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PIELĘGNACJA
TWARZY
PRODUKTY POPULARNE | KOREAŃSKIE | NATURALNE
DERMOKOSMETYKI | PROFESJONALNE

TYLKO
w

CAŁA LINIA

-25%

Piękna skóra zaczyna się
od pielęgnacji
Właściwa pielęgnacja twarzy to pierwszy krok
do pięknej i zdrowej cery. Wprowadź do swojego
planu dnia codzienne zabiegi pielęgnacyjne takie jak:
oczyszczanie, złuszczanie, tonizację,
odżywianie i nawilżanie, a na efekty
nie będziesz musiała długo czekać.
Te codzienne rytuały sprawią,
że Twoja skóra nabierze blasku, będzie
wyglądała świeżo i zdrowo.
W Hebe czeka na Ciebie aż 60 marek
oferujących łącznie ponad 2600 produktów do pielęgnacji twarzy. Wśród nich
znajdziesz 900 produktów marek popularnych, 443 produkty koreańskie,
oraz ponad 1300 produktów naturalnych, profesjonalnych i dermokosmetyków.
Zacznij od właściwej pielęgnacji i ciesz się piękną skórą przez długi czas.

DEMAKIJAŻ/OCZYSZCZANIE

KREMY

Demakijaż to podstawa pielęgnacji
skóry. Natomiast codzienne oczyszczanie
– rano i wieczorem pozbawi skórę
niedoskonałości, zaskórników
i przygotuje ją do dalszych zabiegów.

To podstawowe kosmetyki
pielęgnacyjne, które w nocy podczas
odpoczynku odżywią, zregenerują
i nawilżą, a w dzień przygotują skórę
na przyjęcie makijażu. Warto dobrać je
do wieku i typu skóry.

PEELING
Złuszczenie starego naskórka pobudzi
skórę do produkcji nowych komórek,
usunie zanieczyszczenia, wygładzi
i przygotuje ją 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. To dodatkowy, ale
bardzo potrzebny krok w codziennej
pielęgnacji, który pomaga efektywnie
zadbać o skórę.

MASKI
Ze względu na duże stężenie
substancji aktywnych i silne
właściwości pielęgnacyjne
natychmiastowo poprawiają stan
skóry. W zależności od potrzeb mogą
ją oczyścić, nawilżyć, zregenerować
czy ujędrnić.

FILTRY UV
Skutecznie chronią przed
promieniowaniem słonecznym, które
powoduje zaczerwienienia
i szybsze starzenie skóry. Umożliwiają
bezpieczne korzystanie ze słońca
przez cały rok, nie tylko latem.

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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KOSMETYKI

POPULARNE

demakijaż

Cenna rada...

Oczyszczanie twarzy obowiązkowo zaczynaj od olejku.
Ten tłusty preparat świetnie poradzi sobie nawet
z bardzo trwałymi kosmetykami, a zawarte w nim
kwasy tłuszczowe i antyoksydanty odżywią
Twoją skórę. Nałóż go na wilgotną twarz i masuj
opuszkami palców, po czym zmyj ciepłą wodą.
Dobieraj zawsze do swojego typu skóry.

PŁYN MICELARNY

PŁYN MICELARNY

dla skóry suchej, wrażliwej i reaktywnej

do każdego rodzaju skóry

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienie

usuwa makijaż

usuwa wodoodporny makijaż

oczyszcza, łagodzi i koi

olejek do demakijażu
twarzy, oczu i ust,
140 ml

NIVEA

EVELINE
COSMETICS
Facemed +

100 ml=16,42 zł

100 ml=13,99 zł

100 ml=2,15 zł

100 ml=2,00 zł

37

29

19

1499
99

MIYA COSMETICS
mySUPERskin

99

łagodzący olejek oczyszczający
do twarzy, 150 ml

99

hialuronowy płyn micelarny
do twarzy 3w1, 650 ml

99

w
2299 2099 TYLKO
1399
4

DELIA
Aloes

kojący płyn
micelarny, 500 ml

9

oczyszczanie

Warto wiedzieć...

Dobrze wykonany demakijaż to podstawa pięknej
i zadbanej cery. Wśród wielu produktów stworzonych
do oczyszczania przeważają olejki, żele, pianki, płyny
micelarne, mleczka, a nawet śmietanki do demakijażu.
Pamiętaj, by dobrać je do rodzaju skóry – normalna
lubi lekkie produkty nawilżające, przy suchej unikaj
kosmetyków z alkoholem, postaw na nawilżające mleczka.
Cera tłusta źle znosi ciężkie oleiste produkty
– zastąp je żelem do demakijażu.

OCZYSZCZAJĄCY ŻEL MYJĄCY

OCZYSZCZAJĄCY ŻEL MYJĄCY

nie zawiera mydła

nie zawiera mydła

łagodzi podrażnienia
i zaczerwienienia

usuwa zanieczyszczenia i nadmiar
sebum

ekstrakt z liści manuka o działaniu
antybakteryjnym

dla skóry wrażliwej, skłonnej do alergii

ŚMIETANKA
OCZYSZCZAJĄCA
oczyszcza,
nawilża
i uelastycznia
łagodzi
podrażnienia

ZIAJA
Liście Manuka

MIXA
Ekspert Skóry Wrażliwej

AVA
Pure & Free

100 ml=3,40 zł

100 ml=7,50 zł

100 ml=6,00 zł

8

19

2499

oczyszczający żel myjący do twarzy
na dzień i na noc, 200 ml

49

679

oczyszczający żel myjący do twarzy
przeciw niedoskonałościom, 200 ml

99

1499

śmietanka do demakijażu,
250 ml

1499

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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KOSMETYKI

POPULARNE

peeling

Warto wiedzieć...

