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SPIS TREŚCI

Bogactwo produktów naturalnych, wegańskich i koreańskich

 TWARZ

4 - 6 OCZYSZCZANIE

7 TONIKI

8 KOSMETYKI PEELINGUJĄCE

9 OLEJKI/SERUM

10 - 11 SERUM

12  KREMY POD OCZY

13 - 17 KREMY

18 FILTRY UV

20 - 23 PIELĘGNACJA KOREAŃSKA

24 - 29 MAKIJAŻ

 CIAŁO

30 BALSAMY, 
 KREMY DO RĄK

31 - 32 HIGIENA I PIELĘGNACJA 
 CIAŁA 

34 - 35 WŁOSY

HIGIENA I PIELĘGNACJA

KREMY
W nocy podczas odpoczynku odżywią, 
zregenerują i nawilżą, a w dzień 
przygotują skórę na przyjęcie makijażu.

MASKI
Ze względu na duże stężenie substancji 
aktywnych i silne właściwości 
pielęgnacyjne natychmiastowo 
poprawiają stan skóry.

FILTRY UV
Chronią przed promieniowaniem 
słonecznym, które powoduje 
zaczerwienienia i szybsze  
starzenie skóry.

DEMAKIJAŻ/OCZYSZCZANIE
Demakijaż to podstawa pielęgnacji 
skóry. Natomiast codzienne  
oczyszczanie pozbawi ją  
niedoskonałości i zaskórników. 

PEELING
Złuszczenie starego naskórka pobudzi 
skórę do produkcji nowych komórek, 
wygładzi i przygotuje do przyjęcia 
serum i kremu.

TONIK
Toniki i inne hydrolaty w postaci 
mgiełek i lekkich płynów tonizują skórę, 
przywracając jej właściwe kwaśne pH.

SERUM
Nałożone pod krem wzmacnia 
jego działanie i gwarantuje lepsze 
wchłanianie składników  
w nim zawartych.

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 3

Promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza, zimno, wiatr… Twoja skóra na co dzień musi mierzyć  
się z wieloma szkodliwymi czynnikami, które nie pozostają obojętne na jej kondycję. Niezależnie od 
tego, czy skóra jest wrażliwa, problematyczna czy normalna, potrzebuje odpowiednich kosmetyków 
dostosowanych do jej potrzeb. Z pomocą przychodzą produkty o naturalnym składzie i skutecznym 
działaniu, które poprawiają stan skóry, przywracając jej równowagę. Skomponowane ze składników 
pochodzenia naturalnego, dostępne w opakowaniach przyjaznych środowisku są idealną alternatywą 
dla tradycyjnych kosmetyków. Ich uzupełnieniem są produkty wegańskie, które doskonale nadają się 
do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. W naszej ofercie znajduje się 480 produktów 
naturalnych, wegańskich i koreańskich, w tym 217 do twarzy, 201 do makijażu, 82 do ciała  
i 57 do pielęgnacji włosów. To aż 57 marek, w tym 22 Tylko w Hebe! 

W naszej ofercie znajduje się 480 produktów 
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TWARZ OCZYSZCZANIE

  usuwa zanieczyszczenia  
i nadmiar sebum 
 oczyszcza, nawilża  
i łagodzi podrażnienia 
 idealny w walce  
z zaskórnikami i innymi 
niedoskonałościami

  nawilża i wygładza 
 oczyszcza, odświeża 
 zawiera ekstrakt  
z jabłka

  kremowa konsystencja 
 delikatnie oczyszcza  
skórę 
 pozostawia uczucie 
świeżości

  skutecznie rozpuszcza makijaż, 
zanieczyszczenia, a także �ltry 
ochronne 
 pozostawia skórę oczyszczoną, 
gładką i nawilżoną 
 pod wpływem ciepła zmienia 
się w aksamitny olejek

VIANEK
łagodzący olejek  
do demakijażu, 150 ml
100 ml=13,33 zł1999

     

2499     

PURE BY CLOCHEE 
Clear Skin
masełko do 
demakijażu, 50 ml
100 ml=63,98 zł

3199
     

3999     

LAQ 
Kocica
woda micelarna 
do demakijażu 
twarzy, 300 ml
100 ml=6,66 zł

1999
     

2499     

SYLVECO
nagietkowa pianka  
myjąca do twarzy, 150 ml
100 ml=13,33 zł

1999
     

2299     

BIO MY SKIN
żel do mycia twarzy, 
300 ml
100 ml=9,00 zł

2699
     

3399     

FEEL FREE 
Pink Petals
delikatny balsam do oczyszczania 
twarzy, 100 ml
100 ml=29,99 zł

2999
     

3999     

TYLKO 
w  

PURE BY CLOCHEE
kremowa pianka 
oczyszczająca 
do twarzy, 150 ml
100 ml=21,33 zł

3199
     

3999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

NATURA SIBERICA
żel do mycia twarzy  
dla skóry tłustej, 145 ml
100 ml=13,79 zł

1999
     

2699     

Cenna rada
Oczyszczanie twarzy to podstawa pielęgnacji skóry. Jeśli zaniedbujesz 
ten etap, na skórze pojawiają się niedoskonałości i zaskórniki. 
Pierwszym krokiem w oczyszczaniu jest dokładne zmycie makijażu. 
Możesz użyć do tego olejku lub płynu micelarnego. Następnie  
przemyj twarz żelem, pianką bądź balsamem dostosowanym  
do typu Twojej cery. Pamiętaj, aby zawsze starannie  
dobierać kosmetyki do oczyszczania.

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  NOWOŚĆ 

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl4 5
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  przywraca  
skórze  
naturalne pH 
 zapobiega  
powstawaniu 
niedoskonałości 
 działa  
łagodząco  
i rewitalizująco

  nawilża, odżywia, łagodzi 
 przywraca naturalne pH skóry 
 usuwa nawet wodoodporny makijaż

  98% składników naturalnych  
i wegańskich 
 odświeża i zapobiega podrażnieniom
 efekt zdrowej i promiennej cery

  dla cery suchej  
i wrażliwej 
 nawilża, odżywia  
i koi skórę 
 98% składników  
pochodzenia  
naturalnego

i rewitalizująco

TYLKO 
na hebe.pl  

LIRENE 
hydrolat z róży,  
100 ml
100 ml=14,99 zł

1499
     

2299     

YUMI 
Intensywne Nawilżenie  
tonik do twarzy, 
200 ml
100 ml=7,00 zł

1399
     

1999     

BIELENDA 
Eco Sorbet
pianka micelarna 
do oczyszczania twarzy, 150 ml
100 ml=8,66 zł

1299
     

2199     

UZDROVISCO 
Fiołek
nawilżający tonik-esencja  
do twarzy, 150 ml
100 ml=12,66 zł

1899
     

2899     

BEAUTY SHOT 
Botanic Powder
proszek do mycia 
twarzy, 
różne rodzaje, 30 g
100 g=29,97 zł

899
     

1499     

TYLKO 
w  

LESS IS MORE
Final Love
tonik do twarzy, 250 ml
100 ml=9,60 zł

2399
     

2999     

TYLKO 
w  

EVELINE
Rich Coconut
kokosowy płyn micelarny  
- tonik 2w1 do twarzy, 500 ml
100 ml=3,20 zł

