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POZNAJ NASZE NOWE MYDŁA!
• odpowiednie dla każdego rodzaju skóry

• łagodne oczyszczenie

• bogactwo kolorów i zapachów



ZNAJDZIESZ JE TYLKO W HEBE
Szukasz niespotykanych i oryginalnych 
produktów? U nas znajdziesz kosmetyki do 
pielęgnacji i makijażu, niedostępne w innych 
drogeriach. Marki Hebe zawsze podążają za 
trendami i dopasowują się do Twoich potrzeb. 
Nasza oferta stale się rozrasta, a produkty Hebe 
Professional, Hebe Naturals czy Hebe Cosmetics 
pozwalają Ci być piękną każdego dnia.

W naszych drogeriach nie brakuje również 
oryginalnych, wyjątkowych marek i produktów na 
wyłączność, które polubisz od pierwszego użycia.

W Hebe znajdziesz wiele marek, oferujacych  
produkty z różnych kategorii: makijaż, twarz, ciało, 
włosy, dermokosmetyki czy produkty naturalne. 

Wypróbuj je wszystkie i znajdź swoją ulubioną 
markę.
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Każdy miłośnik piękna doceni produkty 
profesjonalnej jakości, które ułatwiają 
funkcjonowanie w świecie beauty.
A w tym świecie przed Hebe Professional  
nie ma tajemnic. Niezależenie od tego, czy 
stawiasz na efektowny makijaż, stylizację  
włosów i paznokci, czy pielęgnację  
– możesz polegać na Hebe Professional.
Różnorodna, innowacyjna i wszechstronna.  
Taka jest właśnie marka #hebeprofessional
Różnorodna, innowacyjna i wszechstronna. 
Taka jest właśnie marka #hebeprofessionalM
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*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

HEBE PROFESSIONAL
gąbka do makijażu 3D, 
różne kolory, 1 szt.

1349
     

cena z kartą 

1499*     

HEBE 
PROFESSIONAL 
Bamboo
pędzel do aplikacji 
cieni 07, 1 szt.

1599
     

cena z kartą 

1799*     

HEBE 
PROFESSIONAL 
Bamboo
pędzel do kresek 
i modelowania 
brwi 10, 1 szt.

1599
     

cena z kartą 

1799*     

HEBE PROFESSIONAL
pędzel do twarzy 
i ciała F11, 1 szt.

4799
     

cena z kartą 

5999*     

PĘDZEL 
DO TWARZY  
I CIAŁA
•  idealny do aplikacji 

pudru sypkiego, 
bronzera  
lub rozświetlacza

•  odpowiedni  
zarówno do twarzy, 
jak i do stosowania 
na większych 
powierzchniach ciała, 
takich jak dekolt, 
ramiona czy nogi 

PĘDZEL  
DO APLIKACJI CIENI
•  wykonany z drewna 

bambusowego
• syntetyczne włosie
•  można myć go wodą,  

delikatnym detergentem  
lub czyścić na sucho 
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HEBE 
PROFESSIONAL 
Bamboo
pędzel do kresek 
i modelowania 
brwi 10, 1 szt.

HEBE PROFESSIONAL 
Protect
bezacetonowy zmywacz  
do paznokci, 150 ml
100 ml=5,99 zł

899
     

999*     

cena z kartą 

HEBE PROFESSIONAL
tarka do stóp, 1 szt.

2499
     

2999     

HEBE PROFESSIONAL
olejek do paznokci i skórek, 2 ml
100 ml=674,50 zł1349

     
cena z kartą 

1499*     

HEBE PROFESSIONAL
szczotka do włosów, 
różne kolory, 1 szt.

1299
     

cena z kartą 

2499*     

OLEJEK DO PAZNOKCI I SKÓREK 
•   pielęgnuje i odżywia
•   wzbogacony olejem z awokado,  

jojoba, masłem shea  
oraz woskiem pszczelim

SZCZOTKA  
DO WŁOSÓW
•   nie ciągnie  

i nie łamie włosów
•   delikatnie masuje  

skórę głowy
•   idealna do torebki 

ZMYWACZ  
DO PAZNOKCI
•  nie wysusza  

i nie odbarwia płytki  
paznokciowej

•   łatwo i skutecznie  
usuwa nawet 
ciemny lakier 

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 5
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NATURALNY SPOSÓB NA PIĘKNO 
Marki Hebe oferują produkty, które znajdziesz tylko  
w naszych drogeriach. Stworzone dla osób o różnym typie 
skóry i potrzebach, pragną dla nich tego samego – by czuły 
się i wyglądały pięknie i modnie.

Hebe Cosmetics inspiruje się trendami, dba o wysoką jakość 
produktów, wie, jak się o Ciebie zatroszczyć. 

Hebe Naturals czerpie z natury to, co najlepsze, oferując 
wysoką jakość, proste składy i urzekające kompozycje 
zapachowe. To marka dla każdego, kto ceni sobie delikatną 
pielęgnację i w świadomy sposób chce odkryć swoje 
naturalne piękno. 

By Hebe podąża za trendami, inspiruje się modą, bawi się 
stylem. Lubi się zmieniać, poszukuje nowości, chce być 
blisko Ciebie. Towarzyszy Ci w podróży i w codziennych 
czynnościach.

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

HEBE NATURALS
żel pod prysznic, różne rodzaje, 
400 ml
100 ml=3,50 zł1399

     

1799     HEBE NATURALS
mydło do rąk, różne rodzaje, 
500 ml
100 ml=2,80 zł1399

     

1799     

MYDŁO DO RĄK
•  91% składników pochodzenia naturalnego 
•  zapobiega wysuszaniu skóry, dając uczucie 

odświeżenia, nawilżenia i miękkości 

ŻEL POD PRYSZNIC
•  93% składników pochodzenia naturalnego 
•  oczyszcza i pielęgnuje  

6



BY HEBE
kosmetyczka duża, 
różne kolory, 1 szt.

3999
     

cena z kartą 

4999*     

HEBE COSMETICS
krem do rąk w piance, 
różne rodzaje, 100 ml
100 ml=7,99 zł799

     

899     

BY HEBE
szklana butelka 
na wodę, 
różne kolory, 1 szt.

2499
     

2999     

HEBE COSMETICS
kremowe masło 
do ciała, 300 ml
100 ml=6,00 zł

1799
     

1999     

NOWOŚĆ 

MASŁO DO CIAŁA
• nawilża i regeneruje
• natłuszcza i odżywia
•  efekt gładkiej  

i elastycznej skóry

SZKLANA BUTELKA  
NA WODĘ
•  do wielokrotnego użytku
•  idealna na spacer, siłownię,  

do pracy i szkoły
•  wysokiej jakości szkło

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 7
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Połączenie nowoczesnych technologii  
oraz nauki z intensywnymi barwami 
zaowocowało olbrzymią liczbą  
produktów w niezwykle szerokich  
gamach kolorystycznych. Mimo że 95%  
kosmetyków Inglot od lat wytwarza- 
nych jest w Polsce, marka czerpie  
inspiracje z całego świata. Jej produkty  
możesz znaleźć na 6 kontynentach  
w ponad 800 lokalizacjach, niektóre  
z nich na wyłączność tylko w Hebe.