Peeling to ważny punkt w codziennej
pielęgnacji. Usunie zrogowaciały naskórek
i odblokuje pory, dzięki czemu Twoja skóra
zyska blask i zdrowy wygląd. Tego typu zabieg
ułatwi wchłanianie substancji odżywczych
z kremów i masek. W zależności od rodzaju
skóry możesz wybrać peeling enzymatyczny,
drobno lub gruboziarnisty.

PEELING DO TWARZY
ekstrakt z zielonej herbaty
zmniejsza wydzielanie sebum i niweluje wypryski
dla każdego rodzaju skóry

DELIA COSMETICS
Plant Essence

TOŁPA
Holistic

FACEBOOM

peeling enzymatyczny do twarzy, 40 ml

peeling gruboziarnisty
do twarzy, 50 g

100 ml=4,50 zł

100 ml=64,98 zł

100 g=27,98 zł

12

34

1999

normalizujący peeling do twarzy, 200 ml

99

899
6

TYLKO
w

99

2599

TYLKO
w

1399

tonik

WODA TONIZUJĄCO-NAWILŻAJĄCA

HYDROLAT
DO TWARZY

99% składników
pochodzenia naturalnego

odświeża, tonizuje,
nawilża

nawilża skórę

90% składników
pochodzenia
naturalnego

przywraca właściwy
poziom pH

BIELENDA
Eco Nature

woda tonizująco-nawilżająca do twarzy,
200 ml

DERMOFUTURE
Nature
hydrolat do twarzy
3w1, 150 ml

100 ml=7,00 zł

100 ml=9,99 zł

19

2499

99

1399
TONIK DO TWARZY

1499
TYLKO
w

TONIK DO TWARZY

tonizuje, odświeża
i oczyszcza

przywraca
naturalne pH

odblokowuje
i zwęża pory

stymuluje regenerację
komórek

dla skóry tłustej
i mieszanej

odświeża i przynosi
ulgę

BEAUTY
IN THE CITY
Pure Detox

węglowy tonik do
oczyszczania twarzy,
200 ml
100 ml=4,00 zł

12

99

w
799 TYLKO

AVA
Pure & Free

nawilżający tonik
do twarzy, 250 ml
100 ml=5,60 zł

2299

w
1399 TYLKO
więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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KOSMETYKI

POPULARNE

kuracja

Warto wiedzieć...

Linia kosmetyków pielęgnacyjnych Revox zawiera
aktywne substancje o wysokim stężeniu: kwas
azelainowy, hialuronowy, niacynoamidowy, salicylowy,
witaminę C i kofeinę. Stosuj je przed zabiegami
nawilżającymi rano lub wieczorem,
a Twoja skóra stanie się gładka,
miękka i pełna blasku.

EVELINE
COSMETICS
Glycol Therapy

KURACJA
PEELINGUJĄCA

REVOX
Just

kwasowa kuracja
peelingująca
do twarzy, 20 ml

złuszcza martwy
naskórek

kwas salicylowy,
30 ml

100 ml=99,95 zł

100 ml=59,97 zł

29

2499

99

niweluje niedoskonałości
i przebarwienia

1999

zapobiega
wydzielaniu sebum

1799

TYLKO
w

wygładza cerę

TYLKO
w

serum

SERUM DO TWARZY
witalizuje, spłyca
i wypełnia zmarszczki
liftinguje, ujędrnia
i napina skórę
wyrównuje koloryt,
niweluje przebarwienia
i nawilża

4499

3499
TYLKO
w

8

TOŁPA
Holistic

witalizujące serum-booster do twarzy,
75 ml
100 ml=46,65 zł

59

99

4799

NIVEA
Q10 Power

olejek do twarzy,
30 ml
100 ml=159,97 zł

49

99

3999

L’ORÉAL PARIS
Revitalift Filler
serum przeciwzmarszczkowe
do twarzy, 30 ml
100 ml=133,30 zł

kremy

KREM DO TWARZY
spłyca zmarszczki
poprawia elastyczność
nawilża skórę

DERMIKA
100% for Men

NIVEA MEN
Fresh Gel

krem do twarzy na dzień
i na noc, 40+, 50 ml

krem-żel do twarzy męski, 150 ml

100 ml=69,98 zł

100 ml=15,99 zł

54

2999

99

3499

2399

KREM DO TWARZY

KREM DO TWARZY

poprawia jędrność
i elastyczność
intensywnie nawilża
zmniejsza widoczność
zmarszczek

BIELENDA
Bio Vitamin C

przeciwzmarszczkowy krem
do twarzy 60+, 50 ml

KREM DO TWARZY

zmniejsza objawy starzenia
poprawia elastyczność skóry
modeluje kontur twarzy

EVELINE PRESTIGE
24K Snail & Caviar

NOWOŚĆ

dla cery tłustej i mieszanej
ogranicza produkcję
sebum
91% składników
pochodzenia naturalnego

