
 
 
   
 

 
 

 
 

 Warszawa, 20 września 2022 r. 

 

Nowa linia wegańskich kosmetyków do 
pielęgnacji twarzy w Hebe Cosmetics  

 
Marka Hebe Cosmetics wzbogaca swoją pielęgnacyjną ofertę o nową linię 
kosmetyków do demakijażu i oczyszczania twarzy. Tworzy ją dziewięć 
wegańskich produktów, opartych na bazie składników pochodzenia 
naturalnego. Różnorodne receptury, przyjemne konsystencje gwarantują 
doskonałe przygotowanie do dalszych etapów pielęgnacji.  
 
Kosmetyki wegańskie od kilku lat stale zyskują na popularności. Ten trend jest ściśle 
związany ze zmianami w świadomości społeczeństwa w kwestii ekologii i 
konsumpcjonizmu. Coraz więcej osób zmienia swoje konsumenckie nawyki i decyduje 
się na korzystanie z wegańskich i ekologicznych produktów. Obecnie na rynku 
dostępny jest szeroki wybór kosmetyków z tej kategorii. 
 
Kosmetyki z nowej linii Hebe Cosmetics  są testowane dermatologicznie i 
odpowiednie do każdego typu cery, a ich opakowania zostały stworzone z myślą o 
ekologii. Wszystkie zamknięte są w opakowaniach przyjaznych środowisku – 
butelkach z recyklingu i tubach z trzciny cukrowej. 
 
W najnowszej linii wegańskich produktów do twarzy, która weszła do sprzedaży w 
Hebe, możemy znaleźć: 

 
 
Hebe Cosmetics peeling do twarzy 2w1 

Peeling do twarzy 2 w 1 to połączenie drobinek peelingujących 
z kwasami AHA, wzbogacony olejem z awokado i ekstraktem z 
granatu. Złuszcza martwy naskórek, wygładza i rozświetla. 
Regularne stosowanie zapobiega powstawaniu zaskórników. 
Produkt odpowiedni do każdego typu cery. Zawiera 93% 
składników pochodzenia naturalnego. 
 
Cena: 24,99 zł 
Pojemność: 75 ml 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 Hebe Cosmetics nawilżający tonik do twarzy 

Nawilżający tonik z dodatkiem soku z aloesu, kwasu mlekowego i 
gliceryny nawilża, tonizuje i odświeża. Koi i łagodzi skórę, 
przygotowując ją do dalszych etapów pielęgnacji. Regularne 
stosowanie przywraca skórze komfort, poprawia jej miękkość i 
zapobiega przesuszeniu. Idealny do codziennego stosowania. 
Produkt odpowiedni do każdego typu cery. Zawiera 98% składników 
pochodzenia naturalnego. 
 
Cena: 16,99 zł 
Pojemność: 150 ml 
 

 
 
 
 
  

Hebe Cosmetics dwufazowy płyn do demakijażu oczu 

Dwufazowy płyn do demakijażu oczu z dodatkiem pantenolu, oleju 
z awokado i witaminy E skutecznie usuwa wodoodporny makijaż 
bez konieczności mocnego pocierania. Nie powoduje uczucia 
dyskomfortu i zamglenia oczu po demakijażu. Produkt pielęgnuje, 
koi i łagodzi skórę, a regularnie stosowany korzystnie wpływa na 
jej kondycję. Odpowiedni do każdego typu cery oraz dla osób 
noszących szkła kontaktowe. Testowany pod nadzorem okulisty. 
  
Cena: 14,99 zł 
Pojemność: 150 ml 
   

 
 
 
 
  

Hebe Cosmetics wygładzający olejek do demakijażu 

Wygładzający olejek do demakijażu wzbogacony olejem ze 
słodkich migdałów, olejem z pestek winogron oraz witaminą E 
idealny do codziennego stosowania. Skutecznie i delikatnie usuwa 
wodoodporny makijaż, oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i 
zanieczyszczeń, nie pozostawiając tłustego filmu. Po 
zastosowaniu skóra jest doskonale wygładzona, odświeżona i 
nawilżona. Produkt zmywalny wodą. Odpowiedni do każdego typu 
cery. 
 
