
5799
6799

5449

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

6-19.05.2021

KUPUJ TEŻ ONLINE 
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VICHY
NEOVADIOL
krem wygładzający 
skórę wokół oczu i ust 
15 ml

EAU THERMALE 
AVÈNE
XERACALM A.D
balsam
uzupełniający lipidy
200 ml

SVR TOPIALYSE
olejek micelarny
do mycia i kąpieli
1000 ml

LIERAC
LIFT INTEGRAL
modelujący krem 
liftingujący, 15 ml
Do wyczerpania zapasów.

2999

6999

5599

9999

8299 EDYCJA
LIMITOWANA



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

WZMACNIAJĄCE

OCZYSZCZAJĄCY

PRZYWRACAJĄCY
GĘSTOŚĆ

KOJĄCY

PIELĘGNACJA

twarzy

EAU THERMALE AVÉNE
DERMABSOLU
Pielęgnacja przeznaczona dla skó-
ry dojrzałej, wrażliwej, zapewniająca 
przywrócenie skórze gęstości, kom-
fortu i witalności, dzięki skuteczności 
unikalnej kombinacji opatentowa-
nych składników aktywnych* 
* zgłoszenie patentowe

2499
2999 2199

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

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

L’BIOTICA
serum pobudzające 
wzrost rzęs XXL
3 ml

EAU THERMALE AVÉNE
DERMABSOLU
odmładzający
krem pod oczy
15 ml

EAU THERMALE AVÉNE
DERMABSOLU

modelujący owal twarzy 
krem na dzień, 40 ml

EAU THERMALE AVÉNE
DERMABSOLU

przywracający komfort skóry krem na noc, 40 ml

2699

8999

9999

9999

3399

10799

11999

11999
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NOWOŚĆ

na pozostałe produkty z serii
LA ROCHE-POSAY

TOLERIANE

WZMACNIAJĄCE

ŁAGODZĄCY

ŁAGODZĄCY

NAWILŻAJĄCY

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

Seria LA ROCHE-POSAY TOLERIANE obejmuje do-
brze tolerowane produkty, których formuła opiera się 
o minimum składników w celu ograniczenia ryzyka 
alergii. Ekstremalne, natychmiastowe i trwałe uczu-
cie komfortu, bez zapachu i bez alkoholu, aby ukoić 
podrażnioną skórę.

LA ROCHE-POSAY TOLERIANE 
SENSITIVE RICHE
krem do cery suchej, 40 ml

LA ROCHE-POSAY TOLERIANE
ULTRA KREM
kojący do cery wrażliwej, 40 ml

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE ULTRA
DERMALLERGO SERUM
z 0,1% neurosensyny
20 ml

4299

6599

9999

5349

8199

12499

LA ROCHE-POSAY TOLERIANE
SENSITIVE KREM
do cery wrażliwej, 40 ml

4299
5349

LA ROCHE-POSAY
TOLERIANE ULTRA OKOLICE OCZU
krem do pielęgnacji, 20 ml

5999
7499



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

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

8349
11899

MINERAL 89

Pierwszy krok Twojej 
rutyny pielęgnacyjnej aby 
ochronić skórę przed czyn-
nikami środowiskowymi.

LIFTACTIV
SUPREME

Pielęgnacja przeciwsta-
rzeniowa o udowodnio-
nej skuteczności przeciw 
głębokim zmarszczkom 
i utracie jędrności.

Zawiera RAMNOZĘ, cu-
kier roślinny pochodze-
nia naturalnego, który 
pomaga wygładzić i uję-
drnić skórę.

MINIMALISTYCZNY SKŁAD
TYLKO 11 SKŁADNIKÓW

89%
WODA TERMALNA

Z VICHY BOGATA W 15 MINERAŁÓW

KWAS
HIALURONOWY

NATURALNEGO POCHODZENIA

VICHY
MINERAL 89
booster wzmacniająco- nawilżający, serum 
z kwasem hialuronowym, 50 ml

6299
8999

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

8299
11799

VICHY
LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST
przeciwzmarszczkowy krem z peptydami
i witaminą C, 50 ml

VICHY
LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C
skoncentrowane ampułki prze-
ciwzmarszczkowe z 10% witaminy C, 
10 szt.

11499 6999
16399 9999

LIFTACTIV
SPECIALIST

Nowa generacja pielęgna-
cji przeciwstarzeniowej 
inspirowana nieinwazyj-
nymi zabiegami medycyny 
estetycznej.

