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Nagrody 
za zakupy

Mobilna karta
w aplikacji

KORZYŚCI

Specjalne rabaty 
z kartą

Porady i inspiracje 
dotyczące zdrowia i urody

Mailingi i smsy  
z aktualną ofertą

Ściągnij
nową

aplikację
ZIKO.PL

Dostęp do pełnej oferty 
promocyjnej Ziko Dermo

Atrakcyjne konkursy

Mobilna karta Ziko Klub

Informacje o zgromadzonych 
punktach

Każdego dnia w Ziko Dermo wspieramy 
kobiety i mężczyzn w trosce o ich ze-
wnętrzne i wewnętrzne piękno, oferu-
jąc szeroki asortyment dermokosmety-
ków od największych marek z Polski i ze 
świata. Profesjonalna obsługa i fachowe 
doradztwo dermokonsultanek naszych 
drogerii w zakresie pielęgnacji twarzy, 
ciała i włosów jest unikatowe w skali kra-
ju. Dlatego Ziko Dermo to drogeria inna 
niż wszystkie.

Z myślą o Was stworzyliśmy program  
lojalnościowy Ziko Klub, w którym cze-
kają atrakcyjne rabaty, a zebrane za  
zakupy punkty wymienicie na nagrody.  
A w naszym świecie prezentów znajdzie-
cie nie tylko wysokiej jakości dermoko-
smetyki, ale również kosmetyki natu-
ralne i suplementy diety marki ZiNIQ+ 
wspierające pielęgnację od środka.

Ziko Dermo to jedyna drogeria, w któ-
rej niemal wszystkie produkty dbają nie  
tylko o urodę, ale i zdrowie skóry, kojąc  
i wspomagając jej dobrą kondycję.

Zespół Ziko Klub
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NAGRODY

PHARMACERIS A  
HYALURO-SENSILIUM 
KWAS HIALURONOWY DI-2  
W WODNYM KREMIE DO TWARZY
40 ml

 Dla osób ze skórą nadwrażliwą,  
delikatną oraz skłonną do alergii  
i podrażnień. Skoncentrowane  
i długotrwałe działanie nawilżają-
ce na wielu poziomach. Niweluje 
dyskomfort i napięcie przesuszonej 
skóry oraz łagodzi podrażnienia,  
zapobiegając powstawaniu nowych.

punktów
580
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punktów
890

punktów
1380

punktów
1120

NUXE CRÈME 
FRAÎCHE® DE BEAUTÉ®  
KREM NAWILŻAJĄCY
3w1, 100 ml

NUXE HUILE 
PRODIGIEUSE® 
FLORALE   
SUCHY OLEJEK
100 ml

NUXE SUN
SAMOOPALACZ
100 ml

Balsam samoopalają-
cy do twarzy i ciała dla 
każdego rodzaju skó-
ry. Długotrwale nawilża  
i rozświetla, nadając rów-
nomierną, naturalną opa-
leniznę. 89% składników 
naturalnych. Złote dro-
binki podkreślają opaleni-
znę. Wakacyjny, rozkosz-
ny zapach. Jedwabista 
konsystencja szybko się 
wchłania, bez smug. 

Produkt o wszechstron-
nym działaniu, może być 
stosowany jako nawilża-
jący krem, mleczko do 
demakijażu oraz wypeł-
niająca maska. Do każ-
dego rodzaju skóry. 98% 
składników naturalnych.  Kultowy, wielozadanio-

wy olejek do pielęgnacji 
twarzy i ciała oraz wło-
sów. Odżywia, regene-
ruje i upiększa wszystkie  
rodzaje skóry. Włosy  
są odżywione, zrege-
nerowane i elastyczne. 
Urzekający i subtelny 
kwiatowy zapach. We-
gańska formuła i 97% 
składników o pochodze-
niu naturalnym. 

