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Chcesz poznać najnowsze trendy ko-
smetyczne, uzyskać praktyczne wska-
zówki na temat dbania o urodę, odkryć 
modne składniki? Odpowiedzi na te 
pytania znajdziesz w najnowszym Trend 
Booku Ziko Dermo.
 
W dbaniu o urodę liczy się nie tylko 
wybór kosmetyku, ale także nasz rytuał 
pielęgnacyjny, który poprawia i kondycję 
skóry, i samopoczucie. Trendy na nadcho-
dzący sezon pokazują, że w pielęgnacji 
najważniejsze jest podejście holistyczne. 
 
W wielu dziedzinach życia coraz czę-
ściej staramy się zachować postawę pro-
ekologiczną. Nie inaczej jest w urodzie. 
Uważnie czytamy etykiety kosmetyków, 
sprawdzamy certyfikaty i wybieramy 
opakowania, które podlegają recyklin-
gowi. Zależy nam, żeby kosmetyki mia-
ły potwierdzone naukowo działanie.  
Coraz chętniej sięgamy też po suplemen-
ty. Jednocześnie cenimy przyjemność 
związaną z nakładaniem kosmetyków. 
Lubimy pachnące olejki, aromatyczne 
balsamy i naturalne peelingi. A nasz in-
dywidualny styl podkreślamy modnymi 
dodatkami, np. oprawkami okularów.
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MINDFULLNESS
BEAUTY

URODA  
DLA UWAŻNYCH
Żyjemy w ciągłym pośpiechu, na-
sze zmysły codziennie odbierają 
wiele bodźców, wciąż podejmuje-
my nowe wyzwania. Warto jednak 
czasem zwolnić i cieszyć się chwi-
lą. Na tym właśnie polega modny 
ostatnio trend mindfulness, czyli 
„uważność”, który również od-
najdujemy w pielęgnacji.
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CELEBRUJEMY 
PIELĘGNOWANIE 
URODY 

Urządzamy domowe SPA. Sięgamy po kosmetyki, które działają na nas 
kojąco i odprężająco. Kierujemy się ich skutecznością i tym, jak działają 
na nasze zmysły. 

• Zapal aromatyczną świeczkę, np. 
o nutach róży, cynamonu lub drzewa 
sandałowego.

• Starannie oczyść cerę, np. płynem 
micelarnym, użyj ulubionego peelin-
gu i nałóż na twarz maseczkę. 

• Nieodłącznym rytuałem domowego 
SPA jest peeling całego ciała, a na-
stępnie nakładanie balsamu, masła 
do ciała lub wcieranie olejku. 

• Zrób prosty masaż ciała. Używaj do 
tego całej powierzchni dłoni, kieruj 
się zawsze w stronę serca lub najbliż-
szych węzłów chłonnych, np. twarz 
masujemy w stronę węzłów znajdują-
cych się w okolicach uszu; nogi od 
stóp w kierunku kolan. 

POCZUJ SIĘ W DOMU 
JAK W SPA

BALNEOKOSMETYKI 
masło do ciała, 230 ml

Ujędrniająco-wygładzające z najsilniej-
szą na świecie leczniczą wodą siarczko-
wą, masłem Shea, wyciągiem z alg oraz 
olejkami. Uelastycznia i nawilża skórę. 
Produkt nie zawiera żadnych barwników, 
kolor uzyskiwany jest z naturalnego soku 
owocowego, dlatego kolorystyka masła 
może być zróżnicowana. Polecane jest 
do codziennej pielęgnacji suchej skóry.

POLECA
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RYTM BIOLOGICZNY
Wiele funkcji życiowych naszego ciała podlega określonym rytmom 
biologicznym. Jeden z nich, zwany rytmem dobowym, działa niczym 
wewnętrzny zegar ustawiony na cykl 24 godzinny. Pozwala rozdzielić 
aktywności dzienne od nocnych. 

czuje się lepiej w swoim 
ciele i w swojej skórze 
dzięki ARKESKIN*
*Test użycia pod kontrolą ginekologicz-
ną na 54 ochotniczkach przez 3 mie-
siące - kuracja produktami Arkéskin na 
dzień, noc, do ciała - % satysfakcji

POLECA

9 NA 10 KOBIET

LIERAC ARKESKIN 
DZIEŃ 
Krem przywracający 
komfort i równowagę
Twarz i szyja, 50 ml

Przywracający komfort i równo-
wagę skóry twarzy zawiera 96% 
składników naturalnych, w tym 
biopeptyd, ekstrakt z kakaowca 
i kwas hialuronowy. Ma lekką, 
wtapiającą się w skórę kon-
systencję i orzeźwiający zapach 
z nutami energetyzującej róży. 
Koryguje efekty starzenia hor-
monalnego skóry i reaktywuje jej 
mechanizmy ochronne. Nie ob-
ciąża skóry. 

LIERAC ARKESKIN 
NOC  
Odżywcza emulsja 
przywracająca gęstość
Twarz i szyja, 50 ml

Intensywnie odżywcza emul-
sja na noc zawiera 96% 
składników naturalnych, 
w tym biopeptyd, len, cy-
korię i kwas hialuronowy. 
Ma jedwabistą, wtapiającą 
się w skórę konsystencję 
i relaksujący zapach z nuta-
mi magnolii. Koryguje efekty 
starzenia hormonalnego skó-
ry oraz silnie odżywia i rege-
neruje.

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl

W okresie menopauzy często tracimy poczucie 
harmonii z tym, co dzieje się w naszym ciele. 
W tym czasie wraz z wyhamowaniem procesu 
produkcji hormonów i zaburzeniem rytmu bio-
logicznego na skórze pojawiają się oznaki cha-
rakterystyczne dla starzenia hormonalnego.