1599
     

2599     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

LIRENE 
Chia & Goji
żel myjący do twarzy, 190 ml
100 ml=6,31 zł

1199
     

1799     

TYLKO 
w  

INGRID
masełko malinowe  
do demakijażu 
twarzy, 50 ml
100 ml=39,98 zł

1999
     

2799     

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ 

EVELINE
Rich Coconut
kokosowy płyn micelarny 

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl6 7
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  nawilża, odżywia i wygładza 
 działa przeciwzmarszczkowo
 wyrównuje koloryt cery i 
wspomaga procesy odbudowy 
kolagenu i elastyny

  bogaty w nienasycone kwasy 
organiczne, kannabinoidy, terpeny 
i �awonoidy
 łagodzi podrażnienia skóry  
atopowej, trądzikowej i z egzemą
 100% naturalny, wegański

3299
     

3699     

BIOLAVEN 
Organic
przeciwzmarszczkowe serum 
do twarzy, 30 ml
100 ml=109,97 zł

TYLKO 
w  

Warto wiedzieć
Oleje konopne to produkty polecane  
do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry.  
Ich stosowanie jest bezpieczne nawet  
w przypadku cery tłustej – nie zapychają 
porów i szybko się wchłaniają. Sprawdzą się 
też w pielęgnacji cery trądzikowej. Działają 
przeciwzapalnie i antyseptycznie, regulują 
poziom sebum i przyspieszają gojenie się 
stanów zapalnych.

  dla skóry tłustej, mieszanej  
i z niedoskonałościami 
 oczyszczają i dodają świeżości 
 zmniejszają widoczność porów 
skórnych i usuwają martwy  
naskórek z twarzy

  likwiduje drobne 
zmarszczki 
 usuwa obumarłe 
komórki 
 efekt gładkiej, 
jędrnej  
i zdrowej skóry

TYLKO 
na hebe.pl  

BIO MY SKIN
peeling do twarzy,
różne rodzaje, 
100 ml 
100 ml=29,99 zł

2999
     

3899     

FACEMANIA
Retinol
peeling enzymatyczny z retinolem 
do twarzy, 75 ml
100 ml=31,99 zł

2399
     

2999     

NATURA SIBERICA
peelingujące płatki do twarzy, 
różne rodzaje, 20 szt./1 opak.
1 szt.=1,35 zł

2699
     

3699     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

Cenna rada
Regularne wykonywanie peelingu twarzy to ważny element pielęgnacji, który wpływa zarówno  
na warstwę rogową naskórka (częściowo ją usuwając), jak i na jego głębsze warstwy.  
Właśnie dlatego po jego wykonaniu Twoja skóra jest odczuwalnie gładsza, bardziej miękka i ukrwiona, 
a co za tym idzie znacznie lepiej wchłania składniki odżywcze z kremów czy maseczek.

TWARZ KOSMETYKI PEELINGUJĄCE

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ 6999
     

8999     

BIONLY
CBD 10%
olej konopny, 10 ml
100 ml=699,90 zł

TYLKO 
w  NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

BIONLY
CBD 30%
olej konopny, 10 ml
100 ml=1299,90 zł

12999
     

16999     

BIONLY
CBD 20%
olej konopny, 10 ml
100 ml=949,90 zł

9499
     

11999     

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl8 9
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TWARZ SERUM

   nawilża i regeneruje 
  wygładza zmarszczki, 
ujędrnia i uelastycznia 
  wspomaga redukcję 
przebarwień i wyrównuje 
koloryt

  odżywia i nawilża 
 nawadnia i wygładza 
 przywraca naturalną barierę lipidową

  regeneruje i nawilża 
 poprawia koloryt 
 efekt promiennej 
i rozświetlonej skóry

BIELENDA 
Bio Vitamin C
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=59,97 zł

1799
     

2999     

BIO MY SKIN
serum do twarzy,
różne rodzaje, 30 ml 
100 ml=116,63 zł

3499
     

4499     

NATURA SIBERICA
Berëza Siberica
serum do twarzy przeciw 
niedoskonałościom, 30 ml
100 ml=63,30 zł

1899
     

2499     

ORIENTANA
booster do twarzy, 
różne rodzaje, 30 ml
100 ml=106,63 zł

3199
     

3999     

NOWOŚĆ 

NACOMI 
serum do twarzy, różne rodzaje, 40 ml
100 ml=74,98 zł

2999
     

3699     

TYLKO 
w  Serum do twarzy to niezbędny kosmetyk dla tych, którzy przykładają 

dużą wagę do zdrowej i pięknej skóry. Serum ma większą skuteczność 
i szerszy zasięg działania w porównaniu do innych preparatów 
pielęgnacyjnych. W zależności od składników aktywnych, jakie zawiera, 
pomaga radzić sobie z różnymi problemami skórnymi, takimi jak 
odwodnienie, utrata jędrności czy przebarwienia.

Cenna rada

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  NOWOŚĆ 
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TWARZ SERUM

   nawilża i regeneruje 
  wygładza zmarszczki, 
ujędrnia i uelastycznia 
  wspomaga redukcję 
przebarwień i wyrównuje 
koloryt

  odżywia i nawilża 
 nawadnia i wygładza 
 przywraca naturalną barierę lipidową

  regeneruje i nawilża 
 poprawia koloryt 
 efekt promiennej 
i rozświetlonej skóry

BIELENDA 
Bio Vitamin C
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=59,97 zł

1799
     

2999     

BIO MY SKIN
serum do twarzy,
różne rodzaje, 30 ml 
100 ml=116,63 zł

3499
     

4499     

NATURA SIBERICA
Berëza Siberica
serum do twarzy przeciw 
niedoskonałościom, 30 ml
100 ml=63,30 zł

1899
     

2499     

ORIENTANA
booster do twarzy, 
różne rodzaje, 30 ml
100 ml=106,63 zł

3199
     

3999     

NOWOŚĆ 

NACOMI 
serum do twarzy, różne rodzaje, 40 ml
100 ml=74,98 zł

2999
     

3699     

TYLKO 
w  Serum do twarzy to niezbędny kosmetyk dla tych, którzy przykładają 

dużą wagę do zdrowej i pięknej skóry. Serum ma większą skuteczność 
i szerszy zasięg działania w porównaniu do innych preparatów 
pielęgnacyjnych. W zależności od składników aktywnych, jakie zawiera, 
pomaga radzić sobie z różnymi problemami skórnymi, takimi jak 
odwodnienie, utrata jędrności czy przebarwienia.

Cenna rada

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  NOWOŚĆ 
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W bogatej ofercie kremów do twarzy szczególne miejsce zajmują 
kremowe su�ety, których głównym zadaniem jest zapewnienie skórze 
blasku i przywrócenie jej elastyczności. Su�ety do twarzy to połączenie 
kremu i żelu, ich konsystencja jest znacznie delikatniejsza niż sam krem, 
dodatkowo nie kleją się i szybko się wchłaniają, pozostawiając skórę 
nawilżoną i odświeżoną. Co więcej, te produkty pomogą Ci odblokować 
pory i wyrównać koloryt skóry.