LIRENE
Cannabis Garden

krem do twarzy na dzień, 50 ml

matujący krem do twarzy
na dzień, 50 ml

100 ml=35,98 zł

100 ml=55,98 zł

100 ml=47,98 zł

29

39

3499

99

99

w
w
w
1799 TYLKO
2799 TYLKO
2399 TYLKO
więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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kremy
KREM BB DO TWARZY
szybko się wchłania i nawilża przez 24 h
tuszuje niedoskonałości bez zatykania porów
matuje

AVA
Śnieżna Alga

NIVEA
Glow

krem BB 5w1
do twarzy, 50 ml

kompleks
nawilżający
do twarzy
na dzień, 50 ml

100 ml=39,98 zł

100 ml=47,98 zł

2999

3999

1999

2399

TYLKO
w

TYLKO
w

KREM DO TWARZY
dla skóry wrażliwej
nawilża i odżywia
zmniejsza widoczność zmarszczek

AA
Bioactive Pro

krem do twarzy
na dzień 40+, 50 ml
100 ml=39,98 zł

2799

19
10

99 TYLKO
w

5299

36

NIVEA
Q10 Power

krem
99 przeciwzmarszczkowy
do twarzy na dzień, 50 ml
100 ml=73,98 zł

Cenna rada...

Cienie, opuchlizna, zmarszczki?
Wyjątkowo delikatna i cienka skóra
pod oczami narażona jest na ciągłe
uszkodzenia. Dlatego pielęgnację skóry należy
zacząć już w wieku 20 lat, stosując odpowiednie
kremy z kwasem hialuronowym i witaminą C.
Z wiekiem zacznij używać kosmetyków
wygładzających zmarszczki i liftingujących.
Krem stosuj rano i wieczorem po dokładnym
oczyszczeniu skóry.

MIYA
COSMETICS
myEYEhero

LIRENE
Chia & Goji

100 ml=186,60 zł

100 ml=106,60 zł

przeciwzmarszczkowy
krem-odżywka
na okolice oczu, 15 ml

nawilżający krem
pod oczy, 15 ml

2299

3999

2799

1599
TYLKO
w

KREM POD OCZY
głęboko nawilża i koi
działa antyoksydacyjnie
zmniejsza widoczność
drobnych linii i zmarszczek

REVOX
Just Rose Water
Avocado Oil

EVELINE
COSMETICS
Bakuchiol-C

serum pod oczy, 30 ml

krem pod oczy
na dzień i na noc,
20 ml

100 ml=39,97 zł

100 ml=104,95 zł

19

2999

99

1199

TYLKO
w

2099
więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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POPULARNE

KOSMETYKI

kremy pod oczy

KOSMETYKI

POPULARNE

maski

Warto wiedzieć...

Glinka kambryjska to cenny
składnik maseczek o właściwościach
oczyszczających, przeciwzapalnych
i dezynfekujących. Stosowana
2-3 razy w tygodniu łagodzi
podrażnienia, matowi, odświeża skórę
i pomaga przywrócić jej jędrność i elastyczność.
Wystarczy nałożyć maskę na czystą wilgotną skórę
twarzy, pozostawić na 10 minut, a następnie spłukać.

MASKA-PASTA
usuwa zanieczyszczenia
matuje i zmniejsza
widoczność porów
dla skóry tłustej i mieszanej

399

2

99

TYLKO
w

BEAUTY
IN THE CITY

oczyszczająca
maska-pasta
z zieloną glinką,
8 ml
100 ml=37,38 zł

DERMAGLIN
Gwiżdż
na Pryszcz
antybakteryjna
maseczka
do twarzy, 20 g
100 g=24,95 zł

799

499
MASKA
DO TWARZY
intensywnie
nawilża
wyrównuje
koloryt
dla każdego
typu skóry

299

2

19

TYLKO
w

12

EVELINE
COSMETICS
Look Delicious
nawilżająca maska
do twarzy, 10 ml
100 ml=21,90 zł

1299
09

9

TYLKO
w

GARNIER

maska w płachcie z kwasem
hialuronowym, 32 g
100 g=28,41 zł

MŁODA CERA

oczyszczanie | krem

Cenna rada...

Regularnie pojawiające się rozszerzone pory,
zaskórniki, wypryski i zmiany ropne świadczą o cerze
trądzikowej, wymagającej delikatnej pielęgnacji.
Wybieraj antybakteryjne żele, pianki, emulsje,
które usuną zanieczyszczenia i nadmiar sebum
oraz uregulują wydzielanie łoju. Przed nałożeniem
kremu stosuj tonik z dodatkiem siarki. Twoje
kosmetyki nie powinny zawierać alkoholu,
który może podrażnić i przesuszyć skórę.

TONIK SIARKOWY
oczyszcza, odświeża, tonizuje
dla skóry z trądzikiem
młodzieńczym i różowatym

PASTA
oczyszcza i łagodnie peelinguje

przebadany dermatologicznie

złuszcza naskórek
rewitalizuje

BARWA
Siarkowa

REVUELE
No Problem

ZIAJA
Jeju

UNDER TWENTY
Vegan

czarna maska do twarzy
peel-off, 80 ml

delikatnie złuszczająca
pasta w czarne kropki
przeciw zaskórnikom,
75 ml

100 ml=6,00 zł

100 ml=9,99 zł

100 ml=9,99 zł

100 ml=37,98 zł

14

8

8

2499

tonik siarkowy
antytrądzikowy
do twarzy, 200 ml

99

99

99

w
749
1199 799 TYLKO

antybakteryjny krem
nawilżająco-matujący do twarzy,
50 ml

1899

NOWOŚĆ

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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KOREAŃSKA
PIELĘGNACJA

oczyszczanie | peeling | tonik

Warto wiedzieć...

