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w pielęgnacji
trendy 2019

Świat się zmienia, a wraz z nim mody i trendy, również 
kosmetyczne. W 2019 roku na podium wkraczają preparaty 
minimalistyczne i innowacyjne. Co jeszcze będzie modne? 
Naturalność. Zmęczeni szybkością życia, coraz chętniej 
kierujemy się ku temu, co organiczne. Z drugiej strony, brak 
czasu sprawia, że szukamy preparatów, które sprawnie 
rozwiążą problemy. To kolejny trend: precyzja w działaniu. 
A następny to nowe technologie, które z radością wkraczają 
do świata dermokosmetyków. Ostatnim – choć nie mniej 
istotnym – nurtem jest świadomy wybór. Coraz częściej nasza 
skóra jest wrażliwa, a my kierujemy się ekologią. Z większą 
wnikliwością kupujemy preparaty, czytamy etykiety, słuchamy 
ekspertów. Porady profesjonalistów to tyleż wyjątkowy, 
co stale aktualny trend. A zatem zapraszamy do rozmów 
z dermokonsultantkami Ziko Dermo.



naturalność

Minimum zbędnych dodatków, maksimum roślinnych 
wyciągów. Takie kosmetyki pobudzają skórę zgodnie z jej 

rytmem, wpisując się w trend naturalność i zero waste. 
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Kosmetyki na bazie składników pochodzenia  
naturalnego, łagodne i skuteczne w działaniu. 
Dla miłośników slow life, ekologii i przyrody. 

Kremy zarówno do ciała, rąk, jak i twarzy. 
Oszczędzające czas pielęgnacji i miejsce.  
Przydadzą się całej rodzinie. 

Produkty kosmetyczne bez składników,  
których nie tolerujemy lub nie lubimy. Coś dla 
świadomych konsumentów, wegan, alergików.

Preparaty wyspecjalizowane w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów skóry. Dla wszystkich 

potrzebujących pielęgnacyjnego wsparcia.  

Innowacyjne formuły i rodzaje opakowań.  
Dla tych, którzy lubią naukowe podejście  

do pielęgnacji i szybkie efekty. 

str. 5 naturalność 

SPIS trEśCI
                    

Odpowiedzialność 
i zdrowie

• Zwracamy uwagę zarów-
no na to, czym karmimy 

organizm, jak i na preparaty, 
którymi pielęgnujemy skórę.

• Modne substancje aktywne 
to herbata, wody mineralne, 

quinoa, rokitnik, awokado.

• Coraz ważniejsze są dla nas 
opakowania. Naturalność lubi 

szkło, drewno i biodegrado-
walny plastik. 

%
Polek* szuka   
kosmetyków  
naturalnych.

40
*Slow Life 2018 
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Woda
PIĘKNA DODA

malinowe masło  
do ciała / 

balneokosmetyki

Ujędrniająco- 
-wygładzające z wodą 

siarczkową, masłem 
Shea, wyciągiem 

z alg oraz olejkami. 
barwione sokiem 
naturalnym. Silnie 

nawilża i natłuszcza. 
230 ml

Oczywiście ta zgodna z naturalnym trendem, czyli mineralna. 
Najczęściej stosuje się ją w kremach do cer potrzebujących 

ukojenia: suchych, wrażliwych i trądzikowych. 

Biosiarczkowy krem usuwający 
niedoskonałości skóry / Balneokosmetyki

Z leczniczą wodą siarczkową, ekstraktem z kory wierzby, 
borowiną i oczarem. o lekkiej, niezatykającej 
porów formule. Do cery tłustej i mieszanej, 
ze skłonnością do trądziku. 50 ml

biosiarczkowa 
maska 

oczyszczająco- 
-wygładzająca / 

balneokosmetyki

Z wodą siarczkową, 
białą glinką, borowiną 

i ekstraktem z kory 
wierzby. oczyszcza, 

matuje. Do cery tłustej  
i mieszanej. 150 ml

Łagodnie złuszczają 
naskórek, działają 

antybakteryjnie 
i grzybobójczo. Wody 
siarczkowe pobudzają 

też mikrokrążenie 
skóry, która zaczyna 

się regenerować. 
Wykorzystywane są 

w leczeniu łuszczycy, 
egzemy i trądziku. S2

wody siarczkowe 
znajdziesz w Solcu,  
Busku i Kudowie- 
  -Zdroju.

biosiarczkowy 
Żel głęBoko 
oczyszczający 2 w 1 / 
balneokosmetyki

Do mycia twarzy. Z wodą 
siarczkową, borowiną, 
ekstraktem z wierzby.
drobinki jojoba 
masują i pielęgnują 
skórę. Nie wysusza skóry.
 200 ml
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Niektóre rośliny poddane procesowi 
fermentacji są lepiej przyswajane 

przez skórę i działają jeszcze 
skuteczniej. To trend i naturalny, 

kosmetyczny hit prosto z Korei. 
Wypróbuj go!

