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Masz więcej pytań? 
Sprawdź na: www.ziko-klub.pl 

Specjalne rabaty 
z kartą

Nagrody 
za zakupy

4 zł
1 pkt

Mailingi i smsy  
z aktualną ofertą

KORZYŚCI
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Zapraszamy na wyprawę do świa-
ta piękna w drogeriach Ziko Dermo. 
Czekają tu na Ciebie wysokiej jakości 
dermokosmetyki najlepszych pol-
skich i światowych marek. W naszej 
ofercie znajdziesz kosmetyki aptecz-
ne, specjalistyczne kremy przezna-
czone do różnych rodzajów cery,  
produkty bogate w substancje aktyw-
ne, pomagające zachować zdrowy  
i młody wygląd skóry, a także bogatą 
ofertę preparatów dla kobiet w cią-
ży, młodych mam i emolientów do  
pielęgnacji maluchów.

Nasze specjalistki w zakresie konsulta-
cji kosmetycznych pomogą wybrać Ci 
preparaty dopasowane do Twoich po-
trzeb. Podczas bezpłatnych dermo-
konsultacji będziesz mogła sprawdzić 
kondycję swojej skóry i włosów.

Dzięki uczestnictwu w Ziko Klubie  
każdy zakup to dla Ciebie premia 
punktowa. Zebrane punkty możesz 
wymienić na nagrody właśnie z tego 
katalogu, w którym prezentujemy 
nową, bogatszą kolekcję nagród. 
Może znaleźć je także na stronie  
internetowej Klubu ziko-klub.pl oraz  
w aplikacji mobilnej Ziko.pl.

Na naszych Klubowiczów co miesiąc 
czekają również dodatkowe atrakcje 
w postaci specjalnych rabatów. Bądź 
na bieżąco z naszymi ofertami, aby 
kupować doskonałe produkty w naj-
lepszych cenach.

Zapraszamy do pobrania i korzystania 
z aplikacji mobilnej Ziko.pl, która daje 
Ci dostęp do Twojej karty, informacji  
o rabatach i promocjach, możesz w 
niej również sprawdzić transakcje oraz 
stan punktów. Wszystko po to, aby 
zakupy były jeszcze przyjemniejsze  
i wygodniejsze.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Zespół Ziko Klub 

MÓJ

Mailingi i smsy  
z aktualną ofertą
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Żel ABCDerm Gel moussant do 
codziennej higieny twarzy, ciała 
i włosów. Delikatnie myje i nie  
zawiera środków ścierających, 
dzięki czemu nie narusza równo-
wagi delikatnej skóry dziecka.

BIODERMA ABCDERM 
SZAMPON 
200 ml

BIODERMA ABCDERM 
ŻEL 
1 l

Szampon dla dzieci Bioderma ABCDerm 
delikatnie myje i jednocześnie nawilża. 
Jest bardzo dobrze tolerowany przez 
skórę, nie szczypie w oczy.

4
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.
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MUSTELA BEBE
KREM ODŻYWCZY Z COLD CREAM 
DLA NIEMOWLĄT I DZIECI,
DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 
TWARZY
40 ml

Jest przeznaczony do stosowania od pierw-
szych dni życia. Doskonale nawilża suchą 
skórę twarzy. Zalecany w okresie jesienno- 
zimowym. Natychmiastowo i długotrwale 
odżywia suchą skórę. Odbudowuje barierę 
skórną i chroni przed szkodliwymi czynni-
kami zewnętrznymi bogactwo komórkowe 
skóry noworodka, niemowlęcia i dziecka. 
Jego bogata i kremowa konsystencja jest 
idealna dla suchej skóry twarzy. Pozosta-
wia na niej wyjątkowy zapach. Łatwo się 
wchłania. 
                                                                                                               

NAGRODYNAGRODY
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DERMOSAN
KREM TŁUSTY
40 g

Polecany do pielęgnacji twarzy i całego ciała, 
zwłaszcza dla osób ze skłonnością do rogowace-
nia i łuszczenia się naskórka. Odżywia i wzmacnia 
osłabioną skórę oraz hamuje proces jej wysuszania. 
Chroni przed wiatrem i mrozem. Krem zawiera wi-
taminy A i E niezbędne do prawidłowej regeneracji 
naskórka oraz nadające mu gładkość i sprężystość.

120
punktów

EAU THERMALE AVÈNE 
REGENERUJĄCY KREM OCHRONNY
40 ml

Formuła regenerującego kremu ochron-
nego Cicalfate+ z innowacyjnym składni-
kiem [C+-Restore]™ została opracowana, 
aby przynieść ukojenie suchym, niekoń-
czącym się podrażnieniom u dorosłych, 
dzieci i niemowląt, wywołanych różnymi 
czynnikami zewnętrznymi (np. klimat, po-
wierzchniowe zabiegi dermatologiczne, 
powierzchowne obrażenia miejscowe). 

