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TWARZ
2 CLIV 
4 BENTON
5 BERGAMO 
6 PUREHEALS
7 HOLIKA HOLIKA
8 MEDIHEAL
9 SKIN79
10-11 PUREDERM
12 MISSHA

STAY WELL
IT’S SKIN
MBEAUTY

13 PRRETI
WHEN
PUORELLA
LOMI LOMI

14 SOQU
15 BCL

MITOMO

WŁOSY
16 AHALO BUTTER
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Koreanki i Japonki znane są 

z nieskazitelnej, jasnej i pięknie 
rozświetlonej skóry oraz 
grubych, zdrowych i lśniących 
włosów. Efekt ten osiągają, 

wykorzystując wielowiekową

tradycję zdrowego stylu życia, jak 

również innowacyjne kosmetyki, 

na których bazują ich rytuały 

pielęgnacyjne. Dzięki bogatym 
w składniki odżywcze 
produktom koreańskim 
i japońskim dbanie o cerę, włosy 

i całe ciało staje się nie tylko 

skuteczne, ale również bardzo 

przyjemne. Odkryj wyjątkowe 

produkty do pielęgnacji azjatyckiej 

w naszym katalogu! 

Sprawdź pełną 
ofertę produktów 
w aplikacji i na hebe.pl

Tajemnica 
piękna

Poznaj nowości kosmetyczne
i porady ekspertów.
Zobacz nasz ekskluzywny 
e-book K-beauty!7999

    

13999    

100 ml=266,63 zł

CLIV
ampułka do twarzy,
różne rodzaje, 30 ml
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BENTON
Fermentation
krem pod oczy, 30 g
100 g=333,30 zł

9999
     

14999     

BENTON 
Snail Bee
regenerująca 
maska w płacie 
do twarzy, 20 g
100 g=44,95 zł

899
     

1299     

BENTON
Snail Bee
nawilżająco-ujędrniający 
krem do twarzy, 50 g
100 g=159,98 zł

7999
     

11499     

BERGAMO
przeciwzmarszczkowy 
krem do twarzy,
wybrane rodzaje, 50 g 
100 g=79,98 zł3999

     

5699     

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

5999
CENA

8999    

6999
     

9999     

BERGAMO
24K Gold
esencja rozświetlająca 
do twarzy, 110 ml
100 ml=63,63 zł

BERGAMO
S.9
przeciwzmarszczkowe serum 
z kolagenem do twarzy, 30 ml
100 ml=159,97 zł

4799
CENA

7999    

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

699
    

999    

Marka jest jednym z liderów K-beauty, mającej wielu miłośników na całym 
świecie. Kosmetyki oparte są na specjalistycznych formułach, które swoim 
działaniem zapewnić mają szybkie efekty i przywrócenie skórze jej naturalnego 
piękna. Wszystkie produkty marki wpisują się w �lozo�ę „clean beauty”.

Poczucie luksusu, nieskazitelnego wyglądu oraz wysokiej jakości to pojęcia de�niujące kosmetyki marki. 
Ich wyjątkowość oparta jest na oryginalnych recepturach skomponowanych na bazie pożądanych 
składników kosmetycznych takich jak: kwas hialuronowy, wąkrota azjatycka czy kolagen. Marka 
stworzona z myślą o cerze dojrzałej i wymagającej, realizuje koreańską misję anti-aging, dostarczając 
kremy przeciwzmarszczkowe, specjalistyczne ampułki oraz maseczki w płachcie do twarzy.

ŚLUZ ŚLIMAKA

• Działa przeciw-
zmarszczkowo

• Reguluje 
wydzielanie sebum

• Redukuje 
zaczerwienienia

Dowiedz się 
więcej

PRODUKTY KOREAŃSKIE

TYLKO 
w

TYLKO 
w
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PUREHEALS
Propolis 90
ampułka do twarzy, 30 ml
100 ml=179,97 zł

5399
     

8999     

PUREHEALS 
Rose
nawilżająca pianka do twarzy, 
100 ml
100 ml=53,99 zł

5399
     

8999     

PUREHEALS
Rose
nawilżająco-ujędrniający 
krem do twarzy, 50 ml
100 ml=167,98 zł

8399
     

13999     

HOLIKA HOLIKA
Aloe
wodoodporny krem SPF50 
do twarzy, 100 ml 
100 ml=74,99 zł7499

     

8499     

HOLIKA HOLIKA
Aloe
pianka oczyszczająca 
do twarzy, 150 ml
100 ml=19,99 zł

2999
     

3799     

HOLIKA HOLIKA
Petit 
krem BB do twarzy, 
różne rodzaje, 30 ml
100 ml=119,97 zł

3599
     

4799     

HOLIKA HOLIKA
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 20 ml
100 ml=49,95 zł

