
PIELĘGNACJA DZIEŃ I NOC

DERMEDIC
HYDRAIN 3 HIALURO
płyn micelarny 
2 x 500 ml

2999
MUSTELA
krem odżywczy
z Cold Cream
40 ml

1499
2499

3-16.09.2020

AVENE
COLD CREAM
skoncentrowany
krem do rąk 
50 ml

21991599

26.11-9.12.2020

84992999 W zestawie taniej 
1 sztuka tylko 14,99

LIERAC
DIOPTICREME
skoncentrowany
krem pod oczy 
10 ml

tylko
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2   Kosmetyki    /    oferta 26.11-9.12.2020

PIELĘGNACJA   

dzień i noc 

LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR
oczyszczający żel  
400 ml

5399

Właściwie oczyszczona 
z zanieczyszczeń i nad-
miaru sebum skóra lepiej 
wchłania  substancje ak-
tywne zawarte w pre-
paratach stosowanych 
w kolejnych krokach 
pielęgnacyjnych. 

W dzień skóra koncentruje się na ochronie przed 
słońcem, kurzem, stresem. Odpowiednio dopaso-
wane do rodzaju cery kremy na dzień są pierwszym 
krokiem w pielęgnacji skóry. Zapewnij jej właściwe 
nawilżenie i odżywienie, wspomagaj w walce z nie-
doskonałościami i zapobiegaj procesom starzenia.

1+1 
za 50%

Kup krem 
VICHY Neovadiol, 
a drugi ten sam lub 
tańszy otrzymasz 
za połowę ceny.

Nie dotyczy zestawów.

Do zakupu 
dowolnego 

produktu 
LA ROCHE-POSAY 
Effaclar, otrzymasz 

W PREZENCIE 
żel oczyszczający

Effaclar 50 ml

LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR MAT+
nawilżający krem 
przeciw błyszczeniu 
skóry, 40 ml

6599



LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR
serum przeciw 
niedoskonałościom, 
30 ml

11999

VICHY NEOVADIOL 
KOMLEKS 
serum odbudowujące 
dla kobiet w okresie 
menopauzy, 30 ml

13999

VICHY NEOVADIOL 
MAGISTRAL
odżywczy 
krem na noc, 50 ml

12799VICHY NEOVADIOL 
KOMPLEKS
krem na noc, 50 ml

11999

Sen to najlepszy, ale nie jedyny kosmetyk. By noc przynosiła Twojej urodzie 
jeszcze więcej korzyści, trzeba co wieczór zadbać o skórę.

Kremy na noc zawierają bardziej skon-
centrowane składniki, których zada-
niem jest odżywianie i regeneracja 
Twojej skóry. 

Kosmetykiem, który warto stoso-
wać na noc, jest serum. 
To preparat skoncentrowany, za-
wierający dużą dawkę silnie dzia-
łających składników aktywnych, 
o bardzo lekkiej konsystencji.

Skóra sucha i odwodniona 

Szukaj preparatów zawierających 
skwalan, glicerynę, kwas hialuro-
nowy i lanolinę, natłuszczający 
wosk pszczeli czy ceramidy. 

Skóra tłusta i mieszana

W recepturze szukaj kwasu 
hialuronowego, mocznika, 
gliceryny, kwasów owoco-

wych, ekstraktu z rozmarynu, 
wyciągu z korzenia lukrecji.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. 3

LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR DUO +
krem zwalczjący 
niedoskonałości skóry, 
40 ml

5799
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DERMEDIC 
HYDRAIN2
krem nawilżający 
o przedłużonym 
działaniu, 50 g

BIODERMA 
ATODERM CRÈME
Ultra-odżywczy 
krem ochronny 
w ofercie specjalnej 
2 x 500 ml

BIODERMA ATODERM OLEJEK D/KĄP.1000ML + BIODERMA ATODERM OLEJEK D/
KĄP. 200ML za 1 gr w okresie 28.11 - 9.12

LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR H
kojący krem 
nawilżający, 40 ml

Kup nawilżający 
olejek do kąpieli 
BIODERMA ATODERM
Huile de douche 1000 ml
i odbierz 200 ml 

za 1 grosz.
Oferta ważna w dniach: 
28.11 - 9.12.2020

PIELĘGNACJA   

dzień i noc 

6599 6999

2199999



NIE ZAPOMNIJ

JAK NAKŁADAĆ 
KREM?