*Marka dostępna w wybranych drogeriach, aplikacji i na hebe.pl

*

INGLOT 
AMC Multicolour
puder brązujący do twarzy, 10 g
100 g=469,90 zł

4699
     

5899     

INGLOT 
Lash Enhancer
tusz do rzęs, 6,5 ml
100 ml=615,23 zł3999

     

5199     

INGLOT
modelujący tusz 
do brwi, 4 ml
100 ml=824,75 zł

3299
     

4199     

TUSZ DO RZĘS
• silikonowa szczoteczka 
•  efekt gęstych, wyrazistych  

i podkręconych rzęs

PUDER DO TWARZY
•  połączenie beżu i brązów  

z rozświetlającymi drobinkami
•  podkreśla wybrane partie twarzy
•  naturalny efekt skóry  

muśniętej słońcem

8



ENTUZJAŚCI MAKIJAŻU
Połączenie nowoczesnych technologii  
oraz nauki z intensywnymi barwami 
zaowocowało olbrzymią liczbą  
produktów w niezwykle szerokich  
gamach kolorystycznych. Mimo że 95%  
kosmetyków Inglot od lat wytwarza- 
nych jest w Polsce, marka czerpie  
inspiracje z całego świata. Jej produkty  
możesz znaleźć na 6 kontynentach  
w ponad 800 lokalizacjach, niektóre  
z nich na wyłączność tylko w Hebe.

W TROSCE O PLANETĘ
Skandynawska jakość, innowacyjne pomysły i minimalistyczny 
design – to wszystko charakteryzuje duńską markę Gosh, 
która czerpie z najnowszych trendów i z doświadczeń życia 
codziennego. Marka Gosh dba o wysoką jakość swoich 
produktów, które pielęgnują, chronią i nie podrażniają. Ponadto 
w swoich kosmetykach łączy ona innowacyjne formuły z �lozo�ą 
less waste. Produkty w opakowaniach z plastiku odłowionego 
z zanieczyszczonych oceanów, dzięki wykorzystaniu technik 
recyklingu, idealnie wpisują się w idee świadomego piękna.
Wybierając Gosh, dbasz o środowisko!

VEGAN

GOSH 
Catchy Eyes
wodoodporny 
tusz do rzęs, 3 ml
100 ml=999,67 zł2999

     

5499     

GOSH 
X-Ceptional Wear
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 35 ml
100 ml=102,83 zł3599

     

5999     

GOSH 
Lumi Lips
błyszczyk do ust, 
różne kolory, 6 ml
100 ml=416,50 zł2499

     

4999     

PODKŁAD DO TWARZY
•  lekka konsystencja dająca  

średnie krycie
•  naturalne matowe wykończenie
• nawilża, zawiera witaminę E

BŁYSZCZYK DO UST
•  lekka, nieklejąca się formuła
•  nawilża i zmiękcza
•  efekt pełnych, 

odżywionych ust

TUSZ DO RZĘS
•  delikatnie rozdziela,  

pogrubia i podkręca rzęsy 
•  wodoodporny

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 9
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Hean, polski producent kosmetyków do 
makijażu, posiada własne laboratorium 

badawczo-rozwojowe, w którym 
doświadczony zespół specjalistów 

samodzielnie tworzy oryginalne 
receptury. Zanim produkty znajdą się na 

półkach sklepowych, przechodzą testy 
konsumenckie i badania dermatologiczne. 

Marka oferuje produkty, które bazują na 
wysokiej jakości składnikach. 

W jej portfolio znajdziesz tusze do rzęs, 
pudry, podkłady, cienie do powiek 

czy pomadki do ust.

HEAN 
Fix Me Matte
puder do twarzy, 
różne odcienie, 8 g
100 g=162,38 zł

1299
     

1899     

HEAN 
Camou�age 
Pro Contour
korektor do twarzy, 
różne odcienie, 6,5 ml
100 ml=199,85 zł

1299
     

1899     

HEAN 
Ever Glow
rozświetlający puder sypki  
do twarzy, 7 g
100 g=257,00 zł

HEAN 
Maximizer
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=179,90 zł

1799
     

2699     
1799

     

2699     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

PUDER DO TWARZY
•  90% składników pochodzenia naturalnego
•  matowe wykończenie makijażu
•  odpowieni dla każdego typu skóry 

PUDER DO TWARZY
•  pochłania nadmiar sebum, nadaje świeży,  

promienny wygląd 
•  nie obciąża skóry, delikatnie wyrównuje koloryt

NOWOŚĆ 

10



INSPIRACJE PIĘKNEM
Piękno, kobiecość i minimalizm  
- to główne inspiracje marki. 
Dzięki ponad 20-letniemu 
doświadczeniu i autorskim 
rozwiązaniom oferuje ona 
wysokiej jakości kosmetyki 
kolorowe, produkowane we 
własnych laboratoriach 
w Polsce. Ingrid gwarantuje 
sprawdzone formuły, unikalne 
odcienie i nieskończoną ilość 
kreacji makijażowych. 

HEAN 
Camou�age 
Pro Contour
korektor do twarzy, 
różne odcienie, 6,5 ml
100 ml=199,85 zł

INGRID
eyeliner, 
różne kolory, 6 g
100 g=249,83 zł1499

     

2199     

INGRID 
Color & Shine
błyszczyk do ust, 
różne kolory,10 ml
100 ml=139,90 zł1399

     

1999     

INGRID 
Bali
paleta cieni do powiek, 
różne odcienie, 16 g
100 g=218,69 zł

3499
     

4999     

INGRID
booster do twarzy, 
różne rodzaje, 30 ml
100 ml=76,63 zł2299

     

3299     

CIENIE  
DO POWIEK
•  kremowa  

konsystencja
•  długotrwały  

efekt makijażu 

BOOSTER DO TWARZY
•  dogłębnie nawilża 
•  przywraca  

skórze  
sprężystość

•  wegański  
i pozbawiony  
silikonu

BŁYSZCZYK DO UST
•  nawilża  

i odżywia
•  nadaje  

połysk 
•  lekka  

konsystencja

EYELINER
•  nie rozmazuje się 
•  długotrwały efekt 
•  oryginalne kolory 

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 11
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Bell HypoAllergenic to polska marka 
kosmetyków do makijażu, która od 30 lat 

uważnie wsłuchuje się w potrzeby kobiet.  
Marka nie tylko podąża za trendami, 
ale również odpowiada na potrzeby 

najbardziej wymagających konsumentek.  
W 2021 r. poszerzyła swoje portfolio  

o produkty do makijażu z kategorii  
    Clean Beauty, które są w 100%  

         wegańskie i pozbawione zbędnych  
składników, m.in. olejów mineralnych, 

parabenów czy alkoholu.

