MIKROBIONIZM I PIELĘGNACJA TWARZY

6499

3999

VICHY DERMABLEND
fluid korygujący
o przedłużonej trwałości
(25-NUDE) 30 ml

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR AP+M
balsam regenerujący
200 ml

9299

6299

12799

15999

NOWOŚĆ

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. stacjonarnych i na zikodermo.pl 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.

VICHY LIFTACTIV H.A.
EPIDERMIC FILLER
skoncentrowane serum
przeciwzmarszczkowe
30 ml

3399

4399

CETAPHIL EM
emulsja micelarna
do mycia 236 ml

11-24.02.2021

ZADBAJ O SWÓJ

2799

mikrobiom

3299

AVENE CICALFATE+
regenerujący krem
ochronny 40 ml

Mikrobiom to ogół wszystkich mikroorganizmów zasiedlających skórę. Nasza naturalna
flora bakteryjna stanowi doskonałą tarczę
ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.
W trosce o mikrobiom skóry kluczowa jest
właściwa pielęgnacja.

2749

3399

LA ROCHE-POSAY
CICAPLAST B5
kojący balsam regenerujący
40 ml

1949

4399

2449

27

99
3499

PHARMACERIS G
dermo-aktywny krem 50 ml

LA ROCHE-POSAY
LIPIKAR XERAND
krem do rąk do skóry
bardzo suchej 50 ml

5199

AVENE CICALFATE+
regenerujący krem
ochronny 100 ml

2649

3299

-20%

LA ROCHE-POSAY
CICAPLAST B5
regenerujący, barierowy
krem do rąk 50 ml

do

na pozostałe
produkty z serii
PHARMACERIS G

27

99
3499

PHARMACERIS G
balsam nawilżającoodżywczy 400 ml

2

-20%
do

na pozostałe
produkty z serii
CICAPLAST i LIPIKAR.
Nie dotyczy produktów
objętych już
promocją

Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

46

49

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

NUXE VERY ROSE
oczyszczająca pianka
micelarna 2x 150 ml

4499

5599

NUXE VERY ROSE
tonizująca mgiełka
do twarzy 200 ml

3699

4399

AVENE CICALFATE
POST-ACTE
emulsja regenerująca
po zabiegach 40 ml

3799

4549

AVENE CICALFATE
regenerujący krem do rąk
100 ml

-20%
do

na pozostałe
produkty z serii
VERY ROSE

Wybieraj łagodne kosmetyki myjące, które nie naruszą naturalnego płaszcza lipidowego skóry. Aby utrzymać i wzmocnić
barierę skórną do codziennej pielęgnacji stosuj kosmetyki nawilżające i odżywcze.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Nie dotyczy zestawów i duopaków. Promocja nie obowiązuje na zikodermo.pl

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

skóra sucha i skóra wrażliwa
Skóra sucha zazwyczaj jest cienka, matowa, może się łuszczyć, a po myciu staje się wyraźnie napięta i ściągnięta.

PREZENT

Jaki powinien być krem

do skóry suchej?

Przy zakupie produktu
do pielęgnacji skóry
twarzy serum Hyalu B5
10 ml w PREZENCIE.

o bogatej
konsystencji

Promocja nie dotyczy produktów z serii CICAPLAST, LIPIKAR
oraz TOLERIANE TEINT.

powinien
zawierać ceramidy, lipidy
oraz oleje roślinne,
które wzmocnią hydrolipidową barierę
ochronną naskórka,
aby zapobiec ucieczce wody z jej głębszych warstw.

11999

LA ROCHE-POSAY HYALU B5
krem przeciwzmarszczkowy
40 ml

5699

LA ROCHE-POSAY
HYDREANE LEGERE
lekki krem nawilżający
40 ml

5349

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE SENSITIVE
prebiotyczny krem nawilżający
40 ml

4

Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

Skóra wrażliwa może objawiać się
szczypaniem, uczuciem ciepła lub pieczeniem, któremu często towarzyszy
zaczerwienie.

3999

4399

CETAPHIL MD
DERMOPROTEKTOR
balsam do twarzy
i ciała 236 ml

Jaki powinien być krem

dla skóry wrażliwej?
wzmacniający właściwości ochronne skóry
niezawierający składników podrażniających
z delikatną formułą

3199

4099

PHARMACERIS A
LIPO-SENSILIUM
duoaktywny krem
przeciwzmarszczkowy
pod oczy 15 ml

3399

4249

PHARMACERIS A
LIPO-SENSILIUM
multilipidowy krem
odżywczy do twarzy
50 ml

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

skóra trądzikowa i skóra tłusta

5299

5899

AVENE CLEANANCE
HYDRA
krem łagodzący 40 ml

9599

AVENE CLEANANCE
WOMEN
serum korygujące 30 ml

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Skóra trądzikowa ma widoczne liczne krosty,
grudki i zaskórniki, a na jej powierzchni jest zauważalna nadmierna produkcja sebum.

