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Rok 2020

jest na pewno wyjątkowy

i przyniósł ze sobą wiele nieoczekiwanych
zmian. Innowacji i nowych trendów nie brakuje również na rynku kosmetycznym. Coraz
częściej wybieramy preparaty bazujące na
składnikach naturalnych, w ekologicznych
opakowaniach. Doceniamy rolę bakterii i ich
wpływ na ochronę skóry. Skupiamy się na
potrzebach, a nie wieku cery. Doceniamy
również rolę skalpu, czyli pielęgnacji skóry
głowy. Istotną rolę odgrywają również nowe
trendy modowe na ryku optycznym. Wybieramy oprawy, które dopełniają osobowość
oraz urodę i są niezbędnym elementem każdej stylizacji. Chcecie dowiedzieć się więcej
i odkryć czym dokładnie jest mikrobionizm,
clean beauty, ageless skin care i nie tylko?
Zapraszamy do lektury i spotkania w cztery
oczy z ekspertami Ziko Dermo.
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CLEAN
BEAUTY

yjemy w czasach, gdy
dbałość
sko

o

środowi

naturalne

staje

się priorytetem. Kupujemy
mniej, świadomie wybiera
my opakowania produktów
i analizujemy ich składniki.

Po pierwsze, nie szkodzić!
Kupujemy produkty, które
są nam potrzebne i zużywamy je do końca.
Szukamy na opakowaniach
informacji o pochodzeniu
składników i procesach ich
produkcji.
W miarę możliwości korzystamy z opakowań wielokrotnego użytku.
4

Teraz polskie
Wspieramy rodzime marki kosmetyczne. Polskie kosmetyki
słynną z doskonałej jakości, mają
innowacyjne receptury i korzystne ceny. Ich produkcja jest zlokalizowana na miejscu, więc nie
wymagają dalekiego transportu,
który ma negatywny wpływ na
środowisko.

KOSMETYKI Zero Waste
—

Powstają jako efekt uboczny podczas produkcji
kosmetyków lub bazują na tym, co w innej branży jest
traktowane jako odpady. Przykładem są
yki natur
al
met
os

ne

k

peelingi kawowe i wody kwiatowe.

są uznawane za godne
zaufania i niewpływające negatywnie
na organizm
człowieka

H YD R O L ATY
są otrzymywane podczas destylacji eterycznych olejków zapachowych jako produkt
uboczny. Tak powstałe wody kwiatowe mają
cechy składników bazowych, z których je pozyskano. Ich czynnik pH jest zbliżony do skóry
ludzkiej, dlatego są polecane do jej pielęgnacji.

POLECA
ROGE CAVAILLES Aksamitny olejek do
kąpieli i pod prysznic, 500 ml
Ten dedykowany skórze suchej i wrażliwej olejek, delikatnie oczyszcza i zapobiega nadmiernej utracie wody. Jego
bogata, nietłusta i gęsta konsystencja
oraz delikatny zapach sprawią, że każda kąpiel stanie się jeszcze przyjemniejsza. Wzbogacony o naturalny olejek ze
słodkich migdałów i olejek arganowy,
intensywnie odżywia skórę i pozostawia ją miękką i jedwabistą.

Mogą zastąpić tonik – po myciu twarzy
przywrócą skórze naturalne pH
Jako mgiełka mają działanie nawilżające
Kilka kropli hydrolatu może stać się
tzw. boostem dla maseczki lub serum –
wzmocni działanie odżywcze
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Receptury tradycyjne
Skrzyp polny, wyciąg z kasztanowca, rumianek…
Właściwości ziół są wykorzystywane nie tylko w medycynie, lecz także
w kosmetyce. Branża ta prowadzi intensywne badania mechanizmów
ochronnych roślin i ich zdolności regeneracyjnych.

KOSMETYKI NATURALNE,
CZY SĄ BEZPIECZNE
DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ?
Wrażliwość skóry może dotyczyć osób w każdym wieku. Jest spowodowana przez stres,
przebyte choroby, warunki pogodowe, geny,
a także stosowanie niewłaściwych kosmetyków. Wiele składników naturalnych ze względu na właściwości regenerujące, przeciwzapalne oraz kojące, znajduje zastosowanie
w pielęgnacji skóry wrażliwej. Są to między
innymi aloes, olej konopny, olej lniany, masło shea i wyciąg z owsa. Najważniejsze jest
unikanie produktów zawierających silne detergenty, chemiczne konserwanty, barwniki
oraz drażniące substancje zapachowe.
Naturalne kosmetyki sprawdzają się przy
skórze wrażliwej, szczególnie kiedy mają proste, krótkie składy i są pozbawione sztucznych dodatków. Należy pamiętać, że nadwrażliwość jest indywidualnym problemem,
trudno określić, co powoduje podrażnienie,
dlatego niełatwo o dobór odpowiedniego kosmetyku. Przede wszystkim należy obserwować potrzeby i reakcje swojej skóry.

