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MOC SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH
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KUPUJ TEŻ ONLINE 
NA ZIKODERMO.PL

Do wyczerpana zapasów
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NUXE BODY
RÊVE DE THÈ
rewitalizujące mleczko
nawilżające do ciała, 400 ml

LIERAC SUPRA RADIANCE
Detox odnawiający
krem na noc, 15 ml

SILCARE
masełka i odżywki do paznokci

XXL LASH
serum pobudzające 
wzrost rzęs, 3 ml

899
od

2999

2749
3399

6699
8599

EDYCJA LIMITOWANA

Więcej na str 13



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

NOWOŚĆ

MOC 

składników aktywnych

BIODERMA:
-  SENSIBIO DEFENSIVE RICH 

kojący krem na dzień i na noc 
40 ml

-  SENSIBIO DEFENSIVE 
kojący krem na dzień i na noc 
40 ml

KAŻDY KREM ZA:

CUTIS CBD E 
krem konopny 17%, 120 ml

EMOLIUM CICA
krem naprawczy

40 ml

5299

2249
2999

2999
3399

PHARMACERIS A
HYALURO-SENSILIUM 
Kwas hialuronowy di-2 
w wodnym kremie do 
twarzy, 40 ml

3499
4349

PHARMACERIS N
C-CAPILIX koncentrat z wit. C 1200 mg, 30 ml

4649
5799

NUXE
HUILE PRODIGIEUSE® RICHE

Intensywnie odżywczy olejek 
pielęgnacyjny do skóry suchej 

 100 ml 

ALANTOINA 
i D-PANTHENOL 

Działają łago-
dząco i kojąco 

na podrażnienia. 
Wzmacniają skórę 
przed czynnikami 

drażniącymi. 

WITAMINA C  uszczelnia i uelastycz-
nia naczynia włosowate. Stymuluje 
produkcję kolagenu i chroni przed 
działaniem wolnych rodników, za-
bezpieczając skórę przed przedwcze-
snym starzeniem. 

HIALURONIAN     SODU  jest pochod-
ną kwasu hialuronowego, jednego 
z występujących naturalnie mu-
kopolisacharydów. Działa jako 
środek do zatrzymywania wody 
w przestrzeni śródmiąższowej. Pod 
tym względem jest jedną z najsil-
niejszych substancji nawilżających 
w kosmetyce. 

Technologia DEFENSIVE 
aktywna pielęgnacja wzmac-
niająca naturalne zdolności 
obronne wrażliwej skóry, 
która jednocześnie koi.

OLEJ KONOPNY + ekstrakt CBD kan-
nabidiolu skutecznie regenerują skórę 

suchą, atopową, alergiczną oraz
z objawami egzemy.

TANIEJ O  1150
 ZŁ



3
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 4-17.11.2021

NOWOŚĆ

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy zestawów.

9599

11149
8399

9599

7999

11999

13899

10499

11999

9999

NUXE
HUILE PRODIGIEUSE® FLORALE
olejek suchy, 100 ml 

Delikatny kwiatowy zapach z nutami 
skórki grejpfruta, magnolii i piżma. 

NUXE
HUILE PRODIGIEUSE® 
olejek suchy, 100 ml 

Zapach z nutami kwiatu 
pomarańczy, magnolii
i wanilii. 

NUXE HUILE PRODIGIEUSE® NÉROLI
suchy olejek, 100 ml 

Połączenie 2 drogocennych, organicznych 
olejów roślinnych ze słodkimi i kojącymi nutami 
zapachowymi Néroli.

100% składników pochodzenia naturalnego. 
Certyfikat ECOCERT.

Olejki NUXE HUILE PRODIGIEUSE®

Zawierają 7 drogocennych olejów roślinnych: 
nawilżający olej tsubaki, regenerujący olej argano-
wy, odżywczy olej makadamia, wygładzający olej 
z ogórecznika, nawilżający olej z kamelii, ochronny 
olej z orzechów laskowych i zmiękczający olej ze 
słodkich migdałów.NUXE

HUILE PRODIGIEUSE® RICHE
Intensywnie odżywczy olejek 

pielęgnacyjny do skóry suchej 
 100 ml 

NUXE
HUILE PRODIGIEUSE® OR
olejek z drobinkami, 100 ml 

Połyskująca wersja wzbogacona zło-
tymi perłowymi drobinkami odżywia, 
zmiękcza i rozświetla włosy i skórę. 

