
28.01-10.02.2021

DERMEDIC
HYDRAIN 3 HIALURO
krem nawilżający
o dogłębnym działaniu
50 g

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR AP+M
balsam
400 ml

EMOLIUM
DERMOCARE
emulsja do kąpieli
400 ml

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon kojący
do włosów
i nadwrażliwej
skóry głowy
300 ml

34991999

84995949

41492999

28991999
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MUSTELA BEBE
krem odżywczy
z Cold Cream
40 ml

STOSOWANIE: twarz
DZIAŁANIE: odżywia i chroni
TYP SKÓRY: sucha
WIEK: od pierwszych dni życia, 
dla całej rodziny

Zawiera 95% składników
naturalnego pochodzenia.

STOSOWANIE: usta
DZIAŁANIE: natłuszczające, 
ochronne, regenerujące
TYP SKÓRY: sucha
WIEK: dla dzieci i dorosłych

Zawiera olej jojoba, wosk 
pszczeli i witaminę E. 

STOSOWANIE: usta, policzki
DZIAŁANIE: odżywia i chroni
TYP SKÓRY: sucha
WIEK: od pierwszych dni życia, dla całej rodziny

Idealny na mroźne dni - nie zawiera wody.

STOSOWANIE: twarz, ciało, włosy
DZIAŁANIE: koi i łagodzi

TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa
WIEK: od pierwszego miesiąca życia, dla całej rodziny

Wielofunkcyjny produkt (płyn do kąpieli, żel do mycia
i szampon) do mycia i pielęgnacji.

MUSTELA BEBE
sztyft ochronny
z Cold Cream
10 ml

EMOLIUM
DERMOCARE

płyn 3w1
400 ml

AQUASTOP
balsam do ust
10 ml

  Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.20212

649

2499
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599

1699

1749

45993699
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RODZINNA   

pielęgnacja
Czy istnieją preparaty do pielę-
gnacji twarzy, ciała, ust odpo-
wiednie dla całej rodziny?
Oczywiście, że tak!
W drogerii Ziko Dermo znajdziecie 
kremy, balsamy, olejki, pomadki 
do każdego rodzaju skóry, które 
zapewnią kompleksową pielę-
gnację wszystkim domownikom 
o każdej porze roku.
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Katalog obowiązuje w wybranych w drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

STOSOWANIE: twarz i ciało
DZIAŁANIE: natłuszczające, ochronne
TYP SKÓRY: sucha i wrażliwa
WIEK: od pierwszego miesiąca życia,
dla całej rodziny

STOSOWANIE: usta
DZIAŁANIE: natłuszczające,
ochronne, regenerujące
TYP SKÓRY: sucha
WIEK: dla całej rodziny

STOSOWANIE: twarz i ciało
DZIAŁANIE: natłuszczające, 
ochronne
TYP SKÓRY: sucha i wrażliwa
WIEK: od pierwszego miesiąca 
życia, dla całej rodziny

Łatwo się wchłania
i daje przyjemne uczucie
komfortu. Dzięki zastosowaniu 
białego wosku pszczelego
odbudowuje film hydrolipidowy.

Produkt hipoalergiczny. 
Przynosi natychmiasto-
we uczucie ukojenia
i dlugo utrzymuje się
na ustach. 

STOSOWANIE: dłonie 
DZIAŁANIE: natłuszczające, ochronne
TYP SKÓRY: sucha i wrażliwa
WIEK: dla całej rodziny

Przywraca skórze dłoni elastyczność
i miękkość, łatwo się wchłania.

3

AVÈNE
COLD CREAM
krem do twarzy
40 ml

AVÈNE COLD CREAM
krem do twarzy
100 ml

2199

26992199

3699
4999

2999

AVÈNE
COLD CREAM
odżywcza pomadka
do ust
4 g1999

AVÈNE
COLD CREAM
skoncentrowany
krem do rąk 
50 ml

1599

Katalog obowiązuje w wybranych w drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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4

STOSOWANIE: ciało
DZIAŁANIE: koi i regeneruje
TYP SKÓRY: sucha i wrażliwa
WIEK: dla całej rodziny

Nawilżający opatrunek w kremie do
codziennej pielęgnacji. Efekt odczuwalny 
już od pierwszego użycia. 

