CERA IDEALNA

2999

5999

SVR
SEBIACLEAR HYDRA
nawilżający krem
o działaniu regenerującym
40 ml

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.

NOWOŚĆ

1199

1499

LACTACYD
BODY
żel pod prysznic
- Codzienna
pielęgnacja
300 ml
Dostępne również
żele pod prysznic
300 ml:
- Intensywne
odżywienie
- Intensywne
nawilżenie

3699

5349

3999

6299

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE SENSITIVE
krem nawilżający do twarzy
40 ml

LIERAC
SEBOLOGIE
koncentrat na wypryski
15 ml

8-21.04.2021

CERA

idealna
Gdy widzisz pierwsze wypryski, od razu
sięgaj po mydła, kremy i żele przeznaczone do pielęgnacji problemowej cery.

Każdy za:

1799

2099

AFRONIS CARE
lipożel do bioaktywnej pielęgnacji skóry trądzikowej, 15 ml

• Odnawia naturalny mikrobiom skóry
• Tworzy film ochronny, który skutecznie zabezpiecza skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych bez lepkiego tłustego efektu
• Działa przeciwbakteryjnie

AFRONIS CLEAN
emulsja do bioaktywnego
oczyszczania
skóry trądzikowej
150 ml

Formuła Prebiom – naturalny prebiotyk podtrzymuje i stymuluje mikrobiom skóry po terapii trądzikowej,
działa przeciwbakteryjnie oraz normalizuje pracę gruczołów łojowych.

• Normalizuje wydzielanie sebum
• Łagodzi podrażnienia
skóry
• Odnawia naturalną barierę lipidową
•
Jest odpowiednia dla
skóry wrażliwej - nie
zawiera mydła
Formuła Bashyal–drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy wspiera proces regeneracji skóry oraz olej makadamii zmiękcza i wygładza skórę.

19

99

2899

BALNEOKOSMETKI
BIOSIARCZKOWA
mydło mineralne
250 ml

Zawiera aż 92% składników pochodzenia naturalnego.
Polecane do codziennej pielęgnacji skóry normalnej oraz jako uzupełnienie pielęgnacji skóry problematycznej z tendencją do wykwitów trądzikowych, łojotoku i łuszczycy.
Zawarta w mydle lecznicza woda siarczkowa ze względu na swój
unikalny skład wykazuje działanie bakteriobójcze, antybakteryjne,
przeciwzapalne, zwalcza łojotok a jednocześnie zmiękcza, uelastycznia i nawilża skórę.

2
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LA ROCHE-POSAY — Marka nr 1 w rekomendacjach dermatologów w Polsce.*

4649
5799

LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+
krem zwalczający niedoskonałości,
zatkane pory, przebarwiania potrądzikowe, 40ml

5299

Innowacyjna formuła o wysokiej skuteczności:
usuwa niedoskonałości, nie zatyka porów, zapobiega powstawaniu przebarwień potrądzikowych, i dodatkowo przeciwdziała nawrotom.

6599

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR H
kojący krem
nawilżający
do skóry tłustej
40 ml

4349
5399

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR
żel do skóry tłustej
400 ml

na pozostałe produkty z serii

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR

3349

4199

LA ROCHE-POSAY
EFFACLAR
żel do skóry tłustej
200 ml

4649
5799

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

Tonik od La Roche-Posay działa
natychmiastowo, minimalizuje widoczność zaskórników,
odblokowuje i przeciwdziała
zatykaniu porów, a dodatkowo
reguluje nadmiar sebum i działa
ściągająco. Skóra po zastosowaniu toniku jest odświeżona i promienna.
*IQVIA, BAROMETER STUDY 2019
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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CERA

idealna

3249

PHARMACERIS T SEBO-ALMOND PEEL 5%
krem z 5% kwasem migdałowym na noc
I stopień złuszczania
50 ml

40

99

Krem o wysokiej tolerancji, przeznaczony do codziennej pielęgnacji na noc dla skóry trądzikowej również delikatnej i wrażliwej, z przebarwieniami i nierównym kolorytem oraz przetłuszczającej się. Działa
przeciwtrądzikowo i regulująco na wydzielanie sebum likwidując istniejące zmiany trądzikowe oraz
ogranicza powstawanie nowych niedoskonałości.
Kwas migdałowy delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka odblokowując pory i łagodząc zmiany trądzikowe.