999
     

1299     

HOLIKA HOLIKA
Aloe 99%
aloesowy 
żel wielofunkcyjny, 250 ml
100 ml=11,20 zł

2799
CENA

3499    

CAŁE LINIE ROSE I PROPOLIS-40%

Koreańska marka kosmetyków, która w swojej ofercie posiada produkty do 10-etapowej
azjatyckiej pielęgnacji twarzy. To całe spektrum idealnie dobranych produktów do potrzeb skóry, 
począwszy od jej oczyszczania, po pielęgnację, kończąc na makijażu. Designerskie opakowania, 
wyjątkowe formuły, delikatne zapachy oraz odpowiednio dobrane składniki sprawią, że rytuał 
dbania o skórę stanie się wyjątkowo łatwy i przyjemny.

PRODUKTY KOREAŃSKIE

Marka, która stawia na pielęgnację bazującą na wyjątkowo skutecznych 
naturalnych składnikach azjatyckich. Delikatne formuły pomagają 
zachować młodość, piękno i równowagę skóry, skutecznie ją regenerując, 
oraz przywrócić cerze zdrowy, promienny wygląd. Wegańska linia Rose
to koreańska odpowiedź na potrzeby skóry problematycznej, z drobnymi 
przebarwieniami, niedoskonałościami i spadkiem nawilżenia.

TYLKO 
w
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8 9

MEDIHEAL
Tea Tree
peeling w płatkach 
do twarzy, 170 ml
100 ml=34,11 zł

5799
     

9499     

MEDIHEAL
Tea Tree
łagodzący tonik 
do twarzy, 320 ml
100 ml=18,75 zł

5999
     

9499     

MEDIHEAL
nawilżająca 

maska 
do twarzy, 25 ml

100 ml=39,96 zł

999
     

1799     

MEDIHEAL
Tea Tree
nawilżający krem 
do twarzy, 100 ml
100 ml=71,99 zł

7199
     

11999     

CENA

SKIN79
olejek do demakijażu, 
150 ml
100 ml=33,33 zł

SKIN79
Jeju Mayu
odżywczy krem 
do twarzy, 70 ml
100 ml=99,99 zł

6999
     

11499     

SKIN79 
Hyaluronic Acid
płatki pod oczy z kwasem 
hialuronowym, 90 g
100 g=61,10 zł

5499
     

8999     

2999
     

4999     

SKIN79
Jeju Aloe
oczyszczająca pianka 
do twarzy, 150 ml
100 ml=19,99 zł

4999
CENA

8299    

Koreańska marka, lider w dziedzinie innowacji urody. Jako pierwsza stworzyła 
krem BB i wprowadziła prawdziwą rewolucję w branży beauty. Od lat dostarcza 
konsumentom wysokojakościowe produkty, stając się pionierem 
K-beauty i mentorem piękna.

Wielokrotnie testowane formuły, innowacyjne substancje czynne
i opatentowane kompleksy aktywne. To wszystko obok tradycyjnie 
wykorzystywanych w Azji ekstraktów i wyciągów roślinnych sprawia, że 
produkty marki to idealne połączenie skuteczności z przyjemnością stosowania. 

TYLKO 
w

TYLKO 
w

PRODUKTY KOREAŃSKIE

„Jako fanka koreańskiej pielęgnacji cały czas 
szukam nowych perełek, które mogłabym 
włączyć do swojego rytuału pielęgnacyjnego. 
Ostatnio zachwyciła mnie nowa maska 
od Mediheal z linii Tension Flex, która nie 
dość, że silnie i długotrwale nawilża, to dzięki 
innowacyjnej budowie płachty liftinguje 
dolne partie twarzy (podbródek i żuchwę) 
i przywraca jej piękny owal.”

Katosu
- modowa in�uencerka
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3499
     

4999     

PUREDERM
maski hydrokolagenowe 
ze złotem, 25 szt./1 opak.
1 szt.=1,40 zł

1199
     

1599     

PUREDERM
Dual Shaping
maska na podbródek, 1 szt.

PUREDERM
płatki kolagenowe pod oczy, 
30 szt./1 opak.
1 szt.=0,20 zł

599
    

999    

PUREDERM
Bubble
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 1 szt.

899
     

1499     

PUREDERM
peeling do twarzy, 
różne rodzaje, 100 g
100 g=11,99 zł

1199
CENA

1999    

PRODUKTY KOREAŃSKIE

Kosmetyki marki to doskonały krok ku prawdziwej świeżości. Już teraz możesz 
osiągnąć efekt, jakim jest czysta, gładka, miękka i dogłębnie nawilżona 
cera. W swojej ofercie marka posiada między innymi peelingi enzymatyczne, 
płatki pod oczy oraz szeroki wybór różnych maseczek do twarzy.

