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Piękno z natury – naturalne kosmetyki w okazyjnych 

cenach już dostępne w nowym katalogu Hebe! 
 
Stawiasz na świadomą i naturalną pielęgnację skóry i włosów? Koniecznie 
zajrzyj do nowego katalogu naturalnego Hebe. Znajdziesz w nim mnóstwo 
naturalnych kosmetyków w atrakcyjnych cenach, a także wiele porad i cennych 
informacji na temat naturalnej pielęgnacji naszego ciała i włosów. 
 
Naturalna pielęgnacja to stale rosnący trend w świecie kosmetycznym. Wybór 
kosmetyków o naturalnych składach wiąże się z ogromną świadomością konsumencką 
i proekologicznym podejściem do życia. Kosmetyki naturalne z przyjaznymi składami 
prosto z natury delikatnie lecz skutecznie dbają o kondycję naszej skóry i włosów. 
Wystarczy tylko dobrać odpowiedni zestaw produktów i wdrożyć pielęgnację. Możesz 
to zrobić z nowym katalogiem Hebe, w którym znajdziesz wiele naturalnych 
kosmetyków w okazyjnych cenach oraz garść przydatnych informacji dotyczących ich 
właściwości i stosowania. 
 
W ofercie Hebe znajduje się ponad 2000 kosmetyków naturalnych. To produkty 
szczególnie polecane do pielęgnacji skóry delikatnej, podatnej na podrażnienia 
powodowane substancjami pochodzenia sztucznego. Dobierz produkty odpowiednie 
dla siebie z naturalnym katalogiem Hebe. Znajdziesz w nim produkty do pielęgnacji 
włosów, twarzy i całego ciała. Specjalna, katalogowa oferta obowiązuje od 1 września 
do 13 października 2022. 
 
Oferta z serii kosmetyków do twarzy obejmuje między innymi serum do twarzy Biovene 
Aloe Vera w wyjątkowej cenie 39,99 zł (zamiast 54,99 zł) czy płyn micelarny Feel Free 
Hydro Comfort w cenie 12,99 zł (zamiast 21,99 zł). Warto zwrócić uwagę również na 
naturalny żel do mycia twarzy marki needit nature w cenie 23,99 zł (zamiast 37,99 zł) 
oraz oczyszczającą piankę marki Only Bio za 12,99 zł (zamiast 24,99 zł). Marka 
Nacomi Next Level oferuje m.in. kwas AHA i PHA 30% do twarzy cenie 29,99 zł 
(zamiast 44,99 zł), a Orientana booster rozświetlający lub regenerujący do twarzy za 
30,99 zł (zamiast 42,99 zł), z kolei Mafka olej z nasion pomidora w cenie 22,99 zł 
(zamiast 32,99 zł). W katalogu Hebe znajdziemy także rozświetlające i wzmacniające 
serum do twarzy z ekstraktem z alg Yope w cenie 83,99 zł (zamiast 119,99 zł). W 
specjalnych ofertach dla klientów Hebe znajdą się także krem do twarzy z frakcją z 
nasion sezamu marki Hagi za 55,99 zł (zamiast 89,99 zł), a także odmładzająco-
regenerujący krem do twarzy na dzień marki Clochee w cenie 104,99 zł (zamiast 
149,99 zł). 
 
Marka Hebe przygotowała również specjalną ofertę naturalnych kosmetyków do 
pielęgnacji ciała. Na liście znalazł się między innymi żel do kąpieli Stara Mydlarnia 
Sandalwood za 18,99 zł (zamiast 29,99 zł) czy żel pod prysznic Hebe Naturals Ogórek 



 

& Kiwi dostępny w cenie 11,99 zł (zamiast 17,99 zł). W okazyjnych cenach są również 
naturalne balsamy do pielęgnacji ciała np. wygładzający bio-balsam marki My’Bio w 
cenie 18,99 zł (zamiast 21,99 zł), brązujący lub ujędrniający balsam do ciała marki 
Only Bio w cenie 12,99 zł (zamiast 21,99 zł), a także masło do ciała Naturativ za 44,99 
zł (zamiast 74,99 zł). 
 
W specjalnej ofercie katalogowej znalazły się też naturalne kosmetyki do pielęgnacji 
włosów m. in. nawilżający micelarny szampon do włosów Only Bio Hydra Repair w 
cenie 14,99 zł (zamiast 24,99 zł) czy normalizujący szampon marki Yumi w cenie 14,99 
zł (zamiast 19,99 zł). W katalogu znajdują się również naturalne odżywki i maski do 
włosów np. emolientowa odżywka Anwen w cenie 25,99 zł (zamiast 31,99 zł) czy 
regenerująca odżywka Naturativ w cenie 34,99 zł (zamiast 58,99 zł), a także 
emolientowa maska marki Only Bio Hair Of The Day w cenie 19,99 zł (zamiast 24,99 
zł), maska z olejem konopnym i CBD marki Bionly w cenie 31,99 zł (zamiast 49,99 zł) 
czy arbuzowa maska od Yumi za 14,99 zł (zamiast 24,99 zł). Oprócz tego w katalogu 
znajdziemy też naturalne wcierki, toniki, peelingi i oleje do włosów m.in. normalizujący 
tonik-wcierka marki Vianek w cenie 23,99 zł (zamiast 28,49 zł), wzmacniający tonik do 
włosów z kozieradką Sattva Fenu Greek w cenie 27,99 zł (zamiast 34,99 zł), peeling 
do włosów i skóry głowy marki Sielanka za 9,99 zł (zamiast 12,99 zł), peeling do skóry 
głowy marki Hair of the Day za 17,99 zł (zamiast 22,99 zł), a także odżywczy olejek do 
włosów z Be Bio w cenie 14,99 zł (zamiast 19,99 zł), jak również olejek Nacomi 7 Oils 
w cenie 32,99 zł (zamiast 46,99 zł). 
 
Dodatkowo w nowym katalogu naturalnym znajduje się specjalna oferta z 
kosmetykami pielęgnacyjnymi dla dzieci. W okazyjnych cenach jest m.in. szampon i 
odżywka do włosów 2w1 marki Sylveco w cenie 26,99 zł (zamiast 35,99 zł), emulsja 
do mycia ciała marki Nacomi w cenie 13,99 zł (zamiast 23,99 zł), pianka do mycia ciała 
Hiskin w cenie 15,99 zł (zamiast 19,99 zł), silnie nawilżająca oliwka do ciała od marki 
Clochee w cenie 32,99 zł (zamiast 49,99 zł), a także krem pod pieluchę od marki Hagi 
Baby za 31,49 zł (zamiast 44,99 zł).  
 
Te i wiele, wiele innych produktów naturalnych od 1 września do 13 października 
2022 będzie dostępnych w bardzo okazyjnych cenach. Cała oferta promocyjna 
znajduje się w najnowszym, naturalnym katalogu Hebe. 
 
Produkty objęte ofertą promocyjną dostępne będą do 13 października 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. 
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