziemy także ujędrniające serum do twarzy z granatem 
WELEDA w cenie 69,99 zł (zamiast 99,99 zł). W specjalnych ofertach dla klientów 
Hebe znajdą się także m.in. marki: AVÈNE, LA ROCHE-POSAY oraz VICHY. 
 
Marka Hebe przygotowała również specjalną ofertę dla Panów, którzy (tak samo jak 
Panie) zasługują na pielęgnację w stylu dermo. Wyjątkowymi cenami objęte zostały 
produkty pierwszej potrzeby, jak pianka do golenia LIERAC Homme za 43,99 zł 
(zamiast 58,99 zł) czy balsam po goleniu WELEDA dostępny w cenie 45,99 zł (zamiast 
61,99 zł). Dodatkowo Panowie z zarostem i brodą ucieszą się na pewno z promocji na 
żel do mycia twarzy TOŁPA Dermo Men Barber w cenie 15,99 zł (zamiast 24,99 zł). 
 
Kosmetyki profesjonalne pomogą osiągnąć efekt pielęgnacyjny jak z salonu SPA… 
w zaciszu domowej łazienki. W ofercie Hebe znajduje się ponad 340 produktów z tej 
kategorii. W najnowszym katalogu znajdziemy m.in. regenerujący olej marula do 
twarzy Well Aging marki BANDI w cenie 47,99 zł (zamiast 54,99 zł), krem 
przeciwzmarszczkowy do twarzy na dzień YASUMI Bakuchiol za 89,99 zł (zamiast 



 

 

119,99 zł), liftingująco-wygładzający krem do twarzy 50+ DERMIKA Luxury Placenta 
za 54,99 zł (zamiast 79,99 zł), ujędrniający krem do twarzy z wyciągiem z herbaty 
matcha marki TEAOLOGY w cenie 119,99 zł (zamiast 159,99 zł), a także krem do 
twarzy 50+ YOSKINE Japan Gold Age Repair za 59,99 zł z kartą My Hebe (zamiast 
78,99 zł). 
 
Dodatkowo na klientów czekają także specjalne oferty na masażer do twarzy i na 
podbródek DIFORO Fairy Anti-Age oraz urządzenie do peelingu kawitacyjnego 
YASUMI Massiro Skin, które kupimy taniej nawet o 130 zł!  
 
Profesjonalną pielęgnację doskonale uzupełnią rollery i kamienie gua sha Hebe 
Professional, dostępne w wielu wariantach, a w dniach 15.06 - 31.07.2022 z kartą My 
Hebe także w specjalnych cenach. 
 
Produkty objęte ofertą promocyjną dostępne będą do 31 lipca 2022 r. w drogeriach 
Hebe, w sklepie internetowym hebe.pl oraz 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/