34

99
4399

PHARMACERIS T
nawilżająco-kojący
do twarzy SPF 30
50 ml

6699

AVENE CLEANANCE
emulsja matująca
40 ml

8699

AVENE CLEANANCE
WOMEN
wygładzający krem
na noc 50 ml

31

99

4349

4799

AVENE CLEANANCE HYDRA
oczyszczający krem łagodzący,
do twarzy i ciała 200 ml
Produkt dostępny
w wybranych lokalizacjach.

3999

PHARMACERIS T
przeciwtrądzikowy krem
normalizujący do twarzy
SPF 20 50 ml

Cechy produktów do pielęgnacji

skóry trądzikowej
łagodne formuły

5799

wzbogacone o składniki antybakteryjne oraz
przeciwzapalne, hamujące rozwój trądziku

6

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR DUO+
krem zwalczający
niedoskonałości 40 ml*
Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

1999

3999

2899

45

99

BALNEOKOSMETKI
BIOSIARCZKOWE
mydło mineralne
w płynie 250 ml

CETAPHIL PRO
Oil Control
pianka do mycia 236 ml

5399

5999

CETAPHIL PRO Oil Control
krem nawilżająco-matujący
SPF30 118 ml

6599

Skóra tłusta produkuje sebum w nadmiarze, twarz się
błyszczy, a na jej powierzchni mogą pojawić się wypryski i zaskórniki.

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR H
kojący krem nawilżający
do skóry tłustej 40 ml*

65

99

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

Jaki powinien być krem

do skóry tłustej?
ograniczający
wydzielanie
sebum

odbierz

*PREZENT
więcej informacji na str.4

o lekkiej,
dający matowe
hydrożelowej wykończenie
konsystencji

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

wszystkie kremy i żele pod oczy
ze świetlikiem

GĘSTSZE I LŚNIĄCE

-20%

BRWI W 3 TYGODNIE

long4lashes.com

OBUDŹ
NATURALNE
PIĘKNO
SWOICH
BRWI

-20%
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

Ziko Oceanic_L4L_brwi 62x78.indd 1

SENSIBIO H2O płyn micelarny
w ofercie specjalnej 2x 500 ml

DERMOKOSMETYKI
REALNYM DZIAŁANIU NA SKÓRĘ

4599

+
*

za
grosz

* Przy zakupie kremów do twarzy LIERAC PARIS, Sébologie Maska 50 ml
upie kremów do twarzy
LIERAC PARIS,
Sébologie
lub Lumilogie
Maska
50ml za 1Maska
gr 50ml
logie Maska 50ml za 1 gr.lokalizacjach
Oferta ważna:
- 24.02.201
r. produktu za 1 grosz.
do11.02
wyczerpania
zapasu
lub do wyczerpania zapasu produktu za 1 grosz.

Promocja nie obowiązuje na zikodermo.pl

8499

1 +1

8

31.08.2020 09

odświeżona i oczyszczona
skóra pełna blasku

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

KOLOROWA PIELĘGNACJA

podkłady i fluidy

3399

42

99

PHARMACERIS F
mineralny dermo-fluid
matujący SPF 30, 30 ml

Dobry makijaż zaczyna się od odpowiednio dobranego fluidu. Dermatologiczne kosmetyki zadbają o Twoją skórę i zapewnią naturalny wygląd
przez wiele godzin.

7699

9599

20
10
NATURAL LIGHT

VICHY LIFTACTIV
FLEXILIFT TEINT
podkład liftingująco-przeciwzmarszczkowy do skóry
dojrzałej, 30 ml

6799

8499

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

25
NUDE

35
SAND

10
IVORY
11
LIGHT BEIGE
13
SAND BEIGE

6499

-20%
do

9299

na pozostałe
produkty z serii
TOLERIANE TEINT

VICHY
DERMABLEND
fluid korygujący
o przedłużonej
trwałości, 30 ml
15
OPAL

7999

20
VANILLA

9999

VICHY MINERALBLEND
podkład nawilżający, 30 ml
03
GYPSUM

06
OCHER

35
SAND

-20%
do

na pozostałe
produkty z serii
DERMABLEND 3D

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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tylko 11-13.02

prezenty od serca
ZESTAWY FLOS-LEK ŻELOVE NAWILŻENIE
MARINE WATER BOMB 2 W 1
żel do pielęgnacji twarzy 50 ml
MISTLOVE nawilżająca mgiełka

*Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach,
obowiązuje do wyczerpania zapasów

Earth Marine Water, 95 ml

PEONY WATER BOMB 2 W 1
ALOE WATER BOMB 2 W 1
żel do pielęgnacji twarzy 50 ml żel do pielęgnacji twarzy 50 ml
MISTLOVE odświeżająca mgiełka MISTLOVE łagodząca mgiełka
Róża Peonia, 95 ml
Ogórek, Aloes, 95 ml

każdy za

2299

2599

1+1*
za 1 grosz

Oferta
d
Promo ostępna w w
cja nie
yb
obowią ranych loka
lizacja
zuje n
c
a ziko
dermo h.
.pl

JOWAE
energetyzująco-nawilżający żel
pod prysznic z imbirem 200 ml
rewitalizująco-nawilżający żel
pod prysznic z wodą bambusową
200 ml
relaksująco-nawilżający żel
pod prysznic z hibiskusem 200 ml

*Przy zakupie żelu pod prysznic JOWAE, drugi ten sam za 1 grosz.