Azjatki słyną ze swojego młodego wyglądu
i idealnej cery, które zawdzięczają codziennym
rytuałom pielęgnacyjnym. Wieloetapowa
pielęgnacja koreańska, choć wymaga
systematyczności i poświęcenia czasu swojej
skórze, przynosi niesamowite efekty.
Ważne, aby stosować ją odpowiednio - krok
po kroku. Zacznij od oczyszczania olejkiem
i kosmetykiem na bazie wody, następnie użyj
peelingu, toniku, esencji, serum, maseczki oraz
kremu, zarówno tego pod oczy, jak i z filtrem.

TONIK DO TWARZY
oczyszcza i nawilża
przywraca równowagę
wodno-lipidową

KROK 1

HOLIKA HOLIKA
Aloe

pianka oczyszczająca
do twarzy, 150 ml
100 ml=18,66 zł

34

99

2799
14

KROK 2

KROK 3

PUREDERM

PUREDERM

100 g=15,99 zł

100 g=12,99 zł

pianka oczyszczająca
do twarzy, 125 g

27

99

oczyszczający peeling
enzymatyczny do twarzy, 100 g

17

99

1999 1299
TYLKO
w

TYLKO
w

łagodzi podrażnienia

PUREHEALS
Propolis

tonik do twarzy, 125 ml
100 ml=35,99 zł

7499

4499
TYLKO
w

serum
KROK 4

AMPUŁKA Z KOLAGENEM
regeneruje i odżywia
zawiera aż 85% kolagenu
dla skóry dojrzałej

CLIV
Premium

HOLIKA HOLIKA
Black Snail

100 ml=239,97 zł

100 ml=179,98 zł

ampułka
z kolagenem
do twarzy, 30 ml

esencja przeciwzmarszczkowa
do twarzy, 50 ml

119

11999

99

7199

8999
TYLKO
w

ESENCJA
DO TWARZY
esencja na bazie
filtratu ze śluzu
ślimaka
nawilża i wygładza
drobne linie
i zmarszczki
daje efekt miękkiej
i gładkiej skóry

10999

7499
TYLKO
w

11999

BENTON
Snail Bee

7199

nawilżająco-wygładzająca
esencja do twarzy, 60 ml
100 ml=124,98 zł

TYLKO
w

CLIV
Premium

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

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PIELĘGNACJA

KOREAŃSKA
KROK 5

kremy

KREM DO TWARZY

KREM DO TWARZY

zawiera ekstrakt ze śluzu ślimaka

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

głęboko odżywia i regeneruje
pozostawia efekt wygładzonej
i promiennej skóry

HOLIKA HOLIKA
Black Snail
krem przeciwzmarszczkowy
do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

BERGAMO
Pure Snail

krem do twarzy, 50 ml
100 ml=65,98 zł

52

99

w
3299 TYLKO

8999

5999
TYLKO
w

KREM DO TWARZY

KREM DO TWARZY

zawiera witaminy C, B2 oraz E

zawiera 70% ekstraktu
z wąkroty azjatyckiej

wyrównuje niejednolity koloryt skóry

zwiększa sprężystość
oraz elastyczność skóry

rozjaśnia przebarwienia, rozświetla,
nadając zmęczonej skórze
promienny blask

6999

4499
TYLKO
w

16

nawilża i odżywia

9999

COXIR
Vita C Bright

rozjaśniający krem do twarzy, 50 ml
100 ml=89,98 zł

5999
TYLKO
w

PUREHEALS
Centella 70 Cream

krem łagodzący do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

kremy i maski pod oczy
PŁATKI POD OCZY

AMPUŁKA POD OCZY

zawierają wyciąg ze śluzu ślimaka
mają właściwości odżywcze
i nawilżające
zmniejszają cienie oraz obrzęki
wokół oczu

odżywia, nawilża
i rozświetla
odpowiednia
dla cery dojrzałej
wygodny aplikator

BENTON
Snail Bee
Ultimate

CLIV
Golden
Ball Healer

hydrożelowe
płatki pod oczy,
66 g

ampułka
pod oczy, 15 ml

100 g=128,77 zł

100 ml=479,93 zł

119

11999

99

8499

7199

TYLKO
w

MBEAUTY
Gold Foil

płatki pod oczy
z kolagenem,
12 ml

TYLKO
w

BENTON
Fermentation

krem pod oczy, 30 g

100 ml=41,58 zł

100 g=299,97 zł

7

12999

99

499

TYLKO
w

8999
TYLKO
w

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PIELĘGNACJA

KOREAŃSKA

maski

KROK 6
MASKA
DO TWARZY
odżywia, nawilża
i regeneruje
dla suchej
i podrażnionej
skóry

SKIN79
The Waterful

BENTON
Aloe

100 ml=34,95 zł

100 g=39,09 zł

999

1299
99 TYLKO
w

nawilżająco-kojąca maska
do twarzy, 20 ml

6

99 TYLKO
w

maska aloesowa
do twarzy, 23 g

8

MASKA
DO TWARZY
łagodzi
podrażnienia
zmniejsza
widoczność
porów
nadaje skórze
świeży wygląd

LOMI LOMI
Vegan

MEDIHEAL

1 szt.=5,00 zł

1 szt.=4,99 zł

maski do twarzy
w płachcie, 7 szt./1 opak.