Niezły ferment

Sfermentowana 
czarna herbata 

wygładza i  przyspiesza nocny 
detoks. Wykorzystaj jej moc 

wieczorem, kiedy cera regeneruje 
się najszybciej. Koncentrat z herbatą 

wklep w skórę:  pomożesz jej 
się wchłonąć i pobudzisz 

mikrokrążenie. Następnie 
zaaplikuj krem  

na noc.

koncentrat młodości  
na noc DetoX i blask  / jowaÉ

Z chroniącymi skórę lumifenolami  
i fermentowaną czarną herbatą  

nazywaną eliksirem długowieczności. 
to trzeci krok w rytuale pielęgnacyjnym jowae, 

aktywujący blask skóry. 94 proc. składników jest 
pochodzenia naturalnego. 30 ml

✍
Nasz ekspert

Barbara Schab 
Specjalista  

ds. dermokosmetyków   

czy herbata ma pozytywny 
wpływ na skórę?
Jak najbardziej. Na przyklad, 
ekstrakt z zielonej herbaty 
zmniejsza nadmierną aktyw-
ność gruczołów łojowych, po-
magając w zwalczaniu trądziku 
i niedoskonałości. A dzięki wła-
ściwościom przeciwzapalnym 
zmniejsza zaczerwienienie i stan 
zapalny skóry. 

Dodatkowo herbata ma zdol-
ności przeciwutleniające i po-
prawiające sprężystość skóry, 
dlatego często stosowana jest 
w preparatach do skóry dojrza-
łej. Aplikowana na okolice oczu, 
likwiduje cienie i opuchliznę. 

Herbata znalazła zastosowanie 
nie tylko w pielęgnacji twarzy 
i okolic oczu, lecz także ciała. 
Jej ekstrakty znaleźć można 
w kremach antycellulitowych.  
Aktywnym skladnikiem jest 
teina, pobudzająca i przyspie-
szająca spalanie tłuszczu w ko-
mórkach. A ponieważ wyciąg 
z herbaty stymuluje syntezę 
melaniny, jest składnikiem wielu 
preparatów samoopalających.

Koloryzacja  
z natury

farBy phytocolor / phyto paris

Bez amoniaku, zawierają do 74 proc. naturalnych pigmentów 
roślinnych. dzięki olejkom pielęgnują włosy. 

Zapewniają naturalny kolor ze świetlistymi refleksami. 100 ml

rOŚliNNe PigMeNTy
drzewo kampeszowe, nachyłek 
barwierski, marzana barwier-
ska, janowiec barwierski czy 
może brezylka? Nazwy brzmią 
tajemniczo, lecz kryją się pod nimi 
naturalne pigmenty, od setek lat 
stosowane m.in. w farbowaniu 

tkanin. Wypróbuj je w trwałej 
koloryzacji, jeśli:
• masz wrażliwą skórę głowy 
• masz cienkie lub przesuszone 
włosy • lubisz naturalną pielę-
gnację, ale chcesz przykryć siwe 
włosy.
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Natural glow Świeżość 
spojrzenia

Preparatu pod oczy 
nie nakładaj zbyt 
blisko oka. Na górnej 
powiece wklepuj 
go od wewnętrznego 
kącika oka do 
zewnętrznego, a na 
dolnej – od zewnątrz 
ku środkowi.

Masaż twarzy
Wykonuj go po nałożeniu serum. Najpierw płynnie 
głaszcz skórę  dłonią – jeden ruch po prawej stronie 
twarzy, drugi na lewej.  Potem wykonuj kciukiem 
kółeczka, od środka ku skroniom. Na koniec  
relaksująco i delikatnie oklep cerę opuszkami palców.

Promienna, gładka cera to jeden z najsilniejszych trendów  
tej wiosny. Naturalny blask pomogą ci wydobyć kosmetyki  

pełne roślinnych wyciągów, olejków i witamin.

1

2

kuracja przeciwzmarszczkowa  
pod oczy / BasiclaB 

Oparta na kofeinie, niacynamidzie i peptydzie 
ujędrniającym. redukuje zmarszczki  
o 28 proc. w 30 dni. Widocznie zmniejsza  
obrzęki i sińce. 15 ml

Jako kurację poprawiającą wygląd skóry 
– stosuj wieczorem, pod krem, przez 

3-4 tygodnie. Warstwowe nakładanie 
wzmacnia działanie produktów.  

Zwalcza wolne 
rodniki, odżywia 
i napina naskórek. 
Chroni przed 
słońcem.

Rozjaśnia cerę 
i wzmacnia 
włókna kolagenu, 
opóźniając 
pojawienie się 
zmarszczek.

Wiąże wodę 
w skórze, dzięki 
czemu staje się ona 
nawilżona, jędrna  
i elastyczna.  

