Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczonych w publikacji mogą nie odpowiadać ich specyfikacjom.
Ceny podane w PLN, zawierają podatek VAT.

PLAN DOSKONAŁY NA TRĄDZIK
tylko

LA ROCHE POSAY
EFFACLAR DUO+
krem, 40 ml

AFRONIS
CARE
żel punktowy
15 ml

1699

NOWOŚĆ

1699

AFRONIS
CARE
emulsja do mycia
150 ml

29.10-11.11.2020

TRĄDZIK

plan doskonały
Pielęgnacja, pielęgnacja i jeszcze raz pielęgnacja. Niezależnie od rodzaju trądziku,
to konieczne uzupełnienie leczenia farmakologicznego i postępowania
dietetycznego. Źle dobrane kosmetyki mogą przyczynić się do nasilenia zmian,
zaś prawidłowo – skutecznie je złagodzić.

Oczyszczanie

2149

2 razy dziennie myj twarz i ciało
ciepłą, nie gorącą wodą i łagodnym środkiem do mycia: żelem,
kremem z drobinkami, pianką albo
specjalnym olejkiem. Ciekawą
opcją są emulsje, np. z glinką, która reguluje pracę gruczołów łojowych, eliminując błyszczenie.

2799

PHARMACERIS T
żel do twarzy
190 ml

Podczas mycia rób dodatkowo
delikatny masaż twarzy. Dzięki
temu składniki myjące i ograniczające produkcję sebum, działają
głębiej i lepiej.

2399

3999

4599

CETAPHIL
PRO OIL CONTROL
pianka
BALNEOKOSMETYKI
236 ml
BIOSIARCZKOWA
żel do twarzy
200 ml
2999

-20%
na pozostałe produkty
marki
BALNEOKOSMETYKI
do skóry trądzikowej

2

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

Nawilżanie i matowanie
Wiele preparatów przeciwtrądzikowych zawiera
składniki wysuszające skórę, dlatego codziennie
używaj kosmetyków, które zminimalizują
suchość oraz złuszczanie się i błyszczenie cery.
Zadaniem kremów na dzień i na noc do cery
z niedoskonałościami jest skuteczne nawilżenie, wyrównanie kolorytu skóry a także
zwężenie porów.

2849

3549

IWOSTIN
PURRITIN REHYDRIN
krem
40 ml

3549

4399

BALNEOKOSMETYKI
BIOSIARCZKOWA krem
na niedoskonałości
50 ml

-20%
na pozostałe produkty
marki
BALNEOKOSMETYKI
do skóry trądzikowej

5299

5999

CETAPHIL
PRO OIL CONTROL
krem
118 ml

Trądzik Pospolity
czego szukać w kosmetykach?
stosowany
• c ynk – przyspiesza gojenie,
w umiarze lekko wysusza
ła przeciw• nadtlenek benzoilu – dzia
bakteryjnie
kwasy z gru•kwas glikolowy oraz inne
zczają
złus
y,
por
żają
py AHA – zwę
alnie, odkaża
• ichtiol – działa przeciwzap
– zwalcza• intybiotyki i kortykosteroidy
ję łoju
ukc
prod
ają
ją bakterie, ogranicz

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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TRĄDZIK

plan doskonały
2649

Tonizowanie

3299

Unikaj preparatów na bazie alkoholu, bo może on znacznie
zaognić zmiany. Stosuj toniki
o łagodnym działaniu – przywracające skórze właściwe pH,
a przy tym niedrażniące. Mogą
mieć lekko żelową konsystencję,
a w składzie zarówno oczyszczający kwas i antybakteryjny cynk,
jak i łagodzące wyciągi roślinne,
np. z aloesu.

BALNEOKOSMETYKI
BIOSIARCZKOWA
tonik
300 ml

-20%
na pozostałe produkty
marki
BALNEOKOSMETYKI
do skóry trądzikowej

Pielęgnacja
punktowa

LIERAC
SEBOLOGIE
koncentrat na
wypryski
15 ml
bez karty ZK

z kartą ZK

4699

4399

6299

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

4

6299

Zastosowane miejscowo kosmetyki pozwalają ograniczyć rozwój wyprysków, gdy tylko
pojawia się zaczerwienienie sygnalizujące
nadchodzący problem.
Łagodzą stany zapalne, wysuszają zmiany,
przyspieszają proces regeneracji. Stosuj je
miejscowo na noc i rano, przed nałożeniem
makijażu.

