DOMOWE SPA

2999

999

39

99

ROGE CAVAILLES
krem pod prysznic
z różą i masłem
migdałowym 750 ml

1249

VICHY
maska mineralnonawilżająca 2x6 ml

1649

2699

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.

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
krem-żel
ultranawilżający 50 g

1499

1649

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
peeling gruboziarnisty
300 ml

28.12.2020-13.01.2021

DOMOWE

spa

Przekonaj się, jak przyjemnie możesz zorganizować
SPA we własnej łazience. Daj
się zauroczyć aromatycznej
i esencjonalnej pielęgnacji
z serią Ziaja Baltic Spa Fit.
Po codziennej aktywności
wspomóż swoją witalność
i zapewnij sobie chwilę wytchnienia.

1899

2099

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
serum nawilżające
do ciała 400 ml

999

1049

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
żel do mycia 3w1
500 ml

999

1049

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
lekki krem nawilżającodotleniający do twarzy
50 ml

1149

1599

1249

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
galaretka do kąpieli
260 ml

2

1799

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
mus nawilżający
do ciała 300 ml
Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021
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Najlepsza pielęgnacja to taka,
która działa, kiedy Ty odpoczywasz. Zastosuj zainspirowaną
medycyną estetyczną Liftactiv
Hyalu Mask krem-maskę na
noc. Dzięki połączeniu kwasu
hialuronowego oraz ekstraktu
z liści agawy maska zapewnia
efekt liftingu skóry, wygładza
zmarszczki, przywraca sprężystość, wzmacnia i nawilża.

49
18299

VICHY LIFTACTIV
HYALU MASK
maska na noc 50 ml

Dostępna w wybranych lokalizacjach.

999

1249

VICHY MASKI
różne rodzaje

maseczka oczyszczająca
z aktywnym węglem
2x6 ml

W długie zimowe wieczory znajdź chwilę na relaksującą pielęgnację i zadbaj o promienny wygląd.
Skoncentrowana formuła Masek Mineralnych z wodą
termalną Vichy i drogocennymi minerałami sprawi, że
Twoja skóra stanie się błyskawicznie wypielęgnowana
i doskonale odżywiona.

maseczka peelingująca
rozświetlająca
2x6 ml

maseczka oczyszczająca
pory z glinką
2x6 ml

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

maseczka kojąca
z aloesem
2x6 ml

3

2399

2999

BALNEOKOSMETYKI
SERIA MALINOWA
krem do rąk na noc
70 ml

4499

5599

BALNEOKOSMETYKI
SERIA MALINOWA
masło do ciała 230 ml

1599

1999

BALNEOKOSMETYKI
SERIA MALINOWA
masełko do ciała 50 ml

3549

4399

BALNEOKOSMETYKI
SERIA MALINOWA
peeling do ciała 200 ml

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

2399

2999

BALNEOKOSMETYKI
SERIA MALINOWA
żel do mycia 200 ml

4

Znajdź kosmetyki idealne dla Ciebie w malinowej serii
BALNEOKOSMETYKI Wellness&SPA. To produkty, które
oczyszczają, pielęgnują i chronią ciało. Dzięki zawartej
w składzie najsilniejszej na świecie leczniczej wodzie
siarczkowej przywracają naturalną równowagę skóry oraz
utrzymują jej zdrowy wygląd i dobrą kondycję. Cudowny,
odprężający zapach malin wprowadzi Cię w stan relaksu
i przywróci dobry nastrój.

Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

DOMOWE

spa

2399

1999

2999

3299

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
żel do mycia 200 ml

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
peeling enzymatyczny
50 ml

-20%
do

na pozostale produkty
z serii DERMEDIC Hydrain3.
Nie dotyczy zestawów.