TWARZ KREMY

  nawilża i odżywia skórę 
 bogaty w witaminy  
i składniki odżywcze 
 w zależności od rodzaju  
ma działanie:  
rozświetlające, przeciw- 
zmarszczkowe, wygładzające  
lub antytrądzikowe

  wygładza 
zmarszczki 
 rozświetla 
i redukuje cienie 
 intensywnie 
nawilża i odżywia

  wygładza,  
ujędrnia  
i rozświetla skórę 
 działa przeciw-
zmarszczkowo 
 95% składników 
pochodzenia 
naturalnego

  wygładza i ujędrnia  
skórę 
 rozświetla i redukuje  
cienie 
 działa 
przeciwzmarszczkowo

  intensywnie 
nawilża skórę 
 przywraca 
naturalny koloryt 
i elastyczność 
 łagodzi obrzęki 
i zmniejsza cienie 
pod oczami

rozświetla i redukuje 

przeciwzmarszczkowo

  idealny dla skóry  
suchej, dojrzałej  
z oznakami starzenia 
 regeneruje i odżywia 
 nawilża  
i uelastycznia

  głęboko nawilża 
i regeneruje skórę 
 wyrównuje koloryt 
 opóźnia procesy 
starzenia się skóry

Cenna rada

BIO MY SKIN
ujędrniający krem  
pod oczy, 30 ml
100 ml=116,63 zł

3499
     

4499     

FACEMANIA 
Snail Slime
regenerujący krem do twarzy  
z ekstraktem ze śluzu ślimaka,  
50 ml
100 ml=63,98 zł

3199
     

4199     

TYLKO 
w  

NACOMI
su�et do twarzy, różne rodzaje, 50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3799     

TYLKO 
w  

BIONLY 
multikrem do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

9999     

AA 
My Beauty Power
krem z niacynamidem  
2% pod oczy, 15 ml
100 ml=99,93 zł

1499
     

1999     

NOWOŚĆ 

ONLY BIO
Anti Age Elixir
krem pod oczy, 15 ml
100 ml=213,27 zł

3199
     

3999     

NATURA SIBERICA 
Blueberry Siberica
nawadniająca maska  
pod oczy, 30 ml
100 ml=76,63 zł

2299
     

2999     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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TWARZ KREMY POD OCZY



W bogatej ofercie kremów do twarzy szczególne miejsce zajmują 
kremowe su�ety, których głównym zadaniem jest zapewnienie skórze 
blasku i przywrócenie jej elastyczności. Su�ety do twarzy to połączenie 
kremu i żelu, ich konsystencja jest znacznie delikatniejsza niż sam krem, 
dodatkowo nie kleją się i szybko się wchłaniają, pozostawiając skórę 
nawilżoną i odświeżoną. Co więcej, te produkty pomogą Ci odblokować 
pory i wyrównać koloryt skóry.

TWARZ KREMY

  nawilża i odżywia skórę 
 bogaty w witaminy  
i składniki odżywcze 
 w zależności od rodzaju  
ma działanie:  
rozświetlające, przeciw- 
zmarszczkowe, wygładzające  
lub antytrądzikowe

  wygładza 
zmarszczki 
 rozświetla 
i redukuje cienie 
 intensywnie 
nawilża i odżywia

  wygładza,  
ujędrnia  
i rozświetla skórę 
 działa przeciw-
zmarszczkowo 
 95% składników 
pochodzenia 
naturalnego

  wygładza i ujędrnia  
skórę 
 rozświetla i redukuje  
cienie 
 działa 
przeciwzmarszczkowo

  intensywnie 
nawilża skórę 
 przywraca 
naturalny koloryt 
i elastyczność 
 łagodzi obrzęki 
i zmniejsza cienie 
pod oczami

rozświetla i redukuje 

przeciwzmarszczkowo

  idealny dla skóry  
suchej, dojrzałej  
z oznakami starzenia 
 regeneruje i odżywia 
 nawilża  
i uelastycznia

  głęboko nawilża 
i regeneruje skórę 
 wyrównuje koloryt 
 opóźnia procesy 
starzenia się skóry

Cenna rada

BIO MY SKIN
ujędrniający krem  
pod oczy, 30 ml
100 ml=116,63 zł

3499
     

4499     

FACEMANIA 
Snail Slime
regenerujący krem do twarzy  
z ekstraktem ze śluzu ślimaka,  
50 ml
100 ml=63,98 zł

3199
     

4199     

TYLKO 
w  

NACOMI
su�et do twarzy, różne rodzaje, 50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3799     

TYLKO 
w  

BIONLY 
multikrem do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

9999     

AA 
My Beauty Power
krem z niacynamidem  
2% pod oczy, 15 ml
100 ml=99,93 zł

1499
     

1999     

NOWOŚĆ 

ONLY BIO
Anti Age Elixir
krem pod oczy, 15 ml
100 ml=213,27 zł

3199
     

3999     

NATURA SIBERICA 
Blueberry Siberica
nawadniająca maska  
pod oczy, 30 ml
100 ml=76,63 zł

2299
     

2999     

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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TWARZ KREMY POD OCZY



  nawilża i odżywia 
 redukuje zmarszczki 
i poprawia owal twarzy 
 ujednolica koloryt skóry

  dla każdego  
rodzaju skóry 
 nawilża i rozświetla 
 nadaje skórze świeży 
i promienny wygląd

  lekka 
konsystencja 
 nawilża i odżywia 
 zwiększa 
sprężystość skóry 
i opóźnia procesy  
jej starzenia

  nawilża i odżywia 
 wzmacnia barierę 
ochronną skóry 
 zawiera masło shea, 
olej z pestek malin 
oraz witaminę E

nawilża i odżywia 
wzmacnia barierę 

nawilża i odżywia 
redukuje zmarszczki 

TWARZ KREMY

TYLKO 
na hebe.pl  

TYLKO 
na hebe.pl  

VIANEK
krem do twarzy na 
dzień, 50 ml 
lub krem do twarzy 
na noc, 50 ml 
100 ml=53,98 zł2699

     

3299     

BIOLAVEN 
Organic
krem do twarzy na dzień, 50 ml lub 
krem do twarzy na noc, 50 ml 
100 ml=59,98 zł

2999
     

3399     

TYLKO 
w  

FEEL FREE 
Pink Petals
nawilżająco-rozświetlający krem  
do twarzy, 50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

ORIENTANA 
Reishi
krem do twarzy na dzień, 50 ml 
lub krem do twarzy na noc, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7499     

YUMI  
Intensywne Nawilżenie 
krem-sorbet do twarzy, 
50 ml
100 ml=39,98 zł

1999
     

2999     

SYLVECO
hypoalergiczny, 
lekki krem brzozowy 
do twarzy, 50 ml
100 ml=67,98 zł

3399
     

3899     

LAQ
Dzik lub Kocica
masło do twarzy
damskie lub męskie, 50 ml
100 ml=55,98 zł

2799
     

3499     

Hebe podpowiada
Właściwa pielęgnacja skóry nie może 
obyć się bez dobrze dobranego kremu do 
twarzy. Regularne stosowanie kremów 
nawilżających zapewni Twojej skórze 
jędrność i większy blask. Wystarczy 
codziennie rano nałożyć cienką warstwę 
lekkiego kremu na dzień, a przed snem 
– po dokładnym oczyszczeniu twarzy – 
odżywiającego i regenerującego kremu na 
noc, by cieszyć się piękną i zdrową cerą.