47

99

w
3499 TYLKO
18

BTS maski kojące
do twarzy, 8 szt./1 opak.

5999

w
3999 TYLKO

maski
MASKA DO TWARZY
nawilża skórę i poprawia jej elastyczność
wygładza linie i zmarszczki

MASECZKA DO UST

zawiera witaminę C i ekstrakt
z pomarańczy i gardenii

zawiera miód
i ekstrakt z owoców
nawilża, odżywia
i wygładza usta

PRRETI
Miód i Jagody

SKIN79

rewitalizująca maska
algowa do twarzy,
150 g

maseczka do ust,
15 ml
100 ml=99,93 zł

100 g=25,33 zł

21

4999

99

1499

3799

TYLKO
w

MASKA DO TWARZY
dogłębnie nawilża skórę
odpowiednia dla cery przesuszonej
skóra pełna blasku i witalności

PUREDERM
1299 Animal
99 maseczkaMasks
do twarzy,

9TYLKO

różne rodzaje, 1 szt.

w

999

6

99

TYLKO
w

MBEAUTY

odżywcza maska
do twarzy, 23 g
100 g=30,39 zł

4499

32

99

TYLKO
w

PUREDERM

maski
hydrokolagenowe
ze złotem,
25 szt./1 opak.
1 szt.=1,32 zł

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PIELĘGNACJA

KOREAŃSKA

kremy BB | ochrona UV

KROK 7

Warto wiedzieć...

Nie tylko promienie letniego słońca mogą
zaszkodzić skórze. Na promieniowanie
ultrafioletowe musimy uważać nawet zimą,
dlatego tak ważne jest stosowanie kremów
z filtrem bez względu na porę roku.
Koreańskie kremy z filtrem SPF
to najlepsza ochrona przed fotostarzeniem
i przebarwieniami słonecznymi
oraz gwarancja pięknej skóry.

KREM BB

KREM BB

rozświetla i nawilża

mocno nawilża
i delikatnie kryje

ochrona
przeciwsłoneczna

dla cery tłustej,
poszarzałej,
z przebarwieniami

przeciwzmarszczkowy

tylko na hebe.pl

6299

3999
20

SKIN79
Waterproof Sun
Gel UV

żel przeciwsłoneczny
SPF50+, 50 ml
100 ml=79,98 zł

lekka, nietłusta
konsystencja

BRTC
Jasmine Water

krem BB do twarzy SPF30, 35 g
100 g=142,83 zł

6999

4999

9999

6999

SKIN79
Super+
Orange

krem BB
do twarzy SPF50+
PA+++, 40 ml
100 ml=174,98 zł

NATURALNE
PRODUKTY

oczyszczanie

Cenna rada...

Naturalne kosmetyki do twarzy, pozbawione zbędnych
dodatków i bogate w składniki odżywcze, to ochronna
tarcza dla cery. Włącz je do codziennej pielęgnacji,
a szybko zobaczysz efekty w postaci zdrowej, promiennej
i gładkiej skóry - z naturą jest zawsze do twarzy.

MGIEŁKA DO TWARZY
formuła oparta na hydrolacie
lawendowym, ekstrakcie z lnu
i kojącym pantenolu
odświeża i tonizuje
przywraca skórze właściwe pH

PIANKA
DO TWARZY

tylko na hebe.pl

delikatne
składniki myjące
naturalnego
pochodzenia
skutecznie
oczyszcza
bez przesuszania
skóry
bogata, gęsta
konsystencja
pianki

PURE BY CLOCHEE

FEEL FREE

ONLY BIO
Anti Acne

UZDROVISCO

100 ml=15,00 zł

100 ml=7,00 zł

100 ml=13,33 zł

100 ml=13,13 zł

34

18

24

2899

łagodząco-tonizująca
mgiełka do twarzy, 200 ml

99

2999
TYLKO
w

odświeżający tonik
do twarzy, 200 ml

99

oczyszczająca pianka
do mycia twarzy, 150 ml

99

1399 1999
TYLKO
w

NOWOŚĆ

TYLKO
w

tonik-esencja
do twarzy, 150 ml

1999
NOWOŚĆ

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PRODUKTY

NATURALNE

serum

Cenna rada...

Serum do twarzy to kosmetyk o wysokim stężeniu
składników aktywnych,, którego działanie jest
silniejsze niż krem. Warto więc wybrać serum
naturalne, stworzone z wysokiej jakości
wyciągów roślinnych. Stosuj ten magiczny
eliksir każdego dnia, a skóra Ci za to podziękuje.

