
Dermo-
kosmetyki
i profesjonalna
pielęgnacja twarzy

17
.0

6-
31

.0
7.

20
21



więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl



4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24 - 25
26 - 27
28 - 29

30
31
32
33
34

®

AKCESORIA
DO OCZYSZCZANIA
I PIELĘGNACJI
TWARZY

SPIS TREŚCI

DERMOKOSMETYKI

Szukasz produktów dopasowanych do indywidualnych  
potrzeb skóry, które skutecznie wspomogą pielęgnację? 
Dermokosmetyki to ogólna nazwa produktów stosowanych 
miejscowo, takich jak kremy, maści, olejki oraz balsamy,  
które często stanowią jeden z elementów kuracji uzupełniającej 
leczenie dermatologiczne, ale mogą być również używane przez 
każdego, kto chce zachować piękny i zdrowy wygląd skóry. 
W Hebe znajdziesz aż 42 marki z kategorii dermokosmetyki, 
oferujące ponad 1380 produktów do pielęgnacji twarzy, ciała  
i włosów.

PROFESJONALNA 
PIELĘGNACJA TWARZY

Nie musisz korzystać z salonu piękności, żeby zadbać  
o swoją skórę jak profesjonalista. Nasza oferta zawiera również  
produkty do profesjonalnej pielęgnacji twarzy, które zapewnią 
Twojej skórze odpowiednie nawilżenie, blask oraz sprężystość. 
Produkty te zawierają zdecydowanie więcej składników  
aktywnych niż zwykłe kosmetyki, co gwarantuje ich skuteczność. 
Jeśli zależy Ci na efektach znanych z salonów kosmetycznych, 
wybierz profesjonalne kremy, olejki i toniki spośród 12 marek,  
w tym 7 dostępnych tylko w Hebe, oferujących łącznie  
ponad 270 produktów z tej kategorii. 



POCZUJ SIĘ DOBRZE  
WE WŁASNEJ SKÓRZE

Innowacyjne i różnorodne dermo- 
kosmetyki Bioliq zostały stworzone  
dla indywidualnych potrzeb kobiet  
w każdym wieku. Znajdujące się  
w ich składzie skoncentrowane  
wyciągi roślinne naturalnie stymulują 
Twoją skórę do regeneracji,  
intensywnie ją odbudowując. Dzięki 
temu skóra zachowuje młody wygląd  
i blask mimo upływu czasu. 
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ŻEL DO MYCIA TWARZY
•  nawilża, oczyszcza i pielęgnuje skórę
•  posiada miękką, silikonową nakładkę
•  nie zawiera mydła 

KREM POD OCZY
•  wygładza głębokie  

zmarszczki
•  niweluje cienie  

i oznaki zmęczenia
•  odżywia  

i regeneruje

BIOLIQ 
Pro
intensywne serum 
nawilżające do twarzy, 30 ml
100 ml=73,30 zł

2199
     

3199     

BIOLIQ 
Clean
żel do mycia twarzy 
ze szczoteczką, 125 ml
100 ml=15,99 zł

1999
     

3199     

BIOLIQ 
45+
krem ujędrniająco-
-wygładzający 
do skóry oczu i ust 
45+, 15 ml
100 ml=106,60 zł1599

     

2199     

BIOLIQ 
Specialist
krem normalizujący 
do twarzy 
na dzień, 30 ml
100 ml=49,97 zł

1499
     

2399     
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KOMFORT SKÓRY 
WRAŻLIWEJ

Dermedic to marka dermokosmetyków  
przeznaczonych dla skóry wrażliwej,  
stworzona na bazie doświadczeń  
dermatologów, alergologów i biotechnologów,  
z wykorzystaniem najnowszych trendów  
w dermatologii i odkryć naukowych.  
Marka ta jako jedyna stosuje w swoich  
produktach bogatą w minerały wodę termalną  
ze źródła artezyjskiego, położonego  
w środkowej Polsce ponad 2000 metrów  
pod powierzchnią ziemi. Kosmetyki Dermedic 
przywracają skórze komfort i stan równowagi. 

SERUM DO TWARZY I SZYI
•  nawilża, wygładza i ujędrnia skórę
•  do stosowania na dzień i na noc
•  idealne pod makijaż

SZAMPON WZMACNIAJĄCY
•  stymuluje porost włosów
•  oczyszcza, regeneruje i odżywia
•  nadaje włosom połysk

BIOLIQ 
Clean
żel do mycia twarzy 
ze szczoteczką, 125 ml
100 ml=15,99 zł

DERMEDIC 
Hydrain3 Hialuro
serum nawadniające 
do twarzy, szyi i dekoltu, 
30 ml
100 ml=116,63 zł

3499
     

4999     

DERMEDIC 
Oilage
serum 
antyoksydacyjne 
do twarzy, 30 ml
100 ml=166,63 zł4999

     

6999     

DERMEDIC 
Capilarte
szampon wzmacniający 
hamujący wypadanie 
włosów, 300 ml
100 ml=7,33 zł2199

     

2999     

DERMEDIC 
Linum Emolient Baby
masło intensywnie 
natłuszczające do twarzy 
i ciała, 225 g
100 g=13,33 zł2999

     

4199     
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ODKRYJ  
NATURALNE PIĘKNO

Nowoczesne laboratoria L’biotica korzystają  
z bogactwa natury oraz innowacyjnych 
technologii. To tam powstają dermokosmetyki 
najwyższej jakości, wyróżniające się bezpie- 
cznymi oraz efektywnymi formułami. Są one 
zamknięte w estetycznych, funkcjonalnych 
opakowaniach, dzięki czemu zapewniają Tobie  
nie tylko doskonałą pielęgnację, ale również 
wrażenia estetyczne.

KREM DO TWARZY
•  regeneruje i ujędrnia skórę
•  stymuluje produkcję  

kolagenu i elastyny
•  doskonały jako baza  

pod makijaż

KREM POD OCZY
•  redukuje cienie i obrzęki  

pod oczami
•  poprawia jędrność skóry
•  zapewnia naturalny  

lifting, wzmocnienie  
i odnowę biologiczną  
skóry

poprawia jędrność skóry

wrażenia estetyczne.

