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NATURALNA PIELĘGNACJA

2999
3599

BIO OIL

24
olejek do pielęgnacji
skóry (NATURALNY)
60 ml

99

33
99

EMOLIUM PURE

żel do mycia 200 ml

dla skóry
wrażliwej

NOWOŚĆ

naturalny
zapach

11-24.03.2021

2699
3799

BIOKAP
BELLEZZA BIO

szampon Ultra Delicate
200 ml

NATURALNA
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

12749 11899
16999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

pielęgnacja

lekki korygujący krem
nawilżający – algi morskie,
50 ml

12749 11899
16999

16999

NUXE BIO
esencjolnalne serum
antyoksydacyjne –
nasiona chia 30 ml

NUXE BIO

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

12749 11899

-25%
-30%
do

do

NUXE BIO
rozświetlający krem
nawilżający o bogatej
konsystencji – ekstrakt
z cytrusów, 50 ml

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

na pozostałe produkty
NUXE Bio

Marka NUXE Bio dostępna
w wybranych lokalizacjach.

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

8049 7499

Innowacyjna linia NUXE BIO wkracza
w nową epokę certyfikowanych produktów
BIO, które koncentrują w sobie wszystkie
korzyści płynące z natury.

10699

NUXE BIO
rozświetlająca maska
detoksykująca – ekstrakt
z cytrusów i ziaren sezamu,
50 ml

2799

2249

emulsja do ciała 200 ml

krem 75 ml

3699

EMOLIUM PURE

2999

EMOLIUM PURE

Produkty PURE są biodegradowalne
i wegańskie, a opakowania wykonane
w ponad 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Hipoalergiczne, bezzapachowe, przeznaczone do skóry
skłonnej do alergii.
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9449

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

12599

8799

NUXE BIO
krem pod oczy redukujący
opuchliznę i cienie
pod oczami 15 ml

każdy za

3399

4299

PHARMACERIS F
mineralny dermo-fluid
matujący SPF 30
NATURAL 20, 30 ml

PHARMACERIS F

Dermo-ﬂuidy, oparte na naturalnym składzie i mineralnych
pigmentach, gwarantują doskonałe krycie i matowienie skóry,
zapewniając naturalny i trwały
makĳaż.

Bosphaera to ręcznie wyrabiane, naturalne kosmetyki
tworzone z pasji oraz miłości do natury, która nas otacza i pozytywnie nastraja.

2999

3799

BOSPHAERA

1449

1799

BOSPHAERA

hydrolat z róży
damasceńskiej 100 ml

liftingująconawilżający krem
przeciwzmarszczkowy
50 g

2249

26

regenerującozmiękczający krem
do rąk i stóp 100 g

49

3299

NATURA

mineralny dermo-fluid
matujący SPF 30
LIGHT 10, 30 ml

2799

BOSPHAERA

BOSPHAERA
oczyszczającopeelingująca pasta
do mycia twarzy
100 g
Marka dostępna
w wybranych
lokalizacjach.
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NATURALNA

NOWOŚĆ

pielęgnacja

2599

2999

MUSTELA BIO
krem do przewijania
75 ml

3999

3199

4499

3599

MUSTELA BIO
woda micelarna
400 ml

44

MUSTELA BIO
krem nawilżający
150 ml

99

4999
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

MUSTELA BIO

Nowa certyfikowana linia organiczna
MUSTELA BIO to:

żel do mycia 400 ml

- minimalistyczna formuła od 8 do 16
składników
- 99% składników pochodzenia naturalnego*
- wegańska formuła bez substancji
zapachowych**
*średnio w każdym produkcie
** bez składników pochodzenia zwierzęcego

1949

2599

EQUILIBRA
naprawczy szampon
restrukturyzujący
300 ml

2199

2899

EQUILIBRA
płynne kryształki
z naturalnymi
olejkami 50 ml

Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie
ekstrakcji liścia na zimno, kolejno
następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej
tkanki liści, dzięki czemu w pełni
zachowuje swoje dobroczynne
właściwości – 100% czysty nienaruszony surowiec.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

1099

1299

NIVELAZIONE SKIN
THERAPY NATURAL
BIO szampon do włosów

zniszczonych, skrzyp
polny 300 ml

899

1099

NIVELAZIONE SKIN
THERAPY NATURAL
BIO maska do włosów

zniszczonych, skrzyp polny
150 ml

2249

Sekretem skuteczności Balneokosmetyków
jest ich starannie opracowana receptura wyselekcjonowanych, naturalnych składników
aktywnych, w tym z najsilniejszą na świecie
leczniczą wodą siarczkową czerpaną ze źródła „Malina” w uzdrowiskowej miejscowości
Solec-Zdrój.