Joanna Zielińska
ekspert

Specjalista ds. dermokosmetyków
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POLECA
Delikatny żel do mycia dzieci
i niemowląt MUSTELA BEBE
750 ml. Nie zawiera mydła
i nie podrażnia oczu. Delikatnie
oczyszcza skórę dziecka i pozostawia ją naturalnie nawilżoną.
Mustela Bebe Delikatny żel do
mycia delikatnie oczyszcza także włosy. Polecany dla dzieci
i niemowląt od pierwszych dni
życia. Zawiera 90% składników
pochodzenia naturalnego.

Pod tym hasłem kryje się oszczędzanie zaso

BLUE
BEAUTY

bów wodnych. Chodzi zarówno o tworzenie
formuł bez użycia wody i zastępowanie ich
w kosmetykach np. wyciągiem z aloesu, jak
i o opracowywanie kosmetyków przy mini
malnym jej zużyciu. Ponadto ważną kwestią
jest ograniczanie produkcji plastiku, który
bardzo często trafia do oceanów.

l

wania refil
ako
op

suchy szampon
To idealne rozwiązanie nie
tylko dla kobiet, które spraw

Korzystanie
z opakowań typure-fill
jest nie tylko
ekologiczne,
lecz także
ekonomiczne!

dzi się, gdy doskwiera wam
brak czasu. Dosyć, że od
świeży przetłuszczone włosy,
nada im objętości i usunie
nadmiar sebum, to jeszcze
stosując go, zadbacie o eko
logię i nie zmarnujecie ani
kropli wody.

pianka myjąca
Szampony w piance gwa
rantują komfortowe my
cie głowy i włosów bez
użycia

wody.

Wyróżnia

je wygodne dozowanie
i szybka aplikacja, dzię
ki czemu sprawdzą się
one doskonale zwłaszcza
podczas wyjazdów.

szampon w kostce
Dlaczego warto sięgnąć po szampony w kostce? Mają
naturalny skład, nie trzeba ich pakować do plastikowych
pojemników, co powoduje, że są w pełni ekologiczne. Na
pewno przytrafiła się wam niemiła niespodzianka w po
staci braku żelu do kąpieli? Posiadacze mydła w kostce
mogą być w takiej sytuacji spokojni, ponieważ świetnie
nada się ono także do pielęgnacji skóry.
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MIKROBIONIZM

TREND #2

Ż

yj w zgodzie z ba
kteriami, bo to dzię
ki nim twoja skóra

może prawidłowo funkcjo
nować i skutecznie bro
nić się przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi!
Stosuj kosmetyki dbają
ce o mikrobiom i ciesz się

8

JAK ŁAGODNIE OCZYŚCIĆ SKÓRĘ?

zdrowiem i urodą.

1
2
3

Zacznij od demakijażu oczu. Nasącz wacik płynem
micelarnym i przyciśnij do rzęs i powiek na kilkanaście sekund. Delikatnie ściągnij ku dołowi i zewnętrznemu kącikowi oka.
Zwilż dłonie płynem micelarnym i przyłóż je do twarzy. Wykonaj masaż kolistymi ruchami.
Nalej wodę do wanny i dodaj do niej odpowiednią
miarkę emolientu do kąpieli. W ten sposób skóra
oczyści się i będzie nawilżona. Inny kosmetyk myjący
jest już zbędny.

DIETA

dla skóry

Zbyt intensywne oczyszczanie skóry zostało zakwalifikowane do czynników zaburzających jej równowagę. Mając
to na względzie, używaj delikatnych płynów micelarnych
z prebiotykami, czyli substancjami odżywczymi będącymi
pokarmem dla dobroczynnych bakterii. Wspomagają one
ich rozwój oraz wspierają i odbudowują naturalną mikroflorę, która chroni przed podrażnieniami i alergią.

POLECA
Biosiarczkowy tonik
witaminowo-odżywczy do twa
rzy, 300 ml
Balneokosmetyki

POLECA
Balsam do twarzy i ciała
LA ROCHE-POSAY LIPIKAR AP+M,
400 ml
Regenerujący balsam do twarzy i ciała odpo
wiedni dla skóry suchej, atopowej i skłonnej
do alergii o potrójnym działaniu. Natychmiast
koi skórę, zmniejsza uczucie swędzenia, dzięki
czemu ogranicza potrzebę drapania. Pomaga
łagodzić zaostrzone stany suchości skóry, aż do
ich ustąpienia. Produkt odpowiedni dla skóry
atopowej, skłonnej do alergii.