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

Trądzik Różow
aty
czego szukać

w kosmetykac

h?

• witaminy C i K – uszczelnia
ją naczynia
• rumianek i zielona herbata
– działają
łagodząco
• woda mineralna, kosmetyki
bez
alkoholu
• wysokie filtry UV
•e
 kstrakt z kasztanowca, arni
ki, miłorzębu japońskiego
• diosmina, hesperydyna

Tylko 29-30.10.2020

2299

2899

1+1

PHARMACERIS R
żel do mycia
190 ml

za 1 grosz
Przy zakupie dowolnego produktu
Vichy, drugi dowolny w tej samej cenie
lub tańszy otrzymasz za 1 grosz.

3299

4140

PHARMACERIS R
krem SPF15 do cery suchej
30 ml

W pielęgnacji trądziku różowatego
nie można zapominać
o ochronie przed zimnem, wiatrem.
Do codziennego stosowania warto
włączyć kremy ochronne,
łagodzące, kojące.

Oferta ważna 29-30.10.2020
Rabat nie dotyczy zestawów świątecznych.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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PIELĘGNACJA TWARZY

NOWOŚĆ

Każda za:

1499
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat dotyczy wybranych produktów marki Lierac do pielęgnacji oczu.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Każdy za:

NOWOŚĆ

16099

SVR BIOTIC 50 ml: PEPTI żel matujący, HYALU żel ujędrniający,
C20 krem rozświetlający, CERA balsam na zmarszczki
Rabat dotyczy produktów marki LIERAC SEBOLOGIE.
Rabat nie dotyczy LIERAC SEBOLOGIE koncentrat na wypryski 15 ml
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

6

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

TWARZ

codziennie piękna
Kremy z serii Iwostin Hydro
Sensitia przeznaczone są do
codziennej kompleksowej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej.
Krem aktywator nawilżenia poprawia wygląd i kondycję skóry,
utrzymując optymalny poziom
nawilżenia nawet do 24 h.
Krem multi-odżywczy intensywnie wygładza skórę i może być
stosowany jako serum.

2999

3899
IWOSTIN
HYDRO SENSITIA
krem aktywator
50 ml

3399

4299

IWOSTIN
HYDRO SENSITIA
krem multi-oodżywczy
50 ml

3499

4149

SVR
PHYSIOPURE
żel do mycia
200 ml

Krem o lekkiej, świeżej konsystencji, idealna
baza pod makijaż. Zawiera hydrolipidy, dzięki
którym bogata w selen woda termalna dostarczana jest do skóry w sposób ciągły, aby
stopniowo redukować wrażliwość i zapewnić
jej długotrwały komfort.

4499

LA ROCHE POSAY
HYDREANE LEGERE
krem
40 ml

SVR
HYDRALIANE
krem riche
40 ml

5099

5999

SVR Physiopure natleniający skórę żel do oczyszczania twarzy
dzięki odpowiedniej kombinacji składników aktywnych idealnie myje, jednocześnie zapewniając komfort, miękkość i elastyczność skóry. Odpowiedni dla cery wrażliwej.
7

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

4599

4999

2599

2999

1599

2199

2099

2699

Rabat nie dotyczy Pharmaceris T żel do twarzy 190ml.

-20%

Rabat dotyczy produktów: Normaderm oraz Dermablend. Rabaty nie łączą się.
Promocja obowiązuje od 1.11.2020.

8

Rabat dotyczy produktów z linii z aktywnym węglem

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Zimowa ochrona
1.

Od
dnia życia

1699

2499

1749

1999

Mustela® Bébé Sztyft Mustela® Bébé Krem
Cold Cream 10 ml Cold Cream 40 ml

ŚĆ

O
W
O

N

159917

99

329936

99

299932

99

Rabat dotyczy produktów marki CERAVE. Ograniczona ilość prezentów.
PRZY ZAKUPIE OKRESLONYCH PRODUKTÓW, DO WYDANIA PREZENT

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

9

PIELĘGNACJA CIAŁA

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat dotyczy żeli pod przysznic marki JOWAE.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat dotyczy wybranych produktów marki Lierac do pielęgnacji ciała.