1499

1999

BALNEOKOSMETYKI
malinowe masełko
do ciała 50 ml

2999

BALNEOKOSMETYKI
malinowy żel odżywczy
do mycia ciała 200 ml

NATURA

Linia Nivelazione skin
therapy Natural wspomaga naturalny mikrobiom
skóry głowy. Receptura
oparta na innowacyjnej
technologii i naturalnych
składnikach wspiera dobrą florę bakteryjną skóry i pozwala utrzymać ją
w dobrej kondycji.

2249

2999

BALNEOKOSMETYKI
malinowy,
regenerującoodżywczy krem
do rąk na noc 70 ml

-25%
do

na pozostałe
produkty z serii
malinowej
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NATURALNA

pielęgnacja
Wybierając BIOVAX Prebiotic zapewnisz wrażliwej skórze głowy i włosom
szczególne wsparcie, a do tego zadbasz o środowisko naturalne, ponieważ opakowania nadają się w 100%
do recyclingu.

Linia BIOVAX Botanic
z octem jabłkowym, tatarakiem i rozmarynem to
w 100% wegańskie formuły, posiadające certyfikat Viva! dla wegetarian
i wegan.

1499

1899

14

BIOVAX PREBIOTIC
maska intensywnie
regenerująca 250 ml

99

1899

BIOVAX BOTANIC
szampon octowy 200 ml

1599

1999

BIOVAX BOTANIC
nabłyszczający spray
octowy 200 ml

1499

1599

maska intensywnie
regenerująca 250 ml

tonik do skóry głowy
100 ml

1899

BIOVAX BOTANIC

1999

BIOVAX PREBIOTIC

1499

1899

BIOVAX PREBIOTIC
szampon nawilżający
do wrażliwej skóry
głowy 200 ml

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.
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3549

Klorane to naturalne i w pełni
bezpieczne dermokosmetyki,
które tworzone są we Francji
z wykorzystaniem starannie
dobranych roślinnych składników czynnych.

4149

KLORANE

ultrałagodny szampon
suchy z mleczkiem z owsa
150 ml

4699

5499

szampon na bazie Chininy
i witaminy z grupy B
400 ml

4249

4999

KLORANE

szampon na bazie masła
mangowego 400 ml

4699 -15%
5499

KLORANE

szampon na bazie
wyciągu z Rumianku
400 ml

każdy za

28

49

3799

BIOKAP
BELLEZZA BIO
szampon dogłębnie
oczyszczający,
200 ml

do

na pozostałe
produkty marki
KLORANE

NATURA

KLORANE

Międzynarodowy certyfikat
Cosmos Organic gawarantuje, że BIOKAP BELLEZZA
BIO to kosmetyki o naturalnej recepturze, które
produkowane są z troską
o środowisko. Całkowicie
ekologiczne i odpowiednie
dla wegan.
BIOKAP
BELLEZZA BIO
szampon przywracający
równowagę, 200 ml
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PIELĘGNACJA TWARZY

6299

8999

VICHY
MINÉRAL 89
serum 50 ml

pozostałe produkty
z gamy Minéral 89

do

-20%
do

-15%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

Rabat nie dotyczy produktów objętych już promocją na str. 11 i 12

Mineral_89_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd
1

2/02/201

14:41

CICA-FILLER

100% PRZECIWZMARSZCZKOWY

-15%
NOWOŚĆ

-20%
-20% -15%
*

*

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

* Przy zakupie dermokosmetyku LIERAC PARIS z linii CICA-FILLER.
ważna
11.03 - 24.03.2021
r.
MarkaOferta
dostępna
w wybranych
lokalizacjach.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

MARKI
W ZIKO DERMO

ZASTRZYK ENERGII PRZECIW ZMĘCZENIU SKÓRY

NOWOŚĆ

Inspirowany techniką mezoterapii twarzy LIERAC MESOLIFT polecany jest
w okresach przemęczenia, wzmożonego stresu, przepracowania i zmian pór
roku – wtedy gdy skóra staje się szara, matowa i wyczerpana, a rysy twarzy są
zmęczone i wyostrzone.