BELL HYPOALLERGENIC
Aloe
puder do twarzy SPF15, 
różne odcienie, 5 g
100 g=379,80 zł

BELL HYPOALLERGENIC
Aloe
korektor pod oczy SPF25, 
różne odcienie, 4,8 g
100 g=333,13 zł

BELL HYPOALLERGENIC 
Aloe
krem BB do twarzy SPF15, 
różne odcienie, 20 g
100 g=109,95 zł

2199
     

3699     

1599
     

2599     

1899
     

3199     

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

KREM BB DO TWARZY
•  zapewnia naturalne krycie
•  odżywia  

i pielęgnuje
•  łatwo się  

rozprowadza

PUDER DO TWARZY
•  zapewnia matowe, 

długotrwałe wykończenie
•  nawilża i odżywia
•  86% składników pochodzenia 

naturalnego
•  produkt wegański,  

zgodny z Clean Beauty

12



NABIERZ KOLORÓW
Claresa to polska marka specjalizująca się w lakierach 
hybrydowych w wielu kolorach, od jasnych, idealnych  

do biura, przez klasyczne czerwienie i róże, po ekstrawa-
ganckie, neonowe lakiery hybrydowe. W jej ofercie  

znajdziesz również zdobienia na paznokcie, topy szybko-
schnące oraz on-wipe, żele do przedłużania
i nadbudowy płytki paznokcia, a także bazy  

kauczukowe, zwiększające przyczepność  
lakierów i wyrównujące płytkę.  

Claresa to również wszelkie akcesoria  
i produkty do manicure oraz pedicure. 

CLARESA 
Poli Gel
żel do paznokci, 30 g
100 g=89,97 zł2699

     

3899     

CLARESA 
Rubber Base
baza kauczukowa 
do paznokci 10,
5 ml
100 ml=259,80 zł

1299
     

1899     

CLARESA 
Soak O�
lakier hybrydowy
do paznokci,
różne kolory, 5 ml
100 ml=259,80 zł1299

     

1899     
CLARESA
odżywka z keratyną 
do paznokci, 
wybrane rodzaje, 5 ml
100 ml=219,80 zł1099

     

1599     

ODŻYWKA 
 DO PAZNOKCI
•  intensywnie odżywia 

osłabione paznokcie
•  poprawia wygląd płytki 

paznokcia
•  idealna również jako baza  

do manicure

ŻEL DO PAZNOKCI
• łatwy w aplikacji
•  konsystencja gęstego żelu
•  do stosowania z lampą  

LED/UV

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 13
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FELICEA 
Natural
puder do twarzy, różne odcienie, 8 g
100 g=399,88 zł3199

     

3999     

FELICEA 
Natural
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 30 ml
100 ml=146,63 zł

4399
     

5499     

FELICEA 
Natural
tusz do rzęs z silikonową szczoteczką, 10 g
100 g=319,90 zł3199

     

3999     

ECOCERA
rozświetlający puder do twarzy, 
różne odcienie, 10 g
100 g=299,90 zł2999

     

3899     

PODKŁAD DO TWARZY
•  naturalna formuła
•  wyrównuje koloryt skóry,  

ujednolica cerę, 
niweluje jej niedoskonałości

•  długotrwałe krycie  
bez efektu maski

PUDER DO TWARZY
•  naturalny, wegański  

i hipoalergiczny 
•   bogaty w witaminy i pigmenty  

mineralne
•  efekt jedwabiście gładkiej  

i lśniącej skóry 

14



KOSMETYKI Z PASJĄ
W Paese najważniejsze jest zdrowie skóry,  

dlatego marka tworzy kosmetyki,  
które łączą makijaż z pielęgnacją.  

Produkty naturalnie podkreślą Twoje piękno,  
jednocześnie odżywiając skórę  

przez cały dzień. W formułach odnajdziesz  
drogocenne oleje, roślinne ekstrakty  

i składniki aktywne, które gwarantują  
efekt zdrowej, świeżej i bardziej  

promiennej cery.

pełna oferta 
na hebe.pl

*Marka dostępna w wybranych drogeriach, aplikacji i na hebe.pl

PAESE 
Hi Rice!*

sypki puder 
ryżowy, różne 
odcienie, 10 g
100 g=159,90 zł1599

     

2299     

PAESE 
Dreamily
paleta cieni 
do powiek, 12 g
100 g=233,25 zł2799

     

3999     

PAESE 
Liloosh
tusz do rzęs, 
10,5 ml
100 ml=266,57 zł

2799
     

3999     

TYLKO 
na hebe.pl  

PAESE 
Browstory
mydło do brwi, 8 g
100 g=274,88 zł

2199
     

2999     

NOWOŚĆ 

**

MYDŁO DO BRWI
•   transparentna formuła
•   dodaje objętości i utrwala 

kształt brwi na wiele godzin

TUSZ DO RZĘS
•  efekt wyrazistych,  

pogrubionych  
i podkręconych rzęs

•  tusz o zmysłowym  
zapachu ambry  
i czarnej orchidei

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 15
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Kosmetyki CLIV łączą efekty nowoczesnych badań 
laboratoryjnych ze składnikami naturalnymi.  

Te koreańskie produkty odpowiadają  
na potrzeby Twojej skóry - odżywiają, nawilżają  

i rozświetlają. Marka kładzie duży nacisk  
na testy kliniczne, panelowe  

czy problem podrażnień skóry. W szerokiej ofercie 
produktów znajdziesz nawilżającą linię  

z kwasem hialuronowym, ujędrniającą z jagodami  
żeń-szenia, rozświetlającą z witaminą C, liftingującą  

z kolagenem czy oczyszczającą z węglem aktywnym.

CLIV 
Premium
ampułka 
energetyzująco-
-uelastyczniająca 
do twarzy, 30 ml
100 ml=239,97 zł7199

     

11999     

CLIV 
Premium
nawilżająco-witalizująca 
esencja do twarzy z jagodami 
żeń-szenia, 180 ml
100 ml=39,99 zł7199

     

11999     

CLIV 
Revitalizing 
Cover 
Cushion
płynny  
podkład CC  
w poduszeczce 
SPF50+, 12 g
100 g=666,58 zł7999

     

13299     

CLIV 
Premium
maska 
do twarzy, 
wybrane 
rodzaje, 22 g
100 g=54,50 zł

1199
     

1999     

AMPUŁKA ENERGETYZUJĄCO- 
-UELASTYCZNIAJĄCA
•  nawilża i oczyszcza skórę
•  ujędrnia i poprawia  

elastyczność
•  rozjaśnia i nadaje blask 

ESENCJA DO TWARZY
•   przywraca witalność i piękny  

wygląd skóry
• nawilża i odżywia
• redukuje pierwsze oznaki starzenia 

99
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NATURALNIE Z AZJI
Benton to naturalne koreańskie kosmetyki,  

które pomagają w odmładzaniu i upiększaniu 
skóry. Przyjazne kompozycje są dobrze tolerowane 

i wspomagają regenerację skóry, przywracając jej 
zdrowie i gładkość. Wśród �agowych produktów  

tej marki znajdziesz esencje, maski i kremy  
z naturalnymi ekstraktami z papai, aloesu, śluzu 

ślimaka czy jadu pszczelego, które stymulują proces 
gojenia. Kosmetyki przywracają skórze  

jej pierwotną, młodzieńczą kondycję dzięki 
zdrowym, sprawdzonym recepturom  

i zrównoważonym metodom produkcji. 