Profilaktycznie, przeciwzmarszczkowo  
– wklepuj je codziennie, rano albo  
wieczorem. Wzmocnij jego działanie 
masażem, a następnie nałóż krem.

stosowania serum ABC

witamina e

witamina C

kwas hialuronowy

3

1. kuracja 
przeciwzmarszczkowa  
napięcie i wzmocnienie 
naczynek/ BasiclaB 

Zawiera m.in. gingko Bilobę, 
10-proc. witaminę C i kwas 
hialuronowy. 15 lub 30 ml

2. kuracja 
przeciwzmarszczkowa  
odŻywienie 
i wygładzenie/ BasiclaB 

W składzie ma kwas ferulowy, 
5-proc witaminę C i witaminę e. 
15 lub 30 ml

3. kuracja 
przeciwzmarszczkowa  
nawilŻenie 
i rozświetlenie/ BasiclaB 

Z 15-proc. witaminą C, kwasem 
ferulowym i witaminą e.
15 lub 30 ml
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Jest problem – jest i rozwiązanie. Kosmetyki 
wyspecjalizowane w eliminowaniu konkretnych 

niedoskonałości skóry to kolejny trend 2019 roku. 

Dwufazowe 
serum / 
bosphaera

Zawiera 18 aktywnych 
składników, w tym 
oleje, 5 witamin 
i komórki macierzyste 
jeżówki. o lekkiej 
konsystencji. 
Nie pozostawia 
uczucia lepkości. 30 g

masło do ciała / 
bosphaera

Na bazie maseł kakaowego 
i Shea oraz hydrolatu z oczaru 

wirginijskiego. ma lekką 
formę musu. Szybko się 

wchłania. 200 g

Czy wiesz, że ciało 
pokrywa ochronna 
warstewka wody, 
tłuszczów i białek? 

By jej nie zniszczyć, 
stosuj kosmetyki 

myjące bez mydła, 
o neutralnym pH. 

Do nawilżenia 
i odżywienia skóry 
używaj preparatów 

z olejkami i masłami.

94
proc. Polaków* 
doświadczyło  
jakiegoś problemu  
      ze skórą.

delikatny Żel do mycia / mustela

Oczyszcza, nie naruszając warstwy hydrolipidowej, 
nawilża. od pierwszych dni życia. Z Avocado 
Perseose,  ochronnym składnikiem naturalnym. 750 ml

* 2018 Kantar Millward Brown  

                                 
Szybkość 

i skuteczność

• Przy problematycznej 
skórze najlepiej sprawdzają 
się preparaty o składnikach 

przebadanych klinicznie.

• Nie tracimy czasu, 
szukamy kremów idealnie 

dopasowanych do cery.

• W tym trendzie hitem 
tego roku są kosmetyki 

oparte na m.in. moczniku, 
wyciągach ziołowych, wita-
minie A, kwasach omega-3.

PrECyzja
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na cały dzień
Świeżość ✑

spiral spray 
antyperspirant / 

sVr

Zmniejsza pocenie się 
nawet w ekstremalnych 

warunkach. 
skompresowany 

format. Nie pozostawia 
białych śladów.

75 ml
dezodorant aBsorB+ 48h / 

rogÉ caVaillÈs

Niweluje przykry zapach i plamy potu. 
o 48-godzinnym działaniu.  

Zastosowana technologia pochłania pięć 
razy więcej wilgoci niż talk. 50 ml

spiral spray 
vegetal / svr

Oparty na związkach 
roślinnych bez soli 
aluminium. suche 
wykończenie. 
Może być stosowany 
bezpośrednio po goleniu. 
75 ml

Roll-on czy aerozol? 
Pierwszy zapewnia 

precyzyjną aplikację: 
nakładasz go tam, gdzie 
czujesz „problem”. Jest 

też poręczny – wrzuć 
go do torebki! Aerozolu 

bądź sprayu możesz użyć 
nie tylko pod pachami. 

Ich zaletą jest też to, 
że szybko wysychają. 

50%
wszystkich gruczołów 
potowych znajduje się 
pod pachamiIm cieplej na zewnątrz, tym łatwiej stracić kontrolę  

nad suchością skóry. Na szczęście możesz działać  
precyzyjnie i – szybko – pokonać problem.

antyperspirant lub dezodorant zawsze nakładaj na umytą i starannie wytartą skórę. Wilgoć 
nie pozwala na wchłonięcie się składników preparatu, a wtedy nie spełnia on swojej funkcji. 

nie stosuj kosmetyków dezodorujących na świeżo ogoloną lub wydepilowaną skórę  
albo wybieraj specyfik delikatny, specjalnie do tego celu przeznaczony. 

na suchoWeź TO

CO SPrZyJA POCeNiU?
1.  Wysoka temperatura
2. Wysiłek fizyczny
3.   Menopauza i 2. połowa  

cyklu menstruacyjnego
4.  Cukrzyca, problemy  

z tarczycą i nerkami
5. Nadwaga
6. stres
7. palenie



   1716   

precyzja trend book 2019

na gładkie stopy WłoS  
ma głos!

Sposób

terapia krem pękające 
pięty / undofen

Skutecznie regeneruje 
suchą i popękaną skórę pięt. 

nie zostawia tłustej 
warstwy.  Dzięki 

30-proc. zawartości mocznika  
złuszcza zrogowacenia. 50 ml

maska tricho wax / 
pilomaX

intensyfikuje rozwój cebulek 
włosowych, dzięki argininie 
i ekstraktowi z chili. nawilża 
i odżywia. Przyspiesza 
wzrost włosów. 240 ml

• pedikiur – raz w miesiącu
• peeling – raz w tygodniu
• krem – 2 razy dziennie 

Jest czterokrotnie grubszy, dzięki czemu amortyzuje ciężar ciała. Co ważne, na stopach 
znajduje się dużo gruczołów potowych, za to mało łojowych, chroniących przed utratą 

nawilżenia. Dlatego pięty często wysychają, stają się szorstkie, a nawet pękają. 

naskórek pięt jest tak twardy?DlACZegO

✑

Kuracja wzmacniająca cebulki włosowe 
powinna trwać co najmniej 3 miesiące. 