Przeznaczony do co
dziennej
pielęgnacji
cery suchej, wrażliwej
i naczynkowej. Zawiera
aż 99% składników po
chodzenia naturalne
go. Dba o prawidłowe
pH skóry, odczuwalnie
ją nawilża, odświeża,
łagodzi oraz pozosta
wia uczucie gładkiej
i miękkiej w dotyku
skóry.

Biosiarczkowy płyn
micelarny witami
nowo-odżywczy do
demakijażu twarzy
i oczu, 300 ml
Balneokosmetyki
Przeznaczony do co
dziennej
pielęgnacji
cery suchej, wrażliwej
i naczynkowej. Zawiera
aż 99% składników po
chodzenia naturalnego.
Dokładnie
oczyszcza
skórę z makijażu, a przy
tym odczuwalnie ją na
wilża, odżywia, odświe
ża, łagodzi podrażnie
nia i poprawia wygląd
skóry.
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ŁAGODNOŚĆ

Emolienty to grupa dermokosmetyków, które nie naruszają
płaszcza hydrolipidowego skóry. Zmiękczają naskórek,
natłuszczają go i regenerują.

Emolienty
są tak łagodne,
że zaleca się je
nawet do pielęgnacji
delikatnej skóry
niemowląt.

POLECA
Żel do mycia ciała i głowy
Linomag, 400 ml
Polecany do codziennej kąpieli ciała i głowy
dzieci i niemowląt od 1. dnia życia.
Zawarte w żelu substancje aktywne stanowią
połączenie łagodnych środków myjących,
oleju lnianego bogatego w NNKT, w tym
kwasy omega-3 i omega-6 oraz pantenolu.

ageless
care
10 ǀ trend
#2 skin
mikrobionizm

Po pierwsze, nie szkodzić
Ważne, żeby składniki kosmetyków nie zaburzały balansu mikrobiomu.
Wybieraj więc te o łagodnym działaniu.
POLECA
Emulsja do ciała
Emolium PURE
200 ml
Emulsja do pielęgnacji ciała dla skóry
suchej, wrażliwej, alergicznej.
Posiada 98% składników pochodzenia
naturalnego. To dermokosmetyk
pozbawiony silnych konserwantów,
parafiny, SLS-ów. Jest hipoalergiczny,
bezzapachowy, biodegradowalny
i wegański. Polecany dla dorosłych
i dzieci od 1. dnia życia.

PRZYJAZNE DLA MIKROBIOMU

ALANTOINA

działa
nawilżająco, regenerująco,
przeciwzapalnie, kojąco
i ściągająco. Zmiękcza
skórę.

PANTENOL

czyli
prowitamina B5, wykazuje
właściwości gojące.
Regeneruje uszkodzony
i wysuszony naskórek.

CO TO JEST MIKROBIOM
Skóra człowieka stanowi największy organ ludz
kiego ciała. Jej główną funkcją jest ochrona. Mi
krobiom to ogół wszystkich mikroorganizmów
bytujących na powierzchni skóry. Jego skład jest
wyjątkowy, indywidualny, a jego zaburzenie może
skutkować suchością, a nawet podrażnieniem.
Jednym z najpowszechniejszych czynników za
burzających mikrobiom jest stosowanie zbyt

ALOES

zwiększa elastyczność
skóry, pobudzając produkcję
kolagenu i elastyny, zwalcza
wolne rodniki, regeneruje,
łagodzi i nawilża.

biotykoterapie i stres, to czynniki zubożające i za
burzające mikrobiom. Aby sobie z tym poradzić,
należy zadbać o odpowiednią pielęgnacją. Do
mycia używaj delikatnych preparatów, które nie
naruszają naturalnego płaszcza lipidowego skó
ry. Ponadto nawilżaj, to wzmacnia barierę skórną,
a dla odbudowy mikrobiomu zastosuj dermoko
smetyki z probiotykami, które wspierają natural
ną florę bakteryjną skóry.

ekspert

agresywnych środków do mycia, które z każdym
oczyszczeniem pozbawiają nas dobrych bakterii.
Codzienny kontakt z zanieczyszczeniem środowi
ska i promieniowaniem słonecznym, częste anty

Barbara Schab

Specjalista ds. dermokosmetyków
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AGELESS
SKIN CARE

C

oraz częściej mówi się,
że wiek to tylko liczby.
Nieważne, ile lat masz,

ale na ile się czujesz. W pielę
gnacji można sparafrazować
to następująco: nie liczy się
wiek, ale potrzeby twojej skó
ry. Ochrona przed promienio
waniem UV i IR, walka ze smo
giem i niebieskim światłem
emitowanym

przez

ekrany

smartfonów i komputerów to
zalecenia pielęgnacyjne w XXI
wieku.