Bogata formuła głęboko nawilża, 
regeneruje i wygładza skórę, 

a włosom dodaje blasku i elastyczności.

TANIEJ O  2400
 ZŁ

TANIEJ O  2750
 ZŁ

TANIEJ O  2000
 ZŁ



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

-25%
MOC 

składników aktywnych

Rabat na pozostałe produkty z serii NUXE BIO.
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

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

NUXE BIO
krem pod oczy redukujący

opuchliznę i cienie pod oczami
- gryka, 15 ml 

NUXE BIO
rozświetlający krem nawilżający

o bogatej konsystencji
- ekstrakt z cytrusów, 50 ml

NUXE BIO
esencjonalne serum
antyoksydacyjne
- nasiona chia, 30 ml

4049

9449

12749

12749

5399

12599

16999

16999

NUXE BIO
woda micelarna do demakijażu
- nasiona Moringa
200 ml

5249
6999

EKOLOGICZNA SKROBIA
KUKURYDZIANA zatrzymuje wilgoć,
pozostawia pachy miękkie i suche. 
OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
działa kojąco i zmiękczająco. 

EKSTRAKT Z NASION 
CHIA wykazuje silne 
właściwości antyoksy-
dacyjne.

WODA KWIATOWA Z RÓŻY 
DAMASCEŃSKIEJ  tonizuje, od-
świeża i łagodzi skórę.
EKSTRAKT Z NASION MORINGA  
w naturalny i skuteczny sposób 
usuwa zanieczyszczenia.

TANIEJ O  4250
 ZŁ

TANIEJ O  4250
 ZŁ

TANIEJ O  3150
 ZŁ
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Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

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

5399

SVR [C] 
antyoksydacyjne serum
30 ml

SVR [A] 
serum liftingujące

30 ml

SVR [SPF30] 
serum ochronne
30 ml

13599

12749

10599
15999

14999

12399

20% STABILIZOWANEJ
WITAMINY C  chroni 
przed stresem oksy-
dacyjnym, rozświetla 
skórę i redukuje oznaki 
starzenia się. 

Oba kremy zawierają:

-  Pasteryzowane PROBIOTYKI, które chronią mikrobiotę, 

wzmacniają barierę ochronną skóry, nawilżają.

-  KWAS HIALURONOWY o niskiej masie cząsteczkowej 

wygładza i nawilża.

-  20 % stabilizowana WITAMINA C, która chroni przed 

działaniem wolnych rodników.

 

Krem [CERA] BIOTIC 
zawiera również
CERAMIDY , które 
wzmacniają ochronną 
barierę skóry oraz 
regenerują.

WITAMINA A zwana Retinolem 
skutecznie poprawia strukture skóry
wyrównując wszelkie nierówności
i niedoskonałości. 

Kompleks 4 FILTRÓW 
SPF30  zapewnia 
ochronę przed UVB 
i UVA w środowisku 
miejskim.

SVR:
-   [C20] BIOTIC regenerujący 

i rozświetlający krem przeciwstarzeniowy, 50 ml
-  [CERA] BIOTIC regenerujący i ujędrniający balsam 
 przeciwstarzeniowy, 50 ml

14099
16599

KAŻDY KREM ZA:

TANIEJ O  2400
 ZŁ

TANIEJ O  2500
 ZŁ

Może być stosowane przez
9 miesięcy od otwarcia.



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.  Rabat bez karty do -15%.
 Przy zakupie dermokosmetyków LIERAC LIFT INTEGRAL. Nie dotyczy zestawów,

LIERAC LIFT INTEGRAL krem modelujący 15ml oraz produktów już objętych promocją.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Rabat bez karty do -20%.