-20%

10

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

WŁOSY

Kup BIOXSINE
ampułki 15x10 ml
i odbierz szampon

za 1GROSZ*

Każda za:

Szampon przeciw
wypadaniu włosów
PRZECIWŁUPIEŻOWY,
300 ml

Szampon przeciw
wypadaniu włosów
DO WŁOSÓW TŁUSTYCH
300 ml

5999

Szampon przeciw
wypadaniu włosów
DO WŁOSÓW SUCHYCH
I NORMALNYCH, 300 ml

*Oszczędzasz 32,99 zł. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat dotyczy produktów marki PHYTO FARBA * nie dotyczy zestawow

APLIKACJA Ziko Klub
Szybki dostęp do promocji w drogeriach
Ziko Dermo i salonach optycznych
Ziko Optyk
Lokalizator

drogerii Ziko Dermo
i salonów optycznych Ziko Optyk

Promocje i rabaty
w Ziko Dermo i Ziko Optyk
NOWOŚĆ

Rejestracja do programu
lojalnościowego Ziko Klub

Mobilna karta
Ziko Klub i możliwość logowania
na indywidualne konto Klubowicza

Porady i inspiracje
dotyczące zdrowia i urody

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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WŁOSY

jesienna
regeneracja

KLORANE
szampon chinina
400 ml

4099

5499

Klorane Szampon na bazie chininy i witaminy B przeznaczony jest do włosów osłabionych, skłonnych do
wypadania. Nadaje włosom witalność oraz sprężystość.
Aktywne składniki wzmacniają cebulki, przyczyniając się
do wzrostu silnych włosów.

TWOJE WŁOSY SĄ
PRZESUSZONE,
STRACIŁY OBJĘTOŚĆ
LUB BLASK?
Włosy myte nieodpowiednimi
szamponami stają się osłabione,
łamliwe i tracą swoją sprężystość.
Produkty do pielęgnacji włosów
wybieraj starannie.
Zwróć uwagę na skład
i sięgnij po dobroczynne właściwości
składników aktywnych i roślin.
12

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

DERMENA GREY
szampon
do włosów siwiejących
i nadmiernie
wypadających
200 ml

Szampon Dermena dzięki zastosowaniu opatentowanej
substancji czynnej pochodzenia witaminowego (molekuła REGEN7) hamuje wypadanie włosów i stymuluje
proces ich odrastania. Dodatek wysokiej jakości składników sprawia, że szampon
dokładnie myje skórę głowy
i znakomicie pielęgnuje włosy.

2599

2899

Skuteczność szamponów i odżywek BasicLab Capillus
jest efektem optymalnego doboru składników aktywnych, które dostosowane są do konkretnego problemu włosów czy skóry głowy. Zawarty w produktach
innowacyjny kompleks SEPITONIC M3.0TM zwiększa metabolizm komórkowy, dzięki czemu składniki
aktywne działają skutecznie.

Każda za:

3599

4799

-25%

na pozostałe szampony
i odżywki do włosów
Basiclab
Nie dotyczy Basiclab szampon
przeciw wypadaniu włosów 500ml

BASICLAB
odżywka do włosów
- wypadających 300 ml
- suchych 300 ml

3249

4299

BASICLAB
szampon do włosów
wypadających
300 ml
BASICLAB
szampon do włosów
farbowanych
300 ml

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

3249

4299
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WŁOSY

jesienna
regeneracja
Bio-łagodna formuła szamponu normalizującego
z kompleksem z ekstraktu z łopianu i biotyny skutecznie oczyszcza i pielęgnuje włosy, utrzymując
prawidłową równowagę biologiczną skóry, wyraźnie zmniejszając przetłuszczanie się włosów.
Szampon kojąco-nawilżający oparty jest na wyjątkowo delikatnej formule. Zapewnia jej niezbędny
poziom nawilżenia. Przywraca także naturalną
fizjologiczną równowagę skóry, minimalizując
ryzyko wystąpienia podrażnień.