Cena: 32,99 zł 
Pojemność: 150 ml 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Hebe Cosmetics płyn miceralny do twarzy 
  
Płyn micelarny z dodatkiem soku z aloesu i pantenolu 
skutecznie usuwa makijaż twarzy, oczu i ust, także 
wodoodporny. Idealnie oczyszcza skórę z wszelkich 
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum, koi ją i łagodzi, nie 
powodując uczucia ściągnięcia. Tworzy na skórze ochronny 
film, zapobiegając jej przesuszeniu. Regularnie stosowany 
korzystnie wpływa na kondycję skóry. Produkt odpowiedni do 
każdego typu cery oraz dla osób noszących szkła kontaktowe. 
Testowany pod nadzorem okulisty. Zawiera 97% składników 
pochodzenia naturalnego. 
 
Cena: 13,99 zł     

                                                          Pojemność: 200 ml 
 
 
 

 
Hebe Cosmetics oczyszczający żel do mycia twarzy 
  
Oczyszczający żel do mycia twarzy wzbogacony ekstraktami z 
granatu i arbuza oraz gliceryną skutecznie oczyszcza skórę z 
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Pozostawia ją odświeżoną, 
wygładzoną i miękką w dotyku. Produkt nie szczypie w oczy, nie 
powoduje uczucia ściągnięcia skóry, koi ją i pielęgnuje. Regularnie 
stosowany zapobiega powstawaniu zaskórników. Odpowiedni do 
każdego typu cery oraz dla osób noszących szkła kontaktowe. 
Testowany pod nadzorem okulisty. Zawiera 98% składników 
pochodzenia naturalnego.  
 
Cena: 22,99 zł       

                                                       Pojemność: 200 ml 
 
 
 

 
Hebe Cosmetics łagodna pianka oczyszczająca do twarzy 
  
Łagodna pianka oczyszczająca idealna do codziennego 
stosowania. Wzbogacona ekstraktem z nasion chia, sokiem z 
aloesu i pantenolem delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej 
bariery hydrolipidowej i pozostawiając odczucie komfortu. 
Przyjemnie koi, rozświetla i odświeża. Regularne stosowanie 
korzystnie wpływa na kondycję skóry, poprawia jej gładkość i 
miękkość. Produkt odpowiedni do każdego typu cery, także 
delikatnej. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego.  
 
Cena: 21,99 zł      
Pojemność: 150 ml 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Hebe Cosmetics kremowa pianka do mycia twarzy 
  
Kremowa pianka do mycia twarzy z dodatkiem oleju z pestek 
arbuza, ekstraktów z zielonej herbaty i mango skutecznie 
oczyszcza skórę, pozostawiając odczucie komfortu. Skóra 
wygląda zdrowo i promiennie. Jest odświeżona, wygładzona i 
miękka w dotyku. Produkt odpowiedni do każdego typu cery. 
Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. 

Cena: 21,99 zł                                                                                        
Pojemność: 125 ml 
 
 
 

 
 

 
Hebe Cosmetics aksamitny balsam do demakijażu 
 
Aksamitny balsam do demakijażu z masłem shea, olejem z 
pestek winogron i sokiem z aloesu skutecznie usuwa makijaż, 
nadając skórze komfort. Nawilża, wygładza i koi, nie powodując 
podrażnienia oczu. Produkt odpowiedni do każdego typu cery 
oraz dla osób noszących szkła kontaktowe. Testowany pod 
nadzorem okulisty.  Zawiera 98% składników pochodzenia 
naturalnego. 
 
Cena: 17,99 zł                                                                                        
Pojemność: 150 ml 
 
 

 
 
 

Hebe Cosmetics to marka dedykowana osobom w różnym wieku, o różnym typie skóry 
oraz o różnych potrzebach pielęgnacyjnych. Marka inspiruje się trendami i dba o 
wysoką jakość, a wśród jej produktów można znaleźć kosmetyki do stóp, dłoni, ciała 
oraz produkty do kąpieli. 
 
Produkty Hebe Cosmetics dostępne są wyłącznie w drogeriach Hebe, w sklepie 
internetowym www.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/
http://www.hebe.pl/

