WIOSENNA REGENERACJA

12599

PHYTO
PHYTOPHANERE DUO
kapsułki wzmacniające
włosy i paznokcie,
120 kapsułek + 120 kapsułek
kuracja na 4 miesiące

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Zdjęcia produktów zamieszczonych w publikacji mogą nie odpowiadać ich specyfikacjom. Ceny podane w PLN, zawierają podatek VAT.

suplement diety
OFERTA LIMITOWANA

29

25

99

99

5999

SVR
HYDRALIANE EXTRA
RICHE
odżywczy krem
intensywnie nawilżający
– dla skóry bardzo suchej,
wrażliwej
40 ml

25.03-07.04.2021

NUXE
HUILE PRODIGIEUSE®
suchy olejek
30 ml
OFERTA LIMITOWANA

WIOSENNA

regeneracja
Niskie temperatury, wilgoć, wiatr, smog,
suche powietrze w pomieszczeniach –
wszystkie te czynniki powodują, że skóra
u progu wiosny jest poszarzała. To czas,
w którym należy skupić się na działaniu
regeneracyjnym. Kosmetyki powinny być
lżejsze, a jednocześnie skoncentrowane na
odnowie naskórka i jego nawilżeniu.

Każda za:

DERMOMASK
NIGHT ACTIVE maseczka
12 ml:
- WYPEŁNIENIE ZMARSZCZEK
- ZŁOTE NICI
- SIŁA LASERA

399
469

W promocji dostępne również:
- DERMOMASK NIGHT ACTIVE EKSFOLICJA,
maseczka naprawcza, 12 ml
- DERMOMASK DAY ACTIVE maseczka
oczyszczająca, 10 ml
- DERMOMASK DAY ACTIVE maseczka
nawilżająca, 10 ml
każda za 3,99 zł 4,69 zł.

2

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

3499

1249

4399

L’BIOTICA
ACTIVE LASH
serum przyspieszające
wzrost rzęs
3,5 ml

1599

L’BIOTICA
REPAIR LASH °2
regenerujący krem
do rzęs i brwi na noc
7 ml

91

49

10299

EAU THERMALE AVÈNE
PHYSIOLIFT NOC
balsam wygładzająco –
regenerujący na noc
30 ml

99

99

109

99

EAU THERMALE AVÈNE
PHYSIOLIFT PROTECT
wygładzający krem
ochronny SPF 30
30 ml

NOWOŚĆ

8499

10299

EAU THERMALE AVÈNE
PHYSIOLIFT DZIEŃ
krem wygładzający
30 ml

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

8099

8999

EAU THERMALE AVÈNE
PHYSIOLIFT OCZY
krem pod oczy
15 ml
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z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

WIOSENNA

2699 2549
3599

regeneracja

DERMEDIC
CAPILARTE
szampon kuracja
stymulująca
wzrost włosów
300 ml

Wraz z nadejściem wiosny warto zadbać o regenerację włosów, które po okresie zimowym
mogły stać się łamliwe, suche albo nadmiernie
wypadać czy przetłuszczać się. W takiej sytuacji
z pomocą przychodzą profesjonalne dermokosmetyki, które systematycznie stosowane, poprawią ogólny stan i kondycję włosów oraz skóry
głowy. Warto raz w tygodniu wykonać peeling
skóry głowy, który doskonale oczyści skórę przygotowując ją do właściwej dermopielęgnacji.
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

27

99
3699

-25%
-30%
do

25

99

do

DERMEDIC
CAPILARTE
serum kuracja stymulująca
wzrost i odrost włosów, 150 ml

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl
na pozostałe produkty
DERMEDIC CAPILARTE

1749

2149

DERMENA
odżywka
wzmacniająca włosy
200 ml

1999

2499

DERMENA
żel
hamujący wypadanie włosów
150 ml

1749

2149

DERMENA
szampon
hamujący wypadanie włosów
200 ml
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Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