-25%

bez karty ZK

z kartą ZK

22

2149

99
2899

2549

3199

2399

3049

PHARMACERIS H
szampon kojący
250 ml

PHARMACERIS H
szampon
normalizujący
250 ml

2899

z kartą Ziko Klub

Źródłem zdrowych i pięknych
włosów jest zdrowa skóra głowy.
DERMEDIC CAPILARTE to kompleksowa linia produktów kuracyjnych
przeznaczonych do skóry głowy
i włosów, polecanych zarówno dla
kobiet jak i dla mężczyzn. Odpowiednio przygotowane receptury produktów nie naruszają fizjologicznej
równowagi mikrobiomu skóry głowy
i pomagają w jego odbudowie.

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon kojący
300 ml

14

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon wzmacniający
300 ml

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon
przeciwłupieżowy
300 ml

-20% -25%
bez karty ZK

z kartą ZK

na pozostałe produkty z serii Capilarte

Kosmetyki

/

oferta 29.10-11.11.2020

Każdy za:

2849

Zawarte w szamponach Biokap
płynne kompozycje czystych olejków i ekstraktów roślinnych idealnie oczyszczają, zapewniają odpowiednie nawilżenie i miękkość
włosów. Pomagają odzyskać skórze
głowy optymalną równowagę i zapewniają uczucie świeżości.

3799

NOWOŚĆ
BIOKAP
BELLEZZA BIO
szampon:
- DELICATE 200 ml
- RÓWNOWAŻACY
200 ml
- OCZYSZCZAJĄCY
200 ml
Wybrane lokalizacje. Promocja dotyczy Bioakp BIO.

1399

1799

BIOVAX
BOTANIC
szampon
200 ml

Innowacyjny szampon dokładnie oczyszcza
włosy i skórę głowy, a peeling trychologiczny
poprawia mikrokrążenie i przywraca skórze naturalną równowagę.
Zawarte w produktach Biovax składniki aktywne z organicznych upraw gwarantują skuteczne
i bezpieczne działanie oraz najwyższą jakość.

1599

1999
BIOVAX
BOTANIC
peeling
do skóry głowy
125 ml

ZASTOSUJ KURACJĘ
KOMPLEKSOWĄ
W drogeriach Ziko Dermo znajdziesz najwyższej
jakości szampony, odżywki, maski do włosów,
a także wcierki i peelingi do skóry głowy.
Skorzystaj z porady dermokonsultantki Ziko Dermo, która pomoże dobrać pielęgnację do Twoich
indywidualnych potrzeb i preferencji.
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

15

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-20%

-20%

29.10-11.11

29.10-11.11

29.10-11.11

Rabat producencki dotyczy marki L Bitiotica. Nie rabat nie dotyczy
L Bitiotica maska złuszczająca, Botanic peeling do skóry głowy
oraz Botanic szampon 200ml, oraz zestawów.

Rabat producencki dotyczy marki Iwostin. Nie dotyczy zestawów oraz
Iwostin hyrd. sens aktywator 50ml, Iwostin hyr. sen krme multi 50ml oraz
Iwostin Rosacin krem na dzień 40ml , Iwostin rehydrin krem 40ml

Rabat producencki dotyczy marki Oillan Med. Nie dotyczy zestawów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-25%

-15%

29.10-11.11

29.10-11.11

29.10-11.11

Rabat producencki dotyczy marki Mustela. Nie dotyczy duo paków,
zestawów oraz Mustela Cold ceme krem 40ml oraz Cold Creme sztyft.

Rabat producencki dotyczy marki Roge Cavailles. Nie dotyczy zestawów.

Rabat producencki dotyczy marki Etiaxil.

-20%

-35%

29.10-11.11

29.10-11.11

29.10-11.11

Rabat producencki dotyczy marki ZIAJA MED Antybakteryjna.

Rabat producencki dotyczy marki La Roche-Posay. Rabat dotyczy prokótów
serii HYDRAPHASE, HYDREANE, NUTRITIC .

Rabat dotyczy produktów matki BIODERMA ABCDerm.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

ANTYBAKTERYJNA

-20%

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-25%

-20%

29.10-11.11

5-11.11.

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE z wyłączeniem
KLORANE SZAMPON CHININA 400 ml.

Rabat producencki dotyczy marki Nuxe. Rabat nie dotyczy zestawów świątecznych.

Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów, marki dostępne w wybranych punktach.