ODŻYWIA
DODAJE GĘSTOŚCI

UJĘDRNIA

Kompletny program LIERAC ARKESKIN koryguje efekty hormonalnego starzenia 
się skóry i wspiera kobiety już od pierwszych oznak menopauzy. Oparty na biopep-
tydach Dzień i Noc, synchronizuje rytm skóry i pomaga jej odzyskać równowagę: 
chroni w dzień, regeneruje w nocy.
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ROZPIESZCZAMY 
CIAŁO
Traktujemy swoje ciało jak przyjaciela, 
wsłuchujemy się w jego potrzeby, dbamy 
o nie. Stosujemy peelingi, wcieramy bal-
samy, nakładamy maski. Coraz chętniej 
wybieramy te z naturalnych składników, 
które działają też na nasze zmysły.

• Złuszczanie skóry sprzyja po-
zbyciu się zgrubiałej warstwy 
martwych komórek naskórka 
i przyspiesza proces jego odno-
wy. Po peelingu substancje ak-
tywne zawarte w kremach i bal-
samach wchłaniają się lepiej. 

• Peelingi z kryształkami soli mają 
silniejsze działanie ścierające, 
a te z dodatkiem cukru działają 
łagodniej. Jedne i drugie stosu-
jemy na mokre, świeżo umyte 
ciało i wmasowujemy okrężnymi 
ruchami, a potem spłukujemy. 

• Hitem są peelingi z olejem z ko-
nopi, olejami makadamia i arga-
nowym oraz z dodatkiem soli 
himalajskiej i ziaren kawy. 

L’BIOTICA ECLAT
Aksamitne Wygładzenie 
Kwasy AHA z delikatnym 
pyłem wulkanicznym, 50 ml 

Peeling zawiera kwasy owocowe AHA 
i delikatny pył wulkaniczny. Ma dzia-
łanie keratolityczne, wygładzające 
i stymulujące odnowę komórkową.   
Do twarzy, szyi i dekoltu, dla skóry 
wrażliwej, naczynkowej i zaczerwie-
nionej. 

L’BIOTICA ECLAT  
Ekspresowa Odnowa  
Peeling mechaniczny 
z naturalnymi drobinkami, 50 ml 

Zawiera naturalne drobinki ścierające 
z pestek brzoskwiń i łupin orzecha arga-
nowego, które natychmiastowo złuszczają 
martwy naskórek, oczyszczają, normalizują 
proces wydzielania sebum oraz odbloko-
wują pory. Masło shea, olej z opuncji oraz 
witamina E odpowiednio nawilżają i niwe-
lują suchość skóry. Przeznaczony do cery 
normalnej i mieszanej.

POLECA

PEELINGI

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl
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 TREND #2

CLINICAL 
Oszczędzamy wodę i ener-
gię, segregujemy śmieci, 
przyglądamy się produk-
tom spożywczym, uważnie 
czytamy etykiety kosme-
tyków. Coraz częściej też 
sięgamy po kosmetyki na-
turalne, zwracając uwagę 
zarówno na ich skutecz-
ność jak i bezpieczeństwo.

Jak wybrać naturalny kosmetyk, by mieć pew-
ność, że zadziała?

1. Dwa kremy zawierające dokładnie ten sam skład-
nik naturalny mogą wykazywać różną skuteczność. 
By uniknąć rozczarowania, najlepiej decydować 
się na sprawdzone produkty renomowanych firm, 
których efektywność została potwierdzona w bada-
niach. 

2. W dużych laboratoriach wykorzystuje się spe-
cjalne nośniki, które umożliwiają wniknięcie kremu 
do głębszych partii skóry, a to wpływa na działanie 
kosmetyku.

3. Kosmetyki bez chemicznych konserwantów wy-
magają specjalnego przechowywania, np. w lodów-
ce. Inna możliwość, by krem zachował skuteczność, 
to opakowania typu air less, które nie pozwalają po-
wietrzu oddziaływać na kosmetyk i utleniać go.

4. Pamiętajmy, że w razie problemów dermatolo-
gicznych typu trądzik, naczynka czy przebarwienia 
lepszy będzie preparat ze składnikami, które mają 
udokumentowane badania kliniczne.

Beata Orlicka
Ekspert ds. Dermokosmetyków w Ziko Dermo

TREND BOOK

ZDANIEM EKSPERTA

TREND BOOK
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CLINICAL 
OSTROŻNIE Z WRAŻLIWĄ 
SKÓRĄ
Powszechnie uważa się, że kosmetyk naturalny jest łagodniejszy od 
konwencjonalnego. Nie powinniśmy jednak utożsamiać preparatu 
naturalnego z hipoalergicznym. Surowce organiczne często mogą 
zawierać wiele różnych związków i składników, które są potencjalny-
mi alergenami. Dla wrażliwców dobrym rozwiązaniem są dermoko-
smetyki w wersji bio.

Posiadanie wrażliwej skóry nie musi skłaniać do rezygnacji z uży-
wania kosmetyków naturalnych. Trzeba jednak wybierać te, 
które mają zarówno certyfikat bio, jak i potwierdzone badania 
pod kątem reakcji alergicznych. A to oznacza, że ich receptury 
powstały pod kontrolą dermatologiczną i zostały przetestowane 
w 100 procentach na skórze skłonnej do alergii. W przypadku 
dermokosmetyków z linii „bio” przy doborze składników natu-
ralnych naukowcy z laboratoriów starają się osiągnąć kompro-
mis między skutecznością a tolerancją.

DERMOKOSMETYKI 
„PURE” I „BIO”

EAU THERMALE AVÈNE
TOLERANCE CONTROL
krem  
łagodząco-regenerujący
40 ml
Bezzapachowy krem kojący do 
twarzy, szyi i okolic oczu. Wy-
soce tolerancyjny, odpowiedni 
dla skóry normalnej i mieszanej. 
Natychmiastowo koi, przywraca 
komfort skóry oraz wzmacnia jej 
barierę ochronną. Zawiera 98% 
składników pochodzenia natural-
nego, które przeciwdziałają od-
wodnieniu, nawilżają i zmniejszają 
reaktywność skóry. Testowany 
klinicznie. 

