
zrób zakupy za min. 80 zł, 
a dostaniesz rabat

TYLKO 16-19.12! 20zł *
OFERTA Z KARTĄ

Oferta obowiązuje tylko w sklepie stacjonarnym hebe ul. Złota 59 (Złote Tarasy), Warszawa w dniach 16-19.12.2022 lub do wyczerpania zapasów.

*Promocja nie dotyczy mleka początkowego. Regulamin akcji dostępny na www.hebe.pl
facebook.com/hebepolska, www.hebe.pl

OTWARCIE  
16 grudnia, godz. 9:00
ul. Złota 59 (Złote Tarasy), Warszawa

15-31.12 15-31.12

MAYBELLINE 
SuperStay 
Vinyl Ink
pomadka w płynie 
do ust, różne kolory, 
4,2 ml
100 ml=952,14 zł

3999
   

6299   

EVELINE 
COSMETICS 
But Why Not?
paleta cieni 
do powiek, 10,8 g
100 g=231,39 zł

2499
   

4999   

NEEDIT 
NATURE 

naturalny żel myjący 
do twarzy, 200 ml

100 ml=9,50 zł

1899
   

3799   

FEEL FREE 
krem-booster
z witaminą C 
i kwasem 
hialuronowym 
do twarzy, 50 ml
100 ml=39,98 zł

1999
   

3999   

NACOMI 
Next Level
kwas szikimowy 5% 
z glikolem, 30 ml
100 ml=66,63 zł

1999
   

3999   

ONLY BIO Anti Acne
oczyszczająca 
pianka do mycia 
twarzy, 150 ml
100 ml=8,33 zł

1249
   

2499   

UZDROVISCO 
Narcyz

rozświetlające serum 
do twarzy, 50 ml

100 ml=69,98 zł

3499
   

6499   

ECOCERA 
Peru Bronzer
puder brązujący 
do twarzy,
różne odcienie, 10 g
100 g=134,90 zł

1349
   

4499   

MAX FACTOR 
2000 Calorie
tusz do rzęs, 9 ml
100 ml=222,11 zł

1999
   

3999   

L’ORÉAL PARIS 
Infaillible
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 30 ml
100 ml=133,30 zł

3999
   

7899   

MAKIJAŻ

-50%
do

*

*Promocja dotyczy wybranych produktów. Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami.

PRODUKTY NATURALNE 
I WEGAŃSKIE

-50%
do

*

*Promocja dotyczy wybranych produktów. Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami.



POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ
i dołącz do programu lojalnościowego My Hebe ZESKANUJ KOD QR

Wygodne zakupy 
on-line w telefonie

Skaner z informacją 
o produkcie i możliwość 

dodania produktu do koszyka
Elektroniczna karta

My Hebe zawsze przy Tobie
Rejestruj zakupy, zbieraj diamenty i zyskaj status 

My Hebe VIP oraz wyjątkowe korzyści
Zniżki i rabaty Personalizowane 

oferty

Oferta obowiązuje tylko w sklepie stacjonarnym hebe ul. Złota 59 (Złote Tarasy), Warszawa w dniach 16-19.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi hebe. hebe nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ofercie. Oferta dotyczy wyłącznie produktów podlegających sprzedaży w hebe. 

Zdjęcia produktów umieszczone w ulotce mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Promocje nie sumują się. Wszystkie ceny zamieszczone w ulotce są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Ceny zawierają podatek VAT. 

*Rabat naliczany jest od ceny regularnej produktu. Promocja obowiązuje w dniach 15-31.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie dotyczy miniproduktów oraz zestawów.

-40%
do

*

CAŁA
MARKA

NIVEA
żel pod prysznic, 500 ml
100 ml=2,00 zł

999
    

1399    

NIVEA
antyperspirant,
różne rodzaje, 150 ml
100 ml=6,66 zł

999
    

1349    

NIVEA
antyperspirant,
różne rodzaje,
50 ml
100 ml=19,98 zł

999
    

1199    

NIVEA
płyn micelarny, 400 ml
100 ml=3,00 zł

1199
    

1499    

NIVEA
balsam po goleniu,
różne rodzaje,
100 ml
100 ml=17,49 zł

1749
    

2499    

 *Promocja obowiązuje 15-31.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Rabat naliczany jest od cen katalogowych.Promocja nie dotyczy zestawów i miniproduktów oraz nie łączy się z innymi 

promocjami.  

WSZYSTKIE 
PRODUKTY MAREK

-30%
do

*

GLISS
Aqua Revive
szampon 
do włosów,  400 ml
100 ml=3,00 zł

1199
    

1599    

SYOSS
Keratin
szampon 
do włosów,  
440 ml
100 ml=2,95 zł

1299
    

1899    

SYOSS
Keratin
lakier do włosów, 
 300 ml
100 ml=5,33 zł

1599
    

2299    

GLISS
Gliss Color
farba 
do włosów,  
1 opak.

2199
    

3499    