ALOESOVE
nawilżający krem 
do twarzy na dzień, 50 ml 
100 ml=49,98 zł

2499
     

3199     

NOWOŚĆ 
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  nawilża i odżywia 
 redukuje zmarszczki 
i poprawia owal twarzy 
 ujednolica koloryt skóry

  dla każdego  
rodzaju skóry 
 nawilża i rozświetla 
 nadaje skórze świeży 
i promienny wygląd

  lekka 
konsystencja 
 nawilża i odżywia 
 zwiększa 
sprężystość skóry 
i opóźnia procesy  
jej starzenia

  nawilża i odżywia 
 wzmacnia barierę 
ochronną skóry 
 zawiera masło shea, 
olej z pestek malin 
oraz witaminę E

nawilża i odżywia 
wzmacnia barierę 

nawilża i odżywia 
redukuje zmarszczki 

TWARZ KREMY

TYLKO 
na hebe.pl  

TYLKO 
na hebe.pl  

VIANEK
krem do twarzy na 
dzień, 50 ml 
lub krem do twarzy 
na noc, 50 ml 
100 ml=53,98 zł2699

     

3299     

BIOLAVEN 
Organic
krem do twarzy na dzień, 50 ml lub 
krem do twarzy na noc, 50 ml 
100 ml=59,98 zł

2999
     

3399     

TYLKO 
w  

FEEL FREE 
Pink Petals
nawilżająco-rozświetlający krem  
do twarzy, 50 ml
100 ml=59,98 zł

2999
     

3999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

ORIENTANA 
Reishi
krem do twarzy na dzień, 50 ml 
lub krem do twarzy na noc, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7499     

YUMI  
Intensywne Nawilżenie 
krem-sorbet do twarzy, 
50 ml
100 ml=39,98 zł

1999
     

2999     

SYLVECO
hypoalergiczny, 
lekki krem brzozowy 
do twarzy, 50 ml
100 ml=67,98 zł

3399
     

3899     

LAQ
Dzik lub Kocica
masło do twarzy
damskie lub męskie, 50 ml
100 ml=55,98 zł

2799
     

3499     

Hebe podpowiada
Właściwa pielęgnacja skóry nie może 
obyć się bez dobrze dobranego kremu do 
twarzy. Regularne stosowanie kremów 
nawilżających zapewni Twojej skórze 
jędrność i większy blask. Wystarczy 
codziennie rano nałożyć cienką warstwę 
lekkiego kremu na dzień, a przed snem 
– po dokładnym oczyszczeniu twarzy – 
odżywiającego i regenerującego kremu na 
noc, by cieszyć się piękną i zdrową cerą.

ALOESOVE
nawilżający krem 
do twarzy na dzień, 50 ml 
100 ml=49,98 zł

2499
     

3199     

NOWOŚĆ 
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Cenna rada
Masz problemy z cerą? Stosując odpowiednią pielęgnację, możesz pozbyć się uciążliwych 
niedoskonałości i odzyskać pewność siebie. Wybieraj antybakteryjne kremy nawilżające do 
twarzy z formułą matującą, które uregulują natłuszczenie skóry i pochłoną nadmiar sebum bez 
zatykania porów. 

Cenna rada
Masz problemy z cerą? 
niedoskonałości
twarzy z formułą matującą, które 
zatykania porów. 

Stosując odpowiednią pielęgnację, możesz pozbyć się uciążliwych 

  działa 
antybakteryjnie 
 nawilża 
i regeneruje 
matuje skórę

  nawilża 
i regeneruje 
 wygładza 
i ujędrnia 
 nadaje koloryt 
i przywraca blask 
skórze

  poprawia elastyczność 
 długotrwale nawilża 
 wygładza i odżywia

  nawilża i regeneruje 
 łagodzi objawy podrażnienia 
 pozostawia cerę ukojoną, gładką  
i jedwabiście miękką

TWARZ KREMY

TYLKO 
na hebe.pl  

EVELINE 
Rich Coconut
kokosowy krem 
do twarzy, 50 ml
100 ml=37,98 zł1899

     

3199     AA MEN 
Natural Care
przeciwzmarszczkowy 
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=39,98 zł1999

     

2499     

LIRENE 
Chia
krem 
przeciwzmarszczkowy 
do twarzy, 50 ml
100 ml=33,98 zł1699

     

2799     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

EVELINE 
Bio Olive
krem odżywczy do twarzy na dzień i na noc, 50 ml
100 ml=35,98 zł

1799
     

2999     

NOWOŚĆ 

LIRENE 
Jestem Eco
wkład kremu ujędrniającego do twarzy, 50 ml
100 ml=35,98 zł

1799
     

2999     

NOWOŚĆ 

UZDROVISCO 
Rokitnik i Mikroalgi
krem do twarzy, 
50 ml
100 ml=79,98 zł3999

     

5599     

UNDER TWENTY 
Vegan
antybakteryjny krem nawilżająco-
-matujący do twarzy, 50 ml
100 ml=39,98 zł

1999
     

2499     

BANDI 
Ecofriendly Care
kojący krem do twarzy, 50 ml
100 ml=139,98 zł

6999
     

9499     

TYLKO 
w  
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Cenna rada
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TYLKO 
w  
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6999
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TYLKO 
w  
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  ochrona przeciwsłoneczna 
 nawilża i odżywia 
 odpowiedni do każdego  
rodzaju skóry

  wodoodporny 
 wysoka ochrona 
przeciwsłoneczna 
 nawilża i odżywianawilża i odżywia

TWARZ FILTRY UV

FEEL FREE 
Facial Sunscreen
krem do twarzy SPF 30, 
50 ml
100 ml=79,98 zł

3999
     

4999     

2999
     

3799     

5499
     

7499     

NACOMI 
Next Level 
nawilżający krem  
do twarzy SPF 50 PA****, 
50 ml
100 ml=59,98 zł

PURE BY CLOCHEE
krem BB do twarzy SPF 30, neutral 

beige lub light nude, 50 ml
100 ml=109,98 zł

TYLKO 
w  

Warto wiedzieć
Promienie letniego słońca mogą poważnie zaszkodzić Twojej skórze, dlatego tak ważne 
jest stosowanie kremów z �ltrem, które uchronią ją przed procesem fotostarzenia  
i przebarwieniami słonecznymi. Niektóre z nich stanowią mieszaninę kremu z podkładem, 
delikatnie tuszując niedoskonałości cery i jednocześnie ją pielęgnując. 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

-20%

KREMY PHASES
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  ochrona przeciwsłoneczna 
 nawilża i odżywia 
 odpowiedni do każdego  
rodzaju skóry

  wodoodporny 
 wysoka ochrona 
przeciwsłoneczna 
 nawilża i odżywianawilża i odżywia

TWARZ FILTRY UV

FEEL FREE 
Facial Sunscreen
krem do twarzy SPF 30, 
50 ml
100 ml=79,98 zł

3999
     

4999     

2999
     

3799     

5499
     

7499     

NACOMI 
Next Level 
nawilżający krem  
do twarzy SPF 50 PA****, 
50 ml
100 ml=59,98 zł

