
RYTUAŁY PIĘKNA

7999
11799

VICHY LIFTACTIV SUPREME
przeciwzmarszczkowa 
kompleksowa pielęgnacja 
ujędrniająca na noc, 50 ml

7999
11899

CETAPHIL PS
lipoaktywny krem 
nawilżający, 100 g

3349
4199

FLOS-LEK BALANCE 
T-ZONE
gommage peeling 
z kwasami AHA, 125 g

1899
2999
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4 KROKI RYTUAŁU PIĘKNA
JOWAE 
ZESTAW STARTOWY3699

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

VICHY LIFTACTIV 
SUPREME
pielęgnacja korygująca 
dzienne starzenie skóry 
do skóry normalnej 
i mieszanej, 50 ml

KUPUJ TEŻ ONLINE 
NA ZIKODERMO.PL

22.04-5.05.2021
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IWOSTIN HYDRO 
SENSITIA
płyn micelarny 215 ml

2249
2999

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy płyn 
micelarny witaminowo-
odżywczy do demakijażu 
twarzy i oczu 300 ml

2399
3399

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy
oczyszczający płyn 
micelarny do demakijażu 
oczu i twarzy 300 ml

BALNEOKOSMETYKI
płyn micelarny 
do demakijażu 250 ml

2099
2999

RYTUAŁY

piękna

każdy płyn za

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

OCZYSZCZAJĄCE MICELE

Płyn micelarny może stosować każ-
dy, w szczególności osoby ze skórą 
wrażliwą, skłonną do podrażnień. Pły-
nem micelarnym wystarczy nasączyć 
bawełniane płatki kosmetyczne, po 
czym delikatnie przecierać nimi twarz, 
szyję i dekolt, aby nie naruszyć przy 
tym bariery ochronnej skóry. Zaletą 
płynów micelarnych są zawarte w nich 
substancje łagodzące, które oprócz 
działania oczyszczającego, pielęgnują 
i łagodzą podrażnienia na skórze



BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy żel 
witaminowo-odżywczy 
do mycia twarzy 200 ml

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy żel głęboko 
oczyszczający do mycia 
twarzy 200 ml

L’BIOTICA
głeboko oczyszczające 
plastry na nos z węglem 
drzewnym 3 szt

799
949

likwidują trudne do usunięcia 
zaskórniki i zanieczyszczenia 
oraz zapobiegają powstawaniu 
nowych

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowa maska 
oczyszczająco-wygładzają-
ca do twarzy, szyi i dekoltu 
150 ml

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowa maska 
witaminowo-odżywcza do 
twarzy, szyi i dekoltu 150 ml

2249
3199

każda maska za

2249
3199

każdy żel za

POŻEGNANIE 
„NOCNYCH MAR”

Rano skórę twarzy pokrywa 
film wodno-tłuszczowy. Żel 
do mycia pozwoli Ci na po-
zbycie się resztek kosmety-
ków na noc, potu z twarzy 
i jej dokładne oczyszczenie. 
Nakładaj kosmetyk na mokrą 
skórę i rozprowadź okrężny-
mi ruchami. Delikatnie masuj 
twarz palcami, aby poprawić 
krążenie i wspomóc drenaż 
limfatyczny.

OCZYSZCZENIE I ODŻYWIANIE 

Maska w kremie dociera głęboko do porów 
skóry, oczyszcza je z brudu i tłuszczów. Po-
maga pozbyć się martwego naskórka, dzięki 
czemu przekazane  skórze składniki odżyw-
cze mają lepsze wchłanianie. Powinniśmy ją 
stosować min. raz w tygodniu.

3
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RYTUAŁY

piękna

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy 
oczyszczający tonik 
do twarzy 300 ml

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy tonik 
witaminowo-odżywczy 
do twarzy 300 ml

2399
3399

każdy tonik za

SVR XERIAL 50
EXTREME CREME PIEDS 
żel na uporczywe zrogowa-
cenia redukujący odciski i i 
modzele w 7 dni 50 ml

4599
5949

BIOVAX
szampon regenerujący 
do włosów słabych 
ze skłonnością 
do wypadania 200 ml

999
1799

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI

Tonik pomaga usunąć resztki zanieczysz-
czeń, regeneruje barierę skóry i przywraca 
odpowiednie PH, a dodatkowo odświeża, 
zmiękcza naskórek i delikatnie nawilża. Przy-
gotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Bez 
niego działanie składników aktywnych zawar-
tych w kremie, serum lub masce, a także ich 
wchłanialność w głębsze warstwy skóry, są 
ograniczone.
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L’BIOTICA
maska ze śluzem 
ślimaka , 23 ml