LA ROCHE-POSAY
CICAPLAST B5
balsam
100 ml

STOSOWANIE: ciało
DZIAŁANIE: eliminuje swędzenie

TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa i atopowa
WIEK: od pierwszych dni życia,

dla całej rodziny

Delikatna formuła
kremu myjącego

bezpiecznie
odbudowuje

funkcje
ochronne skóry.

STOSOWANIE: twarz, ciało
DZIAŁANIE: oczyszcza skórę i łagodzi 
podrażnienia
TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa i atopowa
WIEK: dla całej rodziny

Nie zawiera mydła. Nie narusza 
naturalnego pH skóry. Przeznaczony 
do codziennej pielęgnacji.

STOSOWANIE: twarz, ciało
DZIAŁANIE: niweluje podrażnienia
i łagodzi uczucie świądu
TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa i atopowa
WIEK: dla całej rodziny

Stabilizuje równowagę mikrobiomu.
Chroni przed negatywnym działaniem 
twardej wody. Posiada naturalne pH 5,5.

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR SYNDET AP+

krem myjący
400 ml

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR AP+
olejek myjący
400 ml

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR GEL LAVANT
żel myjący
400 ml

4949

3499

4999

6199

4399

6299

3899
4899

  Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.2021

-20%
na pozostałe kosmetyki

z serii
LA ROCHE-POSAY

CICAPLAST ORAZ LIPIKAR.
Nie dotyczy produktów 
objętych już promocją.

RODZINNA   

pielęgnacja
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STOSOWANIE: dłonie 
DZIAŁANIE: natłuszczające, nawil-
żające, ochronne, regenerujące
TYP SKÓRY: sucha i bardzo sucha,
atopowa, z łuszczycą
WIEK: od trzeciego roku życia,
dla całej rodziny

Silnie regeneruje i chroni także
w przypadku chorób skóry: AZS, 
łuszczyca. 

STOSOWANIE: twarz, ciało 
DZIAŁANIE: natłuszczające, nawilżające, ochronne, regenerujące

TYP SKÓRY:  sucha i bardzo sucha
WIEK: od trzeciego roku życia, dla całej rodziny 

Hipoalergiczny, o bogatej formule.
Zabezpiecza skórę przed działaniem szkodliwych czynników.

STOSOWANIE: twarz i ciało
DZIAŁANIE: natłuszczające, nawilżające, ochronne, 
regenerujące
TYP SKÓRY: sucha, trądzikowa, atopowa, z łuszczycą
WIEK: od trzeciego roku życia, dla całej rodziny

Łagodzi podrażnienia i przesuszenia naskórka. 
Ekspresowo przynosi ulgę. 

CERAVE
balsam nawilżający
 340 g
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CERAVE
balsam nawilżający
177 ml

CERAVE
regenerujący krem 
do rąk
50 ml

1999
2649

2849
3749

3499
4649

Katalog obowiązuje w wybranych w drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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STOSOWANIE: ciało 
DZIAŁANIE: koi i łagodzi
podrażnienia
TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa, 
atopowa
WIEK: dla całej rodziny

Hipoalergiczny, nie zawiera
substancji zapachowych.
Posiada silne właściwości
uzupełniania poziomu lipidów.

STOSOWANIE: twarz, ciało 
DZIAŁANIE: kojące, łagodzące, natłusz-
czające, nawilżające, przeciwświądowe, 
regenerujące
TYP SKÓRY: sucha, wrażliwa i atopowa
WIEK: dla całej rodziny

STOSOWANIE: ciało 
DZIAŁANIE: koi i nawilża
TYP SKÓRY: wrażliwa
i atopowa
WIEK: dla całej rodziny

Skóra doznaje niemal
natychmiastowego
ukojenia świądu
spowodowanego
jej przesuszeniem.

AVÈNE
XERACALM A.D
olejek lipidowy
400 ml

AVÈNE
XERACALM A.D
balsam lipidowy
400 ml AVÈNE

XERACALM A.D
balsam lipidowy
200 ml

  Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.2021

-15%
na pozostałe kosmetyki

z serii
AVENE XERA CALM

RODZINNA   

pielęgnacja
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4299
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STOSOWANIE:ciało 
DZIAŁANIE: łagodzące, 
nawilżające, oczysz-
czające
TYP SKÓRY: sucha, aler-
giczna, wrażliwa
i atopowa
WIEK: dzieci i niemow-
lęta już od 1. miesiąca 
życia

STOSOWANIE: twarz, 
ciało 
DZIAŁANIE: łagodzące, 
natłuszczające,
nawilżające,
regenerujące
TYP SKÓRY: sucha, aler-
giczna, wrażliwa 
i atopowa
WIEK: dzieci i niemow-
lęta już od 3. miesiąca 
życia

Uzupełnia poziom 
lipidów w skórze i koi 
dolegliwości skórne. 
Polecany do codzien-
nej pielęgnacji. Opa-
tentowana technologia 
prekursora filagryny
i ceramidów.