Przy zakupie dermokosmetyków z serii LIERAC CICA FILLER. Nie dotyczy zestawów.

Rabat dotyczy serii DERMEDIC OILAGE, REGENIST i ANGIO.

-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-25%do



PIELĘGNACJA TWARZY
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Kosmetyki    /    oferta 4-17.11.2021

I N N O W A C J A

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Rabat dotyczy serii L'BIOTICA ECLAT.

1049
1299

1049
1299

do-30%

-20%



PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Kup 2 dermokosmetyki Bioderma, 
wspierające naturalne procesy  
w skórze, a trzeci najtańszy 
otrzymasz za 1 gr. *

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Rabat bez karty do -20%.

Nie dotyczy zestawów, duopaków i produktów już objętych promocją.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Przy zakupie produktów z serii Merveillance® Expert. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%do

NUXE
CRÈME FRAÎCHE DE BEAUTÉ

maseczka nawilżająca
SOS do twarzy, 50 ml

-25%

*

*



PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA
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Kosmetyki    /    oferta 4-17.11.2021

Męska pielęgnacja, proste.

Pielęgnacja 3 w 1
dla mężczyzn

LIERAC HOMME
Dezodorant 48H, 50 ml 41,99;  Wielofunkcyjny żel pod prysznic, 200 ml 41,99;  Pianka do 

golenia, 150 ml 47,99; Balsam po goleniu 75 ml 82,99; Nawilżający żel energizujący, 50 ml 79,99; 
Wszechstronna emulsja anti-aging, 50 ml 119,99.

Laboratoires Lierac stworzyły niezbędne i wielofunkcyjne produkty do pielęgnacji 3 w 1: 
wszechstronne, ultraskuteczne i ultranaturalne. Prosty i skuteczny rytuał składający się 
z produktów do higieny, golenia i pielęgnacji skóry o świeżych, lekkich konsystencjach i subtelnym 

męskim zapachu z nutami mandarynki, lawendy, aromatycznych ziół i ambry
… aby dbanie o siebie było przyjemnością.

Mówiąc wprost, Lierac Homme jest prosty. I to wszystko!

NOWOŚĆ

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.



NUXE
RÊVE DE THÈ

rewitalizujący żel
pod prysznic

200 ml

SVR
TOPIALYSE
Gel Lavant

biodegradowalny żel
do mycia
1000 ml

EMOLIUM DERMOCARE
kremowy żel do mycia

400 ml

EMOLIUM DERMOCARE
PŁYN 3W1

płyn do kąpieli, żel do mycia, 
szampon

400 ml

• kojące mleczko do demakijażu, 30 ml 
• nawilżająca wodna mgiełka, 50 ml 
• koncentrat młodości wyrównujący koloryt, 10 ml 
• lekki krem nawilżający, 15 ml

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach, ważna do wyczerpania zapasów.

cena regularna zestawu: 3999

EMOLIUM DERMOCARE
oliwka do ciała, 175 ml

JOWAÉ ZESTAW DO PIELĘGNACJI TWARZY
4 KROKI RYTUAŁU PIĘKNA

EMOLIUM A-TOPIC
trójaktywna emulsja
do kąpieli
200 ml

3299

3449

1999

2699

4399

4599

2699

3599

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZA GROSZ
1+1

PIELĘGNACJA

ciała

TANIEJ O  1100
 ZŁ

TANIEJ O  1150
 ZŁ



NUXE
RÊVE DE THÈ

rewitalizujący żel
pod prysznic

200 ml

NUXE
RÊVE DE THÈ
woda perfumowana
30 ml

SVR TOPIALYSE Baume Intensif
intensywnie regenerujący balsam
400 ml

SVR TOPIALYSE
Huile Lavante
olejek do mycia
400 ml

SVR
TOPIALYSE
Gel Lavant

biodegradowalny żel
do mycia
1000 ml

NUXE
RÊVE DE THÈ
dezodorant
roll-on 24H
50 ml

2399
4999

6449

2649

2999

6299

7599

3299

6799
7999

4999
5999

3449

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 4-17.11.2021 11

-20%
Na pozostałe produkty 

z serii
NUXE Rêve De Thé.
Nie dotyczy produktow objętych promocją.
Oferta dostęna w wybranych lokalizacjach.