2799

3599

2299

PHARMACERIS H
oczyszczający peeling
trychologiczny
do skóry głowy
z problemem
wypadania włosów
i łupieżu
125 ml

3049

PHARMACERIS H
micelarny szampon
kojąco-nawilżający
dla skóry wrażliwej
250 ml

INNOWACJA
PRZECIW CELLULITOWI
wzmocniona formuła
KOMPLEKS KOFEINA-IMBIR
skuteczność x 20
w spalaniu tłuszczu*

NOWOŚĆ

PREZENT
Przy zakupie produktu z linii
LIERAC BODY-SLIM
wyszczuplający
masażer
za 1 GROSZ

Obowiązuje do wyczerpania zapasów.

14999
LIERAC BODY-SLIM
krioaktywny koncentrat, 150 ml
REDUKUJE UPORCZYWY CELLULIT
WYGŁADZA
Inspirowany zabiegiem kriolipolizy. Szybko redukuje
uporczywy cellulit. Przyspiesza spalanie tłuszczu.
Zapobiega nawrotom dzięki zawartości pro-iryzyny.

14999
LIERAC BODY-SLIM
koncentrat wyszczuplający, 200 ml
MODELUJE SYLWETKĘ – UJĘDRNIA
Pielęgnacja wyszczuplająca o zwiększonej
skuteczności i działaniu drenującym. Modeluje
figurę, ujędrnia skórę i wygładza cellulit.

*w porównaniu z kofeiną, w zakresie spalania tłuszczu. Test in vitro.
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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PIELĘGNACJA TWARZY

PR EM I UM

SUPRA RADIANCE
korekta zmarszczek

ABSOLUTNE DZIAŁANIE ANTI-AGING

DETOKS & BLASK

Korekta wszystkich oznak starzenia skóry

+

-20%
-20% *
*

do

Roller
z różowego kwarcu
do masażu twarzy
*
za gr

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

1

-15%*

* Dotyczy dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii SUPRA RADIANCE.
Oferta ważna 25.03 - 07.04.2021 r.
Nie dotyczy LIERAC duo maska 2x6 ml.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

* Przy zakupie dermokosmetyku z linii LIERAC PREMIUM – roller Lierac za 1 grosz.
Oferta ważna 25.03 - 07.04.2021 r., lub do wyczerpania zapasu rollerów.
Nie dotyczy LIERAC duo maska 2x6 ml.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

HYDRAGENIST
dotleniające nawilżenie

-15%

*

-30%

P
T
M
A

**

REKOMENDOWANY
PRZEZ POLSKIE
TOWARZYSTWO
MENOPAUZY
I ANDROPAUZY

NEOVADIOL

EKSPERT PIELĘGNACJI
PRZECIWZMARSZCZKOWEJ
SKÓRY MENOPAUZALNEJ
*Przy zakupie dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii HYDRAGENIST -15%.
**Przy zakupie HYDRAGENIST mgiełka 100ml -30%.
Oferta ważna 25.03 - 07.04.2021 r.

Nie dotyczy LIERAC duo maska 2x6 ml.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

6

-25%

TERAZ NEOVADIOL
W OFERCIE

*

*Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

11999

14999

11449

14299

6799

8499

8399

10499

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

NATURALNA

5249 4899
6999

pielęgnacja

NUXE BIO
woda micelarna do demakijażu nasiona Moringa 200 ml

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

7949 7449
10599

NUXE BIO

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

127

49
169

99

mikrozłuszczająca maska
oczyszczająca - proszek
z pestek owocowych
50 ml

118

99

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

-25%
-30%
do

do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl
na pozostałe produkty
NUXE BIO

Certyfikowana woda micelarna BIO o zapachu kwiatowym, skutecznie
usuwa makijaż i zanieczyszczenia dzięki 100% naturalnej bazie oczyszczającej. Ekstrakt z nasion Moringa pomaga usunąć zanieczyszczenia z twarzy
i oczu, aby uzyskać świeżą i promienną skórę.