Preparat wcieraj codziennie, opuszkami 
palców. Rób to delikatnie, zataczając kółka 
przez kilka minut. To ułatwi wchłanianie się 

substancji aktywnych.

czy wiosenne wypadanie 
włosów to mit?
Ten naturalny element cyklu 
życia włosa jest niezależny 
od pory roku, ale wzmożone 
wypadanie obserwuje się wła-
śnie wiosną. 

Jeśli zimą odpowiednio nie 
chronisz skóry głowy przed 
mrozem, konsekwencją jest 
uszkodzenie cebulek włosa, 
prowadzące do wypadania.  re-
akcja nie następuje od razu, lecz 
po kilku tygodniach. 

Dodatkowo w czasie przesilenia 
wiosennego organizm próbuje 
przyzwyczaić się do nowych, 
warunków atmosferycznych. 
Nie sprzyja temu częste pozi-
mowe osłabienie, wynikające 
z braku słońca, witamin i ruchu. 

Jak poradzić sobie z problemem 
wypadania włosów wiosną? 
Najlepiej zastosować zbilan-
sowaną dietę, bogatą w biał-
ko, zdrowe tłuszcze, witaminy 
i minerały. Drugim frontem 
walki o gęstą i zdrową fryzurę 
jest wzmacniająca i odżywcza 
pielęgnacja.

gloBalna kuracja przeciw 
wypadaniu włosów  

phytonovathrix / phyto

Hamuje wypadanie 
włosów i stymuluje ich wzrost. 

Włosy stają się gęstsze 
i mocniejsze. innowacyjny 

ekstrakt z nasion selera przyspiesza 
przejście cebulki w fazę aktywnego 

wzrostu. 12 x 3,5 ml

✍
Nasz ekspert

Barbara Schab 
Specjalista  

ds. dermokosmetyków   
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nuxellence eclat / 
nuXe

Wygładza, wypełnia 
i rozświetla zmęczoną cerę.  

na dzień. Stosuj oddzielnie 
lub pod krem. 50 ml

1. Nałóż porcję kremu na czoło. 
Wklepuj go od środka ku skro-

niom. Unikniesz zmarszczek 
poprzecznych.

2. Kolejną porcję wklep 
od brody ku kościom 

policzkowym oraz od uszu 
ku nosowi. Pobudzisz krążenie 

i zapobiegniesz wiotczeniu skóry.

3. Na koniec poświęć chwilę 
szyi i dekoltowi. Wmasuj krem 

od obojczyków ku brodzie 
i żuchwie. Skóra będzie napięta. 

na raz, dwa, trzy!KreM

Wygodne i uniwersalne. Kosmetyki multifunkcyjne  
to kolejny trend tego roku. Polecają się na wyjazdy,  

wszystkim minimalistom oraz rodzinom.

hyDro sensitia + 
multi-odŻywczy 
krem na dzień / 
iwostin

Chroni skórę przed 
szkodliwymi czynnikami.  
regeneruje oraz 
wygładza. Można 
go stosować jako 
odżywcze serum.  50 ml

Twoja skóra jest teraz pozbawiona blasku? A może masz cerę 
wrażliwą, potrzebującą nawilżenia? Sięgnij po kremy skrojone 

na miarę twojego problemu. Precyzyjnie! 

na wiosnę

nuXellence  
detox/ nuxe

Zapewnia kompleksową, nocną 
pielęgnację. zawiera wyciąg 

z passiflory. Odżywia 
i oczyszcza z toksyn. 50 ml

hyDro sensitia, krem aktywator 
nawilŻenia / iwostin

Do pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej 
i wrażliwej. nawilża, przywraca 
komfort. Zmniejsza zaczerwienienia. 
50 ml

Kuracja

                          
Łatwa aplikacja 

i prostota

• Kosmetyki o wielu 
zastosowaniach ułatwiają 

zachowanie porządku, często 
są też ekonomiczne.

• Charakterystyczne dla tego 
trendu są olejki bądź preparaty 

z ich dodatkiem.  

• Krótkie składy kosmetyków 
multifunkcyjnych sprawdzają 

się często przy skórach   
suchych i wrażliwych.  

multIfunkCyjność
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Jak oszczędzać  
czas podczas pielęgnacji?

1.  Kosmetyki ustaw tak, by sięgać 
po nie zgodnie z kolejnością zabiegów 
pielęgnacyjnych. Nie będziesz tracić minut 
na poszukiwania odpowiedniego kremu.