PURE BY CLOCHEE
krem BB do twarzy SPF 30, neutral 

beige lub light nude, 50 ml
100 ml=109,98 zł

TYLKO 
w  

Warto wiedzieć
Promienie letniego słońca mogą poważnie zaszkodzić Twojej skórze, dlatego tak ważne 
jest stosowanie kremów z �ltrem, które uchronią ją przed procesem fotostarzenia  
i przebarwieniami słonecznymi. Niektóre z nich stanowią mieszaninę kremu z podkładem, 
delikatnie tuszując niedoskonałości cery i jednocześnie ją pielęgnując. 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

-20%

KREMY PHASES
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  zawiera ekstrakt 
ze śluzu czarnego 
ślimaka (70%) 
 niweluje 
przebarwienia 
oraz wyrównuje 
i ujednolica koloryt 
skóry 
 wzmaga produkcję 
składników 
lipidowych

  odżywia, nawilża, rozświetla 
 ujednolica koloryt i redukuje 
przebarwienia skóry 
 ma działanie przeciwzmarszczkowe

  odżywia i nawilża 
 ujędrnia i uelastycznia skórę 
dla cery dojrzałej

  redukuje zmarszczki 
 ujędrnia i uelastycznia 
 nawilża i przywraca zdrowy 
i promienny wygląd skórze

TWARZ PIELĘGNACJA KOREAŃSKA

CLIV 
Premium
ampułka z wodą
cytrynową 
do twarzy, 30 ml
100 ml=233,30 zł

6999
     

11999     

THE SAEM 
Urban Eco
nawilżający krem do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

11999     

HOLIKA HOLIKA 
Black Snail
esencja 
przeciwzmarszczkowa do 
twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

11999     

TYLKO 
w  

BERGAMO 
Luxury Caviar
krem przeciwzmarszczkowy  
z kawiorem do twarzy, 50 g
100 g=69,98 zł

3499
     

5699     

TYLKO 
w  

4999
     

7299     

SOQU 
rozświetlające 
serum 
z koenzymem 
Q10 do twarzy, 
70 g
100 g=71,41 zł

CLIV 
Premium
odżywczo-ujędrniający 
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=139,98 zł

6999
     

11999     

TYLKO 
w  

Hebe podpowiada
Choć wydaje się niezwykle długi i czasochłonny, przynosi 
niespodziewane efekty. Rytuał koreańskiej pielęgnacji na 
dobre zagościł w naszych domowych SPA i mimo że składa 
się z wielu kroków, nie brakuje mu miłośników. Jeśli marzysz 
o nieskazitelnej, pełnej blasku skórze niczym koreańskie 
piękności, zacznij pielęgnację od esencji, która nawilży  
i wzbogaci cerę wartościowymi składnikami. Następnie nałóż 
skoncentrowane serum lub ampułkę np. z wodą cytrynową, 
która rozjaśni skórę i ujednolici koloryt, doda jej energii  
i blasku. Nie zapomnij o nawilżeniu skóry twarzy i okolicy oczu 
odpowiednim kremem.

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

CLIV 
Premium
ampułka z kwasem hialuronowym 
do twarzy, 30 ml
100 ml=233,30 zł

6999
     

11999     

CLIV
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  zawiera ekstrakt 
ze śluzu czarnego 
ślimaka (70%) 
 niweluje 
przebarwienia 
oraz wyrównuje 
i ujednolica koloryt 
skóry 
 wzmaga produkcję 
składników 
lipidowych

  odżywia, nawilża, rozświetla 
 ujednolica koloryt i redukuje 
przebarwienia skóry 
 ma działanie przeciwzmarszczkowe

  odżywia i nawilża 
 ujędrnia i uelastycznia skórę 
dla cery dojrzałej

  redukuje zmarszczki 
 ujędrnia i uelastycznia 
 nawilża i przywraca zdrowy 
i promienny wygląd skórze

TWARZ PIELĘGNACJA KOREAŃSKA

CLIV 
Premium
ampułka z wodą
cytrynową 
do twarzy, 30 ml
100 ml=233,30 zł

6999
     

11999     

THE SAEM 
Urban Eco
nawilżający krem do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

11999     

HOLIKA HOLIKA 
Black Snail
esencja 
przeciwzmarszczkowa do 
twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

11999     

TYLKO 
w  

BERGAMO 
Luxury Caviar
krem przeciwzmarszczkowy  
z kawiorem do twarzy, 50 g
100 g=69,98 zł

3499
     

5699     

TYLKO 
w  

4999
     

7299     

SOQU 
rozświetlające 
serum 
z koenzymem 
Q10 do twarzy, 
70 g
100 g=71,41 zł

CLIV 
Premium
odżywczo-ujędrniający 
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=139,98 zł

6999
     

11999     

TYLKO 
w  

Hebe podpowiada
Choć wydaje się niezwykle długi i czasochłonny, przynosi 
niespodziewane efekty. Rytuał koreańskiej pielęgnacji na 
dobre zagościł w naszych domowych SPA i mimo że składa 
się z wielu kroków, nie brakuje mu miłośników. Jeśli marzysz 
o nieskazitelnej, pełnej blasku skórze niczym koreańskie 
piękności, zacznij pielęgnację od esencji, która nawilży  
i wzbogaci cerę wartościowymi składnikami. Następnie nałóż 
skoncentrowane serum lub ampułkę np. z wodą cytrynową, 
która rozjaśni skórę i ujednolici koloryt, doda jej energii  
i blasku. Nie zapomnij o nawilżeniu skóry twarzy i okolicy oczu 
odpowiednim kremem.

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

CLIV 
Premium
ampułka z kwasem hialuronowym 
do twarzy, 30 ml
100 ml=233,30 zł

6999
     

11999     

CLIV
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  nawilża i odżywia 
 koi i łagodzi 
podrażnienia 
 wygładza i rozświetla 
skórę

  oczyszcza 
i odświeża skórę 
 przywraca koloryt 
i dodaje blasku 
 nawilża i odżywia

wygładza i rozświetla 

HOLIKA HOLIKA 
Lemon
maska do twarzy, wybrane rodzaje, 25 ml
100 ml=31,96 zł799

     

1199     

BENTON 
Snail Bee
maska ze śluzem ślimaka, 20 g
100 g=44,95 zł

899
     

1299     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

PUREDERM 
Aloe
maska kolagenowa 
do twarzy, 
wybrane rodzaje, 1 szt.

699
     

999     

TYLKO 
w  

TWARZ PIELĘGNACJA KOREAŃSKA

MEDIHEAL 
nawilżająca 
maska do twarzy 
+ ampułka, 
wybrane rodzaje, 
30 ml
100 ml=33,30 zł

999
     

1499     

22 23



  nawilża i odżywia 
 koi i łagodzi 
podrażnienia 
 wygładza i rozświetla 
skórę

  oczyszcza 
i odświeża skórę 
 przywraca koloryt 
i dodaje blasku 
 nawilża i odżywia

wygładza i rozświetla 

HOLIKA HOLIKA 
Lemon
maska do twarzy, wybrane rodzaje, 25 ml
100 ml=31,96 zł799

     

1199     

BENTON 
Snail Bee
maska ze śluzem ślimaka, 20 g
100 g=44,95 zł

899
     

1299     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

PUREDERM 
Aloe
maska kolagenowa 
do twarzy, 
wybrane rodzaje, 1 szt.

