
Oferta obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów.

zawsze

ceniew niskiej

08-30.09

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami.

 dzIeń chłOpaka 
30.09

WSZYSTKIE ZAPACHY 
I PRODUKTY MĘSKIE

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy dermokosmetyków.

PIELĘGNACJA 
TWARZY

15-28.09

Oferta na str. 2-3

MEDIHEAL
Tension Flex

maska, 25 ml
100 ml=39,96 zł

999
   

1799   

GARNIER
Vitamin C
rozświetlające 
serum, 50 ml
100 ml=55,98 zł2799

   

4299   PUREHEALS
Rose

wygładzający tonik, 125 ml
100 ml=55,99 zł

6999
   

11999   

NACOMI
Next Level
kwas hialuronowy 
10%, 30 ml
100 ml=76,63 zł

2299
   

3899   

DERMIKA
Luxury Caviar
krem 50+ na dzień 
i na noc, 50 ml
100 ml=95,98 zł

4799
   

7999   

MAKIJAŻ

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy marek Ardell, Ewa Schmitt, Glov.

22.09-05.10

Oferta na str. 4-5

MAYBELLINE
Ultra Slim
kredka do brwi, 
różne kolory, 1,3 g
100 g=1306,92 zł

1699
   

4299   

BOURJOIS
Always 

Fabulous
podkład do twarzy, 

różne odcienie, 30 ml
100 ml=129,97 zł

3899
   

7799   

Ponad 40 marek w promocji!
RIMMEL
Stay Matte
matujący puder, 
różne odcienie,14 g
100 g=99,93 zł

1399
   

3499   

EVELINE 
COSMETICS

pomadka 
w płynie do ust, 

różne kolory, 
4,5 ml

100 ml=166,44 zł

749
   

2499   

GOSH
Catchy Eyes Drama
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=179,90 zł

1799
   

5999   

CLARESA
Sugarpowder
paleta cieni do 
powiek, 12 g
100 g=333,25 zł

3999
   

6999   

-70%
do *

-60%
do *

-40%
do *

WSZYSTKIE ZAPACHY 
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WSZYSTKIE ZAPACHY 
*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy marek Ardell, Ewa Schmitt, Glov.

Oferta na str. 4-5

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami.

 dzIeń chłOpaka 
30.09

WSZYSTKIE ZAPACHY 
I PRODUKTY MĘSKIE

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy marek Ardell, Ewa Schmitt, Glov.

Ultra Slim
kredka do brwi, 
różne kolory, 1,3 g
100 g=1306,92 zł

1699
   

4299   
RIMMEL
Stay Matte
matujący puder, 
różne odcienie,14 g
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1399
   

3499   

3999
   

69   

MAYBELLINE
Ultra Slim
kredka do brwi, 

WSZYSTKIE ZAPACHY 
*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy marek Ardell, Ewa Schmitt, Glov.

MAYBELLINE

kredka do brwi, 
różne kolory, 1,3 g
100 g=1306,92 zł

Oferta na str. 2-3

rozświetlające 
serum, 50 ml
100 ml=55,98 zł

GOSH
Catchy Eyes Drama
tusz do rzęs, 10 ml

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy dermokosmetyków.

BOURJOIS
Always 

Fabulous
podkład do twarzy, 

różne odcienie, 30 ml
100 ml=129,97 zł

GOSH
Catchy Eyes Drama
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=179,90 zł

17
5999   

17

GOSH
Catchy Eyes Drama

EVELINE 
COSMETICS

pomadka 
w płynie do ust, 

różne kolory, 
4,5 ml

100 ml=166,44 zł

7
2499   

Ponad 100 000
nagród do zdobycia!

Każda za 1 grosz!*

*Produkt stanowiący nagrodę w quizie do odebrania w drogeriach stacjonarnych za 1 grosz. 
Quiz obowiązuje w dniach 22.09-29.10.2022. Szczegóły w regulaminie i na www.hebe.pl

Quiz!

77

Oferta obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów.



Sprawdź, 
jakie nagrody możesz

dziś wygrać.
Weź udział 

w quizie
i odpowiedz 
na pytania!

Odbierz nagrodę 
za 1 grosz w dowolnej 

drogerii hebe. 
Zapytaj o nią konsultanta. 
Ciesz się wygraną!

Sprawdź, 
jakie nagrody możesz

dziś wygrać

Zaloguj się 
lub zarejestruj 

w naszej aplikacji hebe.