Jeszcze do niedawna kobiety kupowały kremy, kierując
się swoim wiekiem. Na opakowaniach znajdowały się
oznaczenia: 20+, 30+, 50+. Ten trend stopniowo zaczął
się zmieniać, bo to typ skóry, a nie wiek metrykalny, jest
kluczowy w dbaniu o cerę. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentek producenci zaczęli dostrzegać, że
w każdym momencie życia najistotniejsze jest podejście
holistyczne.

TREND #3
12

TARCZA
DLA SKÓRY

Za piękną złocistą opaleniznę można słono
zapłacić – wystarczy wymienić przyspieszone
starzenie się skóry, poparzenia, zmiany nowotworowe. Musisz więc zachować rozsądek
i umiar, w czym pomogą ci kosmetyki z filtrami ochronnymi.

SŁOŃCE
A STARZENIE SIĘ SKÓRY
Niewielkie dawki promieniowania słonecznego pozytyw
nie wpływają na nasz organizm: dodają energii, poprawia
ją nastrój oraz odgrywają ważną rolę w syntezie witaminy
D3. Jednak nadmierna ekspozycja może prowadzić do
niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, w tym czer
niaka czy fotostarzenia się skóry.

POLECA

Najbardziej popularne promieniowanie to UVB, które wy
wołuje poparzenia słoneczne. Jest zatrzymywane przez
chmury, szyby okienne i dociera tylko do naskórka. Nato

Odważ się na uderze
niową dawkę młodo
ści! Wypróbuj inten
sywną kurację LIERAC
PREMIUM CURE prze
ciw przyspieszonemu
starzeniu się skóry. Ma
spektakularne działa
nie przeciwstarzenio
we

i

odmładzające.

Natychmiast przywra
ca skórze komfort, a po
28 dniach pełnej kura
cji redukuje oznaki sta
rzenia, dając widoczny
efekt odmłodzenia

miast promieniowanie UVA, przenika przez chmury i szy
by okienne, operuje przez cały dzień i działa niezależnie
od pory roku. UVA swobodnie przenika przez naskórek
i dociera w głąb skóry właściwej. Niszczy struktury od
powiedzialne za jej jędrność, napięcie i tym samym jest
odpowiedzialne za fotostarzenie. Chcąc ochronić skórę
przed tym typem promieniowania, szukajmy na kosmety
kach takich oznaczeń jak: PPD i konsekwentnie aplikujmy
na twarz filtry, nawet w pochmurny dzień. Destrukcyjny
wpływ na naszą skórę ma też promieniowanie podczer
wone, które penetruje głębiej od UVA. Degraduje włók
na kolagenowe, co również powoduje pojawienie się
zmarszczek i obniżenie elastyczności. Szczególnie chronić
się przed nim powinny osoby z tendencją do naczynek,
gdyż światło podczerwone i związane z nim ciepło mogą
podtrzymywać i nasilać zmiany. Szukaj więc kosmetyków
z oznaczeniem IR.

ekspert

Barbara Schab

Specjalista ds. dermokosmetyków
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Maski w płachcie cenimy nie tylko za niezwykłą skuteczność – ich rezultat widać
już po kilkunastu minutach – lecz także
za wygodną formę. Nakładanie jest idealne, nie ma potrzeby odmierzania produktu, dbania o staranne i równomierne
rozprowadzenie na twarzy i nie trzeba
go zmywać.

MODA
z Korei
POLECA

JOWAE Nawilżająco-regenerujący krem-maska na noc, 40 ml

JOWAE witaminowy żel
nawilżająco-energetyzu
jący 40 ml

JOWAE Witaminowy żel
pod oczy nawilżająco-rewitalizujący, 15 ml

Zaskakująco lekki, a jednocześnie

Ten wodny żel rozpuszcza się

Niesamowicie lekki żel tworzy

wyjątkowo bogaty krem nasyca

w kontakcie ze skórą, dając jej

jedną całość z delikatną skórą

skórę swoimi składnikami przez

zastrzyk nawilżenia i regenerację.

pod oczami, otulając ją nawilża

całą noc, zapewniając natychmi

Skóra jest pełna energii i blasku,

jącą i pobudzającą świeżością.

astowe nawilżenie i przywracając

a zmęczenie zaczyna znikać!

skórze energię życiową.