CETAPHIL
PRO ITCH CONTROL 
emulsja do mycia
295 ml

CETAPHIL
PRO ITCH CONTROL 
balsam nawilżający
295 ml

Zawiera łagodne 
środki myjące. Łagodzi 
dolegliwości skórne. Opa-
tentowana technologia 
prekursora filagryny.

Produkty dostępne w wybranych lokalizacjach.

za 1
GROSZ

Promocja nie obowiązuje w drogerii internetowej zikodermo.pl.

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

HYDRAGENIST 
dotleniające nawilżenie

* Przy zakupie wybranych dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii HYDRAGENIST. 

-20% *

-15%*

* 
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  Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.2021

SENSIBIO H2O płyn micelarny
w ofercie specjalnej 2x 500 ml

odświeżona i oczyszczona

skóra pełna blasku

84994599

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Do wyczerpania zapasów.

Marka dostępna w wybranych lokalizajach. Promocja Rabat z kartą Ziko Klub 
nie obowiązuje w drogerii internetowej zikodermo.pl.
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

VICHY ZESTAW
NEOVADIOL  MAGISTRAL
krem 50 ml
NEOVADIOL MAGISTRAL
krem do twarzy
na noc 15 ml

BALNEOKOSMETYKI
ZESTAW ODŻYWCZA
BOMBA WITAMINOWA
biosiarczkowy roll-on witaminowo-odżywczy pod oczy 20 ml,
biosiarczkowy żel witaminowo-odżywczy do mycia twarzy 200 ml,  
biosiarczkowy krem witaminowo-odżywczy do twarzy 50 ml,
biosiarczkowa maska witaminowo-odżywcza do twarzy,
szyi i dekoltu 150 ml

W drogeriach dostępne również inne zestawy w promocyjnych cenach. Do wyczerpania zapasów.

AVÈNE
DERMABSOLU DZIEŃ

krem na dzień 40 ml
krem pod oczy 15 ml

VICHY ZESTAW
AQUALIA THERMAL

MINERAL89
booster nawilżający 10 ml

AQUALIA THERMAL
krem bogata konsystencja 50 ml 

AQUALIA THERMAL
krem na noc 15 ml

-30%

-20%

-30%

-20%

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



10   Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.2021

Fundacja Ziko dla Zdrowia 
to organizacja dobroczynna, 
która od 2016 roku
prowadzi działania
społeczne i charytatywne
w obszarze promocji
i ochrony zdrowia.

do

EMOLIENTY

KRS: 0000 618 913FUNDACJA  
ZIKO DLA ZDROWIA

-20%

PODARUJ

Promocja nie obowiązuje w drogerii internetowej zikodermo.pl.
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KUPUJ TEŻ
ONLINE
na zikodermo.pl

Szczegóły sprawdź na stronie zikodermo.pl

Bezpieczne zakupy 
w drogerii internetowej 
zikodermo.pl 

szeroki asortyment 
dermokosmetyków

atrakcyjne ceny 
i promocje

wygodne formy dostawy 
odbiór osobisty w drogeriach Ziko Dermo, 
paczkomaty In Post, dostawa kurierska

EMOLIENTY

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



6549

4649

8199

5849

EFEKT:

- zmniejsza
wypadanie włosów
- oczyszcza  i wzmacnia
skórę głowy
- wzmacnia strukturę
włosów oraz sprawia,
że są zdrowe i odżywione
- jego skuteczność można 
zauważać po 3 tygodniach

EFEKT: 
- zwalcza łupież

- nawilża i oczyszcza skórę
- eliminuje pieczenie i swędzenie

- efekt widoczny
 od pierwszego użycia

VICHY
DERCOS
szampon
wzmacniający
400 mlVICHY

DERCOS
szampon przeciwłu-
pieżowy do włosów 

tłustych
 200 ml

1749
2149

EFEKT:

- zauważalnie ogranicza wypadanie
włosów osłabionych, zniszczonych

- koi i łagodzi podrażnienia
- intensywnie nawilża

i odbudowuje uszkodzoną
strukturę włosów

- włosy stają się wyraźnie gęstsze
- ogranicza wypadanie włosów, stymuluje 

cebulki do wzrostu
- zmniejsza skłonność do

rozdwajania się końcówek

DERMENA
szampon przeciw 
wypadaniu
200 ml

  Kosmetyki    /    oferta 28.01-10.02.2021

-20%
na pozostałe kosmetyki

z serii
VICHY DERCOS.