360
punktów

6
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



LACTACYD
PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ 
OCHRONNY
250 ml

Wzmacnia naturalną ochronę 
okolic intymnych. Zawiera natu-
ralne składniki przeciwbakteryjne, 
które pomagają hamować wzrost 
patogennych bakterii, tym samym 
zapobiegając infekcjom i nieprzy-
jemnemu zapachowi.

NAGRODYNAGRODY

7



SYNCHROLINE SYNCHROVIT C 
SKONCENTROWANE SERUM LIPOSOMOWE 
Z WITAMINĄ C 10% + SOD + CYNK
5 ml

Serum nowej generacji na bazie 10% witaminy C 
o właściwościach przeciwdziałających starzeniu skóry. 
Ma działanie  antyutleniające, przeciwzmarszczkowe 
i rozświetlające. 
Formuła serum pozwala na skuteczną poprawę stanu 
skóry twarzy i szyi, która jest szczególnie narażona na 
działanie promieni słonecznych oraz innych czynników 
zewnętrznych.
Serum nie pozostawia lepkich śladów na skórze.

88
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



UNDOFEN
SPRAY DO STÓP I OBUWIA 4 w 1 
150 ml

Posiada wysoką skuteczność 
antybakteryjną, eliminuje nad-
mierne pocenie i nieprzy-
jemny zapach. Aktywny spray 
zapobiega mokrym śladom 
na stopach ani w butach.  
Pozostawia uczucie świeżości 
i ładny zapach. Dodatkowo 
daje uczucie komfortu.

NAGRODYNAGRODY
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600
punktów

LIERAC Dioptiride krem bazuje na 
technice estetycznej iniekcji tok-
syną botulinową i zapewnia dzia-
łanie wycelowane w 3 rodzaje 
zmarszczek: głębokie, mimiczne  
i związane z odwodnieniem. Hyalu 
2: działa na zmarszczki wynikające 
z odwodnienia. Nawilża i wypeł-
nia skórę na powierzchni i w jej 
głębokich warstwach. Hexapep-
tyd "Botulinum-like" o działaniu 
analogicznym do botuliny bloku-
je mikro-skurcze skóry, działa na 
zmarszczki mimiczne. Ujędrnia-
jący kompleks Skrzyp-Przywrot-
nik-Bluszcz działa na wypełnienie 
głębokich zmarszczek, regeneruje 
tkanki skóry. Peptydy anti-blue li-
ght: tworzą tarczę ochronną przed 
uszkodzeniem komórek skóry.

LIERAC DIOPTIRIDE 
KREM POD OCZY 
15 ml

LIERAC MESOLIFT 
WITAMINOWY KREM KORYGUJĄCY 
OBJAWY ZMĘCZENIA 
50 ml

LIERAC SEBOLOGIE 
KONCENTRAT DWUFAZOWY 
STOP WYPRYSKOM 
15 ml

Koncentrat, który  szybko likwiduje 
wypryski i redukuje stany  zapalne, za-
pobiegając  jednocześnie bliznom po-
zapalnym. Zawarta w preparacie kala-
mina, działa antyseptycznie, hamując 
namnażanie się bakterii.

To codzienna porcja witamin dla skóry. Krem inspi-
rowany zabiegami mezoterapii codziennie zmniej-
sza oznaki zmęczenia na skórze, wygładza i nawilża 
oraz odbudowuje blask. Formuła zawiera rewitali-
zujący KOKTAJL MESOLIFT - kompleks 5 witamin, 
6 minerałów i kwasu hialuronowego, który przy-
wraca skórze blask i świeżość.  Dodatkowo masło 
morelowe zapewnia komfort i odżywienie, wosk 
z limonki nawilża i nadaje skórze gładkość, kwasy 
AHA z owoców cytrusowych działają wygładzają-
co, a pigmenty soft-focus natychmiast rozświetlają 
i niwelują optycznie niedoskonałości skóry.

930
punktów

1400
punktów
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Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



LIERAC 
HYDRAGENIST 
BALSAM DO UST 
RÓŻOWY  
3 g

LIERAC ROSILOGIE 
REGULUJĄCY KREM PRZECIW 
ZACZERWIENIENIOM 
40 ML

Balsam w kredce, który 
jednym gestem wypeł-
nia i podkreśla piękno 
ust oraz odtwarza ich 
pełny kształt. Głęboko 
nawilża, odżywia i rege-
neruje barierę hydroli-
pidową skóry, chroniąc 
usta przed czynnikami 
zewnętrznymi. 