4
Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

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



punktów
1440

punktów
1440

NAGRODY

SVR
SERUM POD OCZY 
REFRESH 
15 ml

Serum do stosowania rano, na wrażli-
wą skórę wokół oczu. Ma lekką, świe-
żą konsystencję, która niweluje oznaki 
starzenia, wygładzając zmarszczki 
i drobne linie. Działa pobudzająco 
na mikrokrążenie skóry, zmniejsza-
jąc cienie i opuchnięcia pod ocza-
mi. Wzmacnia delikatną skórę, uję-
drniając ją i nawilżając. Wyposażone  
w aplikator do masażu z innowacyjną  
końcówką.

SVR
SERUM POD OCZY 
RELAX 
15 ml

Skoncentrowane serum do wrażli-
wej skóry okolic oczu. Stosowane na 
noc od pierwszych oznak starzenia. 
Koi, odpręża i regeneruje. Wzmacnia  
skórę, wygładza drobne linie  
i zmarszczki, koryguje cienie i worki 
pod oczami. Sprawia, że skóra wokół 
oczu jest wypoczęta, pełna blasku. 
Żelowa konsystencja i innowacyj-
na pipetka zapewniają komfortową  
aplikację.

NUXE HUILE 
PRODIGIEUSE® 
FLORALE   
SUCHY OLEJEK
100 ml
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punktów
1100

punktów
1100

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

EAU THERMALE AVÈNE  
TOLERANCE CONTROL 
KREM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY
40 ml

EAU THERMALE AVÈNE  
TOLERANCE CONTROL 
BALSAM ŁAGODZĄCO REGENERUJĄCY 
40 ml

Krem do cery normalnej i mieszanej wymaga-
jącej wyciszenia, ukojenia i regeneracji. Pielę-
gnuje twarz, szyję i okolice oczu w przypad-
ku skóry nadreaktywnej, alergicznej o niskim  
progu tolerancji. Zapewnia nawilżenie, przy-
wraca komfort skórze oraz wzmacnia jej  
barierę ochronną. Dla dorosłych i dzieci od  
2 roku życia. Wysoka tolerancja dla skóry. 

Balsam do cery suchej oraz bardzo suchej, 
który łagodzi i regeneruje skórę nadwrażliwą, 
skłonną do alergii i o obniżonym progu tole-
rancji. Długotrwale nawilża, łagodzi uczucie 
napięcia, wzmacnia barierę ochronną, a skóra 
odzyskuje komfort i ukojenie. Może być stoso-
wany po drugim roku życia. Produkt bezzapa-
chowy. Wysoce tolerancyjny dla skóry. 



punktów
300

NAGRODY

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

Krem do twarzy z Cold Cream i organicznym 
woskiem pszczelim polecany do codziennej 
pielęgnacji dzieci i niemowląt od dnia narodzin. 
Natychmiastowo odżywia suchą skórę, długo-
trwale nawilża, zapewniając jej ochronę przed 
niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Ma 
bogatą konsystencję, która łatwo się wchłania. 
Zalecany w okresie jesienno-zimowym. 
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punktów
430

Wegański płyn do demakijażu 
twarzy i oczu polecany dla skó-
ry suchej, wrażliwej oraz na-
czynkowej. EKO formuła, 99% 
składników naturalnych, w tym 
lecznicza woda siarczkowa.  
Dokładnie oczyszcza skórę z ma-
kijażu, nawilża ją, odżywia, łago-
dząc podrażnienia. Poprawia wy-
gląd cery i odświeża. Testowany 
okulistycznie. 

BALNEO WITAMINOWA
BIOSIARCZKOWY PŁYN MICELARNY
WITAMINOWO-ODŻYWCZY
DO DEMAKIJAŻU OCZU I TWARZY 
300 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.
12 Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

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

punktów
550

CETAPHIL
EMULSJA MICELARNA 
236 ml

Emulsja micelarna o kremowej formule do codziennego 
oczyszczania twarzy dla skóry suchej, normalnej i wrażliwej. 
Długotrwale nawilża i ochrania przed przesuszeniem. Delikat-
nie, ale skutecznie usuwa brud, zanieczyszczenia oraz makijaż.  
Zawiera niacynamid, pantenol i glicerynę. Rekomendowana przez  
dermatologów.