20

99

2999

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowa
regenerująca mgiełka
ochronna ułatwiająca
rozczesywanie włosów
150 ml

NOWOŚĆ
Mgiełka
skutecznie
chroni włosy przed codziennymi uszkodzeniami spowodowanymi modelowaniem na
gorąco
(suszeniem,
prostowaniem,
kręceniem) i warunkami
atmosferycznymi.
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Marka dostępna w wybranych
lokalizacjach.

Szampon i odżywka błyskawicznie i długotrwale nawilżają, chronią przed rozdwajaniem
końcówek, dbają o kolor i przywracają połysk, pozostawiając włosy jedwabiście gładkie
i miękkie w dotyku.

20

99
29

99

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy
regeneracyjny
szampon do włosów
250 ml

2099

2999

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowa regenerująca
odżywka do włosów
o zapachu kokosowym
150 ml

Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

2849

3799

BIOKAP
BELLEZZA BIO
szampon
Ultra Delicate
200 ml

4499

4999

39

99

MUSTELA BIO
żel do mycia
400 ml

44

99

MUSTELA BIO

Szampon Ultra Delicate jest odpowiedni do wszystkich rodzajów
włosów i dla całej rodziny, nawet
dla najmłodszych: delikatna formuła nie szczypie w oczy.
Nabłyszczający spray to płukanka
octowa z wegańską formułą,
zawiera 98% składników naturalnych. Przeznaczony do kuracji
silnie wzmacniającej i regenerującej włosy. Zapewnia włosom
nawilżenie, wygładzenie i nabłyszczenie. Nie wymaga spłukiwania.

Woda micelarna niewymagająca spłukiwania
do twarzy, ciała i okolicy pieluszkowej. Delikatnie
oczyszcza skórę i eliminuje wszelkie zanieczyszczenia, doskonała także do usuwania makijażu.
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.
W promocji dostępne również:
MUSTELA BIO krem do przewijania 75 ml 25,99 zł 29,99 zł
MUSTELA BIO krem nawilżający 150 ml 31,99 zł 35,99 zł.

Każdy za:

1699

1899

NATURA

woda micelarna
400 ml

1649

1999

BIOVAX BOTANIC
nabłyszczający spray octowy
200 ml

W promocji dostępne również:
- BIOVAX PREBIOTIC maska intensywnie
regenerująca 250 ml 16,99 zł 18,99 zł
- BIOVAX PREBIOTIC tonik do skóry głowy 16,49 zł 19,99 zł
- BIOVAX BOTANIC maska intensywnie
regenerująca 250 ml 16,99 zł 18,99 zł.

BIOVAX PREBIOTIC
BIOVAX BOTANIC
szampon octowy 200 ml

szampon nawilżający
do wrażliwej skóry
głowy 200 ml

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

-20%
-20%

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

DOŁĄCZ
DO PROGRAMU

ZIKO KLUB
Pobierz aplikację:

-20%
-25%
do

do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

10

Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

SUPER OFERTA
TYLKO NA

1+1 za 1 GROSZ

zikodermo.pl

PREZENT
Kup na ZIKODERMO.PL
krem na dzień, krem na noc
lub serum z serii
DERMEDIC OILAGE,
a krem pod oczy z tej linii
otrzymasz za

1 gr

PREZENT
Kup na ZIKODERMO.PL
krem na dzień, krem na noc
lub serum z serii
DERMEDIC HYDRAIN3
HIALURO,
a krem pod oczy z tej linii
otrzymasz za

1 gr

Oferta obowiązuje 25.03-07.04.2021 lub do wyczerpania zapasów.
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