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

Do wyczerpania zapasów.

TANIEJ O  1200
 ZŁ

TANIEJ O  1300
 ZŁ

TANIEJ O  1000
 ZŁ

TANIEJ O  1150
 ZŁ



EMOLIENTY

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

EMOLIENTY EMOLIENTY 
DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI

od pierwszych dni życiaod pierwszych dni życia

CZUŁOŚĆ DLA KAŻDEGO 
DZIECKA 

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat dotyczy serii ADERMA DERMALIBOUR+.

Oferta do wyczerpania zapasów.

-20%

-20%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Rabat dotyczy serii OILLAN BABY.

CENA ZA
DUOPAK:

Rabat dotyczy serii Ducray DEXYANE.

-20%

6199

EMOLIUM
DERMOCARE
emulsja
do kąpieli
2x400 ml



EMOLIENTY

899

899
899

899

13
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 4-17.11.2021

-20%

1699 1899

1199

1999

2199



Rabat dotyczy WAX ARABICA maska do włosów farbowanych na kolory ciemne 
240 ml, WAX KAMILLA maska do włosów farbowanych na kolory jasne 240 ml.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Dotyczy wybranych produktów z serii PHYTOSQUAM, PHYTOJOBA,
PHYTOKERATINE EXTREME, PHYTOVOLUME.  Rabat bez karty do -20%.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

4799
5299

WŁOSY

DOŁĄCZ
DO PROGRAMU 

ZIKO KLUB
Pobierz aplikację:

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%do



WŁOSY RABATY
Z KARTĄ

i na zikodermo.pl

-30%do

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN ROSACIN i CAPILIN oraz marki EMOLIUM. 
Rabat nie dotyczy produktów objętych promocją, zestawów oraz kremu na wiatr 

i mróz Emolium Dermocare SPF20. Rabat bez karty do -20%.

Rabat producencki dotyczy marki CERAVE. 
Rabat bez karty do -25%.

-25%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

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

15Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

4-17 listopada

4-17 listopada

Rabat producencki dotyczy marki LA ROCHE-POSAY. Rabat nie dotyczy balsamu 
CICAPLAST B5 15 ml oraz kremu  EFFACLAR DUO+  15 ml oraz produktów już objętych 

promocją. Rabat bez karty do -15%.

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

4-17 listopada

ROSACIN i CAPILIN

Na nasz zdrowy i atrakcyjny wygląd, 
kondycję skóry, włosów i paznokci 
wpływa nie tylko pielęgnacja.
Ważny jest również zdrowy styl życia, 
aktywność fizyczna i odpowiednia die-
ta, czyli zasilanie naszego organizmu od 
wewnątrz.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Suplementy diety



4-10 listopada

4-17 listopada

4-17 listopada

4-17 listopada

4-17 listopada

Rabat producencki dotyczy marki PHARMACERIS G.

Rabat producencki dotyczy marki L-BIOTICA.
Rabat nie dotyczy maski złuszczającej i serii Eclat oraz zestawów.

Rabat producencki dotyczy marki AVENE.
Nie dotyczy zestawów.

Rabat producencki dotyczy marki BALNEOKOSMETYKI.
Nie dotyczy zestawów.

Rabat producencki dotyczy serii ZIAJA MED MOCZNIK.

-20%

-20%

-20%

-20%

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MOCZNIK -20%

4-10 listopada

4-17 listopada

4-17 listopada

4-17 listopada

10-17 listopada

Rabat producencki dotyczy marki SVR.
Rabat nie dotyczy zestawów oraz produktów już objętych promocją.

Rabat producencki dotyczy marki MUSTELA.
Nie dotyczy zestawów i wielopaków.

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE.

Rabat producencki dotyczy marki EQUILIBRA.
Nie dotyczy zestawów, duopaków oraz produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki ESTHEDERM.

-15%

-20%

-20%

-20%

-15%