EAU THERMALE AVÈNE 
CLEANANCE  
COMEDOMED
koncentrat przeciw  
niedoskonałościom, 30 ml
Koncentrat przeciw niedoskona-
łościom to skuteczne rozwiązanie 
w walce z trądzikiem. Pierwsze 
zauważalne efekty powinny być 
widoczne już po 7 dniach sto-
sowania. Koncentrat skutecznie 
zwalcza krosty i zaskórniki, zapo-
biegając ich nawrotom. Przyjazna 
konsystencja doskonale rozprowa-
dza się na skórze, pozostawiając ją 
matową przez cały dzień. 

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl
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Umieszczenie na etykiecie ozna-
czenia „Fairtrade” dowodzi, że 
każdy pracownik zaangażowany 
w zbiory lub wytwarzanie skład-
ników kosmetyku dostał uczciwą 
zapłatę, a uprawy prowadzone są 
w sposób zrównoważony z po-
szanowaniem środowiska oraz 
że dokonując zakupu, wspieramy 
lokalne społeczności krajów roz-
wijających się.

Najpopularniejsze składniki ko-
smetyków pozyskiwane zgod-
nie z zasadami sprawiedliwego 
handlu to m.in. masło shea, olej 
kokosowy, olej z oliwek, olej mi-
gdałowy, kawa, wanilia, kakao, 
zielona herbata.

KOSMETYKI 
ZAANGAŻOWANE 

Sprawdzamy, czy preparaty do pielęgna-
cji urody zostały wyprodukowane zgodnie 
z zasadami sprawiedliwego handlu i sprzy-
jają poprawie sytuacji mieszkańców regio-
nów, skąd pochodzą składniki.

FLOS-LEK 
Żel arnikowy  
na rozszerzone naczynka, 
sińce, potłuczenia, 
obrzmienia, 50 ml
Żel wyrównuje koloryt skóry oraz 
zmniejsza widoczność zaczerwie-
nień i zasinień. Delikatnie chłodzi, 
działa kojąco i łagodząco na pod-
puchnięcia, urazy, obrzęki. Przyspie-
sza regenerację.

FLOS-LEK 
Żel do powiek i pod oczy 
ze świetlikiem i babką 
lancetowatą, 15 ml
Żel pielęgnuje, uspokaja zmęczoną 
i podpuchniętą skórę wokół oczu. 
Usuwa objawy stresu i odczucie 
„ciężkich powiek”. Rozświetla i po-
prawia kondycję skóry pod oczami. 
Działa łagodząco i kojąco. Bezpiecz-
ny przy szkłach kontaktowych.

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl

POLECA
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D’ALCHÉMY
koncentrat pod oczy, 15 ml
Koncentrat kremowy, przeznaczony do codziennej pielęgna-
cji skóry dojrzałej, wiotkiej i wrażliwej wokół oczu. Zawiera 
kompleks z alg morskich, stanowiący skuteczną barierę przed 
agresorami z otoczenia. Preparat działa przeciwstarzeniowo, 
wyraźnie spłycając zmarszczki i redukując ich widoczność. 
Relaksuje wrażliwą skórę wokół oczu, redukuje objawy zmę-
czenia i stresu, zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami. 
Skóra jest delikatnie rozświetlona. 100% wegan.

OPAKOWANIA W STYLU EKO 

1. Coraz więcej marek wyko-
rzystuje do opakowań plastik 
pozyskany z oceanów.

2. Niektóre marki zmieniają 
kształt opakowań, np. żeli pod 
prysznic czy dezodorantów 
roll-on, w celu zmniejszenia 
ilości zużywanego plastiku. 

3. Wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, zastępuje się plastik 
papierem, np. w patyczkach 
kosmetycznych.

CORAZ BLIŻEJ DO EKOIDEAŁU

BIOKAP 
ANTICADUTA
szampon, 200 ml
Szampon skutecznie i szybko 
wzmacnia włosy oraz zapo-
biega ich wypadaniu. Zawiera 
delikatne roślinne składniki 
myjące oraz formułę Tricofol-
til. Nie podrażnia, testowany 
dermatologicznie. Do stoso-
wania 2-3 razy w tygodniu. 

BIOKAP  BELLEZZA 
BIO
szampon dogłębnie 
oczyszczający, 200 ml
Szampon posiada wegańską 
formułę. Przywraca równo-
wagę skóry głowy, skutecz-
nie ją oczyszcza oraz usuwa 
nadmiar sebum. Odpowied-
ni dla skóry wrażliwej oraz 
z łupieżem. Do codziennego 
mycia i pielęgnacji włosów 
przetłuszczających się. Te-
stowany dermatologicznie.

TREND #2 CLINICAL  l  11
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SLEEPCARE, 
CZYLI KOSMETYKI 
DOBRE NA SEN

Coraz więcej osób uskarża się na kłopoty 
z zasypianiem, co odbija się na naszym 
wyglądzie. Dlatego poszukujemy produk-
tów, które sprawią, że prześpimy spokoj-
nie całe noce, a skóra w pełni się zrege-
neruje. 

 TREND #3

SLEEPCARE

Skupiamy się na rytuałach 
ułatwiających zasypianie, 
a kremy na noc są ich nie-
odłącznym elementem. 
Pomagają skórze odbudo-
wać naturalną ochronną 
warstwę naskórka, a także 
pozbyć się martwych ko-
mórek. Niektóre zawiera-
ją olejki, które pozwalają 
szybko zapaść w błogi sen.

TREND BOOK
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MIĘDZY KREMEM A MASKĄ, 
CZYLI SLEEPING MASK

Azjatycki wynalazek sleeping pack przyjął się 
na dobre w Europie, gdzie nosi nazwę sle-
eping mask. To połączenie maski i kremu na 
noc wzmacnia tradycyjną pielęgnację. Jest 
mocno skoncentrowanym kosmetykiem, 
którego głównym zadaniem jest głębokie 
nawilżenie i zatrzymanie wilgoci w skórze.