 

NAGRODY
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punktów
250

EQUILIBRA ALOE 
ŻEL MICELARNY 
200 ml

Oczyszczający żel micelarny do twa-
rzy delikatnie, ale perfekcyjnie usuwa 
pozostałości makijażu. Cera jest od-
świeżona i nawilżona oraz zregene-
rowana i miękka w dotyku. Zawiera 
98% składników naturalnych, w tym 
20% Aloe Vera, kwas hialuronowy  
o właściwościach nawilżających,  
glicerynę roślinną oraz łagodne  
środki myjące. Aloes skutecznie 
ochrania barierę skórną i przywraca 
jej komfort. Może być stosowany przy 
każdym typie skóry, również wraż-
liwej. Nie zawiera parabenów, PEG  
i SLS.
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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.



punktów
430
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NAGRODY

Szampon polecany do włosów suchych.  
Formuła szamponu zawiera aktywne składniki 
pochodzenia roślinnego, które łagodnie myją, 
nawilżają i odświeżają włosy. Zapewnia efekt 
jedwabistych gładkich i błyszczących włosów, 
nadając im świeży, migdałowy zapach. Natu-
ralne składniki wpływają kojąco na często mytą 
skórę głowy, a włosom przywracają miękkość  
i blask. Nie zawiera silikonów, parabenów, PEG, 
SLS. 

BIOKAP
BELLEZZA 
SZAMPON DO CZĘSTEGO UŻYCIA
200 ml



punktów
710

Szampon dla kobiet wspomagający pielęgnację 
włosów wypadających oraz jako uzupełnienie 
kuracji. Dzięki synergicznie działającym aktyw-
nym składnikom roślinnym, stymuluje włosy 
od nasady, dodaje im objętości i witalności. 
Formuła z delikatną bazą myjącą, wyciągami  
z wzmacniającego miłorzębu oraz z chinowca 
o działaniu stymulującym.  

PHYTO PHYTOCYANE 
SZAMPON WZMACNIAJĄCY 
250 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.
12 Nagrody dostępne do wyczerpania zapasów. 

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



NAGRODY

punktów
500

Antyperspirant zapewnia skuteczną kontrolę 
wilgoci i zapachu do 48 godzin. Nie pozosta-
wia żadnych śladów. Zapewnia uczucie długo-
trwałej świeżości. Ożywczy zapach z nutami 
mandarynki, aromatycznych ziół i ambry. 91% 
składników naturalnych, wyciągi z czarnego 
tulipana o właściwościach wzmacniających 
oraz kojącego pieprzu syczuańskiego.    

LIERAC HOMME DEO 
DEZODORANT 48H
50 ml

NAGRODY
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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.

ZDROWIE I OPIEKA

ZiNIQ+ to nowoczesna marka, 
która pomaga w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb, do-
starczając starannie wyselek-
cjonowane, godne zaufania,  
najwyższej jakości produkty.  

W rodzinie ZiNIQ+ znajdziesz 
suplementy diety i wyroby  
medyczne wyprodukowane  
w oparciu o specjalnie  
dobrane formuły ze spraw-
dzonych surowców najwyż-
szej jakości.

ZiNIQ+ 

Zdrowie i Opieka
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ZiNIQ+

WITAMINA C 1000
smak cytrynowy
20 tabletek musujących
suplement diety

ZiNIQ+

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

ZiNIQ+

MULTIWITAMINA
+ MINERAŁY
60 tabletek
suplement diety

punktów
90

ZiNIQ+

CALCIUM 500 mg
+ WITAMINA C

smak pomarańczowy
20 tabletek musujących

suplement diety

ZiNIQ+

TRAN ADE
olej z wątroby dorsza
60 kapsułek miękkich

suplement diety

ZiNIQ+

WITAMINA D3
2000 j.m.

60 kapsułek miękkich
suplement diety

punktów
120

punktów
200

punktów
150

punktów
60

punktów
80

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

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
ul. Królewska 47,  tel.  510 210 407

KATOWICE: ul. 3 Maja 7, tel. 510 474 728

ZAPRASZAMY 
DO NASZYCH SALONÓWZAREZERWUJ

wizytę online

ZIK

-10%

ZIKO.PL/OPTYK/E-RECEPCJA/

Z KART
ZIKO KLUB

*