trend #3 ageless skin care ǀ 15

TREND BOOK 2020

16 ǀ ageless skin care

REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIA
W PIELĘGNACJI ANTI-AGEING
Skóra twarzy zaczyna tracić kolagen już od 20. roku życia.
To właśnie powoduje powstawanie pierwszych zmarszczek,
utratę jędrności i sprężystości. Nadszedł jednak czas
na przeciwdziałanie...
POLECA

Poznaj krem VICHY LIFTACTIV Collagen Specialist 50 ml, innowacyjny
kosmetyk inspirowany nieinwazyjny
mi zabiegami medycyny estetycznej,
który skutecznie koryguje objawy sta
rzenia się Twojej skóry. Krem reduku
jący zmarszczki sprawi, że skóra będzie
bardziej jędrna, sprężysta i wygładzona,
a aktywne składniki naturalne dadzą jej
siłę do produkcji kolagenu.

Odkryj VICHY LIFTACTIV SPECIALIST
Peptide-C, 10 lub 30 amp., pierwsze
ampułki przeciw oznakom starzenia
się skóry. Innowacyjna kuracja skutecz
nie redukuje drobne linie oraz głębokie
zmarszczki spowodowane utratą kola
genu w skórze, przywraca jej blask i od
powiednie nawilżenie.
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SKALP
REKLAMA O

dżywki i maski do wło
sów to stanowczo za
mało.

Piękne

włosy

zależą od kondycji skóry głowy.
I nie chodzi tylko o widoczne
zmiany, takie jak łupież. Skalp,
podobnie jak skóra twarzy,
również jest narażony na dzia
łanie promieni UV i przesusze

nie podczas stylizacji włosów.
Od dzisiaj twoje motto brzmi:
„Dbaj o skórę głowy tak, jak
dbasz o cerę!”

Potrzeby skóry głowy i włosów mogą znacznie się różnić. Dlatego wybierając produkt, kieruj się jego funkcją. Szampon ma przede wszystkim
służyć skórze głowy – może być sucha, przetłuszczająca się, z łupieżem.
Z kolei odżywki poprawiają kondycję włosów – włosy zniszczone potrzebują składników regeneracyjnych, suche - nawilżających. Podobnie jest
z maskami – tak jak odżywki aplikuje się je na włosy z pominięciem skóry
głowy. Jej mają służyć peelingi i wcierki.
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CZYSTA
PODSTAWA
Peelingi do skóry głowy są wciąż mało popularną
kategorią produktów. A szkoda, bo dzięki nim widocznie
poprawia się wygląd włosów.

Jak stosować peeling
do skalpu?

1

2
3
4
5

Zmocz włosy

Nałóż peeling
na skórę głowy.

Przez 3 minuty
masuj głowę
kolistymi ruchami
Dokładnie spłucz
głowę ciepłą
wodą

Umyj włosy

POLECA
Myjący peeling enzy
matyczny do mycia
włosów i skóry głowy
Wax Pilomax Tricho,
200 ml

Formuła peelingu opracowana z myślą o dokładnym
oczyszczaniu skóry głowy z nadmiaru zrogowaciałe
go naskórka. Peeling odblokowuje ujścia mieszków
włosowych. Odświeża skórę głowy i poprawia możli
wość wchłaniania składników aktywnych zawartych
w maskach.

ageless
care ǀ 19
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WYŻSZY POZIOM
OCZYSZCZANIA

Dermena, Szampon
przeciw wypadaniu
włosów, 200 ml
Hamuje wypadanie wło
sów, stymuluje ich odra
stanie. Wzmacnia włosy
i chroni skórę przed po
wstawaniem
podraż
nień. Zmniejsza prze
tłuszczanie się włosów
i dokładnie myje skórę
głowy. Znakomicie pie
lęgnuje, nie obciążając
włosów.
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Szampony oczyszczające
zawierają silne detergenty, które
stosowane na co dzień mogą
być szkodliwe. Intensywne mycie
raz w tygodniu może jednak być
zbawienne dla włosów i skóry
głowy. Przyda się zwłaszcza, jeśli
stosujesz kosmetyki do stylizacji.

-

NOWE PODEJŚCIE -

Resztki kosmetyków stylizacyjnych, nadmiar sebum i zanieczyszczenia
są odpowiedzialne za nieświeży wygląd włosów. Mimo zaleceń fryzje
rów i producentów kosmetyków niewiele osób myje głowę dwa razy.
Sięgaj więc po szampony oczyszczające, które mają silniejszy skład
i skupiają się na pielęgnacji skóry głowy. Każdy z nich ma nieco inne
działanie, dlatego przed użyciem przeczytaj zalecenia dotyczące ich
stosowania.

