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Masz więcej pytań? 
Sprawdź na: www.ziko-klub.pl 

Nagrody 
za zakupy

Mobilna karta
w aplikacji

KORZYŚCI

Specjalne rabaty 
z kartą

Porady i inspiracje 
dotyczące zdrowia i urody

Ziko Dermo to drogerie inne niż wszyst-
kie. Wyróżnia nas kompleksowa oferta 
najwyższej jakości dermokosmetyków 
oraz fachowe doradztwo wykwalifiko-
wanych dermokonsultanek. Każdego 
dnia pomagamy dokonywać właściwych 
wyborów, inspirujemy i tworzymy prze-
strzeń dla prawidłowej pielęgnacji. 

Tym razem zabieramy was do świata 
nagród w naszym programie dla sta-
łych klientów – Ziko Klub. Znajdziecie 
w nim dermokosmetyki, czyli preparaty 
zawierające w swoim składzie aktywne, 
przeciwzapalne i łagodzące składniki. 
A także suplementy diety marki Ziniq, 
które powstały w oparciu o specjalnie 
dobrane formuły ze sprawdzonych su-
rowców najwyższej jakości, dzięki cze-
mu może je stosować cała rodzina. 

Zespół Ziko Klub 

Mailingi i smsy  
z aktualną ofertą

2



Wegańska formuła z biodegradowalną 
bazą myjącą. Bardzo łagodnie oczysz-
cza włosy oraz skutecznie nawilża 
i pielęgnuje skórę głowy. Dla dzieci 
i dorosłych, nie szczypie w oczy. Dbamy 
o środowisko: Butelka PET z recyklingu, 
etykieta z trzciny cukrowej, opakowanie 
FSC. Całość nadaje się do recyklingu. 
Testowany dermatologicznie.

BIOKAP
BELLEZZA BIO 
SZAMPON ULTRA DELICATE
200 ml

PHYTONOVATHRIX 
SZAMPON WZMACNIAJĄCY
200 ML

750

480

punktów

punktów

Szampon polecany do wszystkich 
rodzajów włosów ze skłonnością do 
wypadania. Dzięki zawartości guara-
ny, zapewnia działanie stymulujące 
i wzmacniające włosy, które po jego 
zastosowaniu stają się mocniejsze 
i pełne blasku.

NAGRODY

3



BE
Z 

ZBĘDNEJ CHEM
II

BE
Z 

ZBĘDNEJ CHEM
II

N
AJ

WYŻSZA JAKO
ŚĆ

D
LA

 SK
ÓRY WRAŻLIW

EJ 

 B
LIS

KO NATURY

N
O

W
O

CZESNE TECHNO
LO

G
IE

4
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.

SVR SENSIFINE AR
WODA MICELARNA
400 ml

SVR AMPOULE B 
SERUM 30 ml

SVR SENSIFINE 
AQUA-GEL ŻEL
40 ml

Kojący żel nawilżający do skó-
ry nadwrażliwej i polialergicznej. 
Zmniejsza uczucie ściągnięcia 
i napięcia skóry. Wzmacnia barierę 
skórną zmniejszając podatność na 
negatywny wpływ czynników ze-
wnętrznych.

Nawilżające serum w ampuł-
ce zawierające 5% witaminy 
B3 oraz trzy wielkości cząstek 
kwasu hialuronowego. Koi 
i wzmacnia skórę, redukuje 
uczucie dyskomfortu.

Woda micelarna do skóry na-
czynkowej i ze skłonnością 
do trądziku różowatego.
Oczyszcza skórę, koi podraż-
nienia i zmniejsza zaczerwie-
nienia. Usuwa makijaż wodo-
odporny.
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LIERAC ROSILOGIE
KREM  
40 ml

Przeciw zaczerwienieniom skóry

Delikatny krem, który szybko koi 
i neutralizuje zaczerwienienia. 
Koryguje napadowe, okresowe 
oraz przewlekłe zaczerwienie-
nia z widocznymi naczynkami. 
Zmniejsza nadreaktywność skóry, 
redukuje stany zapalne i uszczel-
nia naczynka. Dzięki zawartości 
zielonych pigmentów widocznie 
wyrównuje koloryt cery.



BALNEOKOSMETYKI
BIOSIARCZKOWY OCZYSZCZAJĄCY 
PŁYN MICELARNY DO DEMAKIJAŻU 
OCZU I TWARZY, 300 ml

PHARMACERIS G
BALSAM
400 ml
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Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.

Dokładnie oczyszcza skórę  
i pory z zanieczyszczeń oraz z ma-
kijażu, a przy tym odczuwalnie ją 
nawilża, odżywia, usuwając nad-
miar sebum i zmniejszając niedo-
skonałości.

Stymuluje regenerację naskórka. 
Szybko się wchłania, nie pozosta-
wiając na skórze tłustej warstwy.
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NAGRODY

NUXE RÊVE DE MIEL®

KREM DO RĄK
50 ml

NUXE HUILE PRODIGIEUSE®

SUCHY OLEJEK
50 ml

NUXE RÊVE DE MIEL®

BALSAM DO UST
15 ml

Odżywia i regeneruje suchą, znisz-
czoną skórę dłoni, chroniąc ją 
przed przedwczesnym starzeniem. 
Wzmacnia paznokcie.