ELIKSIR DO TWARZY
nawilża i regeneruje
poprawia elastyczność
dla skóry wysuszonej
i podrażnionej

HAGI
Anti Aging

HAGI

100 ml=216,63 zł

100 ml=199,97 zł

przeciwstarzeniowy
naturalny eliksir
do twarzy, 30 ml

85

99

6499
TYLKO
w

ONLY BIO
Anti Acne

regulujące serum
do twarzy, 30 ml
100 ml=106,63 zł

3999

3199
NOWOŚĆ

TYLKO
w
22

serum olejowe
do cery mieszanej,
30 ml

7599

5999
TYLKO
w

SERUM DO TWARZY
złuszcza i niweluje istniejące
niedoskonałości skóry
poprawia koloryt
zwęża pory

PURE BY CLOCHEE

serum złuszczające z kwasem
migdałowym do twarzy, 30 ml
100 ml=149,97 zł

5499

w
4499 TYLKO

kremy
KREM DO TWARZY
dla każdego rodzaju skóry
reguluje wydzielanie sebum
rozświetla i regeneruje skórę

LESS IS MORE

odżywczy lub regenerujący
krem do twarzy,
60 ml
100 ml=58,32 zł

44

99

NOWOŚĆ

34

99 TYLKO
w

KREM DO TWARZY
regeneruje i odżywia
zapewnia optymalny
poziom nawilżenia
szybko się wchłania,
pozostawia skórę
gładką i zadbaną

NATURAL MOMENTS
BY ORGANIQUE
Red Currant

ONLY BIO
Anti Acne

100 ml=63,98 zł

100 ml=63,98 zł

39

39

lekki krem do twarzy, 50 ml

99

31

99 TYLKO
w

złuszczający krem do twarzy,
50 ml

99

31

NOWOŚĆ

99 TYLKO
w

FACEMANIA
Rokitnik

krem do twarzy,
100 ml
100 ml=31,99 zł

39

99

NOWOŚĆ

w
3199 TYLKO

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PRODUKTY

NATURALNE

kremy i maski pod oczy

KREM POD OCZY
zapobiega
pierwszym
oznakom
starzenia
nawilża,
wygładza
i utrzymuje
jędrność
skóry
rozświetla

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

42

99

NOWOŚĆ

NATURAL MOMENTS
BY ORGANIQUE
Red Currant

LESS IS MORE

nawilżający
krem pod oczy,
30 ml
100 ml=99,97 zł

39

99

NOWOŚĆ

odmładzająca maska
do twarzy, 50 ml
100 ml=63,98 zł

3999

w
w
3499 TYLKO
2999 TYLKO
3199

TYLKO
w

MASKA POD OCZY
szerokie zastosowanie:
oczy, twarz, dekolt
redukuje cienie i obrzęki
wokół oczu
nawilża, odżywia
i regeneruje

3999

33
24

99

FACEMANIA

maska pod oczy z ogórkiem i aloesem, 200 ml
lub maska do twarzy z bakuchiolem, 200 ml
100 ml=17,00 zł

NOWOŚĆ

TYLKO
w

NOWOŚĆ

TYLKO
w

CAŁA LINIA

-20%

DERMOKOSMETYKI

demakijaż

Warto wiedzieć...

Demakijaż to istotny element pielęgnacji twarzy
– tylko oczyszczona z makijażu i zanieczyszczeń skóra
może oddychać, regenerować się i przyjmować
składniki odżywcze z kremu czy serum. Częste
pomijanie tego etapu sprawi, że zmarszczki
pojawią się szybciej, a skóra straci kondycję,
dlatego pamiętaj o codziennym demakijażu.

OLEJEK DO TWARZY
odpowiedni
dla skóry wrażliwej
99% składników pochodzenia naturalnego
delikatnie usuwa makijaż oraz
zanieczyszczenia z powierzchni skóry

JOWAÉ

emulsja micelarna
do mycia twarzy, 236 ml

oczyszczający
olejek w żelu
do twarzy, 100 ml

DERMEDIC
Oilage

100 ml=10,00 zł

100 ml=19,06 zł

100 ml=29,99 zł

100 ml=15,00 zł

79

49

62

3799

BIODERMA
Sensibio H2O

CETAPHIL

płyn micelarny do oczyszczania
i demakijażu twarzy, 500 ml

99

4999
26

99

4499

99

olejowy syndet
do mycia twarzy,
200 ml

2999 2999

oczyszczanie
PEELING DO TWARZY
do cery wrażliwej,
płytko unaczynionej,
ze skłonnością do zaczerwienień
nawilża i odżywia

L’BIOTICA
Éclat

wygładzający
peeling
z kwasami AHA
do twarzy, 50 ml

tylko na hebe.pl
LA ROCHE-POSAY
Effaclar
żel oczyszczający
do twarzy, 400 ml
100 ml=10,00 zł

5599

3999
TOŁPA
Dermo
Face Sebio

żel do mycia
twarzy 3 enzymy,
150 ml

100 ml=29,98 zł

100 ml=14,66 zł

19

2999

99

1499

2199

tonik
TONIK DO TWARZY

TONIK DO TWARZY

nie zawiera
alkoholu

delikatnie złuszcza
skórę

100% czystego
aloesu
i prowitamina B5

redukuje zaskórniki
i zwęża pory

odpowiedni
dla skóry wrażliwej

EQUILIBRA

działa
antybakteryjnie

TOŁPA
Dermo Face Sebio

aloesowy tonik
do twarzy, 200 ml

mikrozłuszczający
tonik-esencja do twarzy
3 enzymy, 200 ml

100 ml=6,00 zł

100 ml=11,00 zł

16

2999

99

1199

2199
więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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DERMOKOSMETYKI

serum

Warto wiedzieć...