POLECA
Equilibra

Wzmacniający

szampon

przeciw wypadaniu włosów, 300 ml
Zaprojektowany w celu oczyszczania
kruchych włosów, które wypadają lub się
łamią. Stosowany regularnie przywraca
strukturę włosa. Stanowi idealne wspar
cie dla wzmacniających ampułek prze
ciw wypadaniu włosów.

POLECA
Biokap Bellezza BIO Szampon Ultra Delicate,
200 ml
Ultra Łagodny Szampon jest idealny do częstego
mycia i codziennego użytku. Jego formuła, cer
tyfikowana przez Cosmos Organic, zawiera płatki
zbożowe, które delikatnie oczyszczają i utrzymu
ją nawilżenie, miękkość i łatwość rozczesywania
włosów. Dzięki fito-kompleksowi uzyskanemu
z zielonych orzechów włoskich, chroni włosy
przed czynnikami zewnętrznymi i zachowuje
ich kolor. Ekstrakt z migdałów nadaje miękkości
i blasku.
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KURZ, SMOG, DYM Z PAPIEROSÓW ...
POSTAW NA DETOKS WŁOSÓW!
POLECA
PHYTODETOX Spray oczyszczający neutralizujący zapachy,
150 ml
Neutralizuje zapachy, pozostawia naturalnie świeże i pełne objętości
włosy. Codzienny rytuał detoksykujący i oczyszczający dla idealnie czy
stych włosów.

POLECA
PHYTODETOX
Detoksykujący
szampon oczyszczający,
125 ml
Pozostawia włosy świeże,
lekkie i pełne blasku. Wło
sy perfekcyjnie czyste na

olejku z eukaliptusa wzmac

PRZY
WYPADANIU
WŁOSÓW
OCZYSZCZAJ SKÓRĘ
GŁOWY MASKĄ RAZ

nia detoksykację i właściwo

W TYGODNIU

długo. Szampon oczyszcza
jący to drugi krok w rytuale
detoksykacji i oczyszczania
włosów. Odświeżająca nuta

ści oczyszczające.

POLECA
PHYTODETOX Oczyszczająca maska, 125 ml
Maska pozostawia włosy świeże, lekkie i głęboko oczyszczone, od nasady aż po same
końce. Całkowity detoks dla utrzymania zdrowej skóry głowy. To pierwszy krok w rytuale
detoksykacji i oczyszczania włosów. Maska usuwa zanieczyszczenia skóry głowy bez jej
przesuszenia, dając wyjątkowe uczucie świeżości.

Czy wiesz, że detoksykacja włosów i skóry głowy da Ci piękne
i zdrowe włosy! Zastosuj pielęgnację eliminującą zanieczyszczenia
i oczyszczającą skórę głowy.
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SIŁA - WZROST - OBJĘTOŚĆ

SUPLEMENT DIETY
WŁOSY I PAZNOKCIE
120 KAPSUŁEK

Rezultaty
Przywraca siłę i witalność osłabionym włosom i paznokciom

WZMACNIAJĄCY SZAMPON
REWITALIZUJĄCY
250 ml

Rezultaty
Łagodnie oczyszcza, dodając
włosom witalności i energii

Regeneruje i przyspiesza ich
wzrost

Włosy odzyskują
miękkość i lekkość

Składniki aktywne
Unikalna kombinacja witamin,
minerałów i składników roślinnych działających w idealnej
synergii

Składniki aktywne

Biotyna, Witaminy B2, B5 i B6
Witaminy C i E, Cynk
Olej z ogórecznika

Połączenie witamin,
składników odżywczych
i ekstraktów roślinnych
1
opakowanie
=
2 MIESIĄCE
KURACJi

Witaminy B5, B6 i Cynk
Ekstrakt z otrębów ryżowych
Wywar z kory chinowca

PIELĘGNACJA IN & OUT
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BEZPIECZEŃ
STWO

C

zęsto decydujemy się na zakup kosmetyku, sugerując się jego
atrakcyjnym opakowaniem. Należy jednak pamiętać, że każda
tubka czy butelka mają za zadanie przede wszystkim chronić swo

ją zawartość. Materiał, z którego jest wykonany pojemniczek, nie może
wchodzić w żadną reakcję z aktywnymi składnikami produktu. Musi też
być odporny na działanie czynników zewnętrznych.

