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.

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZIMĘ

8

999

99

1399

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

1199

NIVELAZIONE
SKIN THERAPY
zimowy krem
regenerujący
do twarzy
50 ml

NIVELAZIONE
SKIN THERAPY
zimowy krem
odżywczy do rąk
75 ml

599
799

12-25.11.2020

Opracowane przez dermatologów
silnie skoncentrowane, regenerujące formuły Nivelazione zapewniają skuteczną ochronę przed
mrozem, wiatrem i smogiem oraz
aktywną regenerację i odbudowę
suchej skóry.

PIELĘGNACJA

w starciu z zimnem
Częste wahania temperatur nie sprzyjają urodzie. Przesuszona cera reaguje
nadmiernym świeceniem się, dłonie stają się szorstkie, a usta spierzchnięte.
Nie czekaj na pojawienie się problemów. Dokonaj zmian w swojej kosmetyczce
i bądź gotowa na starcie z zimą :).

Dzięki dużej zawartości Cold
Cream, kremowy sztyft Avene
odżywia i chroni usta. Źródlana woda daje uczucie ukojenia.

2099

2699

AVENE
COLD CREAM
odżywcza pomadka
do ust
4g

W ofercie dostępne również AVENE COLD
CREAM mydło 100 g oraz AVENE COLD CREAM
balsam do ust 15 ml w specjalnych cenach.
Oferta dostępna do wyczerpania zapasów.

1599

2199

AVENE
COLD CREAM
skoncentrowany
krem do rąk
50 ml

Avène Eau Thermale Cold
Cream to skoncentrowany
krem do rąk, który błyskawicznie koi skórę i redukuje
podrażnienia.
Po każdym kontakcie z wodą
i przed wyjściem na zewnątrz.
2

Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

1499

1699

2499

1999

MUSTELA
krem odżywczy
z Cold Cream
40 ml

MUSTELA
sztyft ochronny
z Cold Cream
10 ml

Zabezpiecza skórę Maluszka
przed wiatrem i mrozem.
Nie zawiera wody.

3699

4999

AVENE COLD CREAM
krem do twarzy
100 ml

Zabezpiecza skórę Maluszka przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych. Natychmiastowo i długotrwale odżywia suchą skórę.

2199

2999

W mroźne dni stosuj
krem ochronny
o bogatszej konsystencji.
Zadbaj koniecznie o to,
aby zawierał filtry ochronne
UVA i UVB.
Promienie słoneczne,
zwłaszcza jeśli odbijają się
od śniegu, niosą równie
duże ryzyko poparzeń
jak w lecie.

AVENE
COLD CREAM
krem do twarzy
40 ml

Dzięki zastosowaniu białego wosku
pszczelego o właściwościach odżywczych oraz kojącej i łagodzącej podrażnienia wody termalnej, krem tworzy na
skórze prawdziwą barierę dla szkodliwych czynników zewnętrznych.

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

Żele i płyny micelarne
do oczyszczania
skóry

Rabat dotyczy produktów marki LA ROCHE-Posay TOLERIANE,
nie dotyczy serii TOLERIANE TEINT.

Każdy za:

349937

99

4499
429945
48
99

Nie dotyczy zestawów świątecznych.

4

99

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

PIELĘGNACJA TWARZY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Promocja obowiązuje 12-16.11.2020.

NOWOŚĆ

Każda za:

1499
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

5

MAKIJAŻ

zdrowo i kolorowo
Uzupełnieniem pielęgnacji skóry wrażliwej są odpowiednio dobrane produkty
do makijażu.
Kojący podkład Toleriane Teint od La Roche-Posay zapewnia
doskonałe krycie bez efektu maski. Wyrównuje i ujednolica
koloryt skóry. Nie podrażnia, nie zatyka porów oraz pomaga
uzyskać naturalny makijaż. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

6399

8499

DOSTĘPNE ODCIENIE:

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE TEINT
kojący podkład
korygujący SPF 25
30 ml