BENTON 
Aloe
tonik 
do twarzy 
z BHA 
i aloesem, 
200 ml
100 ml=30,00 zł

5999
     

8499     

BENTON 
Fermentation
krem pod oczy, 30 g
100 g=299,97 zł

8999
     

12999     

BENTON 
Snail Bee
regenerująca maska w płacie 
do twarzy z ekstraktem 
ze śluzu ślimaka, 20 ml
100 ml=44,95 zł

899
     

1299     

TONIK DO TWARZY
•  nawilża i koi
•  poprawia elastyczność
•  walczy z niedoskonałościami, 

przebarwieniami i przesuszeniem skóry

KREM POD OCZY
•  nawilża i odżywia
•  działa przeciw- 

zmarszczkowo
•  wyrównuje koloryt  

skóry

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 17
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Kosmetyki koreańskie PureHeals stanowią udane  
połączenie składników pochodzenia naturalnego  
z osiągnięciami kosmetologii. Bogactwo kompo-

nentów pochodzących wprost z natury oraz duża  
ilość składników aktywnych przekładają się  

na skuteczność kosmetyków, które rozwiązują  
różne problemy skóry. Poszczególne linie  

kosmetyczne marki bazują na składnikach  
takich jak propolis czy wąkrota azjatycka,  

ale w składzie można znaleźć  
także żeń-szeń. 

PUREHEALS 
Centella 70 Cream
krem łagodzący do twarzy  
z wąkrotą azjatycką, 50 ml
100 ml=119,98 zł5999

     

9999     

PUREHEALS
Centella 65
maska do twarzy, 
wybrane rodzaje, 10 ml
100 ml=89,90 zł

899
     

1499     PUREHEALS 
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 25 g
100 g=43,96 zł1099

     

1799     

KREM DO TWARZY
•   przywraca energię i blask
•   zwiększa sprężystość  

oraz elastyczność skóry
•   poprawia równowagę  

hydrolipidową

MASKA DO TWARZY
•    oczyszcza, koi i wygładza
•    łagodzi podrażnienia  

i nawilża
•   zawiera ekstrakt  

z zielonej herbaty  
i witaminę C
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MOC ORIENTU
Wyjątkowość marki Bergamo oparta  
jest na oryginalnych recepturach,  
skomponowanych na bazie egzoty- 
cznych na rynku zachodnim  
składników, takich jak śluz ślimaka,  
peptydy jadu węża, kawior,  
24-karatowe złoto, olej koński  
czy ekstrakt z jaskółczego gniazda.  
W zależności od składu, kosmetyki  
doskonale nawilżają, dodają blasku,  
przywracają elastyczność, jędrność  
i wygładzają skórę, nadając jej  
promienny, młodzieńczy wygląd.

BERGAMO 
Snail Mucus
krem CC ze śluzem ślimaka
do twarzy, 50 ml
100 ml=89,98 zł

4499
     

6299     

BERGAMO
maska do twarzy,
wybrane rodzaje, 28 ml
100 ml=24,96 zł

699
     

999     

BERGAMO 
S.9
przeciwzmarszczkowe serum z kolagenem 
do twarzy, 30 ml
100 ml=183,30 zł

5499
     

7999     

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

KREM DO TWARZY
•   nawilża i wygładza
•   poprawia koloryt i ukrywa 

niedoskonałości skóry
•   redukuje zmarszczki

SERUM DO TWARZY
•   nawilża i oczyszcza
•   ujędrnia i odżywia
•   redukuje pierwsze oznaki 

starzenia skóry
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Produkty marki Bandi powstały z myślą o osobach  
poszukujących bardzo intensywnej pielęgnacji

i oczekujących spektakularnych efektów. Ich działanie  
polubi każda cera wrażliwa, skłonna do podrażnień, 

zaczerwienienia i nadmiernego przesuszania. Produkty  
marki Bandi są bogate w składniki aktywne, testowane  

w renomowanych ośrodkach badawczych  
oraz w biodegradowalne, wytwarzane ekologicznie  

surowce pochodzące z certy�kowanych upraw.  
W ten sposób powstają nowoczesne i skuteczne  

kosmetyki dla kobiet, które chcą wyglądać  
i czuć się pięknie.

BANDI MEDICAL EXPERT 
Anti Dry
silnie nawilżający peeling kwasowy 
do twarzy, 30 ml
100 ml=149,97 zł

4499
     

5699     

BANDI 
MEDICAL EXPERT 
Anti Acne
krem BB do twarzy, 50 ml
100 ml=63,98 zł

3199
     

3999     

BANDI MEDICAL EXPERT 
Anti Rouge
kremowa kuracja na naczynka, 50 ml
100 ml=95,98 zł

4799
     

5999     

KURACJA NA NACZYNKA
•  dla cery naczynkowej
•  nawilża, łagodzi objawy trądziku 

różowatego, wycisza stany zapalne
•  wzmacnia i odżywia 
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BANDI 
Pro Care
krem z kwasem 
migdałowym 
do twarzy, 50 ml
100 ml=129,98 zł6499

     

7499     

KREM DO TWARZY
•  ma działanie złuszczające
•  redukuje zaskórniki  

i drobne zmarszczki
•  odżywia i regeneruje

BANDI 
Hydro Care
całonocna kuracja 
nawilżająco-łagodząca  
do twarzy, 75 ml
100 ml=73,32 zł5499

     

6499     

BANDI 
C-Active Care
emulsja do twarzy  
z aktywną witaminą C,  
50 ml
100 ml=149,98 zł7499

     

8999     

BANDI 
Delicate Care
nawilżający krem do twarzy, 30 ml
100 ml=99,97 zł2999

     

3499     

BANDI 
Gold Philosophy
przeciwzmarszczkowy 
booster do twarzy, 30 ml
100 ml=366,63 zł10999

     

12499     
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INSPIROWANE JAPONIĄ
Marka kosmetyków do pielęgnacji twarzy  
Yasumi wywodzi się z największej w Polsce  
sieci gabinetów SPA i beauty pod tą samą  
nazwą. Inspirowane azjatycką pielęgnacją 
preparaty pozwalają zadbać o skórę,  
a jednocześnie zrelaksować się w zaciszu  
własnego domu. Wszystkie produkty marki 
Yasumi wykorzystują bogactwo  
naturalnych składników, by zapewnić  
skórze łagodną i odżywczą pielęgnację.

YASUMI 
Pro
zestaw: 
maska nawilżająca 
do twarzy, 50 ml 
+ pędzelek, 1 szt. 
+ maskomyjka, 1 szt. 
+ miseczka, 1 szt.

5999
     

7499     

YASUMI 
meRose
łagodzący krem 
do twarzy, 50 ml
100 ml=127,98 zł

6399
     

7999     

YASUMI
ryżowy żel 
do mycia 
twarzy, 200 ml
100 ml=23,50 zł4699

     

5899     
YASUMI
tonik 
do twarzy, 
200 ml
100 ml=10,00 zł1999

     

2499     

YASUMI 
Calm 
& Protect
krem do twarzy 
i ciała SPF30, 
100 ml
100 ml=39,99 zł

3999
     

4999     

ŻEL DO TWARZY
•  oczyszcza, wygładza  

i matuje skórę
•  zwęża  

pory  
i absorbuje  
nadmiar  
sebum

•  efekt  
świeżej  
i pro- 
miennej  
cery 
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SEKRETY PIELĘGNACJI  
W STYLU KOREAŃSKIM
Uroda Azjatek jest obiektem podziwu  
całego świata. Gładka cera i nieskazitelna  
skóra to nie tylko zasługa genów,  
ale przede wszystkim odpowiednio  
dobranej pielęgnacji. Poznaj koreańskie  
kosmetyki Purederm, które zachwycają  
działaniem i łatwością stosowania. 
Sięgając po nie, poczujesz się jak w SPA  
- po rytuale pielęgnacji Twoja skóra  
stanie się odżywiona, a zmysły wyciszone.