Witamina C przyjmowana
wraz z pożywieniem niestety
w znikomym stopniu dociera
do skóry, a jest dla niej
niezwykle istotna – nie bez
powodu nazywa się ją
witaminą młodości. Kosmetyki
do twarzy z witaminą C są polecane osobom
w każdym wieku i o każdym typie cery.
Efekt? Młoda, jędrna, rozjaśniona skóra.

SERUM DO TWARZY
redukuje pierwsze oznaki
starzenia i przebarwienia
zawiera witaminę C, retinol
roślinny, koenzym Q10

L’BIOTICA
Éclat

DERMEDIC
Hydrain3
Hialuro

serum do twarzy z witaminą C
na dzień i na noc, 15 ml

serum do twarzy
i szyi, 30 ml

100 ml=166,60 zł

100 ml=133,30 zł

33

4999

99

2499

3999

SERUM DO TWARZY
lekka, kremowa konsystencja
odżywia i nawilża
formuła na bazie
składników z Morza Martwego

ALMA K.
Hydrate

BIOLIQ
Pro

serum do twarzy, 30 ml

intensywne
serum nawilżające
do twarzy, 30 ml

100 ml=299,97 zł

100 ml=73,30 zł

119

99

w
8999 TYLKO
28

3199

2199

kremy
KREM NAWILŻAJĄCY
intensywnie nawilża i wypełnia skórę
wygładza zmarszczki i drobne linie
przywraca skórze blask i świeżość

13999

99

13499

99 LIERAC
Hydragenist

nawilżający krem do twarzy, 50 ml
100 ml=199,98 zł

107

tylko na hebe.pl

99 VICHY
Neovadiol Magistral
krem do twarzy na dzień
i na noc, 50 ml
100 ml=215,98 zł

KREM
NAWILŻAJĄCY
nawilża
i regeneruje
redukuje
dyskomfort
napięcia skóry
redukuje
szorstkość
nawet
do 8 godzin

WELEDA
Skin Food

BIOLIQ
65+

100 ml=39,99 zł

100 ml=43,98 zł

100 ml=99,98 zł

44

28

6999

krem do pielęgnacji wyjątkowo
suchej skóry twarzy i ciała, 75 ml

99

2999

krem intensywnie
odbudowujący na noc, 50 ml

99

2199

BANDI
Anti Irritate +

naprawczy krem do twarzy, 50 ml

4999

TYLKO
w

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl

29

DERMOKOSMETYKI

kremy

Warto wiedzieć...

Dermokosmetyki wyróżniają się wysoką
skutecznością, ale nie wywołują przy tym
podrażnień i są w pełni bezpieczne dla skóry,
nawet tej wrażliwej. Wśród produktów
z tej kategorii znajdziesz nie tylko silnie
ujędrniające i odżywcze kremy do twarzy i pod
oczy, ale również kremy ochronne o wysokim
SPF, które chronią i pielęgnują skórę. W ofercie
dostępne są również kremy dla mężczyzn.

KREM DO TWARZY
KREM POD OCZY
98% składników
pochodzenia naturalnego
odżywia, nawilża i ujędrnia
skórę wokół oczu

BE ORGANIC
Awokado

silnie ujędrnia
i regeneruje
nawilża, łagodzi
podrażnienia
i zaczerwienienia
ma lekką formułę
i szybko się wchłania

krem pod oczy, 30 ml
100 ml=116,63 zł

5199

3499

3499

2499

TOŁPA
Dermo Men Anti Age

krem do twarzy męski, 40 ml
100 ml=62,47 zł

tylko na hebe.pl

AVÈNE
Tolérance

BASICLAB

100 ml=147,98 zł

100 ml=199,98 zł

91

11999

emulsja do twarzy,
50 ml

99

7399
30

lekki krem ochronny
SPF50, 50 ml

9999

maski

CZARNA MASKA
oczyszcza pory, usuwając
zaskórniki i wszelkie
zanieczyszczenia skóry
redukuje nadmiar sebum,
poprawia koloryt,
pozostawia skórę matową
i oczyszczoną

L’BIOTICA

L’BIOTICA

maska do twarzy,
różne rodzaje,
23 ml

czarna maska
węglowa do
twarzy peel-off,
8 ml

100 ml=52,13 zł

100 ml=87,38 zł

14

999

99

699

1199
MASKA NAWILŻAJĄCA
kremowo-żelowa konsystencja
nawilża i odżywia
zmniejsza podrażnienia
i zaczerwienienia

9999

6999
TYLKO
w

SENSILIS
Hydra Essence

3499

maska nawilżająca do twarzy, 150 ml
100 ml=46,66 zł

24

99

TOŁPA
Dermo Face Strefa T
enzymatyczna maska
z glinkami, 40 ml
100 ml=62,47 zł

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PRODUKTY

PROFESJONALNE

oczyszczanie

Cenna rada...

Wznieś oczyszczanie twarzy na jeszcze wyższy
poziom dzięki profesjonalnym kosmetykom
i akcesoriom. Do demakijażu użyj bogatego olejku
ryżowego, umyj twarz pianką z wyciągiem
z limonki, a raz w tygodniu zastosuj aktywny
peeling enzymatyczny. Szczoteczka soniczna
pomoże Ci usunąć zanieczyszczenia, a jej wypustki
wygładzą skórę i przygotują ją na przyjęcie
składników odżywczych.