699
     

999     

TYLKO 
w  

TWARZ PIELĘGNACJA KOREAŃSKA

MEDIHEAL 
nawilżająca 
maska do twarzy 
+ ampułka, 
wybrane rodzaje, 
30 ml
100 ml=33,30 zł

999
     

1499     

22 23



  wygładza  
i wyrównuje koloryt 
skóry
 lekka formuła  
niepozostawiająca  
efektu maski 
 efekt gładkiej 
i jedwabiście miękkiej 
skóry

  wyrównuje 
koloryt i koryguje 
zaczerwienienia 
 przedłuża trwałość 
makijażu 
 odpowiednia dla cery 
z niedoskonałościami

  rozświetla cerę 
 wygładza i wyrównuje 
koloryt skóry
 98% składników 
pochodzenia 
naturalnego

i jedwabiście miękkiej 

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

Nie 
wyrzucaj

wymień

LIRENE 
Magnolia
baza pod  
makijaż, 30 ml
100 ml=95,97 zł

2879
     

3599     

LIRENE 
Natura
podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=69,30 zł

2079
     

2599     

LIRENE 
nawilżający podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=93,30 zł

2799
     

3499     

ANNABELLE 
MINERALS 
puder matujący 
do twarzy, 4 g
100 g=1199,75 zł

4799
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

5999*     

Cenna rada
Jeśli Twoja wrażliwa, skłonna do podrażnień skóra nie toleruje Twoich ulubionych kosmetyków, zamień 
je na produkty naturalne, stworzone ze składników czerpiących z bogactwa natury. Baza pod makijaż 
z ekstraktem z kwiatów magnolii o działaniu nawilżającym czy wegański podkład z wodą różaną, który 
wygładzi skórę, a może pomadka z olejkiem ze skórki pomarańczy? Dzięki nim podkreślisz wszystkie 
atuty urody i pomożesz swojej skórze.

FELICEA
paleta cieni do 
powiek, 3,2 g
100 g=999,69 zł

3199
     

3999     

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

3199
     

3999     

FELICEA 
pomadka do ust, 
różne kolory, 4,5 g
100 g=622,00 zł

2799
     

3499     

NOWOŚĆ 

FELICEA 
re�ll do pomadki do ust, 
różne kolory, 4,5 g
100 g=444,22 zł

1999
     

2499     

NOWOŚĆ 

ANNABELLE  
MINERALS 
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 4 g
100 g=899,75 zł

3599
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

4499*     

ANNABELLE  
MINERALS 
Rose
róż do policzków,  
różne odcienie, 4 g
100 g=999,75 zł

3999
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

4999*     

CAŁA MARKA-20%*

TANIEJ
Z KARTĄ

TYLKO 
w  
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MAKIJAŻ

rozświetla cerę 
wygładza i wyrównuje 



  wygładza  
i wyrównuje koloryt 
skóry
 lekka formuła  
niepozostawiająca  
efektu maski 
 efekt gładkiej 
i jedwabiście miękkiej 
skóry

  wyrównuje 
koloryt i koryguje 
zaczerwienienia 
 przedłuża trwałość 
makijażu 
 odpowiednia dla cery 
z niedoskonałościami

  rozświetla cerę 
 wygładza i wyrównuje 
koloryt skóry
 98% składników 
pochodzenia 
naturalnego

i jedwabiście miękkiej 

*Cena katalogowa hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

Nie 
wyrzucaj

wymień

LIRENE 
Magnolia
baza pod  
makijaż, 30 ml
100 ml=95,97 zł

2879
     

3599     

LIRENE 
Natura
podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=69,30 zł

2079
     

2599     

LIRENE 
nawilżający podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=93,30 zł

2799
     

3499     

ANNABELLE 
MINERALS 
puder matujący 
do twarzy, 4 g
100 g=1199,75 zł

4799
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

5999*     

Cenna rada
Jeśli Twoja wrażliwa, skłonna do podrażnień skóra nie toleruje Twoich ulubionych kosmetyków, zamień 
je na produkty naturalne, stworzone ze składników czerpiących z bogactwa natury. Baza pod makijaż 
z ekstraktem z kwiatów magnolii o działaniu nawilżającym czy wegański podkład z wodą różaną, który 
wygładzi skórę, a może pomadka z olejkiem ze skórki pomarańczy? Dzięki nim podkreślisz wszystkie 
atuty urody i pomożesz swojej skórze.

FELICEA
paleta cieni do 
powiek, 3,2 g
100 g=999,69 zł

3199
     

3999     

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

3199
     

3999     

FELICEA 
pomadka do ust, 
różne kolory, 4,5 g
100 g=622,00 zł

2799
     

3499     

NOWOŚĆ 

FELICEA 
re�ll do pomadki do ust, 
różne kolory, 4,5 g
100 g=444,22 zł

1999
     

2499     

NOWOŚĆ 

ANNABELLE  
MINERALS 
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 4 g
100 g=899,75 zł

3599
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

4499*     

ANNABELLE  
MINERALS 
Rose
róż do policzków,  
różne odcienie, 4 g
100 g=999,75 zł

3999
     

CENA Z KARTĄ MY HEBE 

4999*     

CAŁA MARKA-20%*

TANIEJ
Z KARTĄ

TYLKO 
w  
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MAKIJAŻ

rozświetla cerę 
wygładza i wyrównuje 



  naturalnie 
przyciemnia  
i koryguje kształt 
brwi 
 pokrywa siwe 
włoski i drobne 
ubytki 
 pielęgnuje  
i wzmacnia

  nawilża, odżywia i regeneruje 
 odpowiednie dla skóry 
wrażliwej i skłonnej do 
podrażnień 
 lekka formuła

  nawilża, odżywia i regeneruje 
 odpowiednia dla skóry wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień 
 lekka formuła  pełne objętości rzęsy 

 intensywny, czarny kolor 
 formuła z woskiem Carnauba i olejem rycynowym

HEAN
żel do brwi lub tusz do 
rzęs, różne kolory, 10 ml
100 ml=119,90 zł

1199
     

1499     

HEAN 
Feel Natural
podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=79,97 zł

2399
     

2999     

BELL HYPOALLERGENIC 
Longwear Hydrating
puder  
do twarzy, 5 g
100 g=359,80 zł

1799
     

3099     

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

BELL HYPOALLERGENIC 
Hydrating
mleczne serum  
do twarzy, 24 g
100 g=74,96 zł

1799
     

3099     

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

GOSH
wodoodporny  
puder utrwalający  
do twarzy, 7 g
100 g=699,86 zł

4899
     

6999     

GOSH 
baza pod makijaż, 
30 ml
100 ml=173,30 zł

5199
     

7499     

GOSH 
Just Click It!
pogrubiający  
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=449,90 zł