TYLKO 
w

TYLKO 
w
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1312

MISSHA 
M Perfect Cover
krem BB z �ltrem 
do twarzy, różne 
odcienie, 20 ml
100 ml=139,95 zł

5999
     

8999     

STAY WELL 
Hyaluronic Acid
serum do twarzy, 50 ml
100 ml=119,98 zł

3499
     

5499     

IT’S SKIN 
Mango White
peeling do twarzy, 120 ml
100 ml=29,16 zł

MBEAUTY
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 23 ml
100 ml=26,04 zł

599
     

999     

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g
100 g=39,98 zł

1999
     

2999     

WHEN
Simply
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 23 ml
100 ml=39,09 zł

899
     

1499     

PUORELLA
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 21 g
100 g=14,24 zł

299
     

499     

LOMI LOMI
Vegan
maski do twarzy 
w płachcie, 7 szt./1 opak.
1 szt.=5,00 zł

3499
CENA

4799    

ALOES

• Nawilża i łagodzi
• Oczyszcza i odżywia
• Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnieDowiedz się 

więcej

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g
100 g=39,98 zł

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g

2799
CENA

3799    

PRODUKTY KOREAŃSKIE

Warto wiedzieć
Koreańska pielęgnacja twarzy to dążenie do rozświetlenia, odmłodzenia 
i nawilżenia. Cała tajemnica tkwi w 10-etapowym rytuale – zaczynając od 
dokładnego demakijażu i oczyszczania, poprzez złuszczanie, bogate 
nawilżenie, kończąc na ochronie przeciwsłonecznej. Do każdego kroku 
wybierz wyjątkowy koreański produkt, dopasowany do indywidualnych potrzeb 
swojej skóry. W naszej ofercie znajdziesz cały wachlarz najlepszych marek. 
Efekt sprężystej, zdrowej i promiennej cery? Sprawdź!

TYLKO 
w

TYLKO 
w

TYLKO 
w
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MBEAUTY
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 23 ml
100 ml=26,04 zł

599
     

999     

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g
100 g=39,98 zł

1999
     

2999     

WHEN
Simply
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 23 ml
100 ml=39,09 zł

899
     

1499     

PUORELLA
maska do twarzy, 
różne rodzaje, 21 g
100 g=14,24 zł

299
     

499     

LOMI LOMI
Vegan
maski do twarzy 
w płachcie, 7 szt./1 opak.
1 szt.=5,00 zł

3499
CENA

4799    

ALOES

• Nawilża i łagodzi
• Oczyszcza i odżywia
• Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnieDowiedz się 

więcej

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g
100 g=39,98 zł

PRRETI
rozjaśniający krem 
do twarzy na dzień, 50 g

2799
CENA

3799    

PRODUKTY KOREAŃSKIE

Warto wiedzieć
Koreańska pielęgnacja twarzy to dążenie do rozświetlenia, odmłodzenia 
i nawilżenia. Cała tajemnica tkwi w 10-etapowym rytuale – zaczynając od 
dokładnego demakijażu i oczyszczania, poprzez złuszczanie, bogate 
nawilżenie, kończąc na ochronie przeciwsłonecznej. Do każdego kroku 
wybierz wyjątkowy koreański produkt, dopasowany do indywidualnych potrzeb 
swojej skóry. W naszej ofercie znajdziesz cały wachlarz najlepszych marek. 
Efekt sprężystej, zdrowej i promiennej cery? Sprawdź!

TYLKO 
w

TYLKO 
w

TYLKO 
w



BCL
AHA
beztłuszczowy płyn 
oczyszczający do twarzy, 
200 ml
100 ml=31,50 zł

6299
     

8999     

BCL
Saborino
przeciwstarzeniowe 
maski na noc 
do twarzy, 32 szt./1 opak.
1 szt.=3,06 zł

9799
     

13999     

BCL
Momopuri

nawilżający żelowy 
krem do twarzy, 80 g

100 g=104,99 zł

8399
     

11999     

MITOMO
Hada
odżywcza maska 
do twarzy, 23 g
100 g=24,30 zł

559
     

799     

MITOMO
nawilżające serum 
z ekstraktem ryżowym 
do twarzy, 50 ml
100 ml=239,98 zł

11999
     

17999     

MITOMO
oczyszczająco-
-nawilżający tonik
do twarzy, 250 ml 
100 ml=47,60 zł

11899
     

16999     

Warto wiedzieć
Japońska pielęgnacja twarzy to dążenie do jednolitego kolorytu, naturalnego 
efektu glow oraz idealnie zdrowej, promiennej cery. Oczyszczanie, złuszczanie, 
tonizowanie, odżywianie i nawilżanie – to 5 kroków japońskiego rytuału 
piękna. Wybierz się z nami w podróż po Japonii, odkryj ofertę Hebe 
i wybierz coś dla siebie!