L’BIOTICA 
Éclat Eye Glow
krem pod oczy 
i na powieki, 15 ml
100 ml=146,60 zł

2199
     

3199     

L’BIOTICA 
Éclat Glow Cream
odmładzająco-modelujący 
krem do twarzy ze śluzem 
ślimaka, 50 ml
100 ml=43,98 zł2199

     

3199     L’BIOTICA 
Éclat
płyn micelarny, 400 ml
100 ml=5,00 zł1999

     

3299     

L’BIOTICA 
Éclat Golden Glow
maska peel-o� 
do twarzy, 10 g
100 g=69,90 zł699

     

999     
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TO, CO NAJLEPSZE Z NATURY

Dermokosmetyki Tołpa to wysoka jakość, 
bezpieczeństwo i widoczne efekty stosowania. 
Zawarty w nich unikalny ekstrakt z torfu tołpa®  
działa jak silny antyoksydant, wzmacniając  
skórę, przyspieszając jej regenerację, chroniąc  
przed czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Kosmetyki przebadane alergologicznie 
przeznaczone są do każdego typu i rodzaju  
skóry - od suchej, przez mieszaną, po tłustą.  
Odpowiednie zarówno dla cery młodej i dojrzałej, 
odwodnionej, naczynkowej czy wrażliwej.

PEELING DO TWARZY
• łagodny dla skóry, nie wywołuje podrażnień
•  usuwa zrogowaciały naskórek
•  oczyszcza pory i zapobiega ich zatykaniu

KREM-MASKA NA NOC
• intensywnie nawilża przez 24 godziny
•  łagodzi podrażnienia
•  poprawia elastyczność i wygładza skóręoczyszcza pory i zapobiega ich zatykaniu poprawia elastyczność i wygładza skórę

TOŁPA 
Dermo Face Sebio
peeling do twarzy 
3 enzymy, 40 ml
100 ml=54,97 zł

2199
     

3499     

TOŁPA 
Dermo Face Sebio
krem do twarzy przeciw 
zaskórnikom, 40 ml
100 ml=59,98 zł

2399
     

3699     

TOŁPA 
Dermo Face Hydrativ
nawilżający krem-maska 
do twarzy na noc, 40 ml
100 ml=62,47 zł

2499
     

3699     

TOŁPA 
Dermo Body Cellulite
nocny turbo-krem 
antycellulitowy, 250 ml
100 ml=14,00 zł

3499
     

4999     
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NATURA I TECHNOLOGIA

Drogocenne, bezpieczne składniki zawarte  
w dermokosmetykach BasicLab mają zbawienny 
wpływ zwłaszcza na skórę wrażliwą, skłonną  
do alergii i podrażnień. Preparaty do twarzy  
nie zawierają dodatków zapachowych,  
a produkty do ciała wykorzystują zapachy  
z grup hipoalergicznych.
Formuły kosmetyków zostały stworzone  
w taki sposób, by minimalizować ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych.

SERUM DO TWARZY
•  ujędrnia i uelastycznia  

skórę
•  odżywia i wzmacnia  

naskórek
•  wygładza drobne  

zmarszczki

TYLKO 
na hebe.pl  

BASICLAB 
Micellis
płyn micelarny 
do skóry tłustej 
i wrażliwej, 500 ml
100 ml=7,20 zł

3599
     

4199     

BASICLAB  
Esteticus
antyoksydacyjne serum 
regenerujące do twarzy, 30 ml
100 ml=566,63 zł

16999
     

19999     

BASICLAB 
antyperspirant 
roll-on 48h damski, 
60 ml
100 ml=44,98 zł

2699
     

3199     

BASICLAB 
Famillias
delikatny żel do mycia ciała 
dla całej rodziny,  500 ml
100 ml=7,20 zł

3599
     

4199     
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DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wszystkie produkty Cetaphil są tworzone  
przy współpracy z dermatologami i przebadane 
klinicznie, z myślą o pielęgnacji zwłaszcza skóry 
wrażliwej, przesuszonej, z trądzikiem i egzemą.
Filozo�a marki opiera się na stwierdzeniu,  
że najważniejsze jest zdrowie skóry, a nie tylko 
maskowanie jej problemów. Kosmetyki  
nie zawierają substancji alergizujących  
i drażniących, wyróżniają się nadzwyczajną  
jakością oraz bezpieczeństwem stosowania.

SERUM DO TWARZY
•  ujędrnia i uelastycznia  

skórę
•  odżywia i wzmacnia  

naskórek
•  wygładza drobne  

zmarszczki

KREM DO TWARZY
•  delikatnie kryje i wyrównuje koloryt skóry
•  nawilża skórę, chroniąc jej płaszcz  

wodno-lipidowy
• zawiera �ltry mineralne
• zapewnia ochronę UV

BALSAM DO TWARZY
•  głęboko i długotrwale  

nawilża skórę
•  łagodzi podrażnienia i ułatwia 

regenerację naskórka
•  nie zawiera substancji  

drażniących i alergizujących

BASICLAB  
Esteticus
antyoksydacyjne serum 
regenerujące do twarzy, 30 ml
100 ml=566,63 zł

CETAPHIL
krem nawilżający do ciała, 453 g
100 g=17,66 zł

7999
     

9999     

CETAPHIL EM
emulsja micelarna 
do mycia twarzy, 236 ml
100 ml=19,06 zł

4499
     

4999     

CETAPHIL MD 
Dermoprotektor
balsam do twarzy  
i ciała, 236 ml
100 ml=19,06 zł

4499
     

4999     

CETAPHIL PRO 
Redness Control
krem do twarzy na dzień SPF30, 50 ml 
100 ml=159,98 zł

7999
     

9999     

NOWOŚĆ 
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SKÓRA POD OCHRONĄ

Francuskie dermokosmetyki Bioderma zostały 
stworzone w oparciu o wieloletnie doświad- 
czenie ekspertów oraz perfekcyjną znajomość 
procesów biologicznych skóry. Składniki zawarte  
w kosmetykach występują naturalnie w przy-
rodzie, dzięki czemu są dobrze tolerowane 
przez organizm i przeciwdziałają wielu  
problemom skórnym, np. zaburzeniom 
pigmentacji, trądzikowi czy atopii. Kosmetyki 
są przeznaczone zwłaszcza dla skóry dojrzałej, 
atopowej, trądzikowej i przesuszonej.