11

NAWILŻAJ I NATŁUSZCZAJ

emolienty

2

ŻEL DO MYCIA
ciała i głowy
400 ml
14,99 zł 18,99 zł
2

BOBO A+E krem
ochronny
50 ml
8,79 zł 10,99 zł
3

Emolienty (nazwa łacińska Emolliare – co
oznacza zmiękczanie) to składniki tłuszczowe wykazujące zdolność do wygładzenia
i zmiękczenia skóry. Po aplikacji, pozostają
na jej powierzchni tworząc tzw. okluzję, która
ma za zadanie szczelnie ją otulić.
Ochronna warstwa okluzyjna emolientu
działa na zasadzie opatrunku, ograniczając
odparowywanie wody z głębszych warstw
skóry. Ponadto wspomaga regenerację naturalnego lipidowego płaszcza naskórkowego,
wypełniając szczeliny powstałe na skutek wymycia przez preparaty myjące.

OLEJEK do kąpieli
400 ml
14,99 zł 18,99 zł
1

1

3

-20%

na pozostałe produkty
z serii

LINOMAG EMOLIENTY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Systematyczna i regularna aplikacja preparatów zawierających lipidy jest niezbędna do
zachowania dobrej kondycji skóry i zapobiega nadmiernej suchości i stanom zapalnym.
Emolienty to substancje lipidowe stosowane
do codziennej pielęgnacji i higieny skóry
suchej i atopowej ale nie tylko… Wykorzystywane są również w kosmetykach kolorowych
jako składniki bazowe oraz w preparatach
do włosów w celu poprawienia ich kondycji.
W małym stężeniu poprawiają także właściwości aplikacyjne produktu.
Emolienty polecane są również do pielęgnacji delikatnej skóry niemowląt.
Mają łagodne działanie, nie wywołują alergii
i nie podrażniają naskórka. Można stosować
je już od 1. dnia życia. Są bezpieczne dla delikatnej skóry maluszka, chronią ją przed alergenami, grzybami, bakteriami i wirusami.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

3799
41

49

-20%
Promocja dotyczy Oillan Baby. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

3699
45

99

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

NAGROD
Z KATALOGU
ZIKO KLUB

LIERAC MESOLIFT
witaminowy krem
korygujący objawy
zmęczenia
50 ml

420

punktów
Promocja nie dotyczy Biokap farby oraz szamponu Ultra Delicate.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

1400
punktów

PHYTONOVATHRIX
szampon
wzmacniający
200 ml

228

-20%

punktów

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

punktów

do

do

570

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Kosmetyki

/

oferta 25.03-7.04.2021

DY

-70

%

do

PHARMACERIS H H-STIMUFORTEN
preparat do intensywnej kuracji
stymulującej wzrost włosów
125 ml

255

SYNCHROLINE
SYNCHROVIT C
skoncentrowane serum
liposomowe
z witaminą c 10%
+ sod + cynk
5 ml

punktów

510

punktów

PHARMACERIS A
HYALURO-SENSLIUM
kwas hialuronowy
w wodnym kremie do twarzy
40 ml

252

punktów

360

punktów

255

punktów

510

punktów

LACTACYD
płyn do higieny intymnej
ochronny
250 ml

168

punktów

240

punktów

DERMOSAN
krem tłusty
40 g

84

punktów

120

punktów

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

15

E

S
E
HYDRO SENSITIA

-20%

S

S

E

E

S

-20%
do

-25%
do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

E

25-31.03

25.03-7.04

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS H.
Rabat nie dotyczy peelingu do skóry głowy, 125 ml oraz szamponu kojącego 250 ml

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN HYDRO SENSITIA.

MARKI DOSTĘPNE W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%
do

-25%
do

-15%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

25.03-7.04

25.03-7.04

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS P, W, V, X.

Rabat producencki dotyczy marki LA ROCHE-POSAY. Nie dotyczy serii sun.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

-15%
do

-20%
do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

25.03-7.04

25.03-7.04

Rabat producencki dotyczy marki JOWAE. Nie dotyczy zestawów i duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki AVENE. Nie dotyczy serii AVENE PHYSIOLIFT oraz serii SUN.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