10

Kosmetyki

/

oferta 11-13.02.2021

SZAMPONY

-30

-30

Rabat producencki dotyczy
szamponów PHYTO. Marka
dostępna w wybranych
lokalizacjach.

Rabat producencki dotyczy serii
VICHY NEOVADIOL.

19

99
99

BALNEOKOSMETYKI
malinowy żel odżywczy
do mycia ciała 200 ml

-20
Rabat producencki dotyczy
marki AVENE. *Nie dotyczy
produktów z serii AVENE
CLEANANCE oraz AVENE
CICALFATE.

-20
Rabat producencki dotyczy serii
NUXE MEN. Marka dostępna w
wybranych lokalizacjach.

1999

2899

29

dla
niej

MEN

BALNEOKOSMETYKI
energizujący żel do mycia
twarzy, ciała i włosów
Men’s Care 3w1 200 ml

dla
niego

-25
Rabat producencki dotyczy
marki EQUILIBRA. Nie dotyczy
duopaków.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach
w drogeriach
stacjonarnych
stacjonarnych
i na
i na
zikodermo.pl.
zikodermo.pl.
Promocje
Promocje
nienie
łączą
łączą
sięsię
i obowiązują
i obowiązują
dodo
wyczerpania
wyczerpania
zapasów.
zapasów.
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PIELĘGNACJA CIAŁA

skóra sucha, atopowa
Emolienty to specjalistyczne dermokosmetyki,
które mają zapewnić skórze utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i natłuszczenia. Dodatkowo substancje w nich zawarte
łagodzą podrażnienia i pomagają odbudować
płaszcz hydrolipidowy naskórka. W przypadku
skóry bardzo suchej czy atopowej emolienty zmniejszają uczucie świądu oraz wykazują
działanie przeciwzapalne.

2099

2699

DERMEDIC
LINUM EMOLIENT
mydło do rąk
chroniące barierę
lipidową skóry
300 ml

29

99
3999

DERMEDIC LINUM
EMOLIENT BABY
masło intensywnie
natłuszczające
do twarzy i ciała 225 g

999

1599

DERMEDIC
LINUM EMOLIENT
regenerujący krem do rąk
100 g

2999

3999

DERMEDIC
LINUM EMOLIENT
preparat do ciała
intensywnie
natłuszczający 225 g

-20%
do

na pozostałe produkty z linii
LINUM EMOLIENT i LINUM EMOLIENT BABY

12

Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

EMOLIENTY

-20%

KLASYCZNA KURACJA DERMATOLOGICZNA
DLA SKÓRY BARDZO SUCHEJ, ATOPOWEJ
I ALERGICZNEJ

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

RAVE_SA_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod2.indd 1

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

05/01/2021 11:08

KUPUJ TEŻ

-20%

ONLINE
na zikodermo.pl

Bezpieczne zakupy
w drogerii internetowej

zikodermo.pl
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

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

Przy zakupie wybranych produktów*
marki Bosphaera, odbierz
babeczkę kąpielową za grosz.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

*Nie dotyczy babeczek kąpielowych. Marka dostępna w wybranych
lokalizacjach. Promocja nie obowiązuje na zikodermo.pl

HY_LIFTACTIV_Gamy_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd
04/01/2021
1
14:39

Łatwa i szybka
rejestracja
do programu
Ziko Klub

-15%
Promocja dotyczy serii BIOVAX PREBIOTIC oraz BIOVAX BOTANIC
ocet jabłkowy, rozmaryn Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

14

Kosmetyki

/

oferta 11-24.02.2021

RABATY Z KARTĄ

-25%
do

HYDRO
SENSITIA

-15%
-20%
do

do

z kartą Ziko Klub

-20%
-25%
do

do

z kartą Ziko Klub

11-18 lutego

11-24 lutego

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat producencki dotyczy linii IWOSTIN HYDRO SENSITIA.
Nie dotyczy zestawów.

-20%
-25%

-10%
-15%

z kartą Ziko Klub

z kartą Ziko Klub

do

do

do

do

11-24 lutego

15-21 lutego

Rabat producencki dotyczy marki BIOXSINE.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat producencki dotyczy marki SVR.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Promocja “Rabat z kartą Ziko Klub” nie obowiązuje na zikodermo.pl.

15

-20%

-20%

11-24 lutego

11-24 lutego

Rabat producencki dotyczy linii PHARMACERIS T.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją ze str. 6

Rabat producencki dotyczy linii PHARMACERIS A.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją ze str. 5

SENSIBIO

-30%

-20%

11-24 lutego

11-24 lutego

Rabat producencki dotyczy linii BIODERMA Sensibio.
Nie dotyczy zestawów i duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki DERMENA.

-20%

-20%

11-24 lutego

11-24 lutego

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

Rabat producencki dotyczy marki BASICLAB. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Promocja nie obowiązuje na zikodermo.pl

Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów, marki dostępne w wybranych drogeriach
punktach. stacjonarnych i na zikodermo.pl.