10 IVORY

11 LIGHT
BEIG

13 SAND
BEIG

15 GOLDEN

6449
8199

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE TEINT
MINERAL SPF 25
korygujący puder
mineralny w kamieniu
9,5 g

Gwarantuje idealne krycie,
korygując przy tym niedoskonałości skóry. Redukuje nadmierne błyszczenie twarzy
i zapewnia idealne wykończenie makijażu. Chroni przed
szkodliwym działaniem promieni UV.
W ofercie dostępne również
inne produkty LA ROCHE-Posay
TOLERIANE TEINT z rabatem
6

-25%
Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

7349

VICHY
DERMABLEND
puder utrwalający
działanie korekcyjnego fluidu
28 g

9799

Zapewnia efekt matujący, utrwala działanie fluidu i przedłuża trwałość makijażu nawet do 18 godzin. Jest odporny na pocenie, kąpiel i wycieranie.

6699

9599

VICHY LIFTACTIV FLEXITEIN
podkład liftingująco-przeciwzmarszczkowy
do skóry dojrzałej
30 ml
DOSTĘPNE ODCIENIE:

15 OPAL

25 NUDE

35 SAND

45 GOLD

Innowacyjny podkład przeznaczony
do cery dojrzałej, który łączy zalety
podkładu kryjącego z dodatkowymi właściwościami wygładzającymi
zmarszczki i zapewnia naturalny efekt.

VICHY
DERMABLEND
fluid korygujący
o przedłużonej trwałości,
30 ml

Doskonale maskuje niedoskonałości, takie jakie przebarwienia, cienie pod oczami,
wypryski oraz płytkie blizny.
Ma doskonałe krycie, które
utrzymuje się przez 16 godzin.

8699

DOSTĘPNE ODCIENIE:

20 VANILLA

15 OPAL

35 SAND

25 NUDE

Podkład
wyrównujący
powierzchnię skóry zapewniający
ujednolicenie kolorytu i odpowiednią pielęgnację.
Wskazania: niedoskonałości i blizny potrądzikowe.

9299

DOSTĘPNE ODCIENIE:

20 VANILLA

6549

45 GOLD

6999
15 OPAL

VICHY
DERMABLEND
[KOREKTA 3D]
podkład wyrównujący
powierzchnię skóry
30 ml

25 NUDE

35 SAND

45 GOLD

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

RABAT

-20%

-20%
Nie dotyczy zestawów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Naturalne oleje
rafinowane
19,99 zł
25,99 zł

Każdy za:

349939

9,99 zł
12,99 zł

99

19,99 zł
25,99 zł

POZOSTAŁE
OLEJE

-20%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

8

Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA
LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk dla dzieci
z płynem antybakteryjnym
15 szt.

LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk
dla kobiet z płynem
antybakteryjnym
15 szt.

LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk
dla mężczyzn z płynem
antybakteryjnym 10 szt.

Każdy za:

Każde za:

399

2499
37

49

Płyn
nawilżający

1499

1999

-25%

na pozostałe produkty
Nie dotyczyżelu Lactacyd GLIDE

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

...jak się ich pozbyć?
Przebarwienia to zaburzenia w pigmentacji skóry. Mogą one przybierać różną postać.
Od drobnych nieregularnych plamek, piegów, aż po większe, symetryczne plamy.
W walce z przebarwieniami warto sięgnąć po specjalistyczne gamy dermokosmetyków
dostępnych w drogeriach Ziko Dermo.

41

99

58

99

BALNEOKOSMETYKI
rozjaśniające ampułki
witaminowo-odżywcze
do twarzy
5 ampułekx 5ml

Idealnie nadają się do skóry z przebarwieniami
pochodzenia: hormonalnego, potrądzikowego,
posłonecznego oraz wynikających z procesu
starzenia się skóry.

Do stosowania punktowego na ciemne przebarwienia.
Zmniejsza
widoczność ciemnych
plam na skórze oraz
wyrównuje jej koloryt.