2.  Wykorzystuj chwilę, kiedy np. serum się 
wchłania. Wcieraj balsam, układaj włosy.

3.  Peelingi, maski i inne relaksujące zabiegi 
planuj na weekend. Poświęcisz na nie więcej 
czasu i nie będziesz się spieszyć. 

5minut
– przed upływem  

tego czasu, po kąpieli  
i wytarciu skóry, nałóż 
na nią balsam, masło, 

krem lub żel 

Krem, który więcej może i więcej potrafi?  
Do rąk, stóp i ciała? To produkt idealny, kiedy  

pragniesz prostoty lub często podróżujesz.

Wielozadaniowy krem • usprawnia 
poranną pielęgnację • oszczędza czas 
i pieniądze • odchudza kosmetyczkę 
podróżną, bo zastępuje kilka produktów 
• z reguły mogą go stosować wszyscy 

Kosmetyk do ciała wcieraj od dołu 
ku górze – kolistymi ruchami masuj 
łydki, uda, pośladki, na końcu 
brzuch.  Potem nałóż go na dłonie, 
ramiona i przedramiona. Taki masaż, 
wykonywany regularnie, wspiera 
przepływ limfy i wysmukla sylwetkę.

członkowie rodziny • nadaje się zarówno 
na zimę, jak i na lato • nawilża, a dzięki 
zawartości olejków także natłuszcza 
i uelastycznia naskórek. nakładaj go, kiedy 
zajdzie taka potrzeba.

w drogeriiMiNiMAliZM

	
Od stóp do serca

Żel do skóry suchej/ 
Bio-oil  

Do stosowania zarówno 
na twarz, jak i ciało. 
nie zatyka porów. 
intensywnie nawilża, 
regeneruje, zapobiega 
powstawaniu zmarszczek.  
50 lub 100 ml

Ciekawa opcja



multifunkcyjność

linoDerm plus  
z pantenolem/ 
ziołolek 

Silnie natłuszcza, koi 
i łagodzi podrażnienia. 
z witaminami e i f 
oraz pantenolem. 
Do niemowlęcej, a także 
silnie łuszczącej się 
i odparzonej skóry. 
Na odleżyny i wyprysk 
alergiczny. 50 ml

więcej
Kiedy mniej znaczy

Skóra wrażliwa i alergiczna wymaga szczególnej troski  
i kosmetyków o prostym, sprawdzonym składzie.  

Takie też przydadzą się wszystkim członkom rodziny. 
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linoDerm plus  
z alantoiną/ 

ziołolek 

Silnie natłuszcza, koi 
i łagodzi podrażnienia. 
z witaminami e i f 
oraz alantoiną. 

Do niemowlęcej, a także 
łuszczącej się mocno 

i odparzonej skóry.  
Na odleżyny i wyprysk 

alergiczny. 50 ml

Kosmetyk dla wymagającej cery może zawierać 
kwasy tłuszczowe, ceramidy, witaminę E, 
pantenol, wyciągi z rumianku czy ogórecznika 
lekarskiego. Wklepuj go bardzo delikatnie, 
starając się nie pocierać i naciągać skóry. 

• Nie pocieraj. Peelingi z drobinkami i intensywne wycieranie skóry po kąpieli sprawiają, 
że znika ochronny i kojący płaszcz hydrolipidowy. 

• Nie nakładaj kilku kosmetyków naraz. nawet jeśli skóra wciąż swędzi i jest sucha.  
nie ukoisz jej, aplikując podwójną warstwę preparatów, a jedynie stworzysz mieszankę 

o nieprzewidywalnym działaniu. Dodatkowo utrudnisz oddychanie skórze. 
• Nie zmieniaj kremów zbyt często. By zadziałały, potrzebują tygodnia, dwu. jedyny 

wyjątek to pojawienie się nowych zaczerwienień, pieczenia lub wysypki.

MASZ skórę wrażliwą? 

DlACZegO SKórA PieCZe?
• alergia • stres • nadmierne przesuszenie 

i naruszenie płaszcza hydrolipidowego 
• azS • trądzik różowaty 

• wahania hormonalne 
w ciąży lub przed miesiączką  

• zmiana kosmetyku

 trend book 2019
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unikaj 

mydła. Zamiast 
niego wybierz deli-

katny, bezzapachowy 
środek myjący dla 
skóry delikatnej.

Ciało

Biotechnologia, badanie chronobiologii skóry  
oraz kosmetyki oparte na naukowych analizach to silne 

trendy kosmetyczne 2019 roku. 

nadwrażliwca
częściej 

stawiaj na prysznic. 
Do wody w wannie do-
dawaj emolient dla skóry 
wrażliwej i alergicznej. 

Natłuści naskórek.

nie 
używaj 

zbyt gorącej 
wody, bo 
wysusza. 

po 
kąpieli 

delikatnie osusz 
skórę ręcznikiem, 

nie pocieraj jej. 

 
Koniecznie 

zaraz po kąpieli 
nałóż preparat 

nawilżający i na-
tłuszczający.

jak odróżnić skórę wrażliwą od alergicznej?