PŁYN MICELARNY
•  skutecznie oczyszcza  

skórę i usuwa nawet 
wodoodporny makijaż

•  łagodzi podrażnienia,  
dodając skórze  
blasku

•  nie wymaga  
zmywania wodą

PREPARAT  
ZWĘŻAJĄCY PORY
•  usuwa zaskórniki i zmiany 

trądzikowe
•  ogranicza powstawanie blizn
• nie zatyka porów

PŁYN MICELARNY
skutecznie oczyszcza 
skórę i usuwa nawet 
wodoodporny makijaż
łagodzi podrażnienia, 

TYLKO 
na hebe.pl  

BIODERMA 
Atoderm 
nawilżający olejek do kąpieli, 1 l
100 ml=7,50 zł

7499
     

9499     

BIODERMA 
Sebium Pore Re�ner
korygujący preparat 
zwężający pory, 30 ml
100 ml=149,97 zł

4499
     

6999     

BIODERMA 
Sensibio H2O
płyn micelarny, 
500 ml
100 ml=12,00 zł

5999
     

7999     

BIODERMA 
Hydrabio
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=109,98 zł

5499
     

7899     
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W ZGODZIE Z NATURĄ

Produkty Bandi powstały z myślą o osobach 
poszukujących bardzo intensywnej pielęgnacji  
i oczekujących spektakularnych efektów.  
Te wysoko stężone preparaty z pewnością 
rozwiążą problemy Twojej skóry. Sprawdzone, 
skoncentrowane surowce stosowane  
w medycynie skutecznie walczą z niedosko-
nałościami skóry dojrzałej, naczynkowej, 
trądzikowej, tłustej i mieszanej. Ich działanie  
polubi każda cera wrażliwa, skłonna  
do podrażnień, zaczerwienienia  
i nadmiernego przesuszania.

EMULSJA DO TWARZY
•  nawilża i koi podrażnienia wywołane przesuszeniem
•  przyspiesza regenerację skóry
•  redukuje zmarszczki

KREM DO TWARZY
•  skutecznie chroni  

przed promieniowa- 
niem UV

•  redukuje widoczność 
drobnych zmarszczek

•  ujednolica kolor cery

BANDI 
Anti Irritate
mineralny krem 
ochronny SPF30  
do twarzy, 30 ml
100 ml=146,63 zł4399

     

6299     

BANDI 
Anti Dry
silnie nawilżająca 
emulsja do twarzy, 50 ml
100 ml=89,98 zł

4499
     

5999     

BANDI 
Anti Rouge
korektor do twarzy 
na naczynka, 50 ml
100 ml=87,98 zł

4399
     

5799     

BANDI 
Anti Aging
łagodzący kompres do twarzy 
przeciw zmarszczkom, 50 ml
100 ml=89,98 zł

4499
     

5999     

TYLKO 
w  
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NATURALNA HARMONIA

Co powstało z połączenia dwóch wielkich  
tradycji pielęgnacyjnych: francuskiej i azjatyckiej?  
Naturalne dermokosmetyki Jowaé,  
które dostosowują zasady azjatyckiej pielęgnacji 
do potrzeb Europejek, przywracając skórze 
równowagę i promienny, młody wygląd.  
Nasze must-have? Oczyszczająca pianka 
micelarna, która w jednym kroku usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia oraz lekki krem nawilżający, 
który gasi pragnienie nawet najbardziej  
wrażliwej i odwodnionej skóry.

MGIEŁKA  
DO TWARZY

• 97% składników  
pochodzenia  
naturalnego

• odświeża,  
nawilża,  

nadaje blask
• odpowiednia  

dla skóry  
wrażliwej

KREM  
DO TWARZY
• l ekka kremowa  

konsystencja
• nawilża i odżywia
•  przywraca skórze  

świeżość i blask

JOWAÉ
oczyszczający żel 
myjący do twarzy, 
200 ml
100 ml=20,00 zł

3999
     

5799     

JOWAÉ
lekki krem nawilżający 
do twarzy, 40 ml
100 ml=137,48 zł

5499
     

7899     

JOWAÉ
oczyszczająca pianka 
micelarna do mycia 
twarzy, 150 ml
100 ml=29,99 zł

4499
     

6199     

JOWAÉ
nawilżająca wodna 
mgiełka do twarzy, 100 ml 
100 ml=19,99 zł

1999
     

2499     
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HOLISTYCZNA  
PIELĘGNACJA

Certy�kowane, w 100% naturalne kosmetyki, 
które pomagają poprawić kondycję skóry? 
Takie są produkty marki Weleda, która wyraża 
współbrzmienie człowieka z przyrodą. Wszystkie 
dermokosmetyki są wytwarzane wyłącznie z 
naturalnych składników bez użycia sztucznych 
konserwantów, a ¾ surowców pochodzi z 
organicznych upraw i zbiorów certy�kowanej 
roślinności dziko rosnącej. Ponadto  
nie zawierają one sztucznych barwników  
ani syntetycznych dodatków zapachowych.

KREM ODŻYWCZY
•  odżywia i nawilża
•  poprawia jędrność  

i kondycję skóry
•  idealny jako baza  

pod makijaż

AMPUŁKI DO TWARZY
•  odżywiają, wygładzają  

i rozświetlają skórę
•  redukują  

pierwsze  
zmarszczki

TYLKO 
na hebe.pl  

WELEDA 
Baby
łagodzący krem do twarzy 
dla dzieci, 50 ml
100 ml=47,98 zł

2399
     

3199     

WELEDA 
Dzika róża
wygładzająco-
-odżywcza kuracja 
w ampułkach 
do twarzy, 7 x 0,8 ml, 
1 opak.
100 ml=535,54 zł

2999
     

3999     

WELEDA 
Skin Food
krem do pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry, 30 ml
100 ml=66,63 zł

1999
     

2499     

WELEDA 
Opuncja
nawilżający żel pod oczy, 10 ml
100 ml=449,90 zł

4499
     

5799     

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl 13



REALNE DZIAŁANIE  
NA SKÓRĘ

Bogactwo innowacyjnych składników aktywnych  
i zaawansowane formuły zapobiegające starzeniu  
skóry to elementy odpowiedzialne za sukces  
marki Lierac. Przełomowe dermokosmetyki  
dbają o piękno kobiet, bazując na innowacyjnych  
odkryciach medycznych i nowoczesnych  
technikach estetycznych. Składniki roślinne  
o wysokiej koncentracji i opatentowane  
kompleksy walczą z niedoskonałościami, 
przebarwieniami, zmarszczkami i oznakami 
zmęczenia na skórze.