Wielofunkcyjny olejek 
pielęgnacyjny do twa-
rzy, ciała i włosów. 
Odżywia, regeneruje 
i wygładza.

Natychmiastowo koi, odży-
wia oraz regeneruje bardzo 
suche i spierzchnięte usta.
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Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.

IWOSTIN BALANCE
KREM NA DZIEŃ
50 ML

Chroni oraz nawilża skórę, po-
zostawiając ją gładką i miękką 
w dotyku. Posiada świeżą formułę 
o otulającej konsystencji i przy-
jemnym zapachu. Nadaje blask 
skórze przez cały dzień.



CETAPHIL 
EMULSJA MICELARNA 

236 ml

Przeznaczona do stosowania 
w przypadku skóry suchej, 
wrażliwej z trądzikiem mło-
dzieńczym. Może być stosowa-
na jako preparat do demakijażu 
twarzy i okolic oczu. Delikatnie 
oczyszcza skórę. Nie zawiera 
mydła ani innych drażniących 
substancji. Może być stosowa-
na z wodą lub bez.

550
punktów
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Jest odpowiedni do codziennego 
stosowania. Produkt został wzbo-
gacony naturalnymi składnikami 
o właściwościach terapeutycz-
nych. Polecany szczególnie dla 
kobiet odczuwających dyskom-
fort miejsc intymnych, a także 
w przypadku nawracających in-
fekcji intymnych. Odbudowuje 
i wzmacnia naturalną mikroflorę.

LACTACYD PHARMA 
PREBIOTIC+ PŁYN  
250 ml
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10 Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. Aktualny katalog nagród
 i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.



LACTACYD PHARMA 
PREBIOTIC+ PŁYN  
250 ml

Spray do stóp i obuwia neutrali-
zuje nieprzyjemny zapach stóp, 
zapewnia długotrwały efekt świe-
żości, działa przeciwbakteryjnie 
i przeciwgrzybiczo. Preparat ma 
innowacyjną formułę, nie zawiera 
składników z aluminium, 0% PEG, 
0% parabenów, 0% aluminium. 
Wskazany jest do codziennego 
stosowania do stóp i butów.

UNDOFEN
SPRAY ANTYGRZYBICZY 

150 ml

NAGRODY
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MUSTELA BEBE
KREM ODŻYWCZY Z COLD CREAM 
DLA NIEMOWLĄT I DZIECI,
DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI 
TWARZY
40 ml

Krem odżywczy z Cold Cream to idealne roz-
wiązanie do codziennej pielęgnacji skóry twarzy 
w okresie jesienno-zimowym dla niemowląt 
i dzieci już od 1. dnia życia. Jego delikatna formuła 
oparta na wosku pszczelim i Cold Cream, natych-
miastowo odżywia suchą skórę, zapewniając jej 
długotrwały efekt nawilżenia. Przywraca barierę 
ochronną skóry i chroni przed negatywnym wpły-
wem czynników zewnętrznych.

Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 
Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.12



NAGRODY

EMOLIUM CICA
KREM NAPRAWCZY
40 ml

Zmniejsza suchość skóry oraz znacząco popra-
wia jej nawilżenie. Przetestowany pod kontrolą 
dermatologów i pediatrów. Posiada bogatą i kre-
mową konsystencję, idealną dla suchej skóry twa-
rzy. Rekomendowany w szczególności w okresie 
jesienno-zimowym. Odbudowuje barierę skórną 
i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrz-
nymi. Zawiera 95% składników naturalnego po-
chodzenia. Jest przeznaczony do stosowania od 
pierwszych dni życia.
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ZDROWIE I OPIEKA

Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 
Aktualny katalog nagród i regulamin programu sprawdź na stronie ziko-klub.pl lub w drogeriach Ziko Dermo.

ZiNIQ+ to nowoczesna marka produktów, któ-
ra pomaga w zaspokajaniu codziennych potrzeb, 
dostarczając starannie wyselekcjonowane, godne 
zaufania, najwyższej jakości produkty.

W rodzinie ZiNIQ+ znajdziesz suplementy diety 
wyprodukowane w oparciu o specjalnie dobrane 
formuły ze sprawdzonych surowców najwyższej 
jakości.

Ziniq Zdrowie i Opieka

ZINIQ+

WITAMINA D3
2000 j.m.
60 kapsułek miękkich
suplement diety

14



ZDROWIE I OPIEKA

ZINIQ+

MULTIWITAMINA
+ MINERAŁY
smak pomarańczowo-
grapefruitowy
20 tabletek musujących
suplement diety

ZINIQ+

ELEKTROLITY
WITAMINY+MINERAŁY

smak ananas-mango
20 tabletek musujących

suplement diety

ZINIQ+

WITAMINA C 1000
smak cytrynowy

20 tabletek musujących
suplement diety

ZINIQ+

MAGNEZ + POTAS
+WITAMINA B6

smak cytrynowy
20 tabletek musujących

suplement diety

ZINIQ+

CALCIUM 500 mg
+WITAMINA C

smak pomarańczowy
20 tabletek musujących

suplement diety

NAGRODY
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Kraków: ul. Grażyny 4, tel. 506 297 643 • ul. Czerwone Maki 33, tel. 515 331 968 • ul. Beskidzka 30A, tel. 515 331 989 
Katowice: ul. 3 Maja 7, tel. 510 474 728

Z KART
ZIKO KLUB

-10%