Bardzo ważny jest
sposób
przechowywania, dlatego warto
kupować
kosmetyki
w miejscach, gdzie są
prezentowane i przechowywane w odpowiednich warunkach.
W domu zabezpiecz
kosmetyki przed światłem i wahaniami temperatury oraz po każdym użyciu zawsze
szczelnie je zamykaj.
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Słoiczek czy tubka?
Zafoliowane opakowanie, patynka zgrzana na wierzchu czy specjalne plastikowe blokery pompek to gwarancja sterylności. Ale czy wszystkie opakowania są równie bezpieczne po pierwszym użyciu kosmetyku?
AMPUŁKI
Jedno z bezpieczniejszych opakowań. Kiedy kupujesz tego typu produkt, masz gwarancję, że jest sterylny i nikt go wcześniej nie dotykał. Taki kosmetyk
nie ulegnie niewłaściwym procesom, np. utleniania,
ponieważ zużywamy go od razu po otwarciu.

SŁOICZEK
Te, które są wykonane z grubego szkła, skutecznie zabezpieczają kosmetyk w trakcie przechowywania, zapewniając
dłuższą trwałość produktu. Możesz zużyć produkt do końca. Pamiętaj jednak, że za każdym razem, kiedy otwierasz
słoiczek, do środka dostaje się powietrze. Dlatego szybko
nakładaj produkt i zawsze dokładnie zamykaj opakowanie.
Nasze palce mogą
przenieść na kosmetyk
mikroorganizmy.
Jeśli
wybierasz produkt
w słoiczku, zawsze
myj ręce, zanim po
niego
sięgniesz.
Najlepszą
opcją
jest korzystanie ze
szpatułek – odkażaj je przed każdym
zastosowaniem.

TUBKA
Chroni kosmetyk przed światłem, zapewnia dłuższą trwałość składnikom.
Minimalizuje kontakt produktu z powietrzem.

Z DOZOWNIKIEM TYPU AIRLESS
Zawartość jest szczelnie zamknięta, nie ma
możliwości przeniesienia bakterii do opakowania, więc kosmetyk pozostaje sterylny.
Ogranicza to korzystanie z konserwantów.

!

Przy zakupie
kosmetyku
sprawdź, czy produkt ma nieuszkodzoną patynkę
i wszystkie inne
zabezpieczenia.
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MASKULINIZACJA

S

kóra mężczyzn ma inną budowę niż skóra kobiet. Co prawda jest
grubsza i starzeje się wolniej, ale za to jest bardziej podatna na trą
dzik i podrażnienia. Dlatego panowie mają wiele powodów do uży

wania kosmetyków. Smog i promieniowanie UV są dla nich równie szkodli
we, jak dla kobiecej skóry.

Zestaw podstawowy
W męskiej kosmetyczce
od dawna goszczą kremy do golenia, płyny po
goleniu i wielofunkcyjne
żele do mycia ciała, twarzy i włosów. Współczesny mężczyzna nie może
się też obyć bez kremu
ochronnego o właściwościach nawilżających.

TREND #6

Męski
ŚWIAT

Stosowanie kremów do twarzy
jest niemęskie?
Wręcz przeciwnie!
To oznaka świadomości
potrzeb skóry i zagrożeń
środowiskowych.

Energizujący balsam
do twarzy dla mężczyzn
BALNEOKOSMETYKI,
150 ml
Do codziennej pielęgnacji mę
skiej skóry.
Natychmiast się wchłania, nie
pozostawiając tłustej warstwy.
Intensywnie nawilża, redukując
uczucie napięcia, koi podraż
nienia po goleniu, a świeży za
pach daje zastrzyk energii.

52%

mężczyzn przyznaje,
że ich wygląd ma
dla nich znaczenie

trend #6 maskulinizacja ǀ 27
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MODNE DODATKI

O

kulary to nie tylko potrzeba
korekcji wzroku. To świa
domy wybór i chęć kreacji

własnego wizerunku.
Niegdyś przymus, a dziś element

stylizacji równy biżuterii czy dobrej
torebce.
Wymagamy coraz więcej od projek
tantów, którzy swoje inspiracje czer
pią ze światowych domów mody,
a także zapraszają do współpracy
projektantów, artystów, ludzi desi
gnu i kultury.
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Cenimy rzemiosło, materiał, kształt, detale.
Oprawa ma wyrażać
to, kim jesteśmy i jacy
jesteśmy, dlatego tak
często znalezienie tej
idealnej pary to nie lada
wyzwanie.

TREND #7

Oprawy MASSI EYEWEAR

Oprawy JAI KUDO

Golden eyes

Kocie oko
Mogą być bardziej neutralne, dość wytwor
ne lub nieco zabawne. W każdym warian
cie są bardzo kobiece. Wysmuklają twarz
i optycznie ją liftingują. W tym sezonie ko
cie oprawki powinny być grube i w moc

Odpowiednie dla każdego
typu urody – wystarczy do
brać wielkość. Modele inspi
rowane wyglądem awiato
rów są teraz na czasie.

nym kolorze.