4499
     

6499     
BELL HYPOALLERGENIC 
Longwear Hydrating
podkład do twarzy, różne odcienie, 
30 g
100 g=69,97 zł

2099
     

3499     

TYLKO 
w  

WYBRANE 
PRODUKTY-30%

TYLKO 
w  

GOSH 
Dextreme
puder kryjący do twarzy, 
wybrane odcienie, 9 g 
100 g=544,33 zł

4899
     

6999     

GOSH 
puder do twarzy 
i ciała, 28 g
100 g=199,96 zł

5599
     

7999     
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  naturalnie 
przyciemnia  
i koryguje kształt 
brwi 
 pokrywa siwe 
włoski i drobne 
ubytki 
 pielęgnuje  
i wzmacnia

  nawilża, odżywia i regeneruje 
 odpowiednie dla skóry 
wrażliwej i skłonnej do 
podrażnień 
 lekka formuła

  nawilża, odżywia i regeneruje 
 odpowiednia dla skóry wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień 
 lekka formuła  pełne objętości rzęsy 

 intensywny, czarny kolor 
 formuła z woskiem Carnauba i olejem rycynowym

HEAN
żel do brwi lub tusz do 
rzęs, różne kolory, 10 ml
100 ml=119,90 zł

1199
     

1499     

HEAN 
Feel Natural
podkład do twarzy,  
różne odcienie, 30 ml
100 ml=79,97 zł

2399
     

2999     

BELL HYPOALLERGENIC 
Longwear Hydrating
puder  
do twarzy, 5 g
100 g=359,80 zł

1799
     

3099     

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

BELL HYPOALLERGENIC 
Hydrating
mleczne serum  
do twarzy, 24 g
100 g=74,96 zł

1799
     

3099     

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

GOSH
wodoodporny  
puder utrwalający  
do twarzy, 7 g
100 g=699,86 zł

4899
     

6999     

GOSH 
baza pod makijaż, 
30 ml
100 ml=173,30 zł

5199
     

7499     

GOSH 
Just Click It!
pogrubiający  
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=449,90 zł

4499
     

6499     
BELL HYPOALLERGENIC 
Longwear Hydrating
podkład do twarzy, różne odcienie, 
30 g
100 g=69,97 zł

2099
     

3499     

TYLKO 
w  

WYBRANE 
PRODUKTY-30%

TYLKO 
w  

GOSH 
Dextreme
puder kryjący do twarzy, 
wybrane odcienie, 9 g 
100 g=544,33 zł

4899
     

6999     

GOSH 
puder do twarzy 
i ciała, 28 g
100 g=199,96 zł

5599
     

7999     
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  w 100% wegański 
 dostępny w 17 odcieniach inspirowanych naturą 
 wzmacnia paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami

  wyrównuje koloryt skóry 
 regeneruje i odżywia 
 98% składników pochodzenia 
naturalnego

  w 100% naturalna 
i wegańska formuła 
 nie powoduje 
podrażnień, nie 
przesusza skóry 
 bogaty w składniki 
odżywcze i witaminę E

  matuje i wygładza 
 dostępny w dwóch odcieniach 
 86% naturalnych składników

MAKIJAŻ

INGRID 
Sauté
podkład do twarzy, różne odcienie, 
35 ml
100 ml=79,97 zł2799

     

3999     

ECOCERA 
Thai Bronzer
puder brązujący  
do twarzy, 10 g
100 g=219,90 zł2199

     

3699     ECOCERA
prasowany puder bambusowy  
do twarzy, 10 g
100 g=149,90 zł1499

     

2499     

PAESE* 
Nanorevit
peeling do ust, 4,5 g
100 g=355,33 zł1599

     

1999     

PAESE* 
Hi Rice!
sypki puder ryżowy, 
wybrane odcienie, 10 g
100 g=179,90 zł1799

     

2299     

PAESE* 
Vitamin C
serum olejowe  
do twarzy, 15 ml
100 ml=479,93 zł7199

     

8999     

INGRID 
Sauté
puder face �our, 10 g
100 g=244,90 zł

2449
     

3499     

TYLKO 
w  

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
wegański lakier  
do paznokci,  
różne kolory, 10 ml
100 ml=199,90 zł1999

     

3399     

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
lakier do paznokci,  
różne kolory, 10 ml
100 ml=199,90 zł1999

     

3399     

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
wegańska baza  
utwardzająca  
pod lakier, 10 ml
100 ml=189,90 zł1899

     

3299     

CAŁA MARKA-40%

*Marka dostępna w wybranych drogeriach, aplikacji i na hebe.pl więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl28 29



  w 100% wegański 
 dostępny w 17 odcieniach inspirowanych naturą 
 wzmacnia paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami

  wyrównuje koloryt skóry 
 regeneruje i odżywia 
 98% składników pochodzenia 
naturalnego

  w 100% naturalna 
i wegańska formuła 
 nie powoduje 
podrażnień, nie 
przesusza skóry 
 bogaty w składniki 
odżywcze i witaminę E

  matuje i wygładza 
 dostępny w dwóch odcieniach 
 86% naturalnych składników

MAKIJAŻ

INGRID 
Sauté
podkład do twarzy, różne odcienie, 
35 ml
100 ml=79,97 zł2799

     

3999     

ECOCERA 
Thai Bronzer
puder brązujący  
do twarzy, 10 g
100 g=219,90 zł2199

     

3699     ECOCERA
prasowany puder bambusowy  
do twarzy, 10 g
100 g=149,90 zł1499

     

2499     

PAESE* 
Nanorevit
peeling do ust, 4,5 g
100 g=355,33 zł1599

     

1999     

PAESE* 
Hi Rice!
sypki puder ryżowy, 
wybrane odcienie, 10 g
100 g=179,90 zł1799

     

2299     

PAESE* 
Vitamin C
serum olejowe  
do twarzy, 15 ml
100 ml=479,93 zł7199

     

8999     

INGRID 
Sauté
puder face �our, 10 g
100 g=244,90 zł

2449
     

3499     

TYLKO 
w  

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
wegański lakier  
do paznokci,  
różne kolory, 10 ml
100 ml=199,90 zł1999

     

3399     

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
lakier do paznokci,  
różne kolory, 10 ml
100 ml=199,90 zł1999

     

3399     

SALLY HANSEN 
Good. Kind. Pure.
wegańska baza  
utwardzająca  
pod lakier, 10 ml
100 ml=189,90 zł1899

     

3299     

CAŁA MARKA-40%

*Marka dostępna w wybranych drogeriach, aplikacji i na hebe.pl więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl28 29



CIAŁO HIGIENA I PIELĘGNACJA CIAŁA

  odpowiedni dla wrażliwej skóry 
 nie zawiera soli glinu  
oraz alkoholu 
 zapewnia długotrwałe uczucie 
świeżości

  99% składników 
pochodzenia 
naturalnego 
 nawilża, odżywia 
i regeneruje 
 wzmacnia barierę 
ochronną skóry

CIAŁO  BALSAMY, KREMY DO RĄK

KNEIPP 
kryształki do kąpieli, 
różne rodzaje, 500 g
100 g=3,60 zł1799

     