POPULARNE SKŁADNIKI 
SLEEPING MASK:

    #kwas hialuronowy

     #antyoksydanty
 #kwasy AHA 

 TREND #3

SLEEPCARE
Zalety sleeping mask:

• Szybka aplikacja. Nakładamy cien-
ką warstwę maseczki na oczyszczo-
ną twarz kilkanaście minut przed 
położeniem się do łóżka.

• Silna dawka nawilżenia spra-
wia, że rano skóra jest sprężysta, 
a zmarszczki są spłycone.

• Dzięki żelowej konsystencji sle-
eping mask nadają się nawet do 
cery tłustej.

Na fali popularności sleeping 
mask powstają podobne pre-
paraty przeznaczone do sto-
sowania na konkretne partie 
twarzy, np. do popękanej skóry 
warg. Pielęgnują usta w nocy, 
lecząc i odżywiając podrażnio-
ny naskórek.

SVR AMPOULE RELAX
serum pod oczy, 15 ml

Skoncentrowane serum o dzia-
łaniu regenerującym i odprę-
żającym do stosowania na noc. 
Ampułka Relax Yeux pielęgnuje 
nawet najbardziej wrażliwą skórę 
wokół oczu. Działa kojąco, od-
prężająco i regenerująco. Unika-
towe rozwiązanie zostało opraco-
wane w sposób uwzględniający 
biologiczny rytm nocnej odnowy 
skóry tak, aby po przebudzeniu 
okolice oczu były wypoczęte, wy-
gładzone i pełne blasku. 

Produkt dostępny w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl
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Jednym z naturalnych sposo-
bów na bezsenność jest aroma-
terapia. Działanie rozluźniające, 
wyciszające i relaksujące mają 
lawenda, rumianek, rozmaryn, 
dzika róża, bergamotka czy 
geranium. Esencje z tych roślin 
są mocno skoncentrowane, więc 
żeby można je było aplikować na 
skórę, rozcieńcza się je w oleju 
bazowym. Tak powstałymi olejka-
mi do ciała można nacierać dło-
nie, stopy, uszy i okolice karku.
Również ciepła kąpiel z dodat-
kiem płynów, soli czy olejków 
o odprężającym zapachu sprzy-
ja zwolnieniu naszych procesów 
metabolicznych, przez co sta-
jemy się bardziej senne. Woda 
relaksuje nasze mięśnie i pozwala 
odpocząć po ciężkim dniu.

ZAPACH MA 
MOC
Pielęgnacja nocna nie koń-
czy się na kremie. Coraz 
częściej sięgamy po ko-
smetyki, których zapach 
ma działanie relaksujące.

KEJ 
olejek eteryczny, 10 ml
Olejek z drzewa herbacianego 
o wszechstronnym zastosowa-
niu i licznych właściwościach 
pielęgnacyjnych. Polecany do 
skóry tłustej i problematycznej. 
Ma ziołowy zapach z nutami 
pieprzu i gałki muszkatołowej. 
To naturalny olejek eteryczny 
do stosowania zewnętrznego.

SVR AMPOULE 
serum pod oczy, 15 ml

Liftingujące serum w ampułce 
zawiera wysokie stężenie 0,3% 
witaminy A , które w 7 dni popra-
wia strukturę skóry, wyrównując 
wszelkie nierówności i niedosko-
nałości. Z każdym dniem skó-
ra staje się gładsza, a jej oznaki 
starzenia się mniej widoczne. 
Serum przeznaczone jest do 
skóry starzejącej się, o nierównej 
powierzchni i kolorycie, z roz-
szerzonymi porami, zniszczonej 
czynnikami zewnętrznymi, tj.: 
słońce, palenie papierosów, za-
nieczyszczenie powietrza.

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl
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NOCNA ZMIANA KREMU
Nocą skóra jest najlepiej ukrwiona, o tej porze też łatwiej pozbywa się toksyn 
i najszybciej wchłania składniki odżywcze zawarte w kosmetykach. Komórki 
wówczas dzielą się szybciej, naprawiają szkody, których doznały w ciągu dnia, 
neutralizują wolne rodniki. Kremy na noc wspomagają wszystkie procesy za-
chodzące nocą w skórze.

Podstawowym zadaniem kre-
mu na noc jest nawilżenie 
skóry i regeneracja. To zada-
nie spełnia większość kosme-
tyków. Dlatego przy wyborze 
powinno się kierować potrze-
bami skóry. 

TREND #3 SLEEPCARE  l  15

JAK WYBRAĆ KREM NA NOC?

Nocna pielęgnacja
Pielęgnacja skóry powinna być 
zróżnicowana: w dzień skupić 
się na ochronie przed czynni-
kami zewnętrznymi, natomiast 
w nocy na jej regeneracji. Skó-
ra tłusta nie jest wyłączona z tej 
zasady. Dbanie o nią często 
koncentruje się na zwalczaniu 
niedoskonałości czy na nor-
malizacji pracy gruczołów łojo-
wych. Warto pamiętać, że taka 
skóra również potrzebuje na-
wilżenia. Lekka, nieobciążająca 
konsystencja będzie w tej sytu-
acji najlepszym rozwiązaniem.

Beata Orlicka
Ekspert ds. Dermokosmetyków  

w Ziko Dermo

ZDANIEM EKSPERTA

BALNEOKOSMETYKI
MALINOWY krem odmładzający, 50 ml

Wegański krem do twarzy i szyi z eko formułą zawie-
ra 97% składników naturalnych, w tym najsilniejszą 
na świecie leczniczą wodę siarczkową, nawilżającą 
betainę, kwas hialuronowy, masło Shea, olej ma-
cadamia, kokosowy, brokułowy i z pestek moreli.  

Polecany do stosowania na dzień i noc, dla każdego 
rodzaju cery z symptomami starzenia. Działa nawil-
żająco, wygładzająco, regenerująco oraz poprawia 
owal twarzy i niweluje podwójny podbródek. Testo-
wany dermatologicznie.