Skóra wrażliwa jest nadmiernie re-
aktywna na czynniki normalnie nie-
powodujące podrażnienia, np. wodę, 
zimno, ciepło, kosmetyki itp. 

główna przyczyna to uszkodzona barie-
ra naskórkowa, a konsekwencja – uczu-
cie palenia, zaczerwienienie, świąd. 

reakcja następuje natychmiast.

W przypadku skóry alergicznej 
symptomy są podobne, ale przyczy-
ną są alergeny, w obecności których 
dochodzi do reakcji immunologicznej: 
wysypki, wyprysku czy pokrzywki. 

reakcja po zetknięciu się ze składni-
kiem drażniącym może być widoczna 
nawet po kilku godzinach.

                          
Nowoczesność 

i skuteczność

• Wynalazki wkraczają już 
do opakowań kosmetyków. 
Sprytne pipety, podwójne 
butelki, chłodzące powieki 

końcówki to hity tego roku.

• Modne składniki to peptydy 
i polimery. Naukowcy 

nieustannie udoskonalają ich 
skuteczność i wchłanialność. 

  • W czasach selfie 
coraz ważniejsze stają 

się serum i maski dające  
natychmiastowy efekt 

gładkiej skóry.

noWE tEChnologIE

✍
Nasz ekspert

Barbara Schab 
Specjalista  

ds. dermokosmetyków   
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Zegar
dla skóry

Rano
W ciągu dnia komórki naskórka i skóry są 
nastawione na ochronę przed szkodliwymi 
czynnikami,  jak słońce, wiatr czy smog. 

Koniecznie  nawilżaj 
Poziom uwodnienia skóry – TEWL 
– najniższy jest około godz. 8 rano.

Czy wiesz, że funkcje skóry zmieniają się zgodnie  
 z porą dnia? To chronobiologia, której zasady wykorzystywane  

są w najnowszych preparatach pielęgnacyjnych. 

Dwuetapowy 
koncentrat 
neutralizujący 
uporczywe 
zaczerwienienia 
rosilogiÉ / lierac

W dzień wzmacnia 
barierę ochronną 
skóry. do cery 
naczynkowej.  
W nocy regeneruje  
i łagodzi.   
2 x 15 ml

Dwuetapowy 
koncentrat 

depigmentujący 
uporczywe 

przebarwienia 
lumilogiÉ / lierac

W dzień wyraźnie 
redukuje przebarwienia. 

do cery 
z przebarwieniami. 
Nocą złuszcza i pobudza 

odnowę.  
2 x 15 ml

Dwuetapowy koncentrat 
korygujący uporczywe 

niedoskonałości seBologiÉ / lierac

W dzień matuje i działa ochronnie.  
do cery z niedoskonałościami.  

W nocy odblokowuje pory i odnawia skórę.  
2 x 15 ml

Wieczorem
W nocy komórki zajmują się naprawą  

szkód odniesionych podczas dnia 
i odbudową płaszcza hydrolipidowego. 

Testuj nowe kosmetyki 
O poranku skóra jest mniej skłonna 
do stanów zapalnych i alergii. 

Pobudzaj krążenie
Prysznic o zmiennej temperaturze  
– raz ciepły, raz zimny – to idealny pomysł 
na poranną kąpiel. Do godziny 7-8 rano 
skóra pracuje na zwolnionych obrotach, 
a słabe mikrokrążenie powoduje, że może 
wyglądać na podrażnioną i obrzękniętą.

Odżywiaj i regeneruj
Między godziną 23 a 4 komórki dzielą się 
osiem razy szybciej niż w dzień. Nakładaj 

serum lub kremy bogate w substancje 
aktywne: kojące, przeciwzmarszczkowe, 

rozświetlające. Teraz zadziałają z pełną siłą. 

Zadbaj o ciało
Wieczorem usprawnia się mikrokrążenie 

i proces usuwania toksyn, więc wcieraj 
w skórę balsamy ujędrniające. Masaż 

zmniejszy też obrzęki podskórne. 
To też dobry moment na stosowanie gęstych, 
odżywczych maseł do ciała. W nocy mogą się 

wchłaniać tak długo, jak to tylko konieczne.

Peelinguj cerę
Około godz. 20 organizm zaczyna 

przechodzić na cykl nocny. Między 
martwymi komórkami naskórka rozluźniają 

się wiązania, więc jest to najlepszy czas 
na oczyszczanie i skuteczne złuszczanie.

1100
gruczoły łojowe pracują 
najsilniej, skóra może  
się przetłuszczać

300
o tej godzinie  
skóra regeneruje się 
najszybciej



nowe technologie

rozświetlająca 
maska 
supra radiance / 
lierac

Maska podwójny 
peeling koryguje 
zmarszczki i zapewnia 
efekt wygładzenia. 
wzmacnia blask 
skóry. Z kwasami AHA 
i mikrokryształkami.  75 ml

Gładko,
gładziej, najgładziej…

Zauważasz pierwsze zmarszczki? O poranku na skórze  
pojawiają się senne zagniecenia? Oto najnowsze sposoby  

na ich rozprasowanie i odmłodzenie cery.
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mgiełka hydragenist / lierac

Dotlenia, nawilża, likwiduje senne 
zagniecenia. pierwszy gest 

pielęgnacyjny o poranku. 
Polimer wiskoelastyczny z pamięcią 
kształtu daje natychmiastowy efekt 
„żelazka”. Poznaj siłę dotleniającego 

nawilżenia dzięki gamie lierac 
Hydragenist. 100 ml

WygłADZeNie + rOZŚWieTleNie
taki rezultat zapewniają kwasy owocowe. Ich działanie 
nie ogranicza się do złuszczenia naskórka, choć już ono 
zapewnia świetny efekt korekcji zmarszczek. kwasy stymulują 
też procesy odnowy skóry i pomagają przenikać w głąb 
naskórka innym składnikom kremów, jak witaminy czy wyciągi 
roślinne. Efekt ich działania to pełna blasku cera.