999
1399

L’BIOTICA
maska hialuronowa
23 ml

1199
1399

L’BIOTICA
regenerująca maska 
na dłonie 26 g

899
1099

L’BIOTICA
maska złuszczająca 
na pięty 18 g

999
1249

L’BIOTICA
kolagenowe płatki pod 
oczy WYGŁADZENIE 
ZMARSZCZEK 3 x 2 szt.

kolagenowe płatki pod 
oczy CIENIE I OBRZĘKI 
3 x 2 szt

799
949

każde płatki za

Płatki hydrożelowe 
w połączeniu z ciepłem 
ciała stopniowo uwal-
niają aktywne składniki 
i pomagają wnikać im 
w głębokie warstwy 
skóry.

Zawarty w masce 
kolagen i kwas hia-
luronowy  nawilżają 
skórę dłoni, przy-
wracają jej mięk-
kość i delikatność. 
Ekstrakt z Portulaca 
oleracea  oraz ru-
mianku sprawia, że 
skóra zyskuje jed-
nolity koloryt. 

 
DOTARCIE DO 

NAJGŁĘBSZYCH 
WARSTW

Maski w płachcie oferują wszystko to, co najlepsze dla 
Twojej skóry. Nałóż ją na twarz po czym połóż się i relaksuj 
przez 15-20 minut. Działa skuteczniej niż kremy wciera-
ne w skórę, ponieważ płachta uniemożliwia odparowanie 
składników aktywnych. Po zdjęciu maski nie spłukuj resz-
tek, tylko wmasuj je w twarz.  



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

PIELĘGNACJA TWARZY

-15%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Nie dotyczy płynu micelarnego Iwostin Hydro Sensitia 215 ml

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

-20%

Nie dotyczy produktów objetych promocją w Katalogu SUN.

CERAVE_Oczyszczanie_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1CERAVE_Oczyszczanie_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   108/04/2021   13:1808/04/2021   13:18
KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL
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MARKI 
W ZIKO DERMO 

NUXE Body Rêve de Thé® to wyjątkowe działanie ekstraktu z zielonej herbaty zamknięte 
w produktach o ultra zmysłowej konsystencji, zapewniające ciału i zmysłom komplekso-
wą, wielowymiarową pielęgnację. 
W laboratorium NUXE udało się wyselekcjonować 100% naturalny ekstrakt z liści zielonej 
herbaty, który stanowi najbogatszą formę natywnych aktywnych cząsteczek o działaniu 
wzmacniającym strukturę skóry i przywracającym jej pełne i trwałe nawilżenie.

NUXE BODY 
RÊVE DE THÉ®

rewitalizujący żel pod 
prysznic 200 ml

NUXE BODY 
RÊVE DE THÉ®

rewitalizujący peeling 
do ciała 150 ml

NUXE BODY 
RÊVE DE THÉ®

dezodorant 24-godzinna 
świeżość 50ml

NUXE BODY 
RÊVE DE THÉ®

rewitalizujące mleczko 
nawilżające 400ml

NUXE BODY RÊVE DE THÉ®

tonizujący krem ujędraniający 
200 m

Delikatnie oczyszcza 
skórę, pozostawiając ją 
miękką i komfortową. 
Jego rozpływająca się 
konsystencja w formie 
galaretki z nieodpartym 
zapachem zielonej her-
baty, przekształca się 
w delikatną piankę, któ-
rą można łatwo spłukać.

Zawiera inteligentną technolo-
gię: trzy składniki aktywne, któ-
re dostosowują się do potrzeb 
skóry, aby skutecznie zapo-
biegać powstawaniu nieprzy-
jemnych zapachów przez 24 
godziny*. Szybko się wchłania 
bez lepkiego wykończenia.
* Test kliniczny. Jego chłodząca konsystencja “z efektem kostki lodu” szybko 

się wchłania w kontakcie ze skórą, tworząc uczucie uniesienia 
i natychmiastowej tonizacji.

Jedwabiste mleczko 
o wyjątkowym dzia-
łaniu: zielona herbata 
połączona z 100% na-
turalnym kompleksem 
cukrów roślinnych, aby 
zapewnić 24-godzinne 
nawilżenie *. Jego świe-
ża, stapiająca się ze skó-
rą konsystencja szybko 
się wchłania.
* Test instrumentalny - 10 
ochotników.