Produkt dostępny w drogeriach ZikoDermo  
i na zikodermo.pl
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SKIP-CARE, CZYLI RYTUAŁY 
MINIMALISTYCZNE
Kosmetycznych minimalistek z roku na rok przybywa. Aż 54 
procent kobiet potwierdza, że uprościło swoją rutynę pielę-
gnacyjną. Zwracamy uwagę na jakość kosmetyków, czytamy 
wnikliwie receptury, mamy coraz większą wiedzę o działaniu 
poszczególnych składników. 

 TREND #4

SKIP-CARE
TREND BOOK
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JEDEN KOSMETYK, 
WIELE FUNKCJI 

Więcej nie zawsze oznacza lepiej. 
Coraz bardziej pożądane są 
kosmetyki, które łączą kilka funkcji. 

Najpopularniejsze kosmetyki 
wielofunkcyjne:

KREM BB, czyli krem na 
dzień plus podkład oraz 
filtr przeciwsłoneczny

Żel do demakijażu,  
tonik, płyn micelarny

 TREND #4

SKIP-CARE

LINOMAG EMOLIENTY
olejek do kąpieli, 400 ml

Silnie natłuszcza, zawiera olej lnia-
ny i rumianek. Może być stoso-
wany w przypadku skóry suchej, 
z tendencją do alergii czy też 
wrażliwej. Zawiera środki myjące 
o delikatnym działaniu. Linomag 
Olejek emolientowy nadaje się 
do codziennego stosowania pod-
czas kąpieli dzieci i niemowląt 
od pierwszego miesiąca życia, 
w butelce z pompką. 

LINOMAG EMOLIENTY
żel do mycia ciała i głowy 
400 ml

Żel do delikatnego mycia skóry 
wrażliwej, alergicznej i przesu-
szonej. Może być stosowany do 
codziennej kąpieli całego ciała 
i głowy. Zawiera olej lniany i pan-
tenol. Polecany dla niemowląt 
i dzieci od dnia narodzin, w butel-
ce z pompką.

Żel aloesowy

Żel pod prysznic 
z peelingiem

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl
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NAJWAŻNIEJSZE DLA SKÓRY
Nie chcesz tracić czasu w łazience? Poznaj kilka prostych kroków, które 
pozwolą ci łatwo, szybko i efektywnie zadbać o skórę.

TRZY KROKI 
DO URODY

KROK 1. OCZYSZCZANIE

Po całym dniu usuwamy warstwę 
kurzu, sebum wydzielanego przez 
skórę oraz resztki makijażu. Uży-
wamy do tego płynu micelarnego 
i żelu lub pianki do twarzy. 

KROK 2. TONIZACJA 

Tonik to strażnik naturalnego pH 
skóry (powinno być lekko kwaśne). 
Dzięki tonikowi potrafi ona obronić 
się m.in. przed bakteriami, pasoży-
tami i szkodliwymi substancjami ze 
środowiska zewnętrznego.

KROK 3. NAWILŻANIE

To niezastąpiony krok na drodze 
do odmładzania skóry i ochrony 
przed codziennymi zagrożeniami. 
Składniki nawilżające powinny być 
podstawą receptury każdego kre-
mu, niezależnie czy ma działanie 
odżywcze, czy przeciwzmarszcz-
kowe.

EMOLIUM  
DERMOCARE
emulsja do kąpieli
400 ml
Emulsja Emolium Dermocare 
zabezpiecza naskórek przed 
uszkodzeniami i podrażnieniami. 
Delikatnie oczyszcza, jednocze-
śnie nawilżając i wzmacniając 
ochronną barierę naskórka. Ide-
alnie sprawdza się w codziennej 
pielęgnacji od pierwszych dni ży-
cia, dla niemowląt, dzieci, a także 
dorosłych borykających się z su-
chą i wrażliwą skórą. 

IWOSTIN  
PURE BALANCE
oczyszczająca pianka 
enzymatyczna, 150 ml
Pianka do mycia twarzy do co-
dziennego stosowania zawiera 
między innymi kwas salicylowy, 
papainę oraz glicerynę, które do-
skonale oczyszczają i pielęgnują 
cerę mieszaną i normalną. Pianka 
dogłębnie oczyszcza skórę, od-
blokowując pory, usuwa resztki 
makijażu oraz łagodnie złuszcza 
martwy naskórek. Pozostawia cerę 
wygładzoną i promienną, nie wysu-
sza. Produkt testowany dermatolo-
gicznie, nie zawiera alkoholu.
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Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl

POLECA

POLECA



Z UMIAREM 
I BEZPIECZNIE
O tym, których kosmetyków 
możemy używać i w jakiej ilości, 
coraz częściej decyduje nasza 
skóra. 

PROSTY SKŁAD
Im mniej chemii, tym lepiej. 
Coraz częściej zwracamy uwa-
gę, by w składzie kosmetyków 
nie było substancji drażniących 
skórę i szkodliwych dla środo-
wiska. Na niektórych znajdzie-
my symbol 0%, co oznacza, 
że nie zawiera parabenów, si-
likonów, olei mineralnych czy 
barwników. 

SPIRULINA
Intensywnie nawilża zmęczoną i przesuszo-
ną skórę, poprawia jej koloryt. Dodana do 
kosmetyku wzmacnia naczynia krwionośne, 
zapobiegając powstawaniu tzw. pajączków. 
Wykazuje też silne działanie oczyszczające, 
dzięki czemu wykorzystywana jest w prepa-
ratach przeciwtrądzikowych.

WĄKROTKA AZJATYCKA 
(centella asiatica) Ekstrakt 
pozyskiwany z tej egzotycz-
nej rośliny łagodzi stany 
zapalne, przyspiesza rege-
nerację skóry i gojenie ran, 
wygładza blizny, działa anty-
oksydacyjnie oraz pobudza 
fibroblasty do produkcji ko-
lagenu i stymuluje syntezę 
kwasu hialuronowego. Znaj-
dziemy ją w kremach od-
mładzających, łagodzących 
i przeciwtrądzikowych.