2999
DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
płyn micelarny
2x500 ml

2299

3499

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
krem nawilżający
o dogłębnym działaniu
50 ml

2599

3299

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
krem pod oczy
15 ml

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

DOMOWE

spa

BOBASA
LA

Kąpiel dziecka to okazja do
budowania więzi między
dzieckiem a rodzicem, ale
przede wszystkim podstawowy zabieg pielęgnacyjny,
podczas którego niezwykle
ważne jest zastosowanie
odpowiednich preparatów
dedykowanych
wrażliwej
skórze maluszka. Łagodne
żele, kremy zawierające naturalne składniki ochronią
przed podrażnieniami i zapewnią dzieciom spokojny
sen.

879

4599

1099

LINOMAG BOBO A+E
krem ochronny 50 ml

MUSTELA BEBE
żel do mycia 2x500 ml

Otul się aksamitną pianą i poczuj
odprężający zapach Aksamitnego olejku
do kąpieli i pod prysznic Roge Cavailles
podczas wieczornej kąpieli.

5399

8499

2999

ZESTAW BIODERMA
SENSIBIO H2O
płyn micelarny
2x500 ml

3999

ROGE CAVAILLES
aksamitny olejek
do kąpieli i pod prysznic
750 ml

TECHN
O

GIA MICEL
LO

NA
AR

6

Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

PIELĘGNACJA TWARZY

-15%

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Promocja na wybrane linie, nie dotyczy zestawów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

NATURALNE DERMOKOSMETYKI
z antyoksydacyjnymi Lumifenolami
każdy rodzaj skóry, również wrażliwa

-25%

*

-20%

*

* Dotyczy produktów JOWAÉ: demakijaż i kremy do twarzy.
Oferta ważna 28.12.2020 - 13.01.2021 r.
*Nie dotyczy zestawów oraz VICHY Liftactiv Hyalu maska na noc 50 ml.

CHY_FC_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd 1

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Rabat dotyczy wybrancyh produktów marki JOWAE.

07/12/2020 14:41

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

naczynkowa
Przy tym problemie skórnym kluczowa jest
odpowiednia pielęgnacja. Chroń skórę przed
zmiennymi warunkami pogodowymi i promieniami UV. Unikaj gorących kąpieli i chlorowanej
wody. Stosuj dermokosmetyki łagodzące podrażnioną skórę wzbogacone o odpowiednie
składniki aktywne zapewniające działanie obkurczające naczynka i wzmacniające ich ścianki.

3399

3599

42

49

4499

PHARMACERIS N
NUTRI-CAPILARIL
krem odżywczy 50 ml

PHARMACERIS N
ACTIVE-CAPILARIL FORTE
krem kojąco-wzmacniający
30 ml

Bogata formuła intensywnie odżywia
i regeneruje skórę

Pielęgnacja skóry z utrwalonym zaczerwienieniem
i z tendencją do rumienia.

2299

2899

PHARMACERIS N
PURI-CAPILIUM
żel do mycia twarzy
i oczu 190 ml

Łagodna baza myjąca
niezawierająca mydła.
Wyciąg z ostropestu
– łagodzi i zmniejsza
zaczerwienie skóry
Wosk z mango
– odżywia i nawilża
Alantoina i D-pantenol
– działają kojąco

8

masło Shea i lanolina – wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry
mikronizowana diosmina – wzmacnia
naczynka krwionośne, zapobiega zaczerwienieniom
Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

La Roche-Posay Rosaliac to kompletny program idealny dla
silnie reagującej skóry zarówno przy okresowym jak i trwałym zaczerwieniu.
LA ROCHE-POSAY Rosaliac UV
to potrójna formuła, aby
wzmocnić i zapewnić optymalną ochronę.

LA ROCHE-POSAY Rosaliac AR
Intense to profesjonalna kuracja przeciw silnemu zaczerwienieniu skóry.

witamina CG – działa wzmacniająco na naczynia krwionośne
witamina B3 – wzmacnia barierę lipidową, chroni przed czynnikami zewnętrznymi
Mexoryl XL – zabezpiecza skórę
przed promieniami UV, zmniejszając pogłębienie zaczerwienienia

ekstrakt z ambophenolu – przywraca jednolity koloryt
neurosensyna – działa łagodzącą i przeciwzapalnie
woda termalna La Roche-Posay
– działa kojąco i regenerująco