2499     

KNEIPP
pomadka ochronna do ust, 
różne rodzaje, 4,7 g
100 g=361,49 zł

1699
     

2199     

DUDU-OSUN
czarne mydło  
w kostce, 150 g
100 g=8,66 zł1299

     

1999     

4ORGANIC 
balsam do ust, 
różne rodzaje, 5 g
100 g=179,80 zł

899
     

1299     

899
     

1199     

BEBIO
Róża 
i Jagody Acai
żel pod 
prysznic, 400 ml
100 ml=3,75 zł

1499
     

1999     

CD
dezodorant w kremie, 
damski, 50 ml
100 ml=55,98 zł2799

     

3499     

Warto wiedzieć
Kto powiedział, że energii może 

dodać tylko poranna kawa lub zimny 
prysznic? Produkty do pielęgnacji 

ciała bogate w acerolę i śliwkę kakadu, 
naturalne źródła witaminy C, nie tylko 

pobudzą, ale też zregenerują, nawilżą 
i wygładzą Twoją skórę. Acerola 

doda jej blasku, a śliwka uelastyczni 
i rozświetli. Razem stanowią duet 

idealny, który sprawia, że pielęgnacja 
staje się jeszcze przyjemniejsza.

BIELENDA 
Bio Vitamin C
mleczko do ciała, 400 ml
100 ml=5,00 zł

1999
     

2899     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

LIRENE 
Nawilżenie
balsam 
do ciała, 350 ml
100 ml=6,85 zł

2399
     

2999     

1199
     

1699     

BEBIO 
Róża 
i Jagody Acai
masło do ciała, 
200 ml
100 ml=11,00 zł

2199
     

2999     

TYLKO 
w  NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ 

AA 
Tropical
dezodorant 
w sztyfcie męski, 25 g
100 g=47,96 zł

ONLY BIO 
Anti Age Elixir
odmładzający 
krem do rąk 
z bakuchiolem, 
50 ml 
100 ml=17,98 zł

1599
     

2199     

ONLY BIO 
Havana Oh Na Na
balsam brązujący 
do twarzy i ciała, 
200 ml  
100 ml=8,00 zł

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl30 31
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  99% składników pochodzenia 
naturalnego 
 wzmacnia szkliwo 
 pomaga usunąć i ograniczyć 
przebarwienia na zębach

  ma działanie kojące i osłonowe 
 nawilża i pozwala utrzymać  
równowagę �ory bakteryjnej 
 zapewnia uczucie czystości

CIAŁO HIGIENA I PIELĘGNACJA CIAŁA

VIANEK 
Kojący
żel do higieny intymnej, 
300 ml
100 ml=6,66 zł

1999
     

2599     

ZUZII
szczoteczka do zębów  
z biodegradowalnego materiału, 
różne kolory, 1 szt.

1199
     

1599     

NATURA SIBERICA 
Organic People
pasta do zębów, 
różne rodzaje, 
85 g
100 g=15,28 zł

1299
     

1699     

NOWOŚĆ 

CIAŁO HIGIENA I PIELĘGNACJA CIAŁA Cenna rada
Higiena w wersji naturalnej to czysta przyjemność nie tylko dla Ciebie, ale także dla środowiska. 
Szczoteczka do zębów pozbawiona plastiku to naturalna alternatywa dla klasycznej wersji 
tego produktu. Dobierz do niej organiczną pastę, zawierającą 99% składników pochodzenia 
naturalnego. Zawarty w niej ekstrakt z imbiru zapewni uczucie komfortu i świeżości przez cały 
dzień, olejek cytrynowy zapobiegnie osadzaniu się kamienia nazębnego, ekstrakt z bazylii pomoże 
usunąć przebarwienia, a wyciąg z borówki będzie cennym źródłem witamin. 

TYLKO 
w  

HEBE NATURALS
naturalny żel pod prysznic,  
różne rodzaje, 400 ml 
100 ml=3,50 zł 
lub mydło do rąk,  
różne rodzaje, 500 ml 
100 ml=2,80 zł

1399
     

1799     
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WŁOSYWŁOSY

  odpowiedni dla włosów 
normalnych i suchych 
 nawilża, wzmacnia, 
regeneruje 
 stymuluje wzrost włosów

  wzmacnia cebulki i przyspiesza 
wzrost włosów 
 normalizuje pracę gruczołów 
łojowych 
 odżywia skórę głowy

  nawilża i odżywia 
 nadaje włosom gładkość 
i połysk 
 odpowiedni dla słabych 
i zniszczonych włosów

  nawilża i odżywia 
 wzmacnia włosy 
i zapobiega ich 
nadmiernemu wypadaniu 
 łagodzi podrażnienia  
skóry

SATTVA
Anyż i Lukrecja
wcierka do  
skóry głowy  
i włosów, 100 ml
100 ml=27,99 zł

2799
     

3199     

FAITH IN NATURE 
Rosemary
szampon do włosów, 
różne rodzaje, 400 ml
100 ml=5,00 zł

1999
     

2699     

INTRA
szampon do włosów,  
różne rodzaje, 250 ml
100 ml=8,00 zł

1999
     

2499     

SATTVA 
Kozieradka
tonik do włosów, 
100 ml
100 ml=29,99 zł

2999
     

3499     

LAQ
Dzik lub Kocica
szampon do włosów damski 
lub męski, 300 ml 
100 ml=5,33 zł

1599
     

1999     
VIANEK
normalizujący  
tonik-wcierka  
do włosów, 150 ml
100 ml=13,33 zł1999

     

2499     

SYLVECO
balsam myjący do włosów 
z betuliną, 300 ml
100 ml=10,66 zł

3199
     

3699     

Hebe podpowiada
Recepta na piękne włosy? Kompleksowa pielęgnacja od 
podstaw nie ogranicza się dziś do szamponu i odżywki. 
Kluczem do pięknych, zdrowych włosów są coraz 
popularniejsze wcierki i toniki. Te pierwsze, stosowane 
regularnie na suche bądź wilgotne włosy, pobudzą ich 
wzrost i ograniczą wypadanie. Dodatkowo podczas 
nakładania możesz zafundować sobie relaksujący masaż 
głowy. Wzbogacone ziołowymi wyciągami, cynamonem, 
szafranem, aloesem czy bazylią azjatycką, wnikają w głąb 
skóry, wzmacniając cebulki. A jeśli chcesz zapewnić sobie 
efekt świetnie ułożonej fryzury, sięgnij po tonik do włosów, 
który ułatwi ich układanie, doda elastyczności i połysku. 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

NOWOŚĆ 

LAQ
Dzik lub Kocica

odżywia skórę głowy
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Oferta obowiązuje od 26.08 do 30.09.2021 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

NACOMI 
Next Level
kwas salicylowy 2%, 30 ml
100 ml=49,97 zł1499

     

2199     

COSNATURE 
Granate
ujędrniający  
krem pod oczy,  
15 ml
100 ml=99,93 zł

1499
     

2299     

TYLKO 
w  

SOQU
Aloe Vera
aloesowy żel do twarzy, 
ciała i włosów, 300 ml
100 ml=5,00 zł1499

     

2499     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

GOSH 
Dextreme
podkład do twarzy, 
różne odcienie, 
30 ml
100 ml=159,97 zł

4799
     

7999     



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