Formuły bogate
w składniki aktywne uzna-
ne w dermatologii, takie jak 
KOLAGENOWY PEPTYD 
i WITAMINA C, skutecznie 
korygują oznaki utraty ko-
lagenu w skórze.
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Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

VICHY
NEOVADIOL ROSE PLATINIUM
różany krem do twarzy wzmacniająco-
rewitalizujący dla skóry dojrzałej
pozbawionej blasku, 50 ml

VICHY
NEOVADIOL ROSE PLATINIUM
rewitalizujący i ujędrniający krem
do skóry dojrzałej na noc, 50 ml

8899
12699 8949

12799

NEOVADIOL ROSE
PLATINIUM

Ekspert pielęgnacji skóry 
menopauzalnej.

Natychmiast przywraca 
naturalny różany blask. 
Skóra jest wzmocniona 
i witalna.

VICHY
NEOVADIOL MAGISTRAL
odżywczy balsam przywracający gęstość skóry 
dla kobiet po menopauzie, 50 ml

VICHY
NEOVADIOL MAGISTRAL
odżywczy krem przeciwzmarszczkowy
dla kobiet po menopauzie na noc, 50 ml

8899
12699 8999

12799

NEOVADIOL
MAGISTRAL

Ekspert pielęgnacji skóry 
menopauzalnej.

WODA WULKANICZNA 
VICHY wzmacnia natu-
ralną barierę ochronną 
skóry.

KWASY OMEGA 3-6-9 
niezbędne do odżywie-
nia skóry.

na pozostałe produkty z serii
VICHY

AQUALIA, IDEALIA,
LIFTACTIV, MINERAL 89, 

NEOVADIOL,
SLOW AGE.



* Przy zakupie wybranego produktu z gam Nuxellence®, Crème Prodigieuse® Boost, Merveillance®

Expert, Nuxuriance® Ultra lub Nuxuriance® Gold. Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

       mini 

      GRATIS*

5 ml

¯20% na pielęgnację
przeciwstarzeniową 
marki NUXE

+

ZESTAW C-VIT 
SERUM 30 ML
+ AZELAC KREM 
50 ML

Pielęgnacja skóry 
naczyniowej i podatnej
na zaczerwienienia.

W zestawie
taniej:

1+1 gratis

PIELĘGNACJA TWARZY

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

NOWOŚĆ

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

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

do

16999

do

do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-20%do

-15%do

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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PIELĘGNACJA TWARZY PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

Oferta dotyczy BIO OIL OLEJEK  60 ml, 125 ml, 200 ml. 
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach

Dotyczy produktów z linii Hydrain3 Hialuro.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

do

-20%do

-15%do

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%do

-25%do



5099
5999

11049

4799

12999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

10399

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

7299
8599 6899

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

5549
6499 5199

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

2549
2999 2399

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

2799
3299 2699

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

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®

rewitalizujące mleczko 
nawilżające, 400ml

NUXE BODY 
RÊVE DE THÉ®

dezodorant 24-godzinna 
świeżość, 50ml

Nie pozostawia śladów

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

NUXE BODY
RÊVE DE THÉ®

tonizujący krem
ujędraniający, 200 m

8499
9999 7999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

EAU THERMALE AVÉNE
balsam uzupełniający lipidy
400 ml

EAU THERMALE AVÉNE
olejek uzupełniający lipidy
400 ml

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

KOJĄCY

EMOLIENTY

PIELĘGNACJA

ciała

NUXE Body Rêve de Thé® to wyjątkowe 
działanie ekstraktu z zielonej herbaty za-
mknięte w produktach o ultra zmysłowej 
konsystencji, zapewniające ciału i zmy-
słom kompleksową, wielowymiarową pie-
lęgnację.
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BALNEOKOSMETYKI
malinowy peeling
do ciała, 200 ml
Produkt dostepny
w wybranych lokalizacjach

BALNEOKOSMETYKI
masełko do ciała 50 ml

BALNEOKOSMETYKI
malinowe masło do ciała
230 ml

Produkt dostępny w wybranych lokalizacjach.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

WYGŁADZAJĄCY

ODŻYWCZY

NAWILŻAJĄCE

NAWILŻAJĄCE

3549

1749
4449

4699

2299

5899

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy balsam

nawilżająco-odżywczy
do ciała, 250 ml

2999
3899BALNEOKOSMETYKI

Balsamy i masła do ciała Balneokosmetyki 
z najsilniejszą na świecie leczniczą wodą 
siarczkową, wykazują właściwości pielę-
gnacyjne i regeneracyjne, dlatego zna-
komicie sprawdza się w pielęgnacji skóry 
suchej, bardzo suchej czy zrogowaciałej 
i łuszczącej się. Ponadto malinowy peeling 
doskonale zmiękcza i delikatnie złuszcza 
naskórek, co sprawia, że skóra staje się 
miękka w dotyku i sprężysta. 



ZA 1 GROSZ
wyszczuplający masażer

Przy zakupie
wybranych produktów

do ciała marki 
EQUILIBRA

Obowiązuje
do wyczerpania zapasów.

Wszechstronny olejek na 
bazie naturalnych olejów, 
na różne problemy skóry.