Usuwa martwy naskó-
rek, pozostawiając skórę 
wygładzoną i orzeźwio-
ną. Jego ziarnista kon-
systencja i nieodparty 
zapach z nutami zielo-
nej herbaty, rabarbaru 
i świeżych ziół zachwy-
cają zmysły, tworząc 
rewitalizujące wrażenie 
świeżości. 

23992549
2999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

51995549
6499

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

26992799
3299

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

68997299
8599

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

1039911049
12999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 22.04-5.05.2021



KOSMETYKI

hipoalergiczne

CUTIS CBD 
E – EGZEMA
krem konopny 17% 
120 ml

2999
3399

CETAPHIL DA
ultra krem intensywnie 
nawilżający 85 g 

3599
4199

CUTIS CBD 
Ł – ŁUSZCZYCA
krem konopny 20% 
120 ml

2999
3399

CUTIS CBD 
E – EGZEMA
maść konopna 17%
120 ml

2999
3699

CUTIS CBD 
Ł – ŁUSZCZYCA
maść konopna 20% 
120 ml

2999
3499

CUTIS CBD 
Ł – ŁUSZCZYCA 
BIOAKTYWNY szampon 
konopny 200 ml

4799
5299

NOWOŚĆ

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL
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EAU THERMALE AVÈNE 
CICALFATE+

regenerujący krem ochronny 
40 ml

regenerujący krem ochronny 
100 ml

9

PHARMACERIS A 
HYALURO SENSILIUM
kwas hialuronowydi-2 
w wodnym kremie 
do twarzy 40 ml

3399
4249

balsam uzupełniający 
lipidy 200 ml

5799
6799

krem uzupełniający 
lipidy 200 ml

5799
6799

balsam uzupełniający 
lipidy 400 ml

8499
9999

olejek uzupełniający 
lipidy 400 ml

4999
5999

PHARMACERIS A 
PURI-SENSILIQUE
nawilżająco-łagodzący 
tonik-mgiełka 200 ml

2199
2849

CETAPHIL DA
ultra krem intensywnie 
nawilżający 85 g 

EAU THERMALE AVÈNE 
XERACALM A.D

krem uzupełniający 
lipidy 400 ml

8499
9999

EAU THERMALE AVÈNE 
XERACALM A.D

24992599
3299

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

41494399
5199

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

XERACALM A.D 
Gama produktów dedykowanych 
dla skóry suchej, skłonnej do atopii 
i świądu.

CICALFATE + 
Kolekcja produktów, które stymulują 
regenerację powierzchniowych warstw 
podrażnionej i uszkodzonej skóry.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 22.04-5.05.2021
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy zestawów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

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

Ilość gratisów do wyczerpnia zapasów.

Zbadaj 
PIGMENTACJĘ 
SKÓRY

badanie w

WARSZAWA
Grójecka 17                        

SIEDLCE
Piłsudskiego 54

WARSZAWA
Gołkowska 19

MIŃSK MAZOWIECKI
Kopernika 5

WARSZAWA
Belgradzka 22

KRAKÓW
Beskidzka 30

ZADZWOŃ 
I UMÓW SIĘ

12 395 11 44* 

Badanie przeprowadzane jest za pomocą 
specjalistycznego aparatu Sun Protection 
Diagnostic SP 37.

Badania odbywają się 
w godz. 10:00-17:00

*Infolinia czynna jest 
od poniedziałku do piątku 
od 8:00 do 19:00.

23.04

26.04

27.04

28.04

29.04

5.05
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

Ilość gratisów do wyczerpnia zapasów.

Nie dotyczy chusteczek Lactacyd. 

-25%
789

899

789
899

949
1099

PIGMENTACJĘ 
SKÓRY

*



ZADBANE

stopy

GEHWOL MED® 
SCHRUNDEN-SALBE
maść do zrogowaciałej, 
popękanej, wysuszonej i 
szorstkiej skóry, 75 ml

2599
2899

GEHWOL MED® 
LIPIDRO® CREME
krem silnie nawilżający 
do suchych i wrażliwych 
stóp 75 ml

2599
2999

Wiosna to czas kiedy zaczynamy przykuwać większą uwagę na-
szym stopom. Naturalną koleją rzeczy jest to, że odkrywamy je co-
raz częściej, co też prowadzi do większego skoncentrowania na 
ich pielęgnacji. Gładkie stopy, zadbane paznokcie to piękny widok 
cieszący oko zwłaszcza w nowo zakupionych sandałkach!