9999

14999

LIERAC MESOLIFT
remineralizujący krem przeciw oznakom
zmęczenia 40 ml

LIERAC MESOLIFT C15
rewitalizujący koncentrat przeciw oznakom
zmęczenia 2x15 ml

Długotrwale nawilża, rozświetla, wypełnia
i wygładza skórę. Przywraca jej świeżość,
witalność i promienny blask. Doskonale
wzmacnia kurację Lierac Mesolift C15 dla
najbardziej zmęczonej, wyczerpanej skóry
i jest niezastąpiony po zakończeniu kuracji,
aby zachować promienny blask!

Jak działa? Optymalna dawka, 15% czystej witaminy C,
zamknięta w ampułkach nowej generacji jest uwalniania
tuż przed pierwszym użyciem – to gwarancja świeżości
i najwyższej skuteczności! Witamina C to silny antyoksydant, zapobiega tworzeniu się toksyn i stymuluje syntezę kolagenu. Sprawia, że skóra odzyskuje gładkość,
jędrność, witalność, blask i równomierny koloryt.

12499

18999
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WSZYSTKO

o oczyszczaniu
Jeśli nie wyobrażasz sobie zmycia zanieczyszczeń bez użycia wody, siegnij po
preparaty, które stosuje się na mokro. Wybieraj kosmetyki w formie pianki lub
żelu, które są zarówno wygodne jak i łatwe w użyciu.

każdy za

53

49

7149

VICHY PURETÉ
THERMALE
mineralny płyn
micelarny dla skóry
mieszanej i tłustej
lub dla skóry
wrażliwej 400 ml

1

USUNIĘCIE MAKIJAŻU.
Płyn micelarny – to płyn oczyszczający zawierający
micele, które są odpowiedzialne za usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Micele działają na zasadzie magnesu, który zbiera wszystkie zanieczyszczenia.
Za pomocą nasączonego płynem wacika błyskawicznie
usuniesz makijaż bez używania wody.

2299

2949

PHARMACERIS N
kojący płyn micelarny
200 ml

do

2399 2499

na pozostałe
produkty VICHY
PURETÉ
THERMALE

płyn micelarny
215 ml

-25%

3149

2999

IWOSTIN HYDRO IWOSTIN HYDRO
SENSITIA
SENSITIA
micelarna pianka
do mycia twarzy
165 ml

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

2

DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE
SKÓRY.
Żel myjący – jego głównym
zadaniem jest zapewnienie dogłębnego oczyszczenia skórze, usunięcia
pozostałości makijażu oraz zrogowaciałych komórek naskórka. Przy doborze żelu przede wszystkim należy
kierować się jego przeznaczeniem,
inne odpowiadają potrzebom kobiet,
mężczyzn czy dzieci, a jeszcze inne
cerze trądzikowej, naczynkowej czy
alergicznej.

22

99

2899

PHARMACERIS N
żel kojący
zaczerwienienia
do mycia twarzy
i oczu 190 ml

22

99

2899

PHARMACERIS A
nawilżajacy
fizjologiczny żel
do mycia twarzy
190 ml

22

4349

5399

99

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR

2799

PHARMACERIS T
antybakteryjny żel
myjący do twarzy
190 ml

-20%
do

oczyszczający żel
do skóry tłustej, 400 ml

na pozostałe
produkty z serii
EFFACLAR
i KERIUM

99
50
-10%
do

6399

na pozostałe
produkty z serii
AVENE
Cleanance

LA ROCHE-POSAY
KERIUM
ekstremalnie delikatny
szampon do skóry
głowy 400 ml

AVENE CLEANANCE
żel oczyszczający
do skóry tłustej
z niedoskonałościami
200 ml

3499
5599

3999

400 ml

6599
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WSZYSTKO

o oczyszczaniu

Prawidłowe oczyszczanie skóry to delikatny, a zarazem dokładny demakijaż
oczu i twarzy. Jeśli masz cerę wrażliwą, alergiczną lub z AZS i Twoja skóra źle
reaguje na kontakt z wodą wybierz pielęgnację bez użycia wody.