łagodzi podrażnienia
neutralizuje zaczerwienienia
wyrównuje koloryt

5299

5299

7299

7399

LA ROCHE-POSAY
ROSALIAC UV RICHE
krem 40 ml

LA ROCHE-POSAY
ROSALIAC UV LEGERE
krem 40 ml

LA ROCHE-POSAY
ROSALIAC AR INTENSE
krem 40 ml

LA ROCHE-POSAY
ROSALIAC CC
krem 50 ml

6599

6599

9099

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

9199

9

PIELĘGNACJA TWARZY

ROSILOGIE – korekta zaczerwienień
SÉBOLOGIE – korekta niedoskonałości

STOP

WYPRYSKOM!

-20%

-20% *

-15%*

na całą serię FLOS LEK Arnica

* Przy zakupie dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii: ROSILOGIE
i SÉBOLOGIE. Oferta ważna 28.12.2020 - 13.01.2021 r.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat dotyczy produktów do pielęgnacji twarzy marki La Roche-Posay.
Nie dotyczy serii LA ROCHE-POSAY Rosaliac.

RP_FC_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd 1
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Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

07/12/2020 15:09
Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

ZIMOWA

Sposób na suche dłonie
Zimą skóra na dłoniach
staje się napięta, szorstka,
zaczerwieniona. Żeby temu
zapobiec, wcieraj krem
ochronny po każdym kontakcie z wodą i przed wyjściem na zewnątrz. Idealny
kosmetyk to ten na bazie
parafiny, lanoliny, wosku
pszczelego, olejów roślinnych lub gliceryny. Na noc
możesz nałożyć grubą warstwę kremu i zabezpieczyć
ją bawełnianymi rękawiczkami.

pielęgnacja
Mróz, wiatr, śnieg nie sprzyjają skórze.
Zamiast narzekać na pogodę, postaw na
odpowiednie kosmetyki, które uchronią
cię przed urodowymi kłopotami.

1599

2499

BIODERMA ATODERM
MAINS & ONGLES
naprawczo-kojący
krem do rąk 50 ml

449

599

OILLAN WINTER
krem do rąk 50 ml

1599

2749

BIODERMA ATODERM
LEVRES BAUME
odżywczo-regenerujący
balsam do ust 15 ml

Sposób na spierzchnięte usta
Delikatne wargi łatwo się wysuszają, pierzchną, a nawet pękają.
Dlatego w chłodne dni bez odpowiedniej ochrony ani rusz. Podstawą jest pomadka ochronna lub
balsam do ust. Wchodzące w ich
skład oleje, woski czy witaminy
odżywiają usta i zapobiegają utracie wody.
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

1599

6599

BIODERMA ATODERM
NUTRITIVE
krem odżywczy 40 ml

11

35

4249

PIĘKNE

49

włosy

4149

4999

KLORANE
szampon na bazie
masła mangowego
400 ml

NOWOŚĆ

KLORANE
szampon suchy ORGANICZNA MIĘTA
150 ml

Szampon
Podstawową funkcją szamponu
jest oczyszczanie. Wybierając odpowiedni preparat, weź pod uwagę
nie tylko wygląd włosów (tłuste,
cienkie, suche, farbowane), ale również stan skóry głowy (normalna,
sucha, z łupieżem). Podczas mycia
należy delikatnie masować głowę,
a nie szorować. Po umyciu spłucz
włosy porcją chłodnej wody, która
zamyka łuskę włosa.

4249

4999

KLORANE
balsam na bazie
masła mangowego
200 ml

5099

5999

KLORANE
maska na bazie
masła mangowego
150 ml
Maska
Maska to produkt, który ma za
zadanie wniknąć w głąb włosów
i skórę głowy do mieszków włosowych, aby je nawilżyć i odżywić.
Maskę stosuje się na umyte, lekko
osuszone włosy.