2799

3499

SYNCHROLINE
THIOSPOT
Skin Roller płyn
na przebarwienia
5 ml

5849

7299

SYNCHROLINE
THIOSPOT
ULTRA SPF50
krem rozjaśniający
na dzień 30 ml

2299

5299

2999

BIO OIL
specjalistyczny
olejek
do pielęgnacji
skóry
60 ml

6599

Rozjaśnia
zmiany
skórne pochodzenia melanicznego.
Zmniejsza powstawanie przebarwień.

SYNCHROLINE
THIOSPOT
INTENSIVE krem
rozjaśniający
30 ml

Usuwa
zmiany
barwnikowe skóry
w obrębie całego
ciała.

Na blizny, rozstępy i nierównomierny
koloryt łatwo się rozprowadza. Łatwo
się wchłania. Poprawia wygląd przebarwień skóry spowodowanych zmianami
hormonalnymi.
10

Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

Seria LIQC to minimalistyczne składy, które przy maksymalnej sile zastosowanych witamin i kwasów, pozwalają
osiągnąć efekty już w pierwszych tygodniach stosowania.

4999

4999

6599

6149

LIQ CC Serum RICH 15% VIT.C
BOOST - Serum rozświetlające
z witaminą C - skóra sucha, 30 ml

Działa ochronnie, regenerująco oraz odżywczo.
Wyrównuje koloryt skóry.

LIQ CR Serum Night 0,3% Retinol SILK
Koncentrat intensywnie korygujący
na noc
30 ml

Koryguje niedoskonałości i pomaga zredukować bruzdy, zmarszczki
oraz plamy na skórze.

4999

6149

LIQ CG Serum Night Glycolic PEEL
wygładzające na noc - peeling,
30 ml

Zapewnia skórze komfort
oraz redukcję zmarszczek,
blizn i przebarwień. Potęguje nocną odnowę.
Pozostałe produkty
marki LIQC w cenie:

4999

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

...jak się ich pozbyć?

4649

Przebadane dermatologiczne preparaty
z serii PHARMACERIS W przeznaczone są
dla skóry z przebarwieniami, nierównym
kolorytem oraz narażonej na powstawanie
przebarwień podczas ekspozycji na słońce,
przyjmowania środków antykoncepcyjnych, w okresie ciąży, po zabiegach dermatologicznych i medycyny estetycznej
oraz zmianach zapalnych.

11

99

1549

PHARMACERIS W
hydro-żelowa maska
wyrównująca koloryt
skóry 1 szt.

PHARMACERIS W
krem wybielający
przebarwienia na
dzień SPF 50+
30 ml

3699

4649

PHARMACERIS W
Intensywny krem
wybielający na noc
30 ml

Wysoko-efektywne działanie
wybielające zapewnia połączenie 4% Niacynamidu, papainy oraz witaminy C.

Zawarta w składzie Kombucha, bogata w kwas mlekowy
i jabłkowy, potęguje działanie
rozjaśniające. W połączeniu
z antyoksydacyjną Tremellą
nawilża, regeneruje i wzmacnia skórę.

12

3799

Unikalny
wysokoskoncentrowany krem zmniejsza
intensywność
istniejących
przebarwień, rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry.

33

99
43

49

PHARMACERIS W
Depigmentacyjne serum
na przebarwienia na noc
30 ml

Skoncentrowana receptura serum do
stosowania na np.: piegi, plamy starcze
i brunatne, przebarwienia posłoneczne,
potrądzikowe, pozapalne oraz pociążowe (np. ostuda).
Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

10699
BIODERMA
PIGMENTBIO
krem na noc
50 ml

Rozjaśniający i wygładzający krem na
noc. Zmniejsza widoczność przebarwień. Stymuluje produkcję kolagenu.

9199
BIODERMA
PIGMENTBIO
kremowy żel
oczyszczającyzłuszczający
500 ml

Zawiera kwas cytrynowy i specjalne
mikrogranulki, które
delikatnie złuszczają
oraz wygładzają, dając efekt rozświetlonej skóry.