NAWilżeNie 
+ WygłADZeNie

tak działają minerały i polimery. 
Pierwsze naśladują naturalne 

substancje sterujące procesami 
w komórkach skóry, zostawiają 

niewidzialną warstwę niwelującą 
o poranku senne zagniecenia.

o czym trzeba pamiętać, sto-
sując kosmetyki z kwasami?
W zależności od rodzaju kwa-
su, jego stężenia i skóry, na jaką 
jest nakładany, ma różne dzia-
łanie. Zawsze jednak warto 
pamiętać o kilku zasadach:

• Kurację stosuj, gdy nie ma 
dużego nasłonecznienia i mro-
zów: wczesną wiosną, jesienią 
oraz zimą. Kwasy uwrażliwiają 
skórę na światło i bardzo niską 
temperaturę.

• Nakładaj kosmetyk wie-
czorem. Wklepuj go w twarz, 
szyję, dekolt, omijając okolice 
oczu i ust. rano koniecznie 
sięgnij po krem nawilżający 
z filtrem przeciwsłonecznym. 

• Zacznij od małego stężenia. 
reakcja skóry na kwas jest bar-
dzo indywidualna. Na przykład, 
jeżeli masz wrażliwą lub suchą, 
po aplikacji możesz odczuwać 
mrowienie. Dlatego na początku 
stosuj kosmetyk co trzy, czte-
ry dni. W miarę jak skóra się 
przyzwyczai i zwiększy się jej 
tolerancja na preparat, możesz 
intensyfikować aplikację. 

✍
Nasz ekspert

Barbara Schab 
Specjalista  

ds. dermokosmetyków   
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secret D‘eXcellence 
skoncentrowane  

serum / galÉnic

Zwiększa syntezę kwasu 
hialuronowego i kolagenu.  

z odmładzającą skórę 
algą śnieżną. O wyjątkowej 

formule Cristal Fusion. 30 ml

Wpadnij w niespieszną rutynę. Pielęgnacja 
à la parisienne zaczyna się od prysznica 
o naprzemiennej temperaturze i wklepania 
balsamu. Tylko bez perfekcjonizmu!

1

Francuski

Nie przepadasz za wieloetapowymi rytuałami 
pielęgnacyjnymi? Wypróbuj patenty paryżanek. Na topie  

są teraz: czerpanie przyjemności z upiększania, 
nawadnianie skóry i kosmetyki pełne nowinek.

szyk

Oczyść twarz wodą micelarną lub 
mleczkiem, nałóż krem pod oczy, 

serum i – koniecznie! – krem z filtrem. 
Latem do większości typów cery 

będzie pasował krem légère, czyli 
lekki, zaś zimą bogatszy – riche. 

Nie ulegaj krótkotrwałym modom. 
Francuzki stawiają na sprawdzone 
marki i dobre receptury, najlepiej 
poparte badaniami naukowymi.

Wieczorny demakijaż  
to konieczność. Cokolwiek  

się wydarzy i niezależnie od pory, 
o której kładziesz się spać. 

2

4

Beauté du regard cryo 
Booster Żel  
sos pod oczy / galÉnic

redukuje opuchliznę, cienie 
i zmarszczki. z kubikiem 
do przechowywania 
i masującą końcówką.  
Aktywuje go chłód i masaż. 15 ml 

3

Coraz częściej kierujemy się składem, a nawet miejscem 
produkcji kosmetyków i wybieramy te bez zbędnych 

naszym zdaniem dodatków. To kolejny trend roku 2019. 

%
badanych* za piękno 
uważa czucie się  
dobrze we własnej  
        skórze

42

* E
ur

om
on

ito
r 2

01
8

                          
Odpowiedzialnie  

i bezpiecznie

• Na popularności zyskują 
personalizacja i kosmetyki dla 
cer nadwrażliwych. Preparaty 

dobieramy indywidualnie. 

• Wzięcie mają 
 kosmetyki wegańskie.

• lubimy wiedzieć, 
co nakładamy na skórę, 

wspieramy lokalne marki. 

śWIaDomy WyBór
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Piękny nawyk
Czytanie etykiet kosmetyków zwiększa świadomość  

i pomaga dopasować je do potrzeb skóry. Szczególnie  
jeśli ta cera jest wrażliwa, sucha czy trądzikowa. 

dimethicone, 
amodimethicone, 
trimethicone, 
cyclopentasiloxane
•Sprawiają, że krem  
łatwo się rozprowadza. 
– Jednak  w dużych 
ilościach, zwłaszcza 
w przypadku cery tłustej, 
sprzyjają zapychaniu 
gruczołów łojowych. 

