
PIELĘGNACJA OD SERCA

10-23.02.2022
Ka

ta
lo

g 
o

bo
w

ią
zu

je
 w

 w
yb

ra
ny

ch
 d

ro
ge

ria
ch

 s
ta

cj
o

na
rn

yc
h 

i n
a 

zi
ko

de
rm

o
.p

l. 
Pr

o
m

o
cj

e 
ni

e 
łą

cz
ą 

si
ę 

i o
bo

w
ią

zu
ją

 d
o

 w
yc

ze
rp

an
ia

 z
ap

as
ó

w
.

Zd
ję

ci
a 

pr
o

du
kt

ó
w

 z
am

ie
sz

cz
o

ny
ch

 w
 p

ub
lik

ac
ji 

m
o

gą
 n

ie
 o

dp
o

w
ia

da
ć 

ic
h 

sp
ec

yfi
ka

cj
o

m
. C

en
y 

po
da

ne
 w

 P
LN

, z
aw

ie
ra

ją
 p

o
da

te
k 

VA
T.

23.03-5.04.2023

CZAS NA WIOSENNĄ ODNOWĘ

3599
PHARMACERIS H- 
STIMUPURIN
specjalistyczny szampon 
stymulujący wzrost 
włosów 250 ml
14,40 zł/100 ml
38,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

4799

1899

DERMEDIC 
HYDRAIN2
krem nawilżający o przedłużonym 
działaniu 50 ml
37,98 zł/100 ml
23,49 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

2599

2899

PHARMACERIS A 
PURI-SENSILIUM
łagodząca pianka 
myjąca do twarzy 

i oczu 150 ml
19,33 zł/100 ml

28,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

3599

-30%
PRZY ZAKUPIE 3 PRODUKTÓW

Więcej na str. 11

i zdobądź swój własny 
katalog próbek

  Szczegóły na str. 4-9

Weź udział w akcji 

#testujezzikodermo 

PURRITIN

TANIEJ O  12    ZŁ



Oferta LIERAC BODY-SLIM dostępna w wybranych lokalizacjach.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

CZAS 

na wiosenną odnowę1799
LIERAC PREMIUM
duo maska 
absolutne działanie 
anti-aging 2x6 ml 
149,92 zł/100 ml
19,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

1999

2699
PHARMACERIS A 
PHYSIOPURIC-GEL
nawilżający fizjologiczny żel do 
mycia twarzy i oczu 190 ml 
14,21 zł/100 ml
27,49 zł- najniższa cena z ostatnich 30 dni

3399

BIODERMA CICABIO
odbudowujący krem 

łagodzący dla uszkodzonej 
i podrażnionej skóry 

niemowląt, dzieci 
i dorosłych 40 ml

104,98 zł/100 ml
41,99 zł- najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

6599
LIQ CC SERUM RICH 15% 

VITAMIN C BOOST
serum rozświetlające 

z witaminą C
- skóra sucha 30 ml

219,97 zł/100 ml
69,99 zł- najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

6999

4199
PHARMACERIS M 
TOCOREDUCT™
forte preparat zmniejszający 
istniejące rozstępy i blizny 
poporodowe 75 ml
55,99 zł/100 ml
41,49 zł- najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

5149

SUPER OFERTA 

  4199
5599

W promocji dostępne również LIERAC maski 2x6 ml, każda za: 14,49 zł 15,99 zł 
120,75 zł/100 ml, 15,99 zł- najniższa cena z ostatnich 30 dni 
• HYDRAGENIST+ HYDRAGENIST       • HYDRAGENIST+LIFT INTEGRAL 
• HYDRAGENIST+SEBOLOGIE            • HYDRAGENIST+SUPRA RADIANCE



Oferta LIERAC BODY-SLIM dostępna w wybranych lokalizacjach.