MANGO
włosy suche

4649

5499

KLORANE
szampon na bazie
chininy 400 ml

2999

3599

CHININA

KLORANE
szampon na bazie
chininy 200 ml

włosy
wypadające

4249

4999

KLORANE
balsam na bazie
chininy 200 ml
Balsam do włosów
Balsam działa nie tylko na powierzchnię włosa, ale również
dba o jego odżywienie od wewnątrz. Dogłębnie regeneruje
włosy i przywraca im odpowiedni poziom nawodnienia.

12

Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

WŁOSY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%

(wybrane maski, odżywki, szampony do pielęgnacji włosów.)
Nie dotyczy BIOVAX MED szampon stymulujący 250 ml oraz zestawów.

K AŻDA K APSUŁKA
= 14 AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW

każda za

1749

2149
SPECJALISTYCZNE SZAMPONY
NA BAZIE ROŚLIN
PHYTO PHANERE
wzmacniający

PHYTO CYANE

przeciw wypadaniu

DERMENA
odżywka
wzmacniająca
200 ml

PHYTO SQUAM
przeciw łupieżowi

DERMENA
COLOR CARE
odżywka 200 ml

Odżywka
Ma za zadanie pielęgnować i regenerować zniszczone włosy
oraz chronić je przed uszkodzeniami. Zawiera składniki, które
wnikają w ewentualne ubytki włosa i je uzupełniają, co poprawia wygląd i strukturę włosów. Odżywkę nakłada się najczęściej po myciu włosów i zwykle spłukuje.

-15%*

-25% *

* Dotyczy szamponów Phytocyane, Phytophanere, Phytosquam.
Ofertadostępna
ważna 28.12.2020
- 13.01.2021
r.
Marka
w wybranych
lokalizacjach.

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

44,99

29,99

szampon
2x500 ml

krem
do przewijania
2x100 ml

maść 100 g
+maść 30 g

3999
44,99

woda
oczyszczająca
2x500 ml

44,99
mleczko
2x300 ml

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy zestawów.

14

Kosmetyki

/

oferta 28.12.2020-13.01.2021

EMOLIENTY

WIELKA

Przy zakupie
1 produktu z serii
Cutis Mini Derm,

WYPRZEDAŻ

drugi w tej samej
cenie lub tańszy

otrzymasz
za grosz.

31

99

27

99

Marka dostępna
dostępna w
w wybranych
wybranych lokalizacjach.
lokalizacjach.
Marka

29

99

zestawów
kosmetycznych

Oferta dotyczy wybranego asortymentu
i obowiązuje do wyczerpania zapasów
w drogeriach Ziko Dermo

O szczegóły pytaj
w drogeriach Ziko Dermo

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-25%

28 grudnia-13 stycznia

28 grudnia-13 stycznia

Rabat producencki dotyczy marki MUSTELA. Nie dotyczy zestawów i duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki ROGE CAVAILLES.
Nie dotyczy zestawów oraz produktów objętych promocją.

-20%

-25%

28 grudnia-13 stycznia

28 grudnia-13 stycznia

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS N i G. Nie dotyczy produktów objętych promocją
w gazete na str. 8.

Rabat producencki dotyczy marki EMOLIUM. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

-25%

-15%

-20%
z kartą Ziko Klub

28 grudnia-13 stycznia

28 grudnia-13 stycznia

Rabat producencki dotyczy marki IWOSTIN. Nie dotyczy zestawów.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Rabat producencki dotyczy marki ETIAXIL.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-30%
28 grudnia-13 stycznia
Rabat producencki dotyczy marki BIODERMA. Nie dotyczy zestawów oraz duopaków
oraz BIODERMA Atoderm Nutritive krem 40 ml, BIODERMA Atoderm krem do rąk 50 ml,
BIODERMA Atoderm balsam do ust 15 ml oraz serii ABCDERM.

-20%
28 grudnia-13 stycznia
Rabat producencki dotyczy marki CERAVE.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

FARBY

-15%

-15%

28 grudnia-13 stycznia

28 grudnia-13 stycznia

Rabat producencki dotyczy serii PHYTO Farby. Nie dotyczy duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki DUCRAY.

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