AVENE 
XERA CALM
balsam 
uzupełniający lipidy 
200 ml

67996099

AVENE 
XERA CALM
krem 
uzupełniający lipidy
200 ml

67996099

AVENE 
XERA CALM
balsam 
uzupełniający lipidy 
400 ml

8999
9999

AVENE 
XERA CALM
krem 
uzupełniający lipidy
400 ml

99998999

AVENE 
XERA CALM
olejek 
uzupełniający lipidy 
400 ml

5399
5999

Do demakijażu użyj najpierw płynu micelarnego. 
Zawiera on micele, które mają właściwości hydrofilowe 
(przyciągają wodę), natomiast cząsteczki tworzące 
wnętrze miceli są hydrofobowe (odpychają wodę, ale 
dobrze łączą się z tłuszczami). Potem zabieramy się 
do oczyszczania wodą i np. żelem. 
Na koniec warto zrobić delikatny peeling sprzyjający 
odnowie komórkowej. 

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. 5

dostępne również: 
AVENE XERA CALM 
koncentrat kojący 50 ml, 
AVENE XERA CALM 
kostka 100 g, 
AVENE XERA CALM 
olejek uzupełniający 
lipidy 100 ml

BIODERMA ATODERM OLEJEK D/KĄP.1000ML + BIODERMA ATODERM OLEJEK D/
KĄP. 200ML za 1 gr w okresie 28.11 - 9.12

1. Aplikuj krem punktowo, 
a następnie rozmasowuj 
na całej twarzy. 

2. Omijaj okolice oczu

3. Na szyi wcieraj go de-
likatnymi, kolistymi rucha-
mi od dołu ku górze
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Promocja dotyczy wybranych kremów 
przeciwzmarszczkowych wybranych linii marki SVR.

Rabat nie dotyczy zestawów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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-20%
z kartą Ziko Klub

-15%

16999 1699910999

NOWOŚĆ

2999

3849

2249
3699

4799

2799

BasicLab Esteticus  
Serum zmniejszające 
niedoskonałości  
z niacydaminem 10%, 30 ml

BasicLab Esteticus 
Serum zmniejszające 
niedoskonałości  
z niacydaminem 5%, 30 ml

BasicLab Esteticus 
Antyoksydacyjne Serum 
Regenerujące 
z witaminą C 10%, 30 ml

odżywka 
do włosów 

200 gserum
rozświetlające 

30 gkrem 
do rąk i stóp 

100 g



7Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

*Promocja nie dotyczy BIOVAX Med Szampon stymulujący 250 ml oraz zestawów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

WŁOSY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

12,99  13,99

12,99  13,99

14,49  17,49

13,49  15,49

11,49  12,49

16,49  18,49

7,99  9,99

1949

1499

1799

Szampony 200 ml, Maski 250 ml, Odżywki 200 ml*
200 ml

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

1499

1449
1449

1999

1899

1899

NOWOŚĆ



MIKOŁAJU  

już czas

-30%
do

1+1
GRATIS

1+1
ZA GROSZ

Rabat producencki dotyczy marki  AVENE. Nie dotyczy zestawów 
świątecznych oraz serii Cold Cream i Xcera Calm.

4-6 grudnia

2-6 grudnia

2-6 grudnia

-35%
do

z kartą Ziko Klub

Rabat producencki dotyczy 
wybranych duopaków MUSTELA

Duopak 
Delikatny szampon 
2 x 500 ml

Duopak 
Delikatny żel
do mycia 
2 x 500 ml

DIOPTRIDE

Promocja dotyczy 
wybranych produktów 

do pielęgnacji oczu serii 
Diopti, nie dotyczy LIE-
RAC Diopticreme krem 

pod oczy 10 ml.

Doskonałym pomysłem na prezent dla 
kobiety będą produkty Lierac Paris, zawie-
rające najlepsze składniki aktywne.

Skorzystaj z wyjątkowej oferty świą-
tecznej marki Dermedic, której re-
ceptury tworzone są w oparciu o naj-
nowsze trendy w dermatologii.

4499

4599

Pozostałe produkty 
w promocji znajdziesz 
na str. 10

8   Kosmetyki    /    oferta 26.11-9.12.2020

2099
34992049

3449

DERMEDIC 
OILAGE
żel do mycia
200 ml

DERMEDIC 
HYDRAIN 3
krem nawilżający 
50 g

na pozostałe produkty marki AVENE

-40%
do

Rabat nie dotyczy zestawów, 
duopaków, serii słonecznej 
Sunbrella oraz produktów 

objętych już promocja.

na wybrane produkty 
marki DERMEDIC

4-6 grudnia

AVENE 
ANTIROUGEURS 
FORT
koncentrat 30 ml

4299
6599

z kartą ZK

4599
6599

bez karty ZK



PHYTO FARBA
różne rodzaje
100 ml

1+1
ZA GROSZ

Rabat producencki dotyczy serii 
PHYTO Farby. Nie dotyczy duopaku PHYTO Farby.