3

DUCRAY KERACNYL
żel do mycia twarzy
i ciała

PRZYWRÓCENIE FIZJOLOGICZNEGO
PH, PRZYGOTOWANIE SKÓRY
DO PIELĘGNACJI.
Tonik stosuje się na zakończenie procesu
oczyszczania, po kontakcie skóry z wodą
w celu przywrócenia jej fizjologicznego odczynu pH 5,5. W zależności od rodzaju cery
dodaje się do niego różne substancje czynne
najczęściej o właściwościach nawilżających,
zwężających pory, matujących i łagodzących. Po zastosowaniu toniku i przywróceniu skórze równowagi, codzienna pielęgnacja będzie jeszcze skuteczniejsza.

200 ml

3149
4749

3699

400 ml

5599

-15%
do

na pozostałe
produkty z serii
DUCRAY
KERACNYL

4649

5799

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR
mikrozłuszczający tonik
zwężający pory skóry
200 ml

2299

2849

PHARMACERIS A
nawilżająco-łagodzący
tonik-mgiełka 200 ml

-20%
do

48

49
56

99

na pozostałe
produkty z serii
EFFACLAR

SVR SEBIACLEAR
oczyszczająco
-złuszczający żel
do mycia skóry tłustej
i trądzikowej 400 ml

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

4

CODZIENNA PIELĘGNACJA
NA DZIEŃ I NA NOC.
Krem to kosmetyk, którego podstawową funkcją jest poprawa wyglądu
skóry oraz jej ochrona. Nakłada się go na
oczyszczoną skórę.
Warto korzystać z preparatów o podwójnym działaniu. Z jednej strony zredukują
niedoskonałości skóry i poprawią jej wygląd, z drugiej zadbają o odpowiednią
regenerację i właściwe nawilżenie.

6149

8199

VICHY NORMADERM
PHYTOSOLUTION
krem korygujący
niedoskonałości
do skóry trądzikowej
50 ml

-25%
do

na pozostałe
produkty VICHY
NORMADERM

5699

7599

VICHY
NORMADERM
PHYTOSOLUTION
żel głęboko
oczyszczający
400 ml

2299

2799

PHARMACERIS T
tonik normalizujący
do twarzy 200 ml
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

-20%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Nie dotyczy OILLAN Winter. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

ERAVE_Oczyszczanie_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd
22/02/2021
1
14:43
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NAGRODY
Z KATALOGU ZIKO KLUB

-70

%

do

MUSTELA BEBE
krem odżywczy
z COLD CREAM
40 ml

245

LIERAC
DIOPTIRIDE
krem pod oczy
15 ml

279

punktów

punktów

350

930

punktów

punktów

UNDOFEN
spray do stóp
i obuwia 4 w 1
150 ml

144

punktów

240

punktów

BASICLAB
odżywka przeciw
wypadaniu włosów
300 ml

228

punktów

570

punktów

DOŁĄCZ DO
PROGRAMU
ZIKO KLUB

BASICLAB
szampon przeciw
wypadaniu włosów
300 ml

192

punktów

480

punktów

Pobierz aplikację:
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MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

HYDRO
SENSITIA

-15%

-20%

11-18 marca

11-18 marca

Rabat producencki dotyczy marki SVR.
Nie dotyczy SVR Sebiaclear żelu do mycia 400 ml oraz serii SVR Sun.

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.

-20% -25%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

11-24 marca
Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN Hydro Sensitia. Nie dotyczy
IWOSTIN Hydro Sensitia pianki 165 ml i płynu micelarnego 215 ml
i produtków objetych już promocją.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

FARBA

-20% -25%

-20%

11-24 marca

11-24 marca

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-20%
11-24 marca
Rabat producencki dotyczy marki EQUILIBRA.
Nie dotyczy serii słonecznej, duopaków
i produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy serii farb PHYTO.

Rabat producencki dotyczy serii VICHY Neovadiol.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

-20%

-10%

11-24 marca

11-24 marca

11-24 marca

Rabat producencki dotyczy marki BIO-OIL
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki BOSPHAERA.
Nie dotyczy babeczek do kąpieli oraz produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki SEBORADIN.

szampony 200 ml
i maski 250 ml

-15%
Promocja nie dotyczy produktów objetych już promocją. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów, marki dostępne w wybranych drogeriach
punktach. stacjonarnych i na zikodermo.pl.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