BAKUCHIOL
Podobnie jak tradycyjny retinol, bakuchiol 
ma delikatne właściwości złuszczające, ni-
weluje drobne przebarwienia i wyrównu-
je koloryt skóry, zapobiega powstawaniu 
przebarwień. Wspomaga produkcję ko-
lagenu i elastyny, dzięki czemu wygładza 
drobne zmarszczki. W przeciwieństwie do 
retinolu może być stosowany do każdego 
rodzaju skóry, nawet wrażliwej i skłonnej 
do zaczerwienienia.

MOC ROŚLIN
Coraz więcej syntetycznych 
substancji udaje się zastą-
pić naturalnymi, bogatymi 
w składniki odżywcze, do-
brze przyswajalnymi przez 
skórę. 

NUXE BIO
dezodorant w kremie 24h  
skóra wrażliwa, 50 g 

Bezwodny dezodorant w kremie 
o delikatnym zapachu wanilii, który 
łączy 24-godzinną skuteczność i pie-
lęgnację. Przeznaczony do każdego 
rodzaju skóry, zwłaszcza wrażliwej. 
Dzięki pudrowej konsystencji jest 
łatwy w aplikacji i nie pozostawia 
uczucia lepkości ani śladów na ubra-
niach.  Zawiera 100% składników 
pochodzenia naturalnego, z czego 
84% pochodzi z upraw ekologicz-
nych. Opakowanie w 100% nadaje 
się do recyklingu.
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NATURAL+HAPPY

Szczęśliwe, czyli naturalne włosy. Z ta-
kiego założenia wyszli twórcy trendu 
Nappy Hair (Natural +Happy), zgodnie 
z którym odchodzimy od nadmiernej 
stylizacji, prostowania czy kręcenia 
włosów. Powinniśmy skupić się na re-
generacji oraz wzmacnianiu cebulek 
włosów. 

• Zamiast ujarzmiać wło-
sy, szanujemy ich naturę 
i wspieramy je.

• Rezygnujemy z prostowni-
cy i lokówki, rozsądnie uży-
wamy suszarki.

• Szukamy alternatywnych 
rozwiązań: wcieramy we 
włosy olejki i robimy płu-
kanki ziołowe. 

 TREND #5

NAPPY HAIR
TREND BOOK
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 TREND #5

NAPPY HAIR
Włosy z natury powinny być mocne. Osłabionym 
i wypadającym pomagają odżywki, serum i ampułki.

STOP 
WYPADANIU!

PHYTOCYANE
ampułki przeciw wypadaniu włosów dla kobiet
12x0,75 ml/1 opak.
Phytocyane to wyjątkowa kuracja, która pomoże Ci cieszyć się zdro-
wymi i mocnymi włosami. Ogranicza ich utratę w przypadku okre-
sowego (reakcyjnego) wypadania włosów. Spowalnia pojawianie się 
oznak starzenia włosów i przywraca ich piękno. Ampułki o zawartości 
skoncentrowanych substancji aktywnych i witamin (98% składników 
pochodzenia naturalnego), pomagają wzmocnić cebulki i stymulo-
wać wzrost nowych włosów. 

Kiedy wypadanie włosów 
powinno nas zaniepokoić?

Wypadanie włosów jest natu-
ralnym etapem rozwoju każ-
dego włosa, który rośnie kilka 
lat i wypada, by na jego miej-
sce mógł pojawić się nowy. 
Codziennie tracimy 50–100 
włosów. Większa ich utrata 
bądź widoczne przerzedze-
nie to niepokojący sygnał. 
Przyczyn wypadania może 
być wiele, np. niewłaściwa 
stylizacja włosów, stres, wa-
hania hormonalne, niektóre 
choroby czy niedobory skład-
ników odżywczych. W prze-
biegu leczenia nadmiernego 
wypadania trzeba uzbroić się 
w cierpliwość, gdyż pierwsze 
efekty są widoczne po oko-
ło 3 miesiącach. Leczenie 
powinno opierać się na pie-
lęgnacji z użyciem dermoko-
smetyków wzmacniających: 
wcierki, ampułki, szampony. 
Warto również pamiętać 
o zbilansowanej diecie.

Beata Orlicka
Ekspert ds. Dermokosmetyków  

w Ziko Dermo

ZDANIEM EKSPERTA

Produkt dostępny w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl

POLECA



TREND BOOK

PRACA U PODSTAW, 
CZYLI MYCIE WŁOSÓW
Zanieczyszczenia powietrza, stylizacja czy nadmierne 
wydzielanie sebum sprawiają, że codziennie myjemy 
włosy i coraz większą wagę przykładamy do wyboru 
szamponu.

• Dobieramy go do kondycji włosów (np. przesu-
szone, słabe, przetłuszczające się) lub do efek-
tu, jaki chcemy osiągnąć (np. dodanie objętości 
lub wygładzenie).

• Najbardziej uniwersalne są szampony nawilża-
jące. Dodają włosom blasku i zapobiegają elek-
tryzowaniu się.

• Oddzielną kategorię stanowią szampony spe-
cjalistyczne, np. przeciw nadmiernemu osłabie-
niu i wypadaniu włosów, przeciwłupieżowe, czy 
przeznaczone do nadwrażliwej skóry głowy.

JAK DOBRAĆ SZAMPON?

Kostka zamiast płynu
To najbardziej ekologiczne 
rozwiązanie wśród kosme-
tyków do włosów. Kostki 
będą odpowiednie do wło-
sów krótkich i niefarbowa-
nych. 

DERMEDIC CAPILARTE
szampon kojący, 300 ml
Szampon dedykowany do codzien-
nej pielęgnacji nadwrażliwej skóry 
głowy i włosów. Zapobiega występo-
waniu stanów zapalnych, łagodzi po-
drażnienia i działa przeciwświądowo. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy 
i włosy, jednocześnie poprawiając 
ich nawilżenie i kondycję.