LIERAC MESOLIFT 
WITAMINOWY KREM KORYGUJĄCY 
OBJAWY ZMĘCZENIA 
50 ml

Natychmiastowe ukojenie dla 
skóry z zaczerwieniami. Delikatny 
krem, który szybko koi i neutrali-
zuje zaczerwieniania. Zawarte w 
nim składniki czynne zapewniają 
działanie na wszystkie rodzaje za-
czerwienień: okresowe, przewle-
kłe, z widocznymi naczynkami. 
Peptyd AR zmniejsza nadreaktyw-
ność skóry w przypadku nagłych 
zaczerwienień, przyczyniając się 
do wzrostu poziomu tolerancji 
skóry. Siarczan dekstranu działa 
na rozległe zaczerwienienia, re-
dukując stany zapalne. Ekstrakt z 
ruszczyka koryguje widoczność 
naczynek i uszczelnia je. Zielone 
pigmenty natychmiast neutrali-
zują zaczerwienienia i poprawiają 
koloryt skóry.

Poprawia kondycję skóry w okresie 
menopauzy. Zapewnia optymalne 
nawilżenie. Odżywia i regeneru-
je. Przywraca jędrność, gęstość  
i gładkość skóry. Zapobiega prze-
barwieniom i wyrównuje koloryt. 
Zawiera składniki aktywne pocho-
dzenia naturalnego: Cytonacre 
SP - ekstrakt z macicy perłowej  
o działaniu przeciwstarzeniowym, 
odżywcze i regenerujące ekstrak-
ty z kasztana jadalnego i sezamu 
oraz naturalny czynnik nawilżający 
5% i zapobiegający odwodnieniu 
skóry. 

LIERAC ARKESKIN+ 
KREM 
PRZECIWSTARZENIOWY 
50 ml

540
punktów

1170
punktów

1350
punktów

NAGRODY
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BIOKAP ANTICADUTA 
SZAMPON
200 ml

Wieloletnie doświadczenie firmy Biokap 
pozwoliło opracować formułę, która 
dzięki bogactwu naturalnych składników 
nie tylko wzmacnia włosy, ale także wy-
korzystuje siłę natury w walce z procesem 
wypadania. Formuła szamponu – oparta 
na roślinnych składnikach myjących, eks-
traktach roślinnych oraz oczyszczonych 
olejkach eterycznych – jest niezwykle ła-
godna dla włosów, zapewniając im pięk-
ny wygląd i równowagę.

12 Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. Aktualny katalog nagród
 i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



Wzmacniający szampon energe-
tyzujący stanowi idealne dopeł-
nienie kuracji PHYTONOVATHRIX 
przeciw wypadaniu włosów. Za-
pewnia działanie stymulujące  
i wzmacniające włosy dzięki zawar-
tości ekstraktu z guarany. Wyciąg  
z czerwonych alg delikatnie otula 
włosy, sprawiając, że stają się one 
widocznie grubsze.

PHYTONOVATHRIX 
SZAMPON WZMACNIAJĄCY 
200 ml

570
punktów

NAGRODY
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270
punktów

DERMENA 
COLOR CARE
ODŻYWKA
200 ml

Odżywka do włosów Dermena® 
Color Care to produkt przeznaczo-
ny do pielęgnacji włosów o słabej 
kondycji, zniszczonych częstym 
farbowaniem oraz z problemem 
nadmiernego wypadania. Zawiera 
opatentowaną substancję czyn-
ną pochodzenia witaminowego - 
molekułę Regen7, która wzmacnia 
mieszek włosowy, poprawia jego 
odżywienie i stymuluje odrastanie 
włosów. 

240
punktów

DERMENA MEN
SZAMPON
200 ml

Dermena Men to produkty innowacyjne, 
chronione prawem patentowym. Przezna-
czone są do pielęgnacji nadmiernie wypa-
dających włosów u mężczyzn. Szczegól-
nie polecane są przy pierwszych objawach 
łysienia typu męskiego (przerzedzanie się 
włosów, powstawanie zakoli). Zawierają 
specjalnie dobrane składniki aktywne, któ-
re hamują wypadanie włosów i wzmacniają 
mieszek włosowy. 

14
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



BASICLAB 
ODŻYWKA PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW
300 ml

DERMENA 
COLOR CARE
ODŻYWKA
200 ml

480
punktów

570
punktów

BASICLAB Capillus specjalistyczna od-
żywka przeznaczona dla włosów osła-
bionych ze skłonnością do wypadania. 
Odżywka pielęgnuje włosy wzmacnia 
je i odżywia, dzięki czemu są skutecz-
niej chronione przed działaniem szko-
dliwych czynników zewnętrznych.

BASICLAB Capillus szampon specja-
listyczny przeznaczony dla włosów 
osłabionych ze skłonnością do wypa-
dania. Szampon pobudza cebulki wło-
sów do wzrostu, wzmacnia je i odżywia, 
dzięki czemu włosy stają się zdrowsze  
i pełne blasku.