PUREDERM
kolagenowa 
maseczka 
pod oczy, 
30 szt./1 opak.
1 szt.=0,20 zł

599
     

999     

PUREDERM
maski hydrokolagenowe 
ze złotem, 25 szt./1 opak.
1 szt.=1,20 zł

2999
     

4999     

PUREDERM 
Animal Masks
odmładzająca maseczka 
do twarzy, 1 szt.

799
     

1299     

PUREDERM 
Bubble
maska z kwasem 
hialuronowym 
do twarzy, 25 g
100 g=35,96 zł

899
     

1499     

MASKA DO TWARZY
•  nawilża i wygładza
•  rozświetla i rozjaśnia
•  przywraca zdrowy  

i jednolity koloryt skóry

MASKA DO TWARZY
•  nawilża i uelastycznia skórę
•  efekt młodej cery  

pełnej blasku
•  zawiera wyciąg z papai,  

zielonej herbaty  
i witaminę E
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NAJNOWSZE  
TRENDY W PIELĘGNACJI
Revox to rodzinna �rma  
z doświadczeniem w produkcji 
kosmetyków. Twórcy marki, 
zainspirowani �lozo�ą zape- 
wniania profesjonalnych rezul- 
tatów w domowym zaciszu,  
stworzyli łatwe w użyciu  
produkty do pielęgnacji. 
Kosmetyki Revox to gwarancja 
niestandardowych rozwiązań  
dla potrzeb każdej skóry. 

REVOX 
Just
kwas 
niacynoamidowy 
10%, wybrane 
rodzaje, 30 ml
100 ml=59,97 zł1799

     

2499     

REVOX 
Just 
serum pod oczy, 
30 ml
100 ml=59,97 zł

1799
     

2499     

REVOX 
Just
krem 
przeciwsłoneczny 
SPF50 do twarzy, 
30 ml
100 ml=69,97 zł

2099
     

2999     

REVOX 
Skin Therapy
olejek do ciała, 75 ml
100 ml=23,99 zł

1799
     

2999     

NOWOŚĆ 

OLEJEK DO CIAŁA
•  zmniejsza  

możliwość 
pojawienia się  
rozstępów, blizn,  
przesuszonej skóry, 
zmarszczek  
czy przebarwień

•  pozostawia skórę  
miękką, elastyczną  
i odżywioną

KWAS NIACYNOAMIDOWY
• nawilża i odżywia

• zmniejsza przebarwienia
• przeznaczony dla suchej  

i szorstkiej skóry

NOWOŚĆ 
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KOSMETYKI NA MIARĘ 
INDYWIDUALNYCH  

POTRZEB
Revuele to europejska �rma kosmetyczna, 

oferująca produkty o zróżnicowanym składzie  
i przeznaczeniu, dzięki czemu można 

dopasować je do konkretnego typu cery. 
Efektywnie działające, najlepszej jakości 

składniki oraz estetyczne opakowania 
wyróżniają wszystkie produkty marki  

oraz przyciągają uwagę Klientów.

oferująca produkty o zróżnicowanym składzie oferująca produkty o zróżnicowanym składzie 

REVUELE 
No Problem SOS
żel do twarzy przeciw 
zapaleniom, 25 ml
100 ml=23,96 zł

599
     

999     

NOWOŚĆ 1199
     

1699     

REVUELE
peeling do ciała, 
różne rodzaje, 200 ml
100 ml=6,00 zł

REVUELE 
Black Mask 
oczyszczająca maska 
do twarzy peel o�, 80 ml
100 ml=9,74 zł779

     

1299     

REVUELE 
Hemp Me!
maska do twarzy, 
80 ml
100 ml=9,74 zł

779
     

1299     

ŻEL DO TWARZY
•  działa antybakteryjnie  

i przeciwzapalnie
•  redukuje niedoskonałości  

i podrażnienia
•  ułatwia gojenie się zmian 

skórnych 

PEELING  
DO CIAŁA
•  nawilża  

i odżywia
•  usuwa martwy  

naskórek 
•  pozostawia  

uczucie miękkiej  
i gładkiej skóry 
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MIASTO NIGDY NIE ŚPI
Beauty In The City to atrakcyjne 
kosmetyki o ciekawych formułach, 
podążające za najnowszymi trendami. 
Zawierają Celloxyl® - silny, naturalny 
antyoksydant, z certy�katem Ecocert®, 
który zwiększa odporność skóry na 
czynniki zewnętrzne,  
w tym promieniowanie UV, i chroni  
przed wolnymi rodnikami.

BEAUTY 
IN THE CITY
regenerujący krem do rąk, 75 ml
100 ml=6,65 zł499

     

799     

BEAUTY
IN THE CITY
nawilżający krem-emulsja 
do twarzy na dzień 
i na noc, 50 ml
100 ml=19,98 zł999

     

1499     

BEAUTY 
IN THE CITY
nawilżająca pianka 
do twarzy, 150 ml
100 ml=6,66 zł

999
     

1499     

BEAUTY 
IN THE CITY
oczyszczająca 
maska-peeling 
z zieloną glinką, 
8 ml
100 ml=37,38 zł299

     

399     

KREM DO RĄK
•  szybko się wchłania
•  odżywia i regeneruje
•  wzmacnia paznokcie i skórki

KREM-EMULSJA  
DO TWARZY
•  intensywnie nawilża i zmiękcza  

skórę
•  łagodzi podrażnienia
•  zapobiega utracie wody  

z naskórka
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AKTYWNE Z NATURY
Cosmepick to marka kosmetyków 
do pielęgnacji ciała, łącząca w sobie 
starannie wyselekcjonowane roślinne 
składniki aktywne. Oferuje masła, 
musy, balsamy i peelingi, balsamy 
do ust, delikatne dezodoranty w kulce, 
produkty do pielęgnacji stóp, a także 
linię specjalistycznych kosmetyków 
do pielęgnacji tatuaży. Kosmetyki 
nie są testowane na zwierzętach.

COSMEPICK 
Tattoo
krem ochronny 
do tatuażu, 50 ml
100 ml=31,98 zł

1599
     

2299     

COSMEPICK 
Salted Caramel
peeling do ciała, 200 ml
100 ml=6,00 zł

1199
     

1799     

NOWOŚĆ 

COSMEPICK
balsam do ust, 
różne rodzaje, 6 g
100 g=183,17 zł

1099
     

1899     

NOWOŚĆ 

COSMEPICK
Swiss Pralines
pianka do ciała, 200 ml
100 ml=6,00 zł

1199
     

1699     

NOWOŚĆ 

KREM DO TATUAŻU
• wysoka ochrona 
przeciwsłoneczna
• nawilża i delikatnie 
natłuszcza skórę

PEELING DO CIAŁA
•  przyjemny zapach słonego karmelu
•  idealny dla szorstkiej  

i zrogowaciałej skóry 
•  pobudza mikrokrążenie
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Olejek arganowy i czarne mydło – od nich 
zaczyna się historia Nacomi. Twórcy marki 
sprowadzają te dwa cudowne składniki 
kosmetyczne do Polski z Maroka w grudniu 
2012 roku, tworząc na ich podstawie 
naturalne kosmetyki. Obecnie oferta 
marki stale się powiększa – w jej portfolio 
znajdziesz glinki, peelingi, kremy do twarzy, 
musy, masła i oleje niera�nowane, 
które pomogą Twojej skórze stać 
się jeszcze piękniejszą.