Parabeny

1. płyn micelarny 
do skóry suchej 
i wraŻliwej/ BasiclaB 

Oczyszcza. z pantenolem, 
kwasem hialuronowym, 
sokiem z aloesu.  
łagodzi i nawilża. 500 ml

2. płyn micelarny  
do skóry naczynkowej 
i wraŻliwej/ BasiclaB 

Zmywa i koi. z wodą 
różaną, prebiotykiem 
i niacynamidem. Wzmacnia 
naczynka.  500 ml

3. płyn micelarny  
do skóry tłustej 
i wraŻliwej/ BasiclaB

Usuwa nadmiar sebum. 
tonizuje tłustą skórę  
na etapie oczyszczania.
Odświeża i zwęża pory. 500 ml

1. Żel oczyszczający 
do skóry suchej 
i wraŻliwej/ BasiclaB

Z alantoiną, za to bez mydła. 
delikatnie oczyszcza 
i nawilża. Nie zostawia 
uczucia ściągnięcia.  300 ml

2. Żel oczyszczający 
do skóry naczynkowej 
i wraŻliwej/ BasiclaB 

Bez mydła. koi skórę 
i wzmacnia naczynka.  
Zawiera ekstrakt z wody różanej 
i niebieskiego lotosu. 300 ml

3. Żel oczyszczający 
do skóry tłustej 
i wraŻliwej/ BasiclaB 

Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia i resztki 
makijażu. matuje oraz 
odświeża. Bez mydła. 300 ml

❷

parafina, wazelina, 
parafinum liquidum, 
mineral oil
•Silnie natłuszczają i koją 
skórę, np. atopową. 
– Tworzą na naskórku 
nieprzepuszczalną 
warstwę, co może 
sprzyjać powstawaniu  
zaskórników i wyprysków.

Oleje  
mineralne CI (Color Index) 

oraz numer koloru 
np. CI 77492
Dodawane, 
by kosmetyk miał 
ładną barwę.   
– Bywają alergenami 
i wówczas wywołują 
zaczerwienienie, 
swędzące krostki 
i pieczenie skóry.

Barwniki 

parfum, fragrance
• Dodają energii, 
uspokajają, relaksują. 
– Niestety również 
mogą wywoływać 
uczulenie. Zdarza się 
też, że podrażniają 
wrażliwą czy atopową 
skórę, zwiększając jej 
przesuszenie.

Dodatki 
zapachowe

❸❶
❷

❸❶
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korzyściSame

Chcesz wiedzieć więcej? Jak pielęgnować cerę? Jakie kosmetyki 
kupić? W drogeriach Ziko Dermo znajdziesz wykwalifikowane 

dermokonsultantki, które pomogą ci dobrać preparaty.  
A dzięki karcie Ziko Klub zyskasz wyjątkowe rabaty!

ZAPrASZAMy DO DrOgerii ZiKO DerMO

BIELSKO-BIAŁA	
� Barlickiego 7
DĄBROWA	GÓRNICZA	
� legionów Polskich 38C
HRUBIESZÓW	
� Basaja 4
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	
� Warmińska 2B
KAmIENNA	GÓRA 
� Jana Pawła ii 10
KATOWICE	
� 1 Maja 108
� 3 Maja 7
� Plebiscytowa 39
KRAKÓW	
� 29 listopada 65
� Centrum C1

� Długa 88
� Dunajewskiego 2
� os. Jagiellońskie 19
� Kalwaryjska 12
� Kobierzyńska 93
� Krowoderskich Zuchów 8
� Królewska 47
LEGIONOWO	
� Siwińskiego 11
LUBARTÓW	
� lubelska 102
LUBLIN	
� Krakowskie Przedmieście 70
ŁÓDŹ
� Piłsudskiego 6
� Piotrkowska 29

mIŃSK	mAZOWIECKI	
� Kopernika 5
OLKUSZ	
� Kazimierza Wielkiego 24
OTWOCK	
� Matejki 1
PIASTÓW	
� Warszawska 43
PIEKARY	ŚLĄSKIE	
� Bytomska 71
POZNAŃ	
� Św. Marcin 58/64
RUDA	ŚLĄSKA	
� Zabrzańska 51
RZESZÓW	
� Piłsudskiego 38
SIEDLCE	
� Piłsudskiego 54
TARNOWSKIE	GÓRY
� Poczdamska 8

WARSZAWA
� Belgradzka 22
� gagarina 2
� gołkowska 19
� grochowska 248
� grójecka 17
� Kasprowicza 68/1
� Kasprowicza 119
� KeN 105
� Kondratowicza 37
� Nowy Świat 45
� Obozowa 16
� Odkryta 4 
� Powstańców Śląskich 126 
� Świętokrzyska 9
WROCŁAW
� Drobnera 10
� pl. legionów 13
� Świdnicka 48
ZIELONA	GÓRA	
� żeromskiego 23
ŻYWIEC	
� Zielona 3