KREM DO TWARZY
•  regeneruje i odżywia
•  wygładza oraz przywraca  

gęstość i elastyczność skóry
•  redukuje niedoskonałości  

i przebarwienia 

KONCENTRAT  
DO TWARZY
•  odżywia i wygładza  

skórę
•  aktywuje blask
•  wyrównuje  

koloryt

LIERAC 
Premium
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=599,98 zł

29999
     

39999     

LIERAC 
Mesolift C15
koncentrat do twarzy, 
2 x 15 ml/1 opak.
100 ml=533,30 zł15999

     

21999     

LIERAC 
Cica-Filler
serum do twarzy, 
3 x 10 ml/1 opak.
100 ml=533,30 zł15999

     

21999     

LIERAC 
Dioptiride
krem pod oczy, 
15 ml
100 ml=533,27 zł

7999
     

10999     
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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 zapewnić  
maksymalny poziom tolerancji przez skórę  
oraz zminimalizować skutki uboczne mogące  
wystąpić w rezultacie stosowania kosmetyku.  
Formuły, kolory i zapachy kosmetyków Sensilis 
dostarczają maksimum komfortu,  
nie naruszając jednocześnie naturalnej  
równowagi skóry.

MASKA DO TWARZY
•  nawilża i odżywia
•  chroni, regeneruje i łagodzi
•  zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia 

KREM DO TWARZY
•  nawilża i zmiękcza skórę
•  odbudowuje warstwę  

ochronną naskórka
•  zmniejsza zaczerwienienia 

LIERAC 
Mesolift C15
koncentrat do twarzy, 
2 x 15 ml/1 opak.
100 ml=533,30 zł

SENSILIS 
Upgrade (AR)
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=239,98 zł11999

     

15999     

SENSILIS 
Supreme
Renewal Detox
krem pod oczy, 15 ml
100 ml=533,27 zł7999

     

11999     

SENSILIS 
Hydra Essence
maska nawilżająca 
do twarzy, 150 ml
100 ml=46,66 zł6999

     

9999     

SENSILIS 
Skin Delight
rozświetlający 
krem do twarzy 
na dzień, 50 ml
100 ml=239,98 zł11999

     

15999     

TYLKO 
w  
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DLA CIAŁA I UMYSŁU

Dermokosmetyki Iwostin zostały stworzone  
we współpracy z polskimi dermatologami  
w oparciu o najnowsze trendy kosmetologii  
i medycyny. Odpowiadając potrzebom naszej 
skóry, skupiają się na wielowymiarowym  
działaniu czy precyzyjnej redukcji problemu  
skóry, a następnie utrzymaniu efektów  
kuracji przez długi czas. Ich skuteczność  
i wysoka jakość są potwierdzone  
klinicznie. 

KREM DO TWARZY
•  działa antyoksydacyjnie  

i długotrwale nawilża
•  rozświetla i przywraca  

cerze blask 
•  lekka konsystencja  

odpowiednia  
pod makijaż 

KREM  
Z FILTREM UV
•  bardzo wysoka  

ochrona  
przeciwsłoneczna 

•  nawilża i wygładza  
skórę

•  odpowiedni  
pod makijaż 

pełna oferta na hebe.pl

IWOSTIN 
Solecrin
krem do twarzy 
SPF50+, 50 ml
100 ml=75,98 zł

3799
     

4799     

IWOSTIN 
Purritin Fast AZG
krem do twarzy, 40 ml
100 ml=94,98 zł

3799
     

4699     

IWOSTIN 
Balance
rozświetlający 
krem do twarzy 
na dzień, 50 ml
100 ml=91,98 zł

4599
     

5799     

IWOSTIN 
Hydro Sensitia
krem aktywator nawilżenia, 50 ml
100 ml=79,98 zł

3999
     

4999     
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UKOJENIE DLA SKÓRY

Siłą kosmetyków Avène jest woda termalna  
pochodząca z południa Francji, nieoceniona  
w leczeniu atopowego zapalenia skóry,  
łuszczycy, oparzeń i alergii skórnych. Unikalne  
składniki biologiczne i mineralne działają  
kojąco i ochronnie na skórę wrażliwą, suchą, 
alergiczną, z problemami trądzikowymi  
i pierwszymi objawami starzenia. Filtry UVA  
i UVB chronią wrażliwą skórę ciała i twarzy  
przed szkodliwym działaniem promieni  
słonecznych.

WODA TERMALNA
•  dla skóry wrażliwej,  

alergicznej  
lub podrażnionej

•  koi, łagodzi  
i zmiękcza  
skórę

KREM-ŻEL
•  kremowo-żelowa  

konsystencja
•  nawilża i odżywia
•  łagodzi podrażnienia

koi, łagodzi 

pełna oferta na hebe.pl

AVÈNE
woda 
termalna, 
150 ml
100 ml=19,99 zł

2999
     

3999     

AVÈNE 
Hydrance Aqua-Gel
nawilżający krem-żel 
do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł7999

     

9999     

AVÈNE 
A-Oxitive  
krem 
wygładzający 
kontur oczu, 
15 ml
100 ml=533,27 zł7999

     

10499     

AVÈNE 
DermAbsolu 
krem na noc 
przywracający 
komfort skóry, 40 ml
100 ml=274,97 zł10999

     

13999     
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SIŁA MINERAŁÓW

Marka La Roche-Posay została opracowana  
z myślą o najbardziej wymagającej, wrażliwej  
skórze. Podstawą formuł dermokosmetyków  
jest woda termalna o unikalnej kompozycji 
minerałów, z naturalną, wysoką zawartością  
selenu o wyjątkowych właściwościach kojących 
i antyoksydacyjnych. Wszystkie produkty marki  
La Roche-Posay są hipoalergiczne i testowane  
pod kontrolą dermatologiczną na skórze  
wrażliwej, atopowej, trądzikowej lub reaktywnej.

SERUM DO TWARZY
•   regeneruje i poprawia jędrność skóry 
•  nawilża i odbudowuje barierę ochronną skóry 
•  działa przeciwzmarszczkowo

BALSAM DO CIAŁA
•  uzupełnia  

poziom lipidów
•   głęboko nawilża  

i pielęgnuje  
skórę

•   odpowiedni  
dla skóry  
wrażliwej  
i atopowej

poziom lipidów
głęboko nawilża 
i pielęgnuje 

odpowiedni 

i atopowej

pełna oferta na hebe.pl

LA ROCHE-POSAY 
Lipikar Baume 
AP+
balsam do ciała, 400 ml
100 ml=19,75 zł7899

     

9899     

LA ROCHE-POSAY 
E�aclar Duo
zwalczający 
niedoskonałości krem 
do twarzy, 40 ml
100 ml=137,48 zł

5499
     

6799     

LA ROCHE-POSAY 
Hyalu B5
serum przeciw-
zmarszczkowe 
do twarzy, 30 ml
100 ml=493,30 zł

14799
     

18499     

LA ROCHE-POSAY 
Anthelios
lekki �uid 
do twarzy SPF50+, 
50 ml
100 ml=135,98 zł

6799
     

8499     
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INSPIRACJA NATURĄ

Najważniejszy składnik aktywny 
dermokosmetyków Vichy to woda termalna  
z francuskiego regionu wulkanicznego,  
bogata w 15 rzadkich minerałów.  
Jej skuteczność we wzmacnianiu skóry przeciw  
szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych 
została potwierdzona naukowo. Formuły Vichy 
opracowane we współpracy z dermatologami 
zawierają wyselekcjonowane składniki,  
które odpowiadają potrzebom skóry, takim  
jak nawilżanie, odżywianie oraz działanie 
przeciwzmarszczkowe.