Nie dotyczy produktów 
objętych już promocją.

ŚWIADOMA   

 pielęgnacja
włosów

Czy jest na świecie osoba, która nie pragnie 
mieć pięknych i lśniących włosów? Chyba 
nie, a wbrew pozorom odpowiednia ich 
pielęgnacja wcale nie jest skomplikowana! 
Dobór szamponu i odżywki właściwych 
do rodzaju włosów tu już połowa sukcesu. 

N
AJ

WYŻSZA JAKO
ŚĆ

 SK
UTECZNOŚĆ

 SK
UTECZNOŚĆ

12



2549
3199

3999

EFEKT:

-  produkt wykazuje właściwości
antybakteryjne 
- ogranicza pracę gruczołów łojowych,
a także hamuje łojotokowe zapalenie skóry 
- systematyczne stosowanie reguluje nad-
mierne przetłuszczanie się skóry głowy 
oraz włosów 
-pozytywnie wpływa na odbudowę skóry 
oraz włosów uszkodzonych poprzez 
wpływ promieniowania UV 
- łagodzi i koi świąd oraz podrażnienie 
skóry głowy 
- wykazuje neutralne pH dla skóry

EFEKT:

-  wzmacnia oraz wygładza
strukturę włosa 

- przywraca gęstość 
- ogranicza wypadanie włosów, 

pobudza je do wzrostu 
- przywraca fizjologiczną

równowagę skórze 
- pobudza geny odpowiedzialne 

za przebieg odbudowy włosa 
- wydłuża cykl życia włosa

1749
2149

3199

EFEKT:

- redukuje nadmierne wypadanie włosów
- ułatwia rozczesywanie włosów
- przywraca włosom sprężystość
oraz naturalny blask
- włosy odrastają zauważalnie grubsze
oraz bardziej gęste
- nie powoduje obciążenia włosów

DERMENA
odżywka wzmacniająca 
200 ml

PHARMACERIS H
szampon normalizujący
250 ml

PHARMACERIS H
szampon stymulujący 

wzrost włosów
250 ml

13Katalog obowiązuje w wybranych w drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

KAŻDA KAPSUŁKA
             = 14 AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW

EKSPERT KURACJI I PIELĘGNACJI  
SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

* Dotyczy wybranych produktów PHYTO. Oferta ważna 28.01 - 10.02.2021 r.

-20% *

-15%*

Skład: żywica (70%), 
włókno kukurydziane (30%).

Eco friendly 
GRZEBIEŃ Equilibra 

do

Kup dowolny     
produkt

z linii Tricologica, 
a grzebień otrzymasz 

GGRRAATTIISS

Naturalny kompleks

ALOES

OLEJ ARGANOWY

KERATYNA ROŚLINNA

WŁOSY

-20%

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Promocja Rabat z kartą Ziko Klub 
nie obowiązuje w drogerii internetowej zikodermo.pl.

Rabat dotyczy produktów z linii Tricologica. Do wyczerpania zapasów.

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

 P
O

LS
KI PRODUCEN

T

 P
OPULARNOŚĆ

 RÓWNOWAGA



4999
5449

EFEKT:

- stymuluje wzrost cebulki włosa 
dzięki połączonemu działaniu

Chininy i Witamin z grupy B
- przywraca włosom witalność

i wytrzymałość, jednocześnie
ułatwiając rozczesywanie

KLORANE
szampon chinina

400 ml

4699
5449

EFEKT:

- koi i pielęgnuje włosy
- łagodzi podrażnienia

- tworzy ochronę przeciwrodnikową
- włosy po umyciu stają się miękkie

oraz jedwabiste w dotyku

KLORANE
szampon piwonia

400 ml

3749
4399

EFEKT:

- unosi włosy u nasady skóry
i zwiększa objętość fryzury
- włosy pozostają elastyczne,
lekkie i dobrze się układają
- zapewnia łatwe rozczesywanie