NUXE RÊVE DE MIEL
kostka, 65 g
Szampon w postaci kostki, która 
w kontakcie z wodą tworzy obfitą pia-
nę łatwą w spłukiwaniu. Zawiera 91% 
składników naturalnych, w tym miód 
prowansalski, drogocenny olejek z or-
ganicznej lnianki oraz naturalną bazę 
myjącą z kokosa, rzepaku i słonecznika. 
Szampon delikatnie myje i oczyszcza 
włosy, nadając im miękkości i jedwabi-
stości, ułatwia rozczesywanie, a także 
pielęgnuje skórę głowy.  Ma miodowy 
zapach z cytrusową nutą i piżmową 
bazą. Nie zawiera siarczanów. 
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aloes

DBAJ O WŁOSY NATURALNIE
Zdarza ci się narzekać na podrażnioną skórę głowy, oklapniętą fryzurę, zbyt szyb-
kie przetłuszczanie się włosów czy rozdwajające się końcówki? Wypróbuj kosme-
tyki z naturalnymi składnikami.

HITY NATURY

ocet jabłkowy olej konopny

KLORANE 
Szampon z Chininą i Organiczną Szarotką 
200 ml, 400 ml
Wzmocnienie dla włosów przerzedzonych oraz wypadających. 
Szampon o wysokiej tolerancji przywraca włosom siłę i witalność 
oraz pomaga stymulować ich wzrost. Zawiera ekstrakt z chininy, 
znanej ze swoich właściwości wzmacniających, witaminy z grupy 
B oraz kofeinę, aby pobudzić wzrost włosa. Dodatkowo, formuła 
wzbogacona jest w ekstrakt z ORGANICZNEJ Szarotki, kwiatu 
rosnącego w Alpach, znanego ze swojej wytrzymałości nawet przy 
najbardziej ekstremalnych warunkach. Formuła zawiera 80% skład-
ników pochodzenia naturalnego. 

Bez składników pochodzenia zwierzęcego. Biodegradowalna for-
muła (OECD 301B). Butelka pochodzi z recyklingu i nadaje się do 
recyklingu.

olej arganowy aktywny węgiel

Skuteczne i coraz częściej wykorzystywane 
naturalne składniki:
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DBAMY O SIEBIE 
OD WEWNĄTRZ

Na nasze zdrowie oraz wygląd i kon-
dycję skóry, włosów i paznokci wpływa 
dieta. Nawet jeśli jest zrównoważona 
i zdrowa, to w niektórych momentach 
życia organizm ma zwiększone zapo-
trzebowanie na różne składniki, które 
musimy dostarczyć z zewnątrz. Dlatego 
coraz większą popularnością cieszą się 
suplementy diety, które są skoncentro-
wanym źródłem różnego rodzaju sub-
stancji odżywczych.

 TREND #6

OD ŚRODKA 
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 TREND #6

OD ŚRODKA 
NUTRIKOSMETYKI

Porcja witamin i minerałów zawarta w jednej tabletce to również sposób na uzupeł-
nienie działania kremu do twarzy, balsamu antycellulitowego czy odżywki do włosów.

Na piękną skórę, jędrne ciało i mocne 
włosy:
WITAMINA A hamuje powstawanie 
wolnych rodników,
KOMPLEKS WITAMIN B ogólnie wpły-
wa korzystnie na skórę,
WITAMINA C wspomaga produkcję 
kolagenu w skórze,
ŻELAZO wzmacnia włosy,
CYNK łagodzi objawy skóry łojotokowej. 

LIERAC ARKESKIN
Komfort i Piękno Skóry  
60 kapsułek
To wegańskie kapsułki dla kobiet wspierające walkę 
z symptomami starzenia się skóry w okresie me-
nopauzy. Zawierają 99,9% składników naturalnych, 
w tym szafran, drogocenne oleje (arganowy, kame-
linowy, z wiesiołka), witaminę D oraz selen. Suple-
ment diety o podwójnym działaniu, który wpływa na 
piękno skóry i poprawę samopoczucia. 

NIE TYLKO 
KAPSUŁKA

Suplementy diety mają różne 
formy i smaki, które ułatwiają 
ich przyjmowanie i umożli-
wiają dawkowanie wg zaleceń 
producenta.
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Reklama na zlecenie producenta.Reklama na zlecenie producenta.
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WITAMINY
I MINERAŁY 
NA KAŻDY 
DZIEŃ

ZINIQ+ Multiwitamina + minerały to suplement diety 
o bogatym i zrównoważonym składzie. Zawiera kompleks 
10 witamin i 5 składników mineralnych. Rozpuszczalna 
forma tabletek musujących o orzeźwiającym smaku po-
marańczowo-grapefruitowym jest wygodna do stosowa-
nia i sprzyja szybkiemu wchłanianiu zawartych w składzie 
witamin i składników mineralnych.

SMAK POMARAŃCZOWO-
GRAPEFRUITOWY

10 WITAMIN 
I 5 SKŁADNIKÓW 
MINERALNYCH

TABLETKI MUSUJĄCE



Zawierają nie tylko wita-
miny i składniki mineral-
ne, ale także aminokwasy, 
lecytynę, błonnik, kwasy 
tłuszczowe, probiotyki, 
związki pochodzenia ro-
ślinnego lub zwierzęcego.

Mają coraz węższą spe-
cjalizację, odpowiadają na 
każdy problem naszego 
organizmu.
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SIŁA W TABLETCE
Suplementy dopasowujemy do aktualnych 
problemów zdrowotnych, wieku czy stylu 
życia. Wśród najczęściej wybieranych suple-
mentów znajdują się środki uzupełniające po-
ziom witamin i minerałów.