PIANKA DO TWARZY
PEELING DO TWARZY
zmniejsza widoczność porów
nawilża i uelastycznia naskórek

oczyszcza i odświeża skórę
niweluje przesuszenie
i drobne niedoskonałości

nawilża i rozświetla skórę

BANDI
Pro Care

BANDI
Young Glow

100 ml=58,65 zł

100 ml=18,66 zł

54

3499

aktywny peeling enzymatyczny
do twarzy, 75 ml

99

w
4399 TYLKO

limonkowa pianka do mycia
twarzy, 150 ml

w
2799 TYLKO

OLEJEK RYŻOWY
100% naturalny
zmiękcza i nawilża skórę

PUREDERM

100 ml=29,99 zł

silikonowa
szczoteczka
soniczna
do oczyszczania
twarzy, różowa
lub zielona, 1 szt.

3999

12999

dla cery wrażliwej i delikatnej

YASUMI

ryżowy olejek do demakijażu
twarzy, 100 ml

w
2999 TYLKO
32

w
9999 TYLKO

tonik
TONIK DO TWARZY
intensywnie wybiela
oraz rozświetla skórę
nawilża i regeneruje
normalizuje, łagodzi
oraz koi podrażnienia

BANDI
Pure Care

tylko na hebe.pl

nawilżający tonik
z algami do twarzy,
230 ml

HERLA
Infinite White

100 ml=11,73 zł

3199

rozjaśniający tonik
do twarzy, 200 ml

2699

100 ml=37,50 zł

9499

7499

TYLKO
w

serum

KURACJA DO TWARZY
nawilża, wygładza,
regeneruje i uelastycznia
redukuje szorstkość,
przesuszenie
łagodzi podrażnienia

BANDI
Hydro Care

całonocna kuracja
nawilżająco-łagodząca, 75 ml
100 ml=69,32 zł

6499

149

99

9999
TYLKO
w

COLYFINE
Collagen Quantum
kolagenowe serum
do twarzy, 30 ml
100 ml=33,33 zł

5199
TYLKO
w

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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PRODUKTY

PROFESJONALNE

kremy

Warto wiedzieć...

Jeśli zależy Ci na wielopoziomowej pielęgnacji cery,
sięgnij po profesjonalne kremy. Ich bogate formuły
i aktywne składniki, takie jak królewskie mleczko
pszczele czy kolagen, intensywnie odżywiają
i regenerują skórę twarzy, dając Ci efekt znany
z salonów kosmetycznych.

KREM NAWILŻAJĄCY
skuteczna ochrona UV
zapobiega fotostarzeniu skóry
nie zostawia białych plam

KREM DO TWARZY
nawilża, wygładza, odżywia
poprawia jędrność i elastyczność skóry
zawiera ekstrakt z alg, witaminy A i E
oraz masło shea

BANDI
UV Expert

DERMIKA
Insomnia

100 ml=109,98 zł

100 ml=107,98 zł

6999

7999

zaawansowany krem
nawilżający do twarzy
SPF50, 50 ml

5499
TYLKO
w

DERMIKA
Neocollagen

przeciwzmarszczkowy
krem do twarzy
na noc 30/40+, 50 ml

5399
YOSKINE
Royal Bee
Japan-Lift

multikolagenowy
krem pod oczy, 15 ml

krem do twarzy
na dzień i na noc
45+, 50 ml

100 ml=233,27 zł

100 ml=115,98 zł

5499

7499

3499
34

5799

TYLKO
w

kremy

KREM DO TWARZY
dla cery wrażliwej oraz z pierwszymi oznakami starzenia
nawilża skórę, łagodzi podrażnienia i niweluje szorstkość
redukuje zmarszczki

7999

5999
TYLKO
w

7999

5499

YASUMI
meRose

łagodzący krem do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

TYLKO
w

COLYFINE
Redox

krem do twarzy z wit. C, 50 ml
100 ml=109,98 zł

maski

MASKA DO TWARZY
100% naparu
z herbaty matcha,
nie zawiera wody
właściwości
detoksykujące
i przeciwutleniające
dla każdego rodzaju
skóry

TEAOLOGY
Matcha Tea

maska na tkaninie
z wyciągiem z herbaty
matcha, 30 ml

11

99

939

YOSKINE
Geisha Mask

liftingująca i rozświetlająca
maska do twarzy, 20 ml
100 ml=46,95 zł

100 ml=63,30 zł

2499

1899

TYLKO
w

więcej produktów w aplikacji i na hebe.pl
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HITY W SUPER CENACH

2499

14

99

-40%

SOQU
Aloe Vera 99%

nawilżająco-łagodzący
żel aloesowy do twarzy
i ciała, 250 ml
100 ml=6,00 zł

4999

19

99

-60%

DERMEDIC
Hydrain3
Hialuro

2499

płyn micelarny, 500 ml
100 ml=4,00 zł

14

FREE
99 FEEL
pianka

-40%

oczyszczająca
do twarzy,
150 ml
100 ml=9,99 zł

TYLKO
w
TEAOLOGY

ujędrniający
krem do twarzy
z wyciągiem
z herbaty
matcha, 50 ml
100 ml=119,98 zł

15999

5999
-62%

11999

5999
-50%

CLIV
Premium

odżywczo-ujędrniający krem
do twarzy z jagodami żeń-szenia, 50 ml
100 ml=119,98 zł

Oferta obowiązuje od 18.03 do 14.04.2021 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

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