SERUM DO TWARZY
•   wysokie stężenie 1,5% kwasu 

hialuronowego
•   redukuje zmarszczki
•   nawilża i przywraca skórze 

sprężystość

KREM DO TWARZY
•   dla cery dojrzałej i wrażliwej
•   wygładza zmarszczki i drobne linie  
•   nawilża i odżywianawilża i odżywianawilża i odżywia

pełna oferta na hebe.pl

VICHY 
Liftactiv Collagen 
Specialist
rewitalizujący krem 
do twarzy na dzień, 50 ml
100 ml=299,98 zł14999

     

18999     

11999
     

14999     

VICHY 
Neovadiol Kompleks 
Uzupełniający
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=239,98 zł

VICHY 
Mineral 89
booster nawilżający 
do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł

7999
     

9999     

VICHY 
Liftactiv 
Supreme HA
serum 
przeciwzmarszczkowe 
do twarzy, 30 ml
100 ml=483,30 zł

14499
     

17999     
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SKUTECZNE I BEZPIECZNE

Oillan to marka tworząca produkty  
przywracające równowagę skórze suchej, 
podrażnionej, wrażliwej i alergicznej. Dzięki 
wyjątkowym recepturom bogatym w substancje 
aktywne, mogą one być stosowane przy takich 
schorzeniach dermatologicznych jak łuszczyca  
czy egzema, zarówno przez dorosłych,  
jak i dzieci i niemowlęta. Dysfunkcje skóry 
są stopniowo eliminowane, zmiany skórne 
łagodzone, a powstawanie  
nowych zatrzymane.

BALSAM DO CIAŁA
•   regeneruje podrażnioną, suchą  

oraz łuszczącą się skórę
•   natłuszcza i odżywia
•   nie zawiera  

parabenów,  
barwników  
i kompozycji  
zapachowej

MLECZKO DO CIAŁA
•   nawilża i pielęgnuje 
•   łagodzi podrażnienia  

i zaczerwienienia
•   łatwo się rozprowadza  

i szybko się wchłania i szybko się wchłania 

regeneruje podrażnioną, suchą 
oraz łuszczącą się skórę
natłuszcza i odżywia

parabenów, 

i kompozycji 

OILLAN 
Baby
płyn do mycia 
i kąpieli 2w1, 400 ml
100 ml=7,50 zł2999

     

3999     

OILLAN 
Med+
emulsja 
natłuszczająca 
do kąpieli, 500 ml
100 ml=6,00 zł2999

     

3999     

OILLAN 
Med+
balsam do ciała 
intensywnie 
natłuszczający, 
400 ml
100 ml=7,00 zł

2799
     

3599     

OILLAN 
Baby
mleczko nawilżające 
do ciała, 200 ml
100 ml=12,00 zł2399

     

2999     
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INTENSYWNA  
REGENERACJA

Dermokosmetyki Regenerum powstały  
w odpowiedzi na różnorodne potrzeby kobiet  
w zakresie codziennej pielęgnacji i troski o skórę. 
Zawarte w produktach skoncentrowane  
składniki aktywne intensywnie regenerują  
skórę, chronią ją i głęboko nawilżają,  
zapewniając widoczne i długotrwałe efekty. 
Regenerum to połączenie aptecznej precyzji,  
nowoczesnych receptur i zaawansowanych  
metod produkcji, by kompleksowo zadbać  
o Twoją skórę.

SERUM DO PAZNOKCI
•   intensywnie utwardza i wzmacnia płytkę paznokcia, 

zapobiegając jej pękaniu, kruszeniu i rozdwajaniu
•   efekt mocnych, gładkich  

i błyszczących paznokci

SERUM DO PIĘT
•   intensywnie nawilża, 

odżywia i regeneruje  
skórę, zabezpieczając  
ją przed pękaniem

•   efekt miękkich  
i gładkich stóp

zapobiegając jej pękaniu, kruszeniu i rozdwajaniu

REGENERUM
regeneracyjne 
serum do pięt, 
30 g
100 g=49,97 zł

1499
     

1999     

REGENERUM
regeneracyjne serum 
do paznokci, 5 ml
100 ml=319,80 zł

1599
     

2199     

REGENERUM
regeneracyjne serum 
do rzęs i brwi, 11 ml
100 ml=272,64 zł

2999
     

3999     

REGENERUM
regeneracyjne serum 
utwardzające do paznokci, 8 ml
100 ml=199,88 zł

1599
     

2199     

NOWOŚĆ 
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DLA PIĘKNYCH WŁOSÓW

Połączenie bogactwa natury z profesjonalną  
pielęgnacją to kwintesencja marki Biovax.  
Precyzyjnie dobrane naturalne substancje  
odżywcze, olejki, ekstrakty roślinne, witaminy  
i proteiny zapewnią Twoim włosom najlepszą  
ochronę i maksymalny efekt pielęgnacji.  
Każda z linii jest opatrzona odpowiednimi  
certy�katami i została stworzona z myślą  
o różnych potrzebach włosów, tworząc  
uzupełniające się produkty: maseczki, szampony,  
odżywki i olejki.

KERATYNA  
DO WŁOSÓW
•  odżywia  

i regeneruje
•  efekt  

wygładzonych  
i lśniących  
włosów

SZAMPON DO WŁOSÓW
• nawilża i regeneruje
•  efekt miękkich i lśniących  

włosów
•  przeznaczony do wrażliwej  

skóry głowy

efekt miękkich i lśniących 

przeznaczony do wrażliwej 

BIOVAX 
keratyna w płynie 
do włosów, 200 ml
100 ml=8,00 zł1599

     

2499     

BIOVAX 
Prebiotic
szampon do włosów, 
200 ml
100 ml=8,00 zł

1599
     

2199     

BIOVAX 
Botanic
maska octowa 
do włosów, 250 ml
100 ml=6,40 zł

1599
     

2199     

BIOVAX 
Botanic
trychologiczny peeling 
do skóry głowy, 125 ml
100 ml=12,79 zł

1599
     

2199     
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WŁOS CI Z GŁOWY  
NIE SPADNIE

Chcesz zadbać o włosy jak profesjonalista?  
Sięgnij po kosmetyki Seboradin. Ta polska  
marka, ceniona przez specjalistów z zakresu 
dermatologii i trychologii, tworzy preparaty 
najwyższej jakości, które zapewniają włosom 
zdrowie i piękny wygląd. Specjalistyczne 
szampony, odżywki i maski rozwiązują  
problemy zdrowotne skóry głowy i przywracają 
włosom gęstość oraz blask. Kosmetyki  
Seboradin mogą być stosowane w przypadku 
skóry wrażliwej, suchej i atopowej.