ZiNIQ+

Witamina D3 2000 j.m
Suplement diety w postaci miękkich kapsułek zawierający w jed-
nej kapsułce 2000 j.m. witaminy D zawieszonej w oleju słonecz-
nikowym. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego oraz w prawidłowym wchłanianiu wap-
nia i fosforu, a także w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 

ZiNIQ+

Magnez + Potas + Witamina B6
Suplement diety. Wspomaga prawidłowe funk-
cjonowanie mięśni i układu nerwowego oraz 
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmę-
czenia i znużenia organizmu. Przeznaczony 
jest do stosowania dla osób dorosłych. 

SUPLEMENTY DIETY

Produkty dostępne w drogeriach ZikoDermo i na zikodermo.pl

POLECA
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OCZY 
W MODNEJ 
OPRAWIE

Długie godziny spędzone na 
pracy przy komputerze przy-
czyniają się do tego, że coraz 
więcej osób nosi okulary ko-
rekcyjne. Nie tylko poprawia-
ją one komfort widzenia, ale 
też stanowią ozdobę twarzy.  
Jakie są najmodniejsze kształ-
ty oprawek w tym sezonie?

 TREND #7

FOKUS NA OCZY 
TREND BOOK
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Noszenie okularów to nie wszystko, co możesz zrobić 
dla swoich oczu. Warto też zgłosić się do optometry-
sty, który zaleci odpowiednie ćwiczenia wzroku.

Badanie wzroku i aplikacja soczewek. Skła-
da się z wywiadu medycznego, pełnego 
badania optometrycznego (wg standardu 
PTOO), badania przedniego odcinka oka 
(wg standardu PSSK) i aplikacji soczewek 
kontaktowych.

Badanie wzroku i dobór okularów korek-
cyjnych. Polega na wywiadzie medycznym, 
pełnym badaniu optometrycznym (wg stan-
dardu PTOO) oraz wydaniu recepty na oku-
lary.

Profilaktyczne badanie przesiewowe wzro-
ku to wywiad medyczny, ocena ostrości 
wzroku bez korekcji oraz ocena ostrości 
wzroku w korekcji pacjenta.

Badanie specjalistyczne ortoptyczne pole-
ga na wywiadzie medycznym, ocenie ostro-
ści wzroku bez korekcji, ocenie ostrości 
wzroku w korekcji pacjenta.

Ćwiczenie narządu wzroku, czyli terapia 
widzenia. Składa się z oceny układu wzroko-
wego oraz bazowych i bardziej zaawansowa-
nych funkcji wzrokowych. Badanie to obej-
muje również zajęcia terapii widzenia.

TRENUJ OKO

Masz problem ze wzrokiem? Przymierzasz się do okularów? W salonach optycznych możesz 
wykonać kompleksowe badania wzroku, dobrać rodzaj okularów oraz poprosić o opracowa-
nie serii ćwiczeń, które możesz wykonać w domu. 

 

ZDANIEM EKSPERTA

 TREND #7

FOKUS NA OCZY 
BADANIA W ZIKO OPTYK

W czym ci pomoże 
optometrysta?

To specjalista od-
powiedzialny za ba-
danie, a następnie 
diagnozowanie wad 
refrakcji. Podczas wi-
zyty wykonuje szereg 
testów, dzięki którym 
dokładnie sprawdzi 
wadę oraz to, jak oczy 
współpracują ze sobą. 

Krzysztof Dudzik
Optometrysta w salonie 

Ziko Optyk 
przy ul. Beskidzkiej 30 

w Krakowie
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HITY SEZONU, CZYLI NAJMODNIEJSZE 
OKULARY KOREKCYJNE 

OKRĄGŁE

AVIATORKI

Ten kształt może wystę-
pować w dwóch opcjach. 
Pierwsza to szylkretowe, 
w stylu nowojorskich in-
telektualistów, drugi wa-
riant to klasyczne drucia-
ne lenonki. Łagodzą rysy 
twarzy i dodają uroku. 
Najlepiej wyglądają na 
szczupłej twarzy, bez za-
okrąglonych policzków.

Kultowe druciane opraw-
ki o opływowych kształ-
tach znów są na czasie. 
Mogą być ze szkłami 
typu ombre, czyli jaśniej-
sze u dołu, ciemniejsze 
u góry. Noszą je Kendall 
Jenner i Bella Hadid.

Kraków 
ul. Beskidzka 30A
ul. Czerwone Maki 33
ul. Grażyny 4
Katowice ul. 3 Maja 7 oprawki: SUNOPTIC 

oprawki: SUNOPTIC 

oprawki: SUNOPTIC 

SALONY

POLECA



Występują w wersji 
zarówno metalo-
wej jak i z plastiku. 
Zdecydowanie dla 
kobiet, które lubią 
zwracać na siebie 
uwagę. Idealny wy-
bór, jeśli masz okrą-
głą twarz.

KOCIE OCZY

TRANSPARENTNE

OVERSIZE

oprawki: ENZO COLINI 

oprawki: JAI KUDO

oprawki: JAI KUDO

To niezwykle kobie-
cy kształt oprawek, 
który nadaje twarzy 
uwodzicielski charak-
ter. Możemy je mieć 
w postaci klasycznej 
z grubszymi oprawka-
mi albo metalowej ze 
zwykłymi lub lustrza-
nymi szkłami. Pasują 
do okrągłej twarzy 
lub twarzy w kształ-
cie serca. Wyrównują 
proporcje i optycznie 
wysmuklają twarz.
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Pracujesz dużo przed komputerem? Chroń się przed światłem niebieskim emitowanym 
przez ekrany smartfonów i laptopów. Hamuje ono wydzielanie hormonu melatoniny.  
By temu zapobiec, warto się zaopatrzyć w specjalne okulary blokujące światło niebieskie.

Choć są bardzo deli-
katne, to przyciągają 
uwagę. Pasują za-
równo kobietom jak 
i mężczyznom.
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szeroki asortyment 
dermokosmetyków

atrakcyjne ceny 
i promocje

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