1

grosz

5 propozycji z linii Bioderma PigmentBio
to kompleksowa kuracja redukująca przebarwienia,
zapobiegająca powstawaniu nowych
oraz przywracająca skórze blask.

za

*Przy zakupie dowolnego produktu
BIODERMA PIGMENTBIO odbierz prezent
BIODERMA PIGMENTBIO płyn micelarny
250 ml za 1 grosz. Wybrane lokalizacje.

89

99

BIODERMA
PIGMENTBIO
koncentrat
15ml

Rozjaśniający koncentrat
z witaminą C zmniejsza
stan zapalny, zmniejsza produkcję melaniny i eliminuje istniejące
przebarwienia.

9999

BIODERMA
PIGMENTBIO
krem na dzień
SPF50+
40 ml

Krem na dzień, wzbogacony o filtry przeciwsłoneczne SPF50, zapobiega
starzeniu się skóry i chroni
przed przebarwieniami.

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

13

EMOLIENTY

-20%

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Oferta nie dotyczy Mustela Cold Cream krem, 40 ml i Mustela Cold Cream sztyft, 10 ml.

Pojemność 500 ml

KLASYCZNA KURACJA DERMATOLOGICZNA
DLA SKÓRY BARDZO SUCHEJ, ATOPOWEJ
I ALERGICZNEJ

Nie dotyczy zestawów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

6999
6299

14

6999

Kosmetyki

/

oferta 12-25.11.2020

WŁOSY

-20%

Rabat dotyczy produktów z linii Tricologica

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Listopadowe-25%

RABATY Z KARTĄ

do

12-25 listopada

DEMAKIJAŻ

-15%
do

-20%
do

-25%
do

z kartą Ziko Klub

-35%
do

z kartą Ziko Klub

Rabat producencki dotyczy produktów do demakijażu
marki LIERAC.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat producencki dotyczy produktów
marki Dermedic. Nie dotyczy zestawów, duopaków
oraz serii słonecznej Sunbrella.

PHYTOSQUAM

-15%
do

-20%
do

z kartą Ziko Klub
Rabat producencki dotyczy marki JOWAE.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-15%
do

-20%
do

z kartą Ziko Klub
Rabat producencki dotyczy serii PHYTOSQUAM.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

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

-20%
do

-25%
do

z kartą Ziko Klub
Rabat producencki dotyczy marki BIOXSINE.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

15

S
E

S
E
MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

S
E

-20%

S

S

E

E

-20%

-15%

12-18.11

12-18.11

12-18.11

Rabat producencki dotyczy serii Pharmaceris A.

Rabat producencki dotyczy serii REGENOVUM.

Rabat producencki dotyczy marki SVR. Nie dotyczy serii Topialyse
oraz zestawów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-15%

-50%

12-25.11

12-25.11

12-25.11

Rabat producencki dotyczy serii Pharmaceris P, Pharmaceris R,
Pharmaceris V i Pharmaceris X.

Rabat producencki dotyczy marki Bio-Oil.
Nie dotyczy olejku Bio-Oil, 60 ml.

Rabat producencki dotyczy produktów marki ELANCYL.

S

-20% E

PURETÉ THERMALE
HOMME

-30%

-25%

12-25.11

12-25.11

12-25.11

Rabat producencki dotyczy serii Pharmaceris H.

Rabat producencki dotyczy serii Vichy PURETE THERMALE i HOMME.
Nie dotyczy zestawów.

Rabat producencki dotyczy produktów marki AVENE.
Nie dotyczy zestawów świątecznych.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-20%

SEBIUM

-35%
12-25.11

16-22.11

19-25.11

Rabat producencki dotyczy produktów serii BIODERMA Sebium.

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.
Nie dotyczy produktów objetych już promocją.

Rabat producencki dotyczy produktów marki CLINIC WAY.
Nie dotyczy zestawów.

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