SZAMPON DO WŁOSÓW
• odżywia i nawilża włosy
• pielęgnuje skórę głowy
• efekt gęstych i mocnych włosów

AMPUŁKI DO WŁOSÓW
•  do stosowania przy wypadaniu włosów
•  odżywiają oraz wzmacniają mieszki  

i cebulki włosów
•  efekt mocnych, gęstych i zdrowych  

włosów

®

SEBORADIN 
Forte +
ampułki przeciw wypadaniu
włosów, 14 szt. x 5,5 ml/1 opak.
100 ml=49,34 zł3799

     

4799     

SEBORADIN 
Forte
booster przeciw 
wypadaniu włosów, 
50 ml
100 ml=49,98 zł2499

     

3499     

SEBORADIN 
Oily Hair
zapas szamponu 
do włosów, 400 ml
100 ml=8,75 zł3499

     

4999     

SEBORADIN 
Men
szampon przeciw 
wypadaniu włosów, 
200 ml
100 ml=12,00 zł2399

     

2999     
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KREM DO TWARZY
•  skuteczna ochrona UV
•  zapobiega fotostarzeniu skóry
•  nie zostawia białych plam 
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TONIK  
DO TWARZY
•   przywraca  

prawidłowe  
pH skóry

•  nawilża,  
redukuje  
podrażnienia  
i poprawia  
elastyczność  
naskórka

•  efekt gładkiej  
i odprężonej  
skóry 

EFEKT  
GWARANTOWANY

Marka Bandi od ponad 30 lat wykorzy- 
stuje najnowsze osiągnięcia kosmeto- 
logii, dbając przy tym o środowisko.  
Jej produkty są bogate w składniki  
aktywne badane w renomowanych  
ośrodkach badawczych oraz w biode- 
gradowalne, wytwarzane ekologicznie  
surowce pochodzące z certy�kowanych  
upraw. W ten sposób powstają nowo- 
czesne i skuteczne kosmetyki  
dla kobiet, które chcą wyglądać  
i czuć się pięknie.

DO TWARZY

podrażnienia 

elastyczność 

efekt gładkiej 
i odprężonej 

BANDI 
Pure Care
nawilżający tonik 
z algami do twarzy, 
230 ml
100 ml=10,87 zł

2499
     

3199     

BANDI 
UV Expert
zaawansowany 
krem nawilżający 
do twarzy 
SPF50, 50 ml
100 ml=109,98 zł

5499
     

6999     

BANDI 
Hydro Care
krem 
intensywnie 
nawilżający 
do twarzy, 50 ml
100 ml=89,98 zł4499

     

5499     

BANDI 
Gold 
Philosophy
peptydowy krem 
odmładzający 
pod oczy, 30 ml
100 ml=233,30 zł6999

     

8499     

TYLKO 
w  
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PIANKA DO TWARZY
•  oczyszcza i odświeża skórę
•  niweluje przesuszenia  

i drobne niedoskonałości 

KONCENTRAT  
DO TWARZY
•  bogaty w witaminę C
•  odżywia i nawilża
•  rozświetla i poprawia  

wygląd cery 

bogaty w witaminę C

rozświetla i poprawia 

PIANKA DO TWARZY
oczyszcza i odświeża skórę
niweluje przesuszenia 
i drobne niedoskonałości i drobne niedoskonałości 

BANDI 
Gold 
Philosophy
peptydowy krem 
odmładzający 
pod oczy, 30 ml
100 ml=233,30 zł

BANDI 
Boost Care
koncentrat z aktywną 
witaminą C do twarzy, 
30 ml
100 ml=126,63 zł

3799
     

4499     

BANDI 
Young Care Glow
limonkowa pianka 
do mycia twarzy, 
150 ml
100 ml=19,33 zł2899

     

3499     

BANDI 
Pure Care
olejek 
do demakijażu 
twarzy, 200 ml
100 ml=17,50 zł3499

     

4399     

BANDI 
Ecofriendly Care
kojący krem 
do twarzy, 50 ml
100 ml=159,98 zł7999

     

9499     
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INSPIROWANE JAPONIĄ

Inspirowane pielęgnacją azjatycką kosmetyki  
Yasumi bazują na organicznych olejkach,  
naturalnych ekstraktach z roślin i delikatnych  
formułach myjących. Zawierają m.in. skrobię  
ryżową o właściwościach matujących,  
nawilżający olej abisyński czy komórki  
macierzyste z jabłoni szwajcarskiej o działaniu 
regenerującym. Yasumi, które w języku  
japońskim oznacza relaks i wypoczynek, dzięki  
swoim kompozycjom zapachowym, przyniesie 
prawdziwe ukojenie Twojej skórze.

KREM DO TWARZY I CIAŁA
•  przeznaczony  

do pielęgnacji skóry  
twarzy i ciała  
po profesjonalnych  
zabiegach  
kosmetycznych

•  nawilża i łagodzi  
podrażnienia

•  zawiera �ltr UV  

OLEJEK DO DEMAKIJAŻU
•  100% naturalny
•  zmiękcza i nawilża skórę
•  dla cery wrażliwej i delikatnej 

OLEJEK DO DEMAKIJAŻU
• 100% naturalny
• zmiękcza i nawilża skórę
• dla cery wrażliwej i delikatnej 

YASUMI
ryżowy olejek 
do demakijażu 
twarzy, 100 ml
100 ml=31,99 zł3199

     

3999     YASUMI
ryżowy żel do mycia 
twarzy, 200 ml
100 ml=22,50 zł4499

     

5899     

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

3999
     

4999     

YASUMI 
meRose
łagodzący krem 
do twarzy, 50 ml
100 ml=125,98 zł6299

     