3499

4399

PHARMACERIS T SEBO-MOISTATIC
krem nawilżająco-kojący do twarzy SPF 30
50 ml

Polecany dla skóry trądzikowej – przesuszonej i podrażnionej na skutek kuracji
przeciwtrądzikowych w tym również leczenia farmakologicznego, wymagającej
wysokiej ochrony przed promieniowaniem UV.

22

99
28

99

PHARMACERIS R PURI-ROSALGIN
kojący fizjologiczny żel
do mycia twarzy
190 ml

Żel oparty na wyjątkowo łagodnej bazie myjącej nie zawierającej mydła, zachowuje
równowagę fizjologiczną skóry nie naruszając naturalnej
bariery ochronnej naskórka.

Każdy za:

PHARMACERIS R CALM-ROSALGIN
Krem redukujący zaczerwienienia
na noc, 30 ml

3299
4149

- wpływa jednocześnie na detoksykację, wspomagając intensywną regenerację oraz odżywienie,
zmniejszając stopień nasilenia zmian
grudkowo-krostkowych.
PHARMACERIS R LIPO-ROSALGIN
multikojący krem do twarzy
na dzień SPF 15, 30 ml

- wzmacnia i uszczelnia naczynka
krwionośne zmniejszając stopień zaczerwienienia skóry.

4

Kosmetyki

/

oferta 8-21.04.2021

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

7399 6999
8699

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE WOMEN
wygładzający krem na noc
30 ml

Produkty EAU THERMALE
AVÈNE
CLEANANCE
oczyszczają i pielęgnują skórę tłustą, skłonną
do trądziku, zawierają
składniki aktywne opracowane tak aby zapewnić specjalistyczną
opiekę skórze.

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

8149 7699
9599

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE WOMEN
serum korygujące
30 ml
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

5699 5399
6699

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE COMEDOMED
koncentrat
przeciw niedoskonałościom
30 ml

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

3399 3199
3999

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE
oczyszczający, do twarzy i ciała
dla skóry tłustej, ze skłonnością
do niedoskonałości
200 ml
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

5599 5299
6599

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE
oczyszczający, do twarzy i ciała
dla skóry tłustej, ze skłonnością
do niedoskonałości
400 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

do

-10%

przy zakupie
1 produktu

-20%

przy zakupie
2 produktów

-30%

przy zakupie
3 produktów

Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Promocja nie dotyczy zikodermo.pl

P
T
M
A

DOŁĄCZ
DO PROGRAMU

ZIKO KLUB
Pobierz aplikację:

NA DRUGI TAKI SAM
LUB TAŃSZY PRODUKT

6
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MARKI
W ZIKO DERMO

NOWOŚĆ

Dermokosmetyki DERMEDIC z serii
NORMACNE to skuteczne rozwiązanie
problemów skóry trądzikowej.
Działają antybakteryjnie, regulują pracę gruczołów łojowych, zapobiegając tworzeniu
nowych zmian trądzikowych. Wpływają kojąco na podrażnienia i łagodzą miejscowe
stany zapalne skóry. Działają na przyczyny
powstawania i zaostrzania się trądziku. Terapeutyczna skuteczność i niekomedogenność produktów Normacne została potwierdzona badaniami klinicznymi.

na pozostałe produkty z serii
DERMEDIC NORMACNE:
Preparat punktowy na zmiany trądzikowe 15 ml 21,99 zł 16,49 zł;
Antybakteryjny żel do myciay 200 ml 27,49 zł 20,49 zł;
Tonik oczyszczająco-regulujący 200 ml 25,99 zł 19,49 zł;
Krem niwelujący niedoskonałości na noc, 40 ml 52,99 zł 39,99zł;
Matujący krem nawilżający, 40 ml 52,99 zł 39,99 zł;