BASICLAB 
SZAMPON PRZECIW
WYPADANIU WŁOSÓW
300 ml

NAGRODY
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PHARMACERIS H H-STIMUFORTEN 
PREPARAT DO INTENSYWNEJ KURACJI 
STYMULUJĄCEJ WZROST WŁOSÓW
125 ml

di-2

PHARMACERIS A 
HYALURO-SENSLIUM 
KWAS HIALURONOWY 
W WODNYM KREMIE DO TWARZY
40 ml

Polecany dla kobiet i mężczyzn z problemem nasilonego, 
okresowego i przedwczesnego wypadania włosów. Po-
maga walczyć z przerzedzeniem włosów oraz z łysieniem  
o podłożu genetyczno-hormonalnym (łysienie androge-
nowe) oraz spowodowanym czynnikami środowiskowymi. 
Skutecznie zapobiega utracie włosów wynikającej z dłu-
gotrwałego przyjmowania leków, stresu, przemęczenia, 
osłabienia organizmu (diety), a także z powodu spadku 
hormonów np. u kobiet po porodzie. Bezpieczny dla wraż-
liwej skóry głowy.

Wodny krem o skoncentrowanym działaniu 
podwójnego wysoko i niskocząsteczkowego 
– kwasu hialuronowego, biozgodnego z natu-
ralnie występującym kwasem w ludzkiej skórze, 
nawilża skórę na wielu poziomach. Kwas hia-
luronowy zawarty w kremie działa jak kompres 
silnie nawadniający, który natychmiastowo ni-
weluje dyskomfort i napięcie skóry przesuszonej. 
Efekt dodatkowego długotrwałego nawilżenia 
zapewnia 3% substancja pro-glucoseZe o silnych 
właściwościach higroskopijnych, wiążąca wodę  
i zwiększająca poziom nawodnienia w warstwie 
rogowej naskórka. Zaawansowane formuły Im-
muno-Prebiotic oraz Leukine-barrier odbudowują 
uszkodzoną barierę odpornościową skóry, łago-
dząc istniejące podrażnienia, aktywnie zapobiega-
jąc powstawaniu nowych, w tym także zaczerwie-
nień, nadwrażliwości skóry i reakcji alergicznych w 
okresach zwiększonej ekspozycji na alergeny np. 
okresie pyleń.

510

510

punktów

punktów

16
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



PHARMACERIS H H-STIMUFORTEN 
PREPARAT DO INTENSYWNEJ KURACJI 
STYMULUJĄCEJ WZROST WŁOSÓW
125 ml

Balneokosmetyk z leczniczą, 
najsilniejszą na świecie wodą 
siarczkową, witaminą C i E, ma-
słem Shea, allantoiną, hydro-
manilem, ekstraktem z czerwo-
nej algi, olejem z ogórecznika  
i d-pantenolem do cery suchej, 
wrażliwej i naczynkowej.

BALNEOKOSMETYKI 
BIOSIARCZKOWY 
KREM WITAMINOWO-ODŻYWCZY
 50 ml

Reklama

17



SVR TOPIALYSE 
ŻEL DO MYCIA 
200 ml

SVR PHYSIOPURE 
ŻEL DO MYCIA 
200 ml

Physiopure Gelee Mous-
sate, oczyszczający i od-
świeżający żel do mycia 
twarzy, który nie wysusza 
skóry.

SVR SEBIACLEAR 
ŻEL DO MYCIA 
200 ml

Topialyse Gel Lavant, 
delikatny żel do mycia 
skóry wrażliwej i su-
chej dla całej rodziny. 
Nie szczypie w oczy i 
nie zawiera mydła.  

Sebiaclear Gel Mous-
sant, delikatny żel do 
mycia skóry wrażli-
wej, tłustej, miesza-
nej i trądzikowej. Do 
stosowania na twarz, 
dekolt, plecy. 

18
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



SVR SEBIACLEAR 
ŻEL DO MYCIA 
200 ml

19



Z KART
ZIKO KLUB

-10%
BADANIE WZROKU
KOMPLEKSOWE

 1 

ZAREZERWUJ
wizytę online

Kraków:
 ul. Grażyny 4, tel. 506 297 643 
ul. Czerwone Maki 33, tel. 515 331 968 
ul. Beskidzka 30, tel. 515 331 989

Katowice:
 ul. 3 Maja 7, tel. 510 474 728 ZIKO.PL/OPTYK/E-RECEPCJA/

Zapraszamy do naszych salonów!

KOMPLETNA
PARA OKULARÓW
ze szkłami z antyrefleksem

 Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

399 zł
SOCZEWKI PROGRESYW NE

WTOREK
DLA SENIORA

199 zł
DWIE PARY OKULARÓW