7999     

TYLKO 
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PEELING  
DO TWARZY
•  nawilża, wygładza,  

odżywia
•  zmiękcza  

i rozjaśnia skórę
•  pomaga pozbyć się  

plam pigmenta- 
cyjnych

MASKA  
DO TWARZY
•  obkurcza 

rozszerzone pory 
•  domowe SPA  

dla cery tłustej
•  zawiera glinki 

i błoto z Morza 
Martwego

 

YASUMI 
Stem Cells Cream
krem do twarzy z komórkami 
macierzystymi, 50 ml
100 ml=125,98 zł6299

     

7999     

YASUMI 
Mº2 For Men
łagodzący krem-żel 
do twarzy 
dla mężczyzn, 75 ml
100 ml=53,32 zł3999

     

4999     

YASUMI PRO 
Shine O�
zestaw: maska matująca 
do twarzy, 50 ml 
+ pędzelek, 1 szt. 
+ maskomyjka, 1 szt. 
+ miseczka, 1 szt. 5999

     

7499     YASUMI
ryżowy peeling 
do twarzy, 100 ml
100 ml=29,99 zł2999

     

3999     
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PIELĘGNACJA PO POLSKU

Kremy, maseczki czy eliksiry polskiej marki  
Dermika powstają w oparciu o naturalne  
składniki, wiedzę ekspertów i zaawansowane 
technologie. Od codziennego nawilżenia,  
przez ochronę przeciwsłoneczną, po mocny  
efekt liftingu – ich szeroki wybór pozwala  
na dopasowanie kosmetyków do skóry  
w zależności od Twoich potrzeb. Marka  
nie zapomniała także o pielęgnacji męskiej skóry,  
którą zapewnia specjalna linia 100% For Men.

KREM NA DEKOLT 
I SZYJĘ
•  poprawia  

jędrność skóry
•  wygładza zmarszczki  

oraz bruzdy
•  nawilża

SERUM  
DO TWARZY
•  nawilża,  

wygładza,  
regeneruje

•  poprawia  
elastyczność

•  dla skóry  
wrażliwej,  
dojrzałej  
i zanieczyszczonej

DERMIKA 
Gold 24k
krem do twarzy 
na dzień i na noc, 
65+, 50 ml
100 ml=179,98 zł

8999
     

11999     

DERMIKA 
Neocollagen
kolagenowy krem 
przeciwzmarszczkowy 
na dekolt i szyję, 50 ml
100 ml=99,98 zł

4999
     

6999     

DERMIKA 
Insomnia
nawilżające serum 
do twarzy na noc, 
200 ml
100 ml=15,00 zł

2999
     

3999     

DERMIKA 
Re.Visage
przeciwzmarszczkowy 
krem do twarzy 
na dzień i na noc, 
50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7999     
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KREM-SERUM POD OCZY
•  odżywia, nawilża  

i wygładza skórę
•  redukuje zmarszczki
•  poprawia napięcie  

skóry wokół oczu

MASKA-ŻEL  
DO TWARZY
•  98% składników  

pochodzenia  
naturalnego

•  nawilża  
i rozświetla skórę

•  zmniejsza  
głębokość  
zmarszczek

redukuje zmarszczki

98% składników 

i rozświetla skórę

DERMIKA 
Clean & More
enzymatyczny
peeling do twarzy, 
75 ml
100 ml=26,65 zł1999

     

2799     

DERMIKA 
100% for Men
krem do twarzy 
na dzień i na noc 
dla mężczyzn, 
40+, 50 ml
100 ml=79,98 zł3999

     

5499     

DERMIKA 
Precious Skin
odżywczy krem-serum 
pod oczy na dzień 
i na noc, 15 ml
100 ml=299,93 zł

4499
     

5999     

NOWOŚĆ 

DERMIKA 
Skin Genesis
energetyzująca maseczka 
żelowa do twarzy, 50 ml
100 ml=43,98 zł

2199
     

2999     

NOWOŚĆ 
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KIERUNEK: PIĘKNA SKÓRA

Skuteczność kosmetyków Yoskine to efekt  
dopasowania ich do potrzeb konkretnej skóry  
nie tylko pod względem typu cery, ale także 
jej wieku i indywidualnych upodobań.  
Siła marki oparta jest na inspiracjach azjatyckimi 
tradycjami i medycyną ludową. Te profesjonalne 
kosmetyki, wśród których znajdziesz serum,  
kremy, maski czy peelingi, pozwolą efektywnie  
zadbać o skórę - rozświetlić, usunąć oznaki  
zmęczenia, odżywić, zregenerować  
czy wyrównać jej koloryt.

MASKA DO TWARZY
•  rozświetla cerę oraz nadaje jej jednolity, 

zdrowy koloryt
•  usuwa oznaki zmęczenia widoczne  

na twarzy
•  liftinguje skórę i przywraca młodzieńczą 

linię owalu twarzy

KREM DO TWARZY
•  odżywia i regeneruje
•  wypełnia zmarszczki
•  wyrównuje koloryt  

skóry

YOSKINE 
Okinawa 
Green Caviar
serum do twarzy, 30 ml
100 ml=139,97 zł

4199
     

5299     

YOSKINE 
Geisha Mask
liftingująca i rozświetlająca 
maska do twarzy, 20 ml
100 ml=54,95 zł

1099
     

1399     

YOSKINE 
Japan Pure
sza�rowy peeling 
do twarzy, 75 ml
100 ml=37,32 zł

2799
     

3499     

YOSKINE 
Royal Bee Japan-Lift
krem do twarzy na dzień i na noc 
45+, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7499     

TYLKO 
w  
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Z MIŁOŚCI DO HERBATY

Podstawę wszystkich formuł Teaology  
stanowi skoncentrowany napar z herbaty,  
z którego pozyskuje się aktywny koncentrat  
będący źródłem polifenoli. Te skuteczne  
składniki przeciwutleniające i przeciw- 
starzeniowe niwelują oznaki starzenia się skóry,  
pozwalając zachować młodość na dłużej.  
Opracowane i stworzone we Włoszech, z pasją  
i troską o każdy szczegół, są prawdziwym  
eliksirem piękna dla Twojej skóry.