NORMACNE
oraz ANGIO

Dermokosmetyki DERMEDIC z serii ANGIO to gwarancja kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami naczyniowymi i objawami trądziku różowatego.
Widocznie zmniejszają istniejące zaczerwienienia
i obrzęk. Wzmacniają naczynia krwionośne i minimalizują widoczność rumienia. Dodatkowo wykazują właściwości kojące i łagodzące.
DERMEDIC ANGIO:
Płyn micelarny,500 ml 26,99 zł 19,99 zł;
NANO VIT. A wzmacniający krem odżywczy na dzień
SPF 20 + IR, 40 ml 34,99 zł 26,49 zł;
NANO VIT. E krem korygujący zaczerwienienia na dzień
SPF 20 + IR, 40 ml 34,99 zł 26,49 zł
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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ZADBAJ O KOMFORT

cery wrażliwej
W przypadku skóry wrażliwej warto trzymać się zasady: mniej
znaczy więcej. Wybieraj produkty wielofunkcyjne, ale delikatne,
które nie uszkodzą płaszcza lipidowego Twojej skóry. Dbaj o odpowiednie nawilżenie i odżywienie, aby przywrócić jej komfort
i na długo cieszyć się ukojoną i promienna cerą.

Każdy za:

59

99

EDYCJA LIMITOWANA

CETAPHIL EM
emulsja micelarna
do mycia
500 ml
69,99 zł

CETAPHIL
MD DERMOPROTEKTOR balsam
do twarzy i ciała, 500 ml
69,99 zł

8
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12799

15999

DOBRZE
SIĘ WCHŁANIA
I DZIAŁA
NATYCHMIASTOWO

LA ROCHE-POSAY HYALU B5
skoncentrowane serum
przeciwzmarszczkowe
30 ml
DOGŁĘBNIE NAWILŻA
I WYGŁADZA DROBNE
ZMARSZCZKI

8799

10999

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5
krem
przeciwzmarszczkowy
pod oczy
15 ml

9599

11999

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5
krem
przeciwzmarszczkowy
40 ml

Każdy za:

7299

3599

4499

PHARMACERIS A
regenerujący krem
przeciwzmarszczkowy do
twarzy SPF 10
30 ml
ŁAGODZI PODRAŻNIENIA
I ZMNIEJSZA
NADWRAŻLIWOŚĆ SKÓRY

8299

3299

4099

PHARMACERIS A
lekki krem
głęboko nawilżający
do twarzy SPF 20
50 ml
DOSKONAŁA
BAZA
POD MAKIJAŻ
EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS JOUR
krem kojący spf 30,
do skóry wrażliwej suchej
i bardzo suchej
40 ml

5599

6599

EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS FORT
koncentrat na utrwalone
zaczerwienienia, do skóry
wrażliwej, naczynkowej
30 ml

EAU THERMALE AVÈNE ANTIROUGEURS JOUR
emulsja kojąca spf 30, do skóry wrażliwej normalnej
i mieszanej, skłonnej do zaczerwienienia 40 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
MULTIMASKING
DUO MASKI DO TWARZY
ODKRYJ MULTIMASKING

-10%
%

żanie + ocz
wil
ys
na
z

żanie
wil
na

an
cz
ie

na

Multimasking to metoda
aplikacji kilku maseczek
pielęgnacyjnych jednocześnie na różne partie
twarzy. Taka technika idealnie nadaje się dla osób
z cerą mieszaną, ale nie
tylko. Dobieraj i łącz maski według indywidualnych potrzeb Twojej skóry
aby zapewnić maksymalną skuteczność i przyjemność z ich stosowania.

w

ilż
an

ie +
li

s
ok
na
wilżanie + det

fting

anti-aging

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

ROSILOGIE – korekta zaczerwienień
SÉBOLOGIE – korekta niedoskonałości

HYDRAGENIST
dotleniające nawilżenie

-15%
-15% *
*

do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-10%

*

-10%

*

-15%
-15% *
do

*

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

* Przy zakupie dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii:
ROSILOGIE i SÉBOLOGIE.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy produktów
objętych już promocją

10

*Przy zakupie dermokosmetyków LIERAC PARIS z linii HYDRAGENIST.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy masek 2x6ml, duopaków,
zestawów, LIERAC HYDRAGENIST MGIEŁKA 30 ml.