NACOMI 
7 Oils
maska do olejowania 
włosów, 100 ml
100 ml=36,99 zł

3699
     

4499     

NACOMI
krem pod oczy z olejem  
arganowym i olejem  
z pestek winogron, 15 ml
100 ml=166,60 zł

2499
     

3299     

NACOMI
ra�nowane masło shea do ciała, 100 ml
100 ml=9,99 zł999

     

1499     

NACOMI 
Aqua Hydra Skin
nawilżający koktajl 
do twarzy 3w1, 85 ml
100 ml=41,16 zł

3499
     

4999     

MASKA  
DO WŁOSÓW
•  kompozycja  

7 odżywczych olei
• nawilża i odżywia
•  efekt miękkich  

i gładkich włosów 

KREM POD OCZY
•  dogłębnie nawilża i koi
• redukuje zmarszczki
• łagodzi podrażnienia 

MASŁO DO CIAŁA
•  nawilża i odżywia
•  wygładza blizny  

i rozstępy 
•  poprawia  

sprężystość  
skóry 
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NACOMI 
Next Level
krem do twarzy SPF50, 50 ml
100 ml=53,98 zł2699

     

3799     

NACOMI 
Next Level
kwas AHA & PHA 30%
do twarzy, 30 ml
100 ml=99,97 zł2999

     

4299     

NACOMI 
Next Level
maska z witaminą C 
do twarzy, 50 ml
100 ml=59,98 zł2999

     

4399     

KREM DO TWARZY
• lekka i wodoodporna formuła
• nawilża i dotlenia skórę
•  działa antyoksydacyjnie i zapewnia ochronę UV 

KWAS DO TWARZY
•  złuszcza warstwę rogową 

naskórka
•  wygładza oraz wyrównuje 

koloryt skóry
•  efekt oczyszczonej, gładkiej  

i promiennej cery 

MASKA DO TWARZY
•  redukuje przebarwienia  

i wyrównuje koloryt
• niweluje wolne rodniki
•  spowalnia proces  

starzenia się skóry
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CERTYFIKOWANE KOSMETYKI  
EKOLOGICZNE

Wszystkie kosmetyki hiszpańskiej marki  
Feel Free są naturalne i zawierają najlepsze  

składniki pochodzące z upraw ekologicznych. 
Dodatkowo produkty Feel Free są certy�kowane 

przez Ecocert oraz ulegają biodegradacji. 
Ich opakowania nadają się do recyklingu, 

a użyte do ich produkcji drewno 
pochodzi z certy�kowanych lasów. 

FEEL FREE 
Facial Sunscreen
krem do twarzy SPF30, 50 ml
100 ml=69,98 zł

3499
     

4999     

FEEL FREE
serum do twarzy 
z witaminą C 
i kwasem 
hialuronowym, 
30 ml
100 ml=99,97 zł

2999
     

4199     

FEEL FREE
krem booster 
z witaminą C 
i kwasem 
hialuronowym 
do twarzy,  
50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3999     

FEEL FREE
krem pod oczy 
z witaminą C i kwasem 
hialuronowym, 30 ml
100 ml=74,97 zł

2249
     

2999     

KREM DO TWARZY
•  ochrona  

przeciwsłoneczna
•  nawilża i odżywia
•  odpowiedni do każdego  

rodzaju skóry 

KREM POD OCZY
•  zwiększa elastyczność i jędrność skóry
•  redukuje zmarszczki mimiczne
•  nawilża i odżywia

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 
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NATURALNE KOSMETYKI  
DO TWARZY

Marka Pure by Clochee powstała z myślą o ukojeniu 
Twojej skóry i zmysłów. Oferuje wysokiej jakości polskie 
kosmetyki naturalne. Każdy etap ich produkcji odbywa 

się w Polsce, a wykorzystywane w nich surowce  
pochodzą z lokalnych rynków. Ponadto składy 

kosmetyków Pure by Clochee są wolne od parabenów, 
silikonów, olejów mineralnych, para�ny  

czy barwników syntetycznych. 

PURE BY CLOCHEE 
Lumi
krem pod oczy, 15 ml
100 ml=233,27 zł

3499
     

4299     
PURE BY CLOCHEE
krem BB do twarzy SPF30 
neutralny beige 
lub light nude, 50 ml
100 ml=119,98 zł5999

     

7499     PURE BY CLOCHEE 
Shape Perfection
balsam do ciała, 150 ml
100 ml=33,33 zł

4999
     

5999     

KREM BB DO TWARZY
•  wyrównuje koloryt
•  nawilża i odżywia
•  ochrona przeciwsłoneczna 

BALSAM DO CIAŁA
•  modeluje, ujędrnia  

i uelastycznia skórę
•  zmniejsza widoczność  

skórki pomarańczowej

KREM POD OCZY
•  nawilża, wygładza  

i utrzymuje jędrność
•  działa  

przeciwzmarszczkowo
•  rozświetla skórę  

wokół oczu

NOWOŚĆ 
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                             DO CODZIENNEGO  
                             UŻYTKU

Marka Yope pojawiła się na polskim rynku,  
by spełnić marzenie o dostępności 

unikalnych produktów codziennego 
użytku. Kosmetyki Yope wyróżniają trzy 

kluczowe cechy: receptury, zapachy  
i design. Łagodne formuły produktów 

zawierają ponad 90% naturalnych 
składników - maseł i olejów roślinnych, 

cennych ekstraktów i delikatnych  
substancji myjących. 

*Wybrane produkty marki dostępne tylko w Hebe.

*

YOPE
hydrolat 
do twarzy, 100 ml
100 ml=31,99 zł

3199
     

3999     

YOPE
krem pod oczy, 15 ml
100 ml=373,27 zł

5599
     

6999     

YOPE
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=319,97 zł

9599
     

11999     

KREM POD OCZY
•  odżywia, nawilża 

i wygładza
•   zmniejsza obrzęki  

i cienie pod oczami

SERUM DO TWARZY
•   nawilża, uelastycznia  

i wzmacnia skórę
•   rozświetla i wygładza
•   chroni przed  

zanieczyszczeniami 
i światłem niebieskim 

32



NATURALNA PIELĘGNACJA
Mafka to polska marka oferująca 
kosmetyki naturalne, które koją skórę, 
łagodzą napięcia i niwelują stres. Marka 
oferuje produkty wegańskie, bazując 
wyłącznie na składnikach 
o udowodnionym działaniu oraz 
popartych badaniami naukowymi. 
Wiedza ta pomogła jej stworzyć receptury, 
które mogą się sprawdzić szczególnie 
u osób ze skórą wrażliwą, naczynkową, 
bardzo suchą czy z AZS.  