MASKA DO TWARZY
•  nawilża i ujędrnia skórę 
•  działa przeciwzmarszczkowo 
•  efekt promiennej  

i wygładzonej cery

KREM DO TWARZY
•  100% naparu z herbaty matcha, 

nie zawiera wody
•  nawilża, odżywia i ujędrnia
•  niweluje przebarwienia  

i rozświetla skórę

BALSAM DO TWARZY
•  95% naturalnych  

składników
•  odżywia  

i rozświetla skórę 
•  idealny jako  

baza pod makijaż 

MASKA DO TWARZY

BALSAM DO TWARZY

i rozświetla skórę

TYLKO 
w  

i rozświetla skórę

TEAOLOGY
maska do twarzy i szyi  
z wyciągiem z białej herbaty, 30 ml
100 ml=53,30 zł

1599
     

2499     

TEAOLOGY 
Happy Skin
balsam do twarzy, 
100 ml
100 ml=99,99 zł

9999
     

14999     

TEAOLOGY 
krem do twarzy i szyi z wyciągiem 
z białej herbaty, 50 ml
100 ml=179,98 zł

8999
     

12999     
TEAOLOGY
ujędrniający krem 
do twarzy z wyciągiem 
z herbaty matcha, 50 ml
100 ml=219,98 zł10999

     

15999     
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REGENERACJA SKÓRY 

Coly�ne to w 100% polska marka biotechnolo- 
giczna oferująca kosmetyki i suplementy diety.  
Te profesjonalne produkty tworzone są według  
logiki biochemii i zasad funkcjonowania  
naszego organizmu, dzięki czemu mają wysoką 
skuteczność, popartą badaniami klinicznymi.  
Ich głównym składnikiem jest kolagen  
naturalny pochodzenia rybiego oraz unikatowe  
i wyszukane składniki aktywne. 

SERUM DO TWARZY
•  odżywia, rozświetla  

i regeneruje skórę  
•  zmniejsza  

przebarwienia 

KREM DO TWARZY
•  odżywia i nawilża
•  redukuje zmarszczki
•  lekka żelowa konsystencja

TYLKO 
w  

COLYFINE 
Collagen 
Quantum 
kolagenowe  
serum 
do twarzy, 30 ml
100 ml=333,30 zł9999

     

14999     

COLYFINE 
Redox Vitaminum
krem do twarzy z wit. C, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7999     

COLYFINE 
Redox
multifunkcyjny krem do twarzy 
na dzień, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7999     

COLYFINE 
Redox Hydronium
mocno nawilżający krem 
do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

5999
     

7999     

NOWOŚĆ 
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STWORZONA PRZEZ KOBIETY

Bezpieczne kremy i peelingi marki Herla  
wyróżniają się bogatą recepturą o znakomitej 
konsystencji i wchłanialności oraz subtelnym  
zapachem. Ta polska marka premium  
to połączenie nowatorskich osiągnięć  
biotechnologii i specjalnie wyselekcjonowanych 
naturalnych składników aktywnych,  
pochodzących z najdalszych zakątków świata.  
Jej jakość potwierdzają certy�katy Ecocert,  
Cosmos i NaTure oraz badania dermatolo- 
giczne. Dodatkowy atut stanowią  
biodegradowalne opakowania.

KREM POD OCZY
•   poprawia sprężystość skóry
•   odżywia i regeneruje
•   redukuje cienie pod oczami

KREM DO TWARZY
•   intensywnie wybiela i rozjaśnia skórę
•   odżywia i regeneruje
•   zawiera �ltry UVA/UVBzawiera �ltry UVA/UVB

pełna oferta na hebe.pl

HERLA 
Hydra Plants
intensywnie 
nawilżający 
krem do twarzy 
na noc, 50 ml
100 ml=219,98 zł

10999
     

13999     

HERLA 
In�nite White
przeciwstarzeniowy 
krem do twarzy 
na dzień, 50 ml
100 ml=199,98 zł

9999
     

12999     

HERLA 
In�nite 
White
rozjaśniający 
peeling 
do twarzy, 
150 ml
100 ml=49,99 zł

7499
     

9499     

HERLA 
Hydra Plants
intensywnie 
nawilżający 
krem pod oczy, 30 ml
100 ml=366,63 zł

10999
     

13499     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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AKCESORIA  
DO OCZYSZCZANIA  
I PIELĘGNACJI TWARZY

SZCZOTECZKA DO TWARZY
•   usuwa zrogowaciały naskórek,  

zanieczyszczenia i pozostałości  
po makijażu

•   wodoodporna i hipoalergiczna
•   odpowiednia do każdego  

rodzaju skóry 

ROLLER DO TWARZY
•   poprawia sprężystość oraz koloryt cery
•   zmniejsza widoczność zmarszczek
•   relaksuje, dotlenia i odżywia skórę 
• zmniejsza widoczność zmarszczek
• relaksuje, dotlenia i odżywia skórę 

TYLKO 
na hebe.pl  

YASUMI 
Peel & Clean
zestaw: 
urządzenie do peelingu 
kawitacyjnego, 1 szt. 
+ nakładki silikonowe, 2 szt. 
+ ładowarka, 1 szt.

24999
     

39999     

YASUMI 
Konjac Bamboo Charcoal
gąbka do twarzy, 1 szt.

1199
     

1599     

PUREDERM
silikonowa 
szczoteczka soniczna 
do oczyszczania twarzy, 
różowa, 1 szt.

11999
     

13999     

PARSA
roller kwarcowy 
do masażu twarzy, 
różowy, 1 szt.

6999
     

7999     

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  

MIA
roller jadeitowy 
do masażu 
twarzy, 1 szt.

3999
     

4999     

NOWOŚĆ 

TYLKO 
w  

TYLKO 
w  
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SZCZOTECZKA DO TWARZY
•   usuwa zrogowaciały naskórek,  

zanieczyszczenia i pozostałości  
po makijażu

•   wodoodporna i hipoalergiczna
•   odpowiednia do każdego  

rodzaju skóry 

ROLLER DO TWARZY
•   poprawia sprężystość oraz koloryt cery
•   zmniejsza widoczność zmarszczek
•   relaksuje, dotlenia i odżywia skórę 

TYLKO 
w  



Oferta obowiązuje od 17.06 do 31.07.2021 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. 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

17.06 do 31.07.2021 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Wszystkie 17.06 do 31.07.2021 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Wszystkie 17.06 do 31.07.2021 lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Wszystkie 

DERMEDIC 
Hydrain3 Hialuro
krem-żel ultranawilżający 
do twarzy, 50 g
100 g=39,98 zł1999

     

3599     

TOŁPA 
Dermo 
Face Sebio
żel do mycia twarzy 
3 enzymy, 150 ml
100 ml=12,66 zł

1899
     

2999     

Wybrane dla Ciebie

DERMIKA 
Expressima
krem do twarzy na dzień, 50 ml 
lub krem do twarzy na noc, 50 ml
100 ml=99,98 zł4999

     

13999     

BANDI 
Pro Care
aktywny peeling 
enzymatyczny 
do twarzy, 75 ml
100 ml=39,99 zł

2999
     

5499     

TYLKO 
w  