JAPOŃSKIE PRODUKTY DO TWARZY-30%

PRODUKTY JAPOŃSKIE

JAPOŃSKIE PRODUKTY DO TWARZY% JAPOŃSKIE PRODUKTY DO TWARZY

15

TYLKO 
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ZAMÓW 
U KONSULTANTA 

KUP W APLIKACJI 
I NA HEBE.PL 
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AHALO BUTTER
Rich Moist
olejek do włosów, 
95 ml
100 ml=63,15 zł

5999
     

6999     

4999
     

5999     

COCOPALM
Southern Tropics
szampon lub odżywka 
do włosów, 600 ml
100 ml=8,33 zł

6999
     

9999     

CLAYNAL
Smooth SPA
szampon lub odżywka
do włosów, 450 ml
100 ml=15,55 zł
lub maska do włosów, 200 g
100 g=35,00 zł

AHALO BUTTER
Rich Moist
maska do włosów, 
200 ml
100 ml=25,00 zł

4999
CENA

8999    

COCOPALM 
Southern 
Tropics
peeling do skóry 
głowy, 150 ml
100 ml=13,33 zł

1999
CENA

2999    

NADESHIKO 
Hydrating Hair
szampon, 400 ml 
100 ml=12,50 zł
lub odżywka, 370 ml 
do włosów
100 ml=13,51 zł

4999
     

5999     

NOWOŚĆ 

COCOPALM
wcierka do włosów, 
różne rodzaje, 100 ml
100 ml=19,99 zł

1999
     

2499     

NOWOŚĆ 

PRODUKTY JAPOŃSKIE

Warto wiedzieć
Zdrowe, gęste i pełne blasku włosy? Odkryj świat japońskiej pielęgnacji 
i uzyskaj taki efekt dzięki bogactwu wyjątkowych składników takich jak 
masła, oleje, miody czy ekstrakty roślinne. Te i wiele innych dobrodziejstw 
natury znajdziesz w naszych produktach. Wybierz idealne zestawienie 
i dbaj o włosy tym co najlepsze!

W swoich produktach marka korzysta z ekstraktów i olejów roślinnych, przede wszystkim 
z organicznego oleju kokosowego. To naturalne SPA dla włosów, gdzie ogromną rolę odgrywa 
sposób aplikacji, zapach i relaks, jaki niesie ze sobą rytuał. Peelingi, szampony i odżywki marki 
to pierwszy krok do świata pielęgnacji w duchu J-beauty. 

PIELĘGNACJA 
JAPOŃSKA
Dowiedz 
się więcej

TYLKO 
w

TYLKO 
w
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NOWOŚĆ 

TYLKO 
w

CAŁA LINIA SNAIL REPAIR-30%

PUREDERM
Złuszczająca
maska do stóp, 1 para

1399
     

1899     

PUREDERM
Just
maseczka na pośladki, 1 para

1399
     

1699     

PUREDERM
Exfoliating Heel Mask
maska złuszczająca 
na pięty, 1 para

1399
     

2499     

PUREDERM
maska do dłoni, 
różne rodzaje,
1 para

1299
     

1599     

CENA

PRODUKTY KOREAŃSKIE

W ofercie marki znajdują się nie tylko maseczki do twarzy, ale także całego 
ciała. Skomponowane z naturalnych ekstraktów produkty zachwycą Cię 
swoją skutecznością - nawilżające i regenerujące rękawiczki do dłoni i skarpetki 
do stóp czy ujędrniająca maska na pośladki.  Dbaj o ciało tym, co najlepsze – 
wypróbuj koreańskie produkty!
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HOLIKA HOLIKA
Black Snail
krem przeciwzmarszczkowy 
do twarzy, 50 ml
100 ml=99,98 zł

4999
     

9999     

SKIN79
krem BB do twarzy, 
różne rodzaje, 30 g
100 g=99,97 zł

2999
     

5499     

SOQU
Aloe Vera
żel, 300 ml
100 ml=5,00 zł

1499
     

2499     

CLIV
krem pod oczy,
różne rodzaje, 20 ml
100 ml=349,95 zł

6999
    

12499    

TYLKO w

Oferta obowiązuje od 03.10 do 31.10.2022 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

TYLKO

-45% -40% -45% -50%