Kosmetyki
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MARKI
W ZIKO DERMO

ARKÉSKIN
PIELĘGNACJA W MENOPAUZIE
Laboratoria LIERAC, od 25 lat ekspert w dziedzinie menopauzy, stworzyły
program LIERAC ARKÉSKIN, aby korygować oznaki starzenia hormonalnego
skóry i codziennie wspierać kobiety już od pierwszych oznak menopauzy.
Innowacyjny duet pielęgnacyjny oparty na biopeptydach Dzień i Noc,
synchronizuje rytm skóry i pomaga jej odzyskać równowagę: chroni w dzień,
regeneruje w nocy. Skóra jest odżywiona, wzmocniona i odzyskuje gęstość.

NOWOŚĆ

12999

14299

ARKÉSKIN DZIEŃ
Krem przywracający komfort
i równowagę. Aktywuje ochronę
skóry w dzień, nawilża, wygładza
i przeciwdziała procesom starzenia.
TWARZ i SZYJA
50 ml

12999

14299

NOWOŚĆ

7999
9999

ARKÉSKIN NOC
Odżywcza emulsja na noc
przywracająca gęstość.
Aktywuje regenerację
skóry w nocy, ujędrnia.
TWARZ i SZYJA
50 ml

ARKÉSKIN
Odżywczy balsam ujędrniający.
Koryguje oznaki menopauzy
na skórze: suchość, utratę
gęstości i jędrności.
CIAŁO
200 ml

NOWOŚĆ

INNOWACJA

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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29

99
4149

EMOLIUM
DERMOCARE
emulsja
do kąpieli
400 ml

ODNOWA I RELAKS

podczas kąpieli

2549

2249

3399

EMOLIUM PURE
naturalny żel
do mycia wpierający
mikrobiom skóry
200 ml

2999

EMOLIUM PURE
nawilżający krem do twarzy
do skóry wrażliwej
75 ml

2799

3949

EMOLIUM PURE
emulsja do ciała
z ekstraktem z magnolii
łagodzącym
podrażnienia
200 ml
Oferta dostępna w wybranych
lokalizacjach.

5999
7099

SVR TOPIALYSE
micelarny olejek do mycia
i kąpieli dla skóry suchej
i atopowej
1000 ml

4499
5999

MUSTELA BEBE
żel do mycia
750 ml

3699
4999

MUSTELA BEBE
olejek myjący
z organicznym
awokado
500 ml

12
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-15%

Seria BALTIC HOME SPA FIT to pielęgnacyjna
propozycja domowego spa dla osób dbających o zdrowy styl życia. Energetyczne i wegańskie kosmetyki o przyjemnym zapachu
soczystego mango zapewnią skórze wyjątkową gładkość i jędrność. Odczuwalnie nawilżają naskórek i utrzymują na skórze przyjemny zapach.

na pozostałe produkty z serii

BALTIC HOME SPA

1149

1599

1249

1799

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
galaretka do kąpieli
260 ml

ZIAJA BALTIC HOME SPA FIT
mus nawilżający do ciała, 300 ml

999
1049

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
żel do mycia 3 w 1
500 ml

13

99
16

49

ZIAJA
BALTIC HOME SPA FIT
peeling gruboziarnisty
do ciała
300 ml

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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29

9

99

99
32

99

12

49

L’BIOTICA
regenerująca maska
do stóp
32 ml

GEHWOL
sól ziołowa z lawendą do kąpieli stóp
10 szt. x 20 g
Cena za jedna saszetkę 2,99 zł