30 listopada-6 grudnia

2-6 grudnia

FARBY

W ten szczególny czas każda z nas chce 
wyglądać pięknie. 
Farby Phyto wzobagacone 10 ekstraktami 
roślinnymi pokrywają w 100% siwe włosy, 
zapewniają głębokie, intensywne kolory 
oraz chronią i pielęgnują włosy. 

Przy wyborze kosmetyków 
na prezent kieruj się ich wy-
soką jakością oraz dopaso-
waniem do potrzeb i wieku 
skóry. 
Marka Vichy zagwarantuje 
sukces każdemu Mikołajowi. 

Pomysły na udany prezent 
znajdziesz w drogeriach 
Ziko Dermo. 

Nasze dermokonsultant-
ki z radością pomogą Ci 
skompletować unikalny 
zestaw kosmetyków. Mo-
żesz również skorzystać 
z bogatej oferty gotowych 
propozycji. 

BIODERMA
SENSIBIO H

2
O

płyn micelarny
2 x 500 ml

4999
8499

9Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

4799 4199
5999 5999

bez karty ZK z kartą ZK

9199
11499

VICHY IDEALIA
krem do skóry 
mieszanej
50 ml

-20%
do

IDEALIA, SLOW AGE

2-6 grudnia

na pozostałe produkty 
z serii IDEALIA 
i SLOW AGE 9199

11499

VICHY SLOW AGE
fluid
50 ml
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EMOLIENTY

Rabat nie dotyczy zestawów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat nie dotyczy zestawów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%

-20%
2999

4499

4499

mleczko 
2 x 300 ml

woda
oczyszczająca 

2 x 500 ml

krem do 
przewijania
2 x 100 ml



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

PIELĘGNACJA   

w starciu z zimnem 

NIVELAZIONE
SKIN THERAPY
zimowy krem
odżywczy do rąk
75 ml

799599

AVENE
COLD CREAM
pomadka do ust
4 g

26991999

MUSTELA
sztyft ochronny
z Cold Cream
10 ml

19991699

O tej porze roku większość urodowych zmartwień wynika z warunków pogodowych – niskiej 
temperatury, wiatru czy silnego nasłonecznienia.

Wybieraj regenerujące kosmetyki o bogatych formułach, aby zapewnić skórze potrzebną 
ochronę. Idealnym rozwiązaniem będzie opracowana przez dermatologów seria zimowa 
Nivelazione i ochronna gama dermokosmetyków Avene Cold Cream przeznaczona do skóry 
wrażliwej i suchej.

11

NIVELAZIONE
SKIN THERAPY
zimowy krem 
regenerujący 
do twarzy 
50 ml

1199899
NIVELAZIONE
SKIN THERAPY
zimowy krem
kojący do twarzy
dla dzieci i niemowląt 
75 ml

1399999



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

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki LONG4LASHES.
Nie dotyczy zestawów.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS F.

26 listopada-9 grudnia

-20%

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki WAX.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy serii NUXE Bio.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy marki ETIAXIL..

26 listopada-9 grudnia

-15%

Rabat producencki dotyczy marki ADERMA.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy marki CERAVE.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS Regenovum.

26 listopada-9 grudnia

-20%

Rabat producencki dotyczy marki EQUILIBRA. 
Nie dotyczy duopaków.

26 listopada-9 grudnia

-25%

Rabat producencki dotyczy marki ELANCYL.

26 listopada-9 grudnia

-50%

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki CLINIC WAY. Nie dotyczy zestawów.

3-9 grudnia

-20%

-25%
z kartą Ziko Klub

BIO

Rabat producencki dotyczy marki BIODERMA. Nie dotyczy zestawów, 
duopaków i wybranych produktów z serii Atoderm: olejku do kąpieli 1000 ml, 

Nutritive kremu 40 ml, kremu do rąk 50 ml, balsamu do ust 15 ml.

28 listopada-9 grudnia

-20% -30% -40%

przy zakupie 
1 produktu

przy zakupie 
2 produktów

przy zakupie 
3 produktów