NOWOŚĆ

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA

ciała

EQUILIBRA
olejek MULTI-ACTIVE, 100 ml

Produkt dostępny w wybranych lokalizacjach.

EQUILIBRA
modelujący peeling solny do ciała z aloesem 
600 g 

EQUILIBRA
tonizujący peeling solny
do ciała, 600 g 

PEELINGI EQUILIBRA to mieszanka natu-
ralnych olejków, ekstraktów roślinnych i soli 
morskiej, która złuszcza, wygładza i odżywia 
skórę, zapewniając jej sprężystość i gładkość.

2599

2599

3149

3149

2699
3349
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ZA 1 GROSZ
wyszczuplający masażer

Obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Przy zakupie 
produktu

z LINII LIERAC 
BODY-SLIM

*w porównaniu z kofeiną, w zakresie spalania tłuszczu. Test in vitro. 

11

BIO-OIL
Naturalny olejek

do pielęgnacji skóry wrażliwej
60 ml, 125 ml, 200 ml

59995299

3199

6999

3599

7599

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

INNOWACJA
PRZECIW CELLULITOWI 

wzmocniona formuła 
KOMPLEKS KOFEINA-IMBIR 

skuteczność x 20 w spalaniu tłuszczu*

EQUILIBRA
żel aloesowy MULTI-ACTIVE
150 ml
98% czystego aloe vera,
równoważy skórę i działa kojąco. 
Produkt dostępny w wybranych lokalizacjach.

EQUILIBRA
żel aloesowy chłodzący antycellulitowy
200 ml
Wyraźnie poprawia wygląd skóry dotkniętej
cellulitem oraz nadaje jej odpowiedni koloryt i napięcie. 
Produkt dostępny w wybranych lokalizacjach.

2349

2799

2949

3499

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.

14999



EMOLIENTY

DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE DO 24 H
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ODBUDUJ BARIERĘ 
OCHRONNĄ SKÓRY

CERAVE
-30%*

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Zbadaj 
PIGMENTACJĘ 
SKÓRY

badanie w

KRAKÓW
Czerwone Maki 33
Grażyny 4                        

KATOWICE
3 Maja 7

KRAKÓW
Krowoderskich Zuchów 8
Kobierzyńska 93
os. Jagiellońskie 1

WROCŁAW
Drobnera 10
pl. Legionów 13
Świdnicka 48 

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.

6.05
7.05

10.05

12.05
13.05
14.05

17.05
18.05
19.05

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

3699
4899

Płyn do mycia 
i kąpieli 2w1

750ml

Szampon
nawilżający

200 ml

Krem
na ciemieniuchę

40 ml

1699
2199

1599
2099

Kup EMOLIUM DERMOCARE
emulsje do kąpieli 400 ml

i ODBIERZ szampon 200 ml
50% TANIEJ



EMOLIENTY

NAJWYŻSZY STANDARD
W PIELĘGNACJI

Promocja nie obowiązuje na zikodermo.pl.

13

DOŁĄCZ
DO PROGRAMU 

ZIKO KLUB
Pobierz aplikację:

WŁOSY

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Promocja dotyczy BIOVAX szampony, odżywki i peeling 200 ml oraz maski 250 ml. 

Nie dotyczy Biovaxmed  szamponu stymulujący 200 ml.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

899
1099

1099
1299

1599
każdy za



PRZYGOTUJ SIĘ NA LATO

SŁONECZNE 
LETNIE OKAZJE

 

już dostępna 
w drogeriach 
stacjonarnych
i na zikodermo.pl

15.04-30.06.2021

Oferta 
słoneczna

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

SIO NATURAL
płyn 100 ml

Preparat na bazie 
naturalnych
olejków
eterycznych.

799
899

OCHRONA
PRZED INSEKTAMI



PRZYGOTUJ SIĘ NA LATO

-30%do

RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE.

-15%

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

-20%

-30%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

Rabat producencki dotyczy marki Flos-lek.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

-15%

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

Rabat producencki dotyczy marki GALENIC.
 Do wyczerpania zapasów.

6-19 maja

6-19 maja

6-19 maja

-15%

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

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

6-19 maja

6-19 maja

6-19 maja

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

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 ADERMA. Rabat producencki dotyczy marki DUCRAY.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 6-19.05.2021 15



6-19.05

6-19.05

6-19.05

10-16.05

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS F. 

Rabat producencki dotyczy marki BOSPHAERA. Nie dotyczy babeczek do kąpieli.

Rabat producencki dotyczy serii BIODERMA HYDRABIO.
Nie dotyczy zestawów i duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki SVR.
Nie dotyczy serii Spirial oraz Sun Secure oraz produktów objętych promocją.

HYDRABIO

-20%

-20%

-25%

-15%

S

E

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
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