1999

2399

L’BIOTICA CUDO
SILKY FEET - EXPRESS
PEDICURE
tarka do stóp, 1 szt

3349
4199

BALNEOKOSMETYKI
Biosiarczkowa kąpiel
mineralna,
500 ml

2499
3099

NAJWYŻSZY
STANDARD
PIELĘGNACJI

BALNEOKOSMETYKI
malinowy żel odżywczy
do mycia ciała, 200 ml

-15%
-20%
do

do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl
Promocja dotyczy szamponów 200 ml, masek 250 ml, odżywek 200 ml oraz Biovax
Botanic peelingu do skóry głowy 125 ml. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

-20%
-15%

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

CERAVE_Pielegnacja_Ciala_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd
19/03/2021
1 14:42
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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E
KOM NDA
RE

I
CJ

W

EMOLIENTY

Nr 1

3799
41

49

*
PO
ŁOŻNYCH

-20%

KLASYCZNA KURACJA DERMATOLOGICZNA
DLA SKÓRY BARDZO SUCHEJ, ATOPOWEJ
I ALERGICZNEJ

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Bezpieczne zakupy w drogerii internetowej

zikodermo.pl
szeroki asortyment
dermokosmetyków
atrakcyjne ceny
i promocje
wygodne formy dostawy
odbiór osobisty w drogeriach Ziko Dermo,
paczkomaty In Post, dostawa kurierska

16
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2 karty podarunkowe
od Ziko Optyk o wartości 300 zł

www.zikodermo.pl

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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NAGRODY
Z KATALOGU
ZIKO KLUB

-70

%

do

LIERAC ARKESKIN+
krem przeciwstarzeniowy
50 ml

405

punktów

1350
punktów

LIERAC
ROSILOGIE
regulujący krem
przeciw
zaczerwienieniom
40 ml
BIODERMA
ABCDERM
szampon
200 ml

228

351

punktów

1170
punktów

punktów

570

punktów

BIODERMA
ABCDERM
żel
1l

390

punktów

780

punktów

18
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DERMENA
MEN
szampon
200 ml

216

punktów

270

DERMENA
COLOR CARE
odżywka
200 ml

punktów

192

punktów

240

punktów

SVR TOPIALYSE
żel do mycia
200 ml

150

punktów

300

punktów

Dostępne również w nowej szacie graficznej

SVR PHYSIOPURE
żel do mycia
200 ml

255

punktów

510

punktów

SVR SEBIACLEAR
żel do mycia
200 ml

255

punktów

450

punktów

BIOKAP
ANTICADUTA
szampon
200 ml

192

punktów

480

punktów

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

SKÓRA WRAŻLIWA

-20%

-25%

8-21.04

8-21.04

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS T. Nie dotyczy produktów objętych promocją ze str. 4.

Rabat producencki dotyczy marki Mustela. Nie dotyczy duopaków, serii Mustela MATERNITE, STELATOPIA, SUN
oraz Mustela BEBE olejku myjącego 500 ml i żelu 750 ml.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%
do

-25%
do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%
do

-20%
do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

8-21.04

8-21.04

Rabat producencki dotyczy marki Emolium. Rabat nie dotyczy emusji do kąpieli 400 ml
oraz serii Emolium SUNCARE i Emolium PURE.

Rabat producencki dotyczy marki Nuxe. Nie dotyczy gamy NUXE SUN.

-15%
do

-20%
do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-20%

8-21.04

8-21.04

Rabat producencki dotyczy marki EAU THERMALE AVÈNE.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją i produktów serii SUN.

Rabat producencki dotyczy marki BALNEOKOSMETYKI.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

-20%

12-18.04

12-19.04

Rabat producencki dotyczy marki SVR. Nie dotyczy kremu SEBIACLEAR Hydra, żelu TOPIALYSE 1000 ml,
gamy XERIAL oraz SUN SECURE.

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