KLORANE
odżywka len
125 ml

3549
4149

EFEKT:

- delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy
- włosy stają się puszyste i natychmiast

odzyskują świeży wygląd
- nadaje objętość i lekkość w ciągu kilku minut

KLORANE
suchy szampon owies

150 ml

EFEKT:

- pobudza wzrost włosów
- działa przeciwgrzybiczo

i przeciwbakteryjnie
- łagodnie oczyszcza skórę głowy

- hamuje wypadanie włosów
- redukuje efekt tłustych włosów

- przywraca równowagę
mikrobiomu naskórka włosów

DERMEDIC
CAPILARTE

szampon
normalizujący

300 ml

BIOKAP
BELLEZZA BIO

szampon
przywracający

równowagę
200 ml
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EFEKT:

- unosi włosy u nasady skóry
i zwiększa objętość fryzury
- włosy pozostają elastyczne,
lekkie i dobrze się układają
- zapewnia łatwe rozczesywanie

KLORANE
odżywka len
125 ml

4149

EFEKT:

- normalizuje aktywność gruczołów łojowych
- usuwa łupież i zapobiega jego nawrotom
- łagodzi podrażnienia i niweluje świąd skóry
- zapewnia nawilżenie
- działa przeciwłojotokowo oraz przeciwgrzybiczo

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon
przeciwłupieżowy
300 ml

EFEKT:

- zmniejsza nadmierne
wypadanie włosów
- wydłuża cykl życia włosa
- odżywia i wzmacnia
cebulki włosa
- poprawia ukrwienie mieszka
włosowego i kondycję jego
komórek budulcowych

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon wzmacniający
300 ml

EFEKT:

- delikatnie oczyszcza  
- dzięki kompleksowi 
uzyskanemu z imbiru, 

kadzidłowca
i czerwonych winogron, 

pomaga skórze 
odzyskać optymalną 

równowagę  
- przeciwdziała

nadmiarowi sebum

BIOKAP
BELLEZZA BIO

szampon
przywracający

równowagę
200 ml

EFEKT:

- zapewnia natural-
ne oczyszczenie 
włosów i skóry 
głowy
- po jego zastoso-
waniu włosy stają 
się miękkie, lekkie
i lśniące
- stymuluje
odnowę skóry
i wzmacnia jej 
funkcję barierową

BIOKAP
BELLEZZA BIO
szampon
oczyszczający
200 ml

EFEKT:

- delikatnie oczyszcza i utrzymuje nawilżenie, miękkość i łatwość
rozczesywania włosów
- chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi, dzięki czemu zachowują 
swój pełen blasku kolor i miękkość

BIOKAP
BELLEZZA BIO szampon ultra łagodny, 200 ml

2299
2899

Każdy za:

Każdy za:

2849
3799
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-20%
na pozostałe produkty

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

28.01-10.02

28.01-10.02

28.01-10.02

28.01-10.02

28.01-10.02

28.01-10.02
Rabat producencki dotyczy serii NUXE BIO. Promocja Rabat z kartą Ziko Klub 

nie obowiązuje w drogerii internetowej zikodermo.pl.

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN CAPILIN i IWOSTIN ROSACIN.

Rabat producencki dotyczy marki PHARMACERIS M.

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN PURRITIN.

Rabat producencki dotyczy marki OILLAN. Nie dotyczy Oillan Winter
balsam do ust 15 m, Oillan Winter krem do rąk 50 ml.

Rabat producencki dotyczy serii ZIAJA MED ATOPOWA. 

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-15%

-20%

-20%

S

E

PURRITIN

z kartą Ziko Klub

-25%do-20%do

28.01-10.02
Rabat producencki dotyczy serii VICHY IDEALIA i VICHY SLOW AGE. 

-20

28.01-10.02

28.01-10.02

28.01-10.02

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki EMOLIUM. Nie dotyczy 
produktów objetych promocją.

Rabat producencki dotyczy serii DERMEDIC Hydrain 3 Hialuro.
Nie dotyczy zestawów, duopacków oraz produktów objętych już promocją.

-20%

-20%

28.01-10.02
Rabat producencki dotyczy serii LA ROCHE-POSAY TOLERIANE. 

-20%

ROSACINCAPILIN

-20% -15%

ATOPOWA

TOLERIANE IDEALIA, SLOW AGE

BIO