Przynosi natychmiastową ulgę skórze z pęk-
nięciami i zaczerwienieniami. Przyspiesza 
również gojenie ran. Regularne stosowanie 
poprawia elastyczność i naturalną odporność 
skóry.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach
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PROFESJONALNE 
KREMY 

13

do codziennej pielęgnacji stóp

1599
1799 1599

17992099
2299 2099

2299

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 22.04-5.05.2021

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach

PROFESJONALNE 
KREMY 

13
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do codziennej pielęgnacji stóp

1599
1799 1599

17992099
2299 2099

2299

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

UNDOFEN KURACJA
krem do stóp BARDZO 
SUCHA SKÓRA 100 ml

1599
1999

UNDOFEN 
aktywny spray do stóp 
i obuwia 48h 150 ml

1749
2199

UNDOFEN
spray antygrzybiczny 
150 ml

1599
1999

UNDOFEN
aktywny spray do stóp 
i obuwia 4w1 150 ml

1599
1999

UNDOFEN
krem PĘKAJĄCE PIĘTY 
50 ml

1499
1899

Undofen® to ekspert w pielęgnacji stóp. Sprawdzone 
produkty na grzybicę skóry, paznokci, kurzajki/bro-
dawki, a także rozwiązania na problem nadpotliwości 
i nieświeżego zapachu stóp oraz kremy do codziennej 
pielęgnacji suchej i popękanej skóry stóp i pięt.

*-IQVIA Poland Pharmascope 12/2019, CHC3: 85E3 FOOT AND SHOE DEODORANTS, 
Sales Value (PLN), MAT 12/2019 © 2020 IQVIA and its affiliates
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EMOLIENTY

Nr 1
POŁOŻNYCH

*

W
 R

EKOMENDACJI

WŁOSY

3799
4149

3999
każdy za

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

4199
4799 3699

4149

3599
44993699

4599 3899
45993899

4249



Rabat producencki dotyczy marki DUCRAY. 

-15%

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

-20%

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

Rabat producencki dotyczy marki EQUILIBRA. 
Nie dotyczy duopaków oraz serii słonecznej.

-20%

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

-25%do

RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

Rabat producencki dotyczy marki PHARMACERIS G. 

22-28 kwietnia

22 kwietnia-5 maja

22 kwietnia-5 maja

-15%

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

Rabat producencki dotyczy marki L’BIOTICA. 
Nie dotyczy maski złuszczającej oraz produktów objętych promocją.

22 kwietnia-5 maja

22 kwietnia-5 maja

22 kwietnia-5 maja

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

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

-15%

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

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE. Rabat producencki dotyczy marki EAU THERMALE AVENE. 
Nie dotyczy produktów objętych już promocją oraz serii SUN.

15Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Promocja “Rabat z kartą Ziko Klub” nie obowiązuje na zikodermo.pl.



Rabat producencki dotyczy serii VICHY Aqualia, Idealia, Liftactiv, Mineral 89, Neovadiol, Normaderm, Slow Age. 
Nie dotyczy produktów objętych już promocją

Rabat producencki dotyczy marki DERMEDIC. 
Nie dotyczy zestawów, duopaków, serii słonecznej oraz produktów objętych już inną promocją.

22 kwietnia-5 maja

22 kwietnia-5 maja

-40%

Rabat producencki dotyczy serii LA ROCHE-POSAY Hyalu B5, Hydraphase, Hydreane, Nutritic, Redermic, 
Rosaliac, Substiane, Toleriane Sensitive, Toleriane Ultra. 

22 kwietnia-5 maja

Rabat producencki dotyczy marki D’ALCHEMY. 

22 kwietnia-5 maja

-20%

-20% -20%

AQUALIA, IDEALIA, LIFTACTIV, 
MINERAL 89, NEOVADIOL, 
NORMADERM, SLOW AGE

HYALU B5, HYDRAPHASE, 
HYDREANE, NUTRITIC, 
REDERMIC, ROSALIAC, 

SUBSTIANE, TOLERIANE 
SENSITIVE, TOLERIANE 

ULTRA 

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

SŁONECZNE 
LETNIE OKAZJE

 

już dostępna 
w drogeriach 
stacjonarnych
i na zikodermo.pl

15.04-30.06.2021

Oferta 
słoneczna

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