MAFKA
krem funkcyjny  
do twarzy i ciała,  
50 ml
100 ml=69,98 zł

3499
     

4499     

MAFKA
serum 
ze skwalanem z trzciny cukrowej 
do twarzy, 30 ml
100 ml=99,97 zł

2999
     

3699     

MAFKA
olejek do demakijażu 
twarzy, 50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3999     

MAFKA
olej z nasion pomidora 
do twarzy, 30 ml
100 ml=79,97 zł

2399
     

2999     

OLEJEK DO DEMAKIJAŻU
•   odpowiedni dla skóry suchej, 

wrażliwej, skłonnej do alergii
•   usuwa wodoodporny makijaż
•   delikatna  

formuła

SERUM DO TWARZY
•   wszechstronne zastosowanie: 

twarz, ciało, włosy, paznokcie
•   szybko się wchłania i nie 

pozostawia tłustej warstwy
•  odpowiednie  

do każdego  
typu cery

OLEJ DO TWARZY
•  odżywia i zapobiega 

nadmiernemu parowaniu 
wody z naskórka

•  dla skóry suchej, wrażliwej  
i podrażnionej  
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KOSMETYKI ORGANICZNE
Linia kosmetyków naturalnych z serii Biolaven  
Organic to wysokiej jakości produkty powstałe  
na bazie olejku lawendowego i oleju z pestek  
winogron. Kosmetyki Biolaven są delikatne  
dla wrażliwej skóry, przyjazne dla osób  
z alergiami i odpowiednie dla wegan. 
dla wrażliwej skóry, przyjazne dla osób 
z alergiami i 

PROSTA PIELĘGNACJA
OLEIQ to organiczne kosmetyki,  
które powstają z pasji i poszanowania 
środowiska, bazują na sprawdzonych, 
naturalnych surowcach pochodzących  
z certy�kowanych upraw ekologicznych.  
Są przede wszystkim bezpieczne,  
zdrowe dla skóry, a co najważniejsze 
skuteczne. Te jednoskładnikowe  
kosmetyki przeznaczone są głównie 
dla osób wymagających od produktów 
nawilżenia, bez nadmiernego
obciążenia skóry. 

OLEIQ 
Pestki Śliwki
olej zimnotłoczony  
do twarzy, 30 ml
100 ml=99,97 zł

BIOLAVEN 
Organic
dezodorant w kulce, 50 ml
100 ml=47,98 zł

BIOLAVEN 
Organic
peeling enzymatyczny do twarzy, 45 ml 
100 ml=66,64 zł

2999
     

4099     

2399
     

2899     

1999
     

2299     

2999
     

3499     

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

OLEJ DO TWARZY
•  odpowiedni dla suchej,  

dojrzałej, zniszczonej  
lub naczynkowej cery

•  odbudowuje płaszcz  
lipidowy skóry

•  przyspiesza procesy  
gojenia, intensywnie  
zmiękcza i wygładza

PEELING DO TWARZY
•  działa złuszczająco 
•  usuwa martwe komórki 

naskórka
•  wyrównuje koloryt skóry

BIOLAVEN 
Organic
pianka myjąca do twarzy, 150 ml
100 ml=13,32 zł
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Termissa to pierwsze ekologiczne dermo- 
kosmetyki z wodą termalną z Podhala,  
zawierającą największe bogactwo składni- 
ków mineralnych o udowodnionych 
właściwościach pielęgnacyjnych  
i leczniczych. i leczniczych. 

TERMISSA
nawilżająco-
-odżywczy żel 
do mycia twarzy, 
200 ml
100 ml=11,00 zł2199

     

2999     
TERMISSA
woda termalna 
z Podhala, 
150 ml
100 ml=9,33 zł1399

     

1899     

TERMISSA
nawilżająco-
-odżywczy 
balsam do ciała, 
250 ml
100 ml=9,60 zł

2399
     

3299     

TERMISSA
krem do twarzy intensywnie 
nawilżający na dzień, 50 ml
100 ml=79,98 zł3999

     

5599     

BALSAM DO CIAŁA
•  98% składników naturalnych
•  nawilża i odżywia
•  regeneruje  

i poprawia  
elastyczność skóry 

WODA TERMALNA
•  nawilża i łagodzi  

podrażnienia
•  poprawia elastyczność
•  przeciwdziała starzeniu się  

skóry 
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100% EFEKTYWNOŚCI
Kosmetyki Sensilis dzięki efektywnym formułom 
znajdują się w czołówce w zakresie innowacji 
kosmetycznych. Wszystkie składniki są starannie 
dobierane, by nie naruszyć naturalnej równowagi 
skóry i dostarczyć Ci maksimum komfortu. 

SENSILIS 
B-Respect
łagodzący krem 
do twarzy na noc, 50 ml
100 ml=219,98 zł

10999
     

14999     

SENSILIS 
Hydra Essence
nawilżający 
żel-sorbet 
do twarzy, 40 ml
100 ml=174,98 zł

6999
     

9499     

SENSILIS 
Skin Delight
rozświetlający 
�uid do twarzy 
SPF50, 50 ml
100 ml=239,98 zł11999

     

16999     

SENSILIS 
Upgrade 
Chrono Lift
krem do twarzy, 
30 ml
100 ml=166,63 zł4999

     

9999     

SENSILIS 
Upgrade
ampułki do twarzy, 
14 x 1,5 ml/1 opak.
100 ml=523,76 zł10999

     

13999     

FLUID DO TWARZY
•  wysoka ochrona 

przeciwsłoneczna
•  nadaje jednolity koloryt
•  rozświetla cerę i usuwa  

oznaki zmęczenia  

KREM DO TWARZY
•  wyrównuje koloryt
•  wygładza zmarszczki
•  poprawia owal twarzy 
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ODŻYWIAJ CIAŁO, 
ROZPIESZCZAJ DUSZĘ
Alma K. została stworzona, aby dbać 
o Twoje ciało i duszę z naturalną 
przyjemnością. Każdy produkt tej marki 
jest wytwarzany z najlepszych mieszanek 
olejków i ekstraktów roślinnych, 
w połączeniu z regenerującą mocą 
oryginalnych, certy�kowanych minerałów, 
soli i błota z Morza Martwego.

SENSILIS 
B-Respect
łagodzący krem 
do twarzy na noc, 50 ml
100 ml=219,98 zł

ALMA K. 
Purify
stymulujący peeling 
do ciała, 250 ml
100 ml=20,00 zł

4999
     

6999     

ALMA K.
Relax
naturalne
czarne błoto 
z Morza Martwego, 
430 g
100 g=9,30 zł

3999
     

4999     

ALMA K. 
Hydrate
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=299,97 zł

8999
     

11999     

ALMA K.
Hydrate
nawilżająca mgiełka 
do twarzy, 100 ml
100 ml=44,99 zł4499

     

5999     

MGIEŁKA DO TWARZY
•  nawilża  

i ujędrnia  
skórę

•  zmniejsza  
zaczerwie- 
nienia

•  przywraca  
blask 

CZARNE BŁOTO DO CIAŁA
•  zawiera witaminę E o właściwościach 

przeciwutleniających
•  pielęgnuje skórę, pozostawiając ją  

świeżą i pełną blasku

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 37



Z
A

P
A

C
H

Y

SUBTELNA  
NOWOCZESNOŚĆ
Wiosną 2014 r. Karl Lagerfeld  
stał się kreatorem marki zapachowej 
sygnowanej własnym nazwiskiem.  
Tym samym rozpoczęła się nowa era  
w historii perfumiarstwa,  
w której dominuje subtelny, lecz 
nowoczesny styl de�niujący  
modę, projekt, zdjęcia, wyobraźnię  
i innowację.

