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PIELĘGNACJA CERY TRĄDZIKOWEJ

41

99
65

99

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE
żel oczyszczający do skóry tłustej
z niedoskonałościami, 400 ml

TANIEJ O

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.

2400

ZŁ

1799

2399

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR DUO+
krem zwalczający
niedoskonałości, zatkane pory,
przebarwienia potrądzikowe
15 ml

799

ZiNIQ
multiwitamina + minerały
20 tabletek musujących

WITAMINY
I MINERAŁY
NA KAŻDY DZIEŃ
KUPUJ TEŻ ONLINE
NA ZIKODERMO.PL

1899
2699

DERMEDIC
HYDRAIN3 HIALURO
krem-żel
ultranawilżający
50 g

PIELĘGNACJA

cery trądzikowej

3799

OCZYSZCZANIE

4799

Szczególnie
polecany
do skóry podrażnionej
i wysuszonej przez kuracje przeciwtrądzikowe.
Przywraca skórze komfort i łagodzi podrażnienia powstałe na skutek
stosowania
produktów
leczniczych.

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE HYDRA
oczyszczający krem
łagodzący
200 ml

TANIEJ O

1000

ZŁ

4299
4799

CETAPHIL
PRO OIL CONTROL
pianka do mycia
236 ml

OCZYSZCZANIE
Jest ultradelikatny, ale
skutecznie
oczyszcza
całe ciało i usuwa nadmiar sebum z twarzy. Pozostawia uczucie komfortu, które nie mija po
zmyciu go ze skóry.

2999
3799

CERAVE
oczyszczający żel
do mycia ciała i twarzy
236 ml

OCZYSZCZANIE
Skutecznie usuwa nadmiar
wydzielanego sebum oraz
zanieczyszczenia i pozostałości makijażu. Zapobiega blokowaniu porów.
Nawilża i łagodzi podrażnienia, dzięki obecności
składników nawilżających
i kojących.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZŁUSZCZANIE

5349

Avène CLEANANCE MASK należy stosować na suchą skórę
twarzy; pozostawić na 5 minut.
Zwilżyć dłonie i masować przez
chwilę kolistymi ruchami, aby
pomóć w procesie złuszczania.
Spłukać dokładnie wodą i delikatnie osuszyć. Maska może być stosowana 1-2 razy w tygodniu.

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE
COMEDOMED
koncentrat przeciw
niedoskonałościom
30 ml

4499

6699

5699

TANIEJ O

13

50

ZŁ

MATOWIENIE

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE MASK
maseczka - peeling
50 ml

TANIEJ O

1200

Cleanance Comedomed
jest szczególnie wskazany dla skóry ze skłonnością do trądziku z widocznymi zaskórnikami.
Ma lekką konsystencję,
szybko
się
wchłania,
po nałożeniu pozostawia skórę odświeżoną
i matową.

ZŁ

5499

6099

CETAPHIL
PRO OIL CONTROL
krem nawilżającomatujący SPF 30
118 ml

NAWILŻANIE
Po oczyszczeniu skóry należy nanieść cienką warstwę preparatu na skórę.
W przypadku planowanej
ekspozycji na słońce, należy zastosować krem 15
minut wcześniej. Może
być stosowany na skórę
twarzy dwa razy dziennie
oraz pod makijaż.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki / oferta 9-22.09.2021

3

PIELĘGNACJA

cery trądzikowej
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

4999 4399

LIERAC SEBOLOGIE
koncentrat STOP WYPRYSKOM
15 ml

6299

EFEKT EXPRESOWY STOP WYPRYSKOM
KURACJA
MIEJSCOWA

TANIEJ O

1900

ZŁ

Nakładaj koncentrat wieczorem.
Włóż patyczek kosmetyczny głęboko do buteleczki, tak aby sięgnął
warstwy pudru, a następnie nałóż
bezpośrednio na wyprysk. Omijaj
okolice oczu. Nie wstrząsaj.

KORZYŚCI:
• Likwiduje wypryski
• Szybko redukuje stany zapalne
• Zapobiega bliznom pozapalnym

ŁAGODZENIE

4699
5899

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE HYDRA
krem łagodzący
40 ml

Szybko się wchłania, przywraca
komfort skóry i łagodzi podrażnienia mogące pojawić się
w wyniku stosowania leków
przeciwtrądzikowych.

TANIEJ O

1200

-20%
9-22.09
PURRITIN

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN
PURRITIN.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZŁ

PIELĘGNACJA CERY TRĄDZIKOWEJ

-30%*
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

56

99
6199

Marka dostępna w wybranych lokalizaciach.
Rabat nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Nie dotyczy duopaków i zestawów.