Na co zwrócić uwagę, wybierając oprawy?
Każdy z nas ma różne preferencje. To jakie
oprawy wybierzemy zależy od tego do czego mają służyć, jak na co dzień lubimy się
ubierać, czy mamy jedną parę, czy więcej
i zakładamy je w zależności od okazji.
Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie
przynajmniej dwóch par. Nie ponosimy
wtedy ryzyka, że w przypadku zgubienia
czy zniszczenia nagle zostaniemy bez oku-

Oprawy MASSI EYEWEAR

Lekcja geometrii
Kanciaste okulary to jeden z odważniej
szych tegorocznych trendów. Trapezy, sze
ściokąty, ostro ścięte prostokąty i kwadraty
– liczy się oryginalność! Tego typu oprawki
najefektowniej prezentują się w dużych roz
miarach. Subtelniejsze też są na topie! Ten
model sprawdzi się zarówno na co dzień, jak
i w sytuacjach bardziej oficjalnych.

larów i będziemy musieli na szybko kupić
nową parę. Łatwiej jest także skompletować stylizację. Najlepiej jeśli jedna para jest
klasyczna i elegancka, a druga casualowa.
Warto dobrać taką parę, w której czujemy
się „ubrani”, a nie przebrani – wtedy mimo
zmieniającej się mody zawsze będziemy
czuli się pewni siebie.

Oprawy JAI KUDO

Wyraziste,
choć przezroczyste

Kompromisowe rozwiązanie dla tych, któ
rzy lubią mocne, ale i uniwersalne dodatki.
Transparentne oprawki pasują do każdej
stylizacji, nie przytłaczają i są nowoczesne.
Mimo delikatności, przyciągają uwagę, ale
nie są krzykliwe. Transparentne oprawki
występują w wersji unisex.
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Oprawki idealne
• Kształt oprawy powinien stanowić kontrast z kształtem twarzy,
a kolor oprawy powinien być dobrany pod względem naszej
karnacji.
• Nie wybierajmy zbyt dużych opraw, jeśli mamy drobną twarz
i odwrotnie, oprawa nie może być zbyt mała, jeśli posiadamy
twarz szeroką
• Oprawy nie powinny wychodzić poza linię brwi, wyjątek stanowią okulary przeciwsłoneczne
• Oprawy nie powinny opierać się na policzkach, co powodowałoby dyskomfort noszenia
• Zausznik nie powinien być ani zbyt krótki, ani zbyt długi, nie powinien także rozchodzić się na boki

Jeśli masz twarz okrągłą,
jej proporcje zrównoważą
oprawki kwadratowe.

Kwadratowa twarz będzie
świetnie wyglądać
w okrągłych oprawkach.

POLECA

Oprawy MASSI EYEWEAR
IMPERIAL BLUEGOLD

Oprawy MASSI EYEWEAR
ARIZONA BLACKOP

Kocie oprawki będą idealne
dla osób, która mają twarz
w kształcie serca.

Do owalnej pasuje każdy
kształt, pod warunkiem, że
nie wystaje poza kontury
twarzy.

Oprawy JAI KUDO WILMA
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CZERWIEŃ
Must have każdej fashionistki. Okulary nie muszą
być nudne, wręcz przeciwnie. Im bardziej nieoczywiste połączenie, tym lepiej!
Wyrazisty burgund, mocny
szkarłat, stonowany karmazyn pasują do kobiet
mających ciepłą cerę. Przy
chłodnych warto zastanowić się nad bardziej przygaszonymi odcieniami.

Jeśli nie czerwień,
to co?

Róż!

Zarówno pudrowy i subtelny,
ale także neonowy, aż po
fuksję. To wersja modnego
koloru dla pań.

ODWIEDŹ NAS
Zapraszamy do naszych salonów!
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

ZAREZERWUJ

wizytę online
ZIKO.PL/OPTYK/E-RECEPCJA/
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APLIKACJA Ziko Klub
Szybki dostęp do promocji

Lokalizator

w drogeriach Ziko Dermo

Promocje i rabaty

drogerii Ziko Dermo
i salonów optycznych Ziko Optyk

i salonach optycznych

w Ziko Dermo i Ziko Optyk

Ziko Optyk

Rejestracja do programu

NOWOŚĆ

lojalnościowego Ziko Klub
Mobilna karta
Ziko Klub i możliwość logowania
na indywidualne konto Klubowicza

Porady i inspiracje
dotyczące zdrowia i urody

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
Beskidzka 30
Centrum C1
Czerwone Maki 33
Długa 88
Dunajewskiego 2
Grażyny 4
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
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