*Wybrane produkty marki dostępne tylko w Hebe.

*

KARL LAGERFELD 
Men
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=99,99 zł

9999
     

18999     

KARL LAGERFELD 
Paris 21 Rue Saint-Guillaume
woda perfumowana 
damska, 100 ml
100 ml=99,99 zł

9999
     

18999     

KARL LAGERFELD
New York Mercer Street
woda toaletowa męska, 100 ml
100 ml=99,99 zł

9999
     

18999     
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PERFUMY Z HISZPAŃSKIM 
TEMPERAMENTEM
Marka Halloween została stworzona  
przez hiszpańskiego projektanta mody  
Jesusa del Pozo. Producentem zapachów  
jest �rma Perfumes y Diseńo, która z powo- 
dzeniem promuje je na całym świecie.  
Halloween to zapachy w stylu �amenco,  
z hiszpańską duszą i szaleństwem,  
gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.

*Wybrane produkty marki dostępne tylko w Hebe.

HALLOWEEN 
Man
woda toaletowa męska, 125 ml
100 ml=111,99 zł

13999
     

21999     

HALLOWEEN 
Women
woda toaletowa 
damska, 100 ml
100 ml=99,99 zł

9999
     

17999     

HALLOWEEN 
Mia Me Mine
woda perfumowana damska, 100 ml
100 ml=129,99 zł

12999
     

19999     

HALLOWEEN 
Man Hero
woda toaletowa męska, 125 ml
100 ml=111,99 zł

13999
     

21999     

*
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PIĘKNO JAPOŃSKIEJ KULTURY
Produkty tej marki zapewniają  

doskonałe oczyszczenie, działają  
leczniczo i naprawczo. Botaniczne  

formuły i ekstrakty roślinne  
nadają włosom sprężystość,  

wzmacniają je i ujędrniają.  
Miłośniczki najwyższej jakości  

z pewnością poczują się  
zaspokojone i docenią nie tylko  

właściwości, ale również wygląd  
opakowań oferowany  

przez markę Claynal. 
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CLAYNAL 
Smooth SPA
szampon lub odżywka 
do włosów, 450 ml
100 ml=13,33 zł

5999
     

6999     

CLAYNAL 
Smooth SPA
zapas szamponu 
do włosów, 400 ml
100 ml=12,50 zł

4999
     

5999     

CLAYNAL 
Smooth SPA
olejek 
do włosów, 
100 ml
100 ml=59,99 zł5999

     

6999     

CLAYNAL 
Smooth SPA
maska do włosów, 200 ml
100 ml=30,00 zł

5999
     

6999     

OLEJEK  
DO WŁOSÓW
•   odbudowuje i regeneruje
•   nadaje włosom blask
•   bogaty w składniki  

odżywcze

MASKA DO WŁOSÓW
•   odżywia, naprawia  

i odbudowuje
•   odpowiednia  

dla włosów suchych, 
łamliwych  
i zniszczonych
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PIĘKNE WŁOSY OD NASADY AŻ PO KOŃCE
Produkty Ahalo Butter zawierają naturalne i aktywne  

składniki, które znakomicie wpływają na poprawę  
kondycji włosów oraz skóry głowy. W zależności  

od potrzeb wybierz linię Rich Moist, opartą  
na sześciu rodzajach masła, która zapewni włosom  
bardzo intensywne nawilżenie lub Smooth Repair,  

zawierającą owocowe  
ekstrakty, odpowiedzialne  

za wygładzenie,  
regenerację  

i nawilżenie. 

AHALO BUTTER
szampon do włosów, 
różne rodzaje, 500 ml
100 ml=10,00 zł4999

     

5999     AHALO BUTTER
odżywka do włosów, 
różne rodzaje, 500 ml
100 ml=10,00 zł4999

     

5999     
AHALO BUTTER
zapas szamponu 
do włosów, różne 
rodzaje, 400 ml
100 ml=6,25 zł2499

     

2999     

SZAMPON DO WŁOSÓW
•   odżywia i nawilża
•   dokładnie oczyszcza  

i pielęgnuje skórę głowy
•   przywraca elastyczność  

włosom 

ODŻYWKA DO WŁOSÓW
•   wygładza i regeneruje
•   intensywnie nawilża, nadając 

włosom miękkość i zdrowy 
blask
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EKO KOSMETYKI  
Z DZIKIEJ SYBERII
Marka Natura Siberica ma w swojej  
ofercie naturalne kosmetyki do pielęgnacji  
twarzy, ciała i włosów. Wspólnym elementem  
każdego z tych produktów jest starannie  
przemyślany skład, opracowany na podstawie  
tradycyjnych, zielarskich receptur. W tych 
wyjątkowych rosyjskich kosmetykach  
znajdziesz m.in.: ekstrakty z dzikich syberyj- 
skich ziół, wyciągi z owoców – maliny,  
żurawiny i róży, roślinne oleje, dziko zbierane  
algi morskie z Wysp Owczych, żen-szeń  
syberyjski czy ekstrakt z czarnego kawioru.

NATURA SIBERICA 
Be Curl
odżywka do włosów, 115 ml
100 ml=15,64 zł

1799
     

1999     

NATURA SIBERICA 
Be Curl
szampon do włosów, 245 ml
100 ml=7,34 zł

1799
     

1999     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NATURA SIBERICA 
Re-grow
peeling do skóry głowy, 115 ml
100 ml=15,64 zł

1799
     

1999     

NOWOŚĆ 

NATURA SIBERICA 
Re-grow
tonik do skóry głowy, 150 ml
100 ml=11,99 zł

1799
     

1999     

NOWOŚĆ 

SZAMPON  
DO WŁOSÓW
•   oczyszcza  

i wzmacnia włosy
•   odżywia i nawilża  

skórę głowy
•   włosy gładkie,  

lśniące i miękkie  
w dotyku

ODŻYWKA  
DO WŁOSÓW
• nawilża i odżywia
•  odpowiednia  

do wysokoporowatych  
włosów

•  podkreśla skręt włosów  
i ułatwia ich stylizację
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Wybrane
dla 

Ciebie
CLIV 
Premium
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

11999     

KARL LAGERFELD
woda perfumowana damska, różne rodzaje, 100 ml
100 ml=99,99 zł9999

     

18999     

FEEL FREE
odświeżający 
tonik do twarzy, 
200 ml
100 ml=6,00 zł1199

     

1899     

GOSH 
Catchy Eyes
wydłużająco-podkręcający 
tusz do rzęs, 8 ml
100 ml=249,87 zł1999

     

5499     

INSTITUTO 
ESPAÑOL 
Aloe Vera
balsam do ciała, 500 ml
100 ml=3,00 zł1499

     

2199     

Oferta obowiązuje od 29.07 do 31.08.2021 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Wszystkie ceny 
zamieszczone w katalogu są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Hebe nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w ofercie. 
Informujemy, że oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów podlegających sprzedaży w Hebe. „Tylko na hebe.pl” oznacza, że produkt dostępny jest wyłącznie w sklepie online. Cena 
katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe. Zdjęcia produktów umieszczone w katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny 
zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Adresy sklepów dostępne 
na stronie www.hebe.pl/sklepy

CUKROWEJ

BUTELKA
Z TRZCINY



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