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

na oczy
ZECIWZ
PR

7699

Y
OW

59

ARSZCZK
M

99

PŁAT
K

DR IRENA ERIS
CLINIC WAY
dermokrem
pod oczy
intensywnie
liftingujący 3°+ 4°
15 ml

OD OCZ
IP

Y

799

OD OCZ
IP

Y

PŁAT
K

Krem przeznaczony dla kobiet
w wieku 50-60 lat ze skórą z widocznymi oznakami zmęczenia oraz
utrwalonymi zmarszczkami.

949

L'BIOTICA
hialuronowe – hydrożelowe płatki
pod oczy, 3x2 szt.
Dostępne w wybranych lokalizacjach.

Aktywny kwas hialuronowy zapewnia doskonałe nawilżenie, poprawia jędrność skóry,
zapobiegając powstawaniu zmarszczek.

1199
1549

DR IRENA ERIS
CLINIC WAY
Dermo-Płatki
przeciwzmarszczkowe
pod oczy, 2 szt.

Dostępne w wybranych
lokalizacjach.

TANIEJ O

Dostępne w wybranych lokalizacjach.

1700

Dermopłatki polecane są do pielęgnacji
skóry wymagającej odmłodzenia, nawilżania i ukojenia, także dla skóry wrażliwej, niezależnie od wieku.

KREM

PHARMACERIS A
OPTI-SENSILIUM
duoaktywny krem
przeciwzmarszczkowy
pod oczy, 15 ml
Krem działa dwukierunkowo – wyraźnie
wygładza
zmarszczki
oraz dogłębnie odżywia
zmęczoną skórę wokół
oczu. Aktywne połączenie innowacyjnego peptydu oraz witaminy E
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, wzmacniając strukturę skóry
i przywracając jej utraconą jędrność.

ZECIWZ
PR

ZECIWZ
PR

4249

Y
OW

3399

ARSZCZK
M

OLORE
ZK

M

Y
OW

ARSZCZK
M

9749

12999

3399

4249

PHARMACERIS N
OPTI-CAPILARIL
Intensywny krem
redukujący cienie
i worki pod oczami
SPF 15, 15 ml
Znajdujący się w kremie kompleks
protein sojowych i ryżowych znacznie redukuje cienie i worki pod
oczami. Natomiast dzięki zawartym
filtrom zmniejsza szkodliwe działanie promieniowania UVA i UVB.

Oferta do wyczerpania zapasów

NUXE NUXELLENCE
krem do pielegnacji
skóry wokół oczu
15 ml
Wygładza i rozświetla
skórę pod oczami.
Zawiera
naturalny,
samodopasowujący
się odcień (odpowiedni dla każdej karnacji) oraz aplikator
do masażu.

TANIEJ O

3250

ZŁ

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZŁ

33

15999

D'ALCHEMY
koncentrat pod oczy
niwelujący oznaki starzenia
15 ml

35

Dostępny w wybranych lokalizacjach.

Nawilżająco-odżywcza
konsystencja i metalowy aplikator do masażu
o orzeźwiającym działaniu rewitalizują i rozświetlają spojrzenie.

ZŁ

7199

8999

Wypełnia zmarszczki
i wygładza skórę wokół oczu, dzięki połączeniu składników,
które wzajemnie się
uzupełniają:
Ascofilline (TM), Mono-oligomerów
kwasu
hialuronowego
i Retinaldehydu, które
uzupełniają kolagen
i kwas hialuronowy
w skórze.

TANIEJ O

ZŁ

RO

ARSZCZK
M

EAU THERMALE AVÈNE
PHYSIOLIFT
krem pod oczy
15 ml

TANIEJ O

2150

Zwiększa sprężystość,
elastyczność i wilgotność
skóry pod oczami.
Eliminuje przebarwienia i poprawia
koloryt skóry.

1800

ZŁ

CIENI
E

ZECIWZ
PR

Y
OW

EAU THERMALE AVÈNE
DERMABSOLU
odmładzający krem
pod oczy, 15 ml

4449

Y
OW

40

00

10799

WIA
ŻY

Gwarantuje odżywienie
i redukcję cieni na cały
dzień, dzięki specjalnej
technologii MVE jego
składniki są uwalnianie
stopniowo. Nakładasz go
rano i po wielu godzinach
spędzonych w klimatyzowanym pomieszczeniu
w biurze, nadal czujesz
przyjemne
nawilżenie
pod oczami. Krem jest
delikatny, bezzapachowy i całkowicie bezpieczny, bo został przebadany
okulistycznie.