Weź udział 
i zdobywaj codziennie 

nagrody za 1 grosz!

Odbierz nagrodę 
za 1 grosz w 

drogerii hebe

Informację 
o wygranej otrzymasz 

następnego dnia.

Quiz!

Ciesz się wygraną!

Oferta obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów.

zawsze

ceniew niskiej

08-30.09

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami.

 dzIeń chłOpaka 
30.09

WSZYSTKIE ZAPACHY 
I PRODUKTY MĘSKIE

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy dermokosmetyków.
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krem 50+ na dzień 
i na noc, 50 ml
100 ml=95,98 zł

4799
   

7999   

MAKIJAŻ

*Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie dotyczy marek Ardell, Ewa Schmitt, Glov.
**Marka dostępna w wybranych drogeriach, w aplikacji i na hebe.pl oraz do zamówienia u konsultanta.
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EVELINE 
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w płynie do ust, 
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4,5 ml

100 ml=166,44 zł

749
   

2499   

GOSH
Catchy Eyes Drama
tusz do rzęs, 10 ml
100 ml=179,90 zł

1799
   

5999   

CLARESA**

Sugarpowder
paleta cieni do 
powiek, 12 g
100 g=333,25 zł

3999
   

6999   

-70%
do *

-60%
do *

-40%
do *



Oferta obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Rabat naliczany jest od ceny katalogowej 
produktu. Hebe nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w ofercie. Wszystkie ceny zamieszczone w ulotce
są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Informujemy, że oferta handlowa dotyczy wyłącznie produktów podlegających sprzedaży w Hebe i nie dotyczy produktów 
oferowanych przez Hebe Partner. Zdjęcia produktów umieszczone w ulotce mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny zawierają podatek 
VAT. Promocje nie sumują się. 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. *Cena katalogowa Hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.

-30%
do

*

***

PAMPERS
Premium Care
pieluchy,
60 szt./1 opak. 

1 szt.=0,87 zł

5199
    

5499    

GILLETTE
Blue3
maszynki
do golenia,
8 szt./1 opak.

1 szt.=3,00 zł

2399
    

2999    

GILLETTE 
Venus Satin Care
żel do golenia 
dla kobiet do skóry 
wrażliwej, 200 ml

100 ml=6,50 zł

1299
    

1549    

HEAD&
SHOULDERS 
Classic Clean
szampon 
do włosów, 250 ml

100 ml=4,00 zł

999
    

1299    

ALWAYS
Platinum
podpaski,
16 szt./1 opak. 

1 szt.=0,53 zł

849
    

929    929

OLD SPICE
Whitewater
dezodorant 
męski w sztyfcie, 
50 ml

100 ml=21,98 zł

1099
    

1249    

PANTENE
3 Minute Miracle
odżywka do włosów,
różne rodzaje, 
200 ml

100 ml=6,00 zł

1199
    

1499    

GILLETTE 
Venus Smooth
maszynka do golenia 
dla kobiet
+ 2 wkłady/1 opak.

2999
    

3299    

ORAL-B
Vitality 100
szczoteczka
elektryczna
do zębów

9999
    

13799    

*Promocja obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Rabat naliczany jest od cen katalogowych. 
***Marka dostępna w wybranych drogeriach, w aplikacji i na hebe.pl oraz do zamówienia u konsultanta.
*Promocja obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Rabat naliczany jest od cen katalogowych. 

***
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Oferta obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Przekreślone ceny są cenami katalogowymi Hebe. Rabat naliczany jest od ceny katalogowej 
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oferowanych przez Hebe Partner. Zdjęcia produktów umieszczone w ulotce mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Ceny zawierają podatek 
VAT. Promocje nie sumują się. 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. *Cena katalogowa Hebe obowiązuje bez okazania karty My Hebe.
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WSZYSTKIE 
PRODUKTY 

MAREK

*Promocja obowiązuje w dniach 22.09-05.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi promocjami. Rabat naliczany jest od cen katalogowych. **Pozostałe opcje zwrotów, regulamin, szczegóły akcji oraz pełna lista produktów 
biorących udział w akcji znajdują się na www.everydayme.pl.***Marka dostępna w wybranych drogeriach, w aplikacji i na hebe.pl oraz do zamówienia u konsultanta.

WSZYSTKIE 
PRODUKTY 

MAREK

**Pozostałe opcje zwrotów, regulamin, szczegóły akcji oraz pełna lista produktów 
biorących udział w akcji znajdują się na www.everydayme.pl.



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