TANIEJ O

8649

4199

CERAVE
odbudowujący krem
pod oczy
14 ml

Działa
przeciwstarzeniowo,
wyraźnie
spłycając
zmarszczki i redukując ich
widoczność. Relaksuje wrażliwą skórę wokół oczu, redukuje objawy zmęczenia
i stresu, zmniejsza cienie
i opuchliznę pod oczami.
Skóra wokół oczu jest delikatnie rozświetlona, ukojona
i wypoczęta, kontur oka zachowuje młodzieńczy wygląd.

ARSZCZK
M

OD

99

WIETLA
ZŚ

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy roll-on
witaminowo-odżywczy pod oczy, 20 ml

ZECIWZ
PR

OD

11999

49

WIA
ŻY

BRZĘKI
IO

4399

5499

EAU THERMALE
AVÈNE
kojący krem
pod oczy, 10 ml

Likwiduje opuchliznę
i koi delikatną skórę
wokół oczu. Bezzapachowy, bez konserwantów.

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

8799

93

99

Koryguje zmarszczki
wokół oczu. Redukuje cienie i worki pod
oczami.

TANIEJ O

1650

-15%

116

79

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

99
9499

71

49

TANIEJ O

2300

ZŁ

Pielęgnuje
delikatną
skórę wokół oczu oraz
rzęsy, zapewniając efekt
natychmiastowego odmłodzenia.
Regularne
stosowanie serum na
skórę pod oczami i rzęsy
przywraca magnetyzujące spojrzenie.

BRZĘKI
IO

LIERAC DIOPTIPOCHE
wygładzający żel
korygujący obrzęki, 15 ml

Wygładzający żel bazujący na zabiegu blefaroplastyki (plastyki powiek) z zakresu medycyny estetycznej, o potrójnym działaniu wycelowanym na korektę 3 rodzajów obrzęków: wodnych, tłuszczowych,
związanych ze zwiotczeniami. Zawartość peptydów
anti-blue light wpływa na ochronę skóry pod oczami przed szkodliwym działaniem światła ekranów.

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

na wszystkie kremy pod oczy

LIERAC
NA

99

VICHY
LIFTACTIV SUPREME SERUM 10
serum oczy i rzęsy
15 ml

ZŁ

-25%

D OCZ
PO
M

Y

VICHY
LIFTACTIV SUPREME
przeciwzmarszczkowa
pielęgnacja liftingująca
pod oczy, 15 ml

CIENI
E

71

na oczy

49

SERU

ZECIWZ
PR

Y
OW

ARSZCZK
M

ILŻA
W

ZECIWZ
PR

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

9349 8249

7999

10999

9499

LIERAC HYDRAGENIST
nawilżająco-wygładzający
żel pod oczy, 15 ml

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

7149

Dostępny w wybranych lokalizacjach.

Inspirowany zabiegiem infuzji tlenowej daje natychmiastowy efekt
nawilżenia i wygładzenia skóry pod
oczami. Dodatkowo dzięki kriotermalnej końcówce pobudza mikrokrążenia, chłodzi i pomaga redukować obrzęki pod oczami.
Formuła bezzapachowa.

7999 7149

LIERAC DIOPTIRIDE
wypełniający krem
korygujący zmarszczki
15 ml

CIENI
E

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

Y
OW

ARSZCZK
M

BRZĘKI
IO

9499

LIERAC DIOPTIFATIGUE
energetyzujący żel-krem korygujący
objawy zmęczenia, 15 ml

Intensywna kuracja korygująca oznaki zmęczenia
z peptydami anti-blue light.
Niweluje obrzęki, cienie
i zmarszczki pod oczami,
a także chroni przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła emitowanego przez ekrany telefonów
czy komputerów.

Wypełniający krem bazujący na
zabiegu iniekcji toksyny botulinowej o potrójnym działaniu wycelowanym na korektę 3 rodzajów
zmarszczek: głębokich, mimicznych, spowodowanych odwodnieniem. Dodatkowo chroni
przed szkodliwym działaniem
niebieskiego światła emitowanego przez ekrany dzięki zawartości
peptydów anti-blue light.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

NA

61

49

CIENI
E

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE ULTRA
krem do okolic oczu, 20 ml

BRZĘKI
IO

7649

Zmniejsza uczucie dyskomfortu.
Redukuje opuchnięcia powiek.
Odpowiedni dla osób noszących
soczewki kontaktowe.

ILŻA
W

TANIEJ O

49

ZŁ

7699

VICHY MINERAL 89 booster
wzmacniający skórę wokół oczu, 15 ml

TANIEJ O
ZŁ

ŻEL P

1550

-20%

Formuła łączy 89% wody termalnej Vichy nasyconej 15 minerałami z kwasem
hialuronowym i kofeiną o właściwościach obkurczających, wzmocni delikatną, „zmęczoną” skórę wokół oczu
i „obudzi” Twoje spojrzenie.

FLOS-LEK
żel do powiek i pod
oczy ze świetlikiem
i herbatą
15 ml

ŻEL P

KAŻDY ZA:

CZ
DO Y
O

799

WIA
ŻY

Dostępny w wybranych lokalizacjach.

Koi i regeneruje. Przynosi ulgę zmęczonej
i podrażnionej skórze
okolic oczu, np.: łzawieniem,
warunkami atmosferycznymi
(wiatr, kurz, smog, niska wilgotność), brakiem snu, stresem.

FLOS-LEK
żel pod oczy na sińce
i obrzmienia z arniką
15 ml
Dostępny w wybranych
lokalizacjach.

ŻEL P

Przeznaczony jest do
pielęgnacji płytko unaczynionej skóry okolic
oczu, skłonnej do tworzenia się cieni.

Usuwa objawy stresu i odczucie „ciężkich powiek”.
Rozświetla i poprawia kondycję skóry pod oczami.
Działa łagodząco i kojąco.

Na pozostałe produkty
do pielęgnacji oczu.

CZ
DO Y
O

OD

61

1500

1249
1399

FLOS-LEK
odżywczy krem pod oczy ze
świetlikiem i masłem Shea
15 ml

Dostępny w wybranych
lokalizacjach.

CZ
DO Y
O

FLOS-LEK
żel do powiek i pod oczy
ze świetlikiem
i babką lancetowatą
15 ml
Dostępny w wybranych lokalizacjach.

Regenerujący krem o bogatej konsystencji przeznaczony jest do
pielęgnacji wrażliwej skóry wokół
oczu, z oznakami przesuszenia
i zmęczenia oraz z widocznymi
zmarszczkami.
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PIELĘGNACJA TWARZY

-40%
3 PRODUKTY

2 PRODUKTY
1 PRODUKT

-30%
-20%

-30%*
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

Marka dostępna w wybranych lokalizaciach.
Rabat nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Marka dostępna w wybranych lokalizaciach.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY

do

do

ZESTAW W CENIE

17799

ZŁ

do

do

W ZESTAWIE TANIEJ O

149

99

Zestaw dostępny w wybranych punktach oraz na zikodermo.pl

-30%*
przy zakupie
2 produktów

ZŁ

Nie dotyczy zestawów. 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

LIFTACTIV

TERAZ
W OFERCIE

-20%

**
Seria dostępna w wybranych lokalizacjach.
Nie dotyczy kremu do rąk Reve de Miel 30 ml.

KAŻDY ZA:

-20

*

%

do mycia, 500 ml

balsam do twarzy i ciała, 500 ml

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA CIAŁA

-20%

-25%
Dotyczy wybranych produktów Lactacyd.

-20%

NOWOŚĆ

Nie dotyczy zestawów

KAŻDY ZA:

2399

2999

NOWA
MARKA

dostępna na
zikodermo.pl

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki / oferta 9-22.09.2021
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WŁOSY

-30%

-25%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

JUŻ JEST!
Nowy Katalog Nagród
już dostępny
Przy zakupie maski o pojemności 240 ml lub 480 ml.

w Ziko Dermo

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

-20%
do

-15% -20%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15% -20%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

9-22.09.2021

9-22.09.2021

Rabat producencki dotyczy marki AVENE.
Nie dotyczy żelu Avene Cleance 400 ml
oraz produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki DUCRAY.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15% -20%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15% -20%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

9-22.09.2021

13-20.09.2021

Rabat producencki dotyczy marki ADERMA.

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.

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

15

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

MATERNITE

-30%

9-22.09

9-22.09

Rabat producencki dotyczy marki BIOKAP.

Rabat producencki dotyczy serii MUSTELA MATERNITE.
Nie dotyczy zestawów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

-20%

9-22.09

9-22.09

Rabat producencki dotyczy marki L'BIOTICA.
Nie dotyczy maski złuszczającej oraz produktów objętych promocją.

Rabat producencki dotyczy marki D'ALCHEMY.
Nie dotyczy olejku D'ALCHEMY 5 ml
oraz D'ALCHEMY koncentratu pod oczy 15 ml.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%
9-22.09
Rabat producencki dotyczy serii ZIAJA MED ATOPOWA..

-20%
9-22.09
Rabat producencki dotyczy marki BIOXSINE.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-20%

9-22.09

9-15.09

Rabat producencki dotyczy marki BALNEOKOSMETYKI.
Nie dotyczy zestawów oraz produktów objętych promocją.

Rabat producencki dotyczy marki SEBORADIN.

-20%

-20%

9-22.09

9-22.09

Rabat producencki dotyczy marki DERMENA.
Nie dotyczy zestawów oraz duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki CERAVE.
Nie dotyczy produktów objętych promocją.