3
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

1149
ACERIN KOMFORT

dezodorant do obuwia 
i stóp 150 ml

7,66 zł/100 ml
14,49 zł- najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

1699

LIERAC BODY-SLIM
krioaktywny koncentrat na 
uporczywy cellulit 150 ml
84,33 zł z kartą /100 ml
89,66 zł/100 ml
157,99 zł- najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

LIERAC BODY-SLIM
koncentrat wyszczuplający 
modelowanie & upiększanie 
200 ml
63,25 zł z kartą/100 ml
67,25 zł/100 ml
157,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

każdy za

12649
15799

z kartą Ziko Klub

Cena bez karty 13449 zł

400 ml

VICHY_NORMADERM_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1VICHY_NORMADERM_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1 16/02/2023   10:0816/02/2023   10:08

LRP_EFACLAR_MICROPEELING_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1LRP_EFACLAR_MICROPEELING_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   116/02/2023   10:0116/02/2023   10:01

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

47,99 zł/100 ml
51,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

5999

20 zł/100 ml
74,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

7999

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PODARUJ
KARTĘ

PODARUNKOWĄ

7199

9299



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

#testujezzikodermo

WEŹ UDZIAŁ W II EDYCJI AKCJI 

WIELKIE TESTOWANIE

Wybierz w menu hasło Wielkie 
Testowanie, kliknij w nie i przejdź
do podstrony akcji.

1

2

WEJDŹ NA
ZIKODERMO.PL

ZALOGUJ SIĘ
DO PROGRAMU

I ODBIERZ WŁASNY 

KATALOG
PRÓBEK

Zaloguj się na swoje konto w Ziko Klub. 
Jeśli jeszcze go nie posiadasz, utwórz 
je na stronie zikodermo.pl lub w aplikacji 
ZIKO.pl

Zapoznaj się z regulaminem akcji
i zaakceptuj go.

3 ZAAKCEPTUJ REGULAMIN

5 POKAŻ KOD
I ODBIERZ KATALOG
Wygeneruj kod, który otrzymasz SMS-em 
na numer telefonu podany przy rejestracji
do Ziko Klubu. Po otrzymaniu SMS-a 
udaj się do wybranej drogerii, pokaż kod
i odbierz katalog.

Właśnie zostałaś testerką! Sprawdź 
działanie kosmetyków w domowym 
zaciszu. Mamy nadzieję, że nasz wybór 
próbek przypadnie Ci do gustu.

6 ROZPOCZNIJ
TESTOWANIE

Po przetestowaniu próbek podziel się z 
nami swoja opinia wypełniając przesłaną 
przez nas ankietę.

7 PODZIEL SIĘ OPINIĄ
Wybierz z listy adres drogerii stacjonarnej 
Ziko Dermo, w której odbierzesz swój 
katalog próbek.

4 WYBIERZ DROGERIĘ



5
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

#testujezzikodermo

BIOLIQ 45+ 
krem ujędrniająco-
-wygładzający  
na dzień 50 ml

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj cery 
• skóra wrażliwa
• skóra dojrzała

CO TU DZIAŁA?
• ekstrakt z lilii wodnej  

(Nymphaea alba) 
• olej makadamia 
• Onopordum acanthium L.
JAK STOSOWAĆ?
• stosuj codziennie rano  

na czystą i suchą skórę twarzy, 
szyi i dekoltu 

• omijaj okolicę oczu 
• pozostaw do wchłonięcia 
EFEKT
• intensywnie nawilża i regeneruje 
• wygładza zmarszczki i poprawia 

owal twarzy 
• przywraca jędrność i gęstość 

skóry 
• redukuje przebarwienia  

i wyrównuje koloryt

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

SPRAWDŹ, JAKIE PRODUKTY 

PRZETESTUJESZ

I ODBIERZ WŁASNY 

KATALOG
PRÓBEK

-20%
KOD RABATOWY

NA ZAKUPY

w drogeriach stacjonarnych  
ZIKO DERMO w dniach

5-17.05.2023.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ
DO 23.04.2023

I ODBIERZ PREZENT

Jakie cechy produktu warto brać pod uwagę przy 
testowaniu?

Skuteczny kosmetyk powinien od-
powiadać na potrzeby naszej cery 
i skóry. 

Jeśli zapach kosmetyku będzie nam 
odpowiadał, to jego stosowanie sta-
nie się nie tylko obowiązkiem, ale 
również zmysłową przyjemnością.

Warto testować zwłaszcza prepara-
ty do twarzy i do ciała – ich sposób 
wchłaniania się, wydajność oraz po-
włokę, jaką pozostawią na skórze.

DZIAŁANIE

ZAPACH

KONSYSTENCJA

1599
1899

31,98 zł/100 ml
18,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

 20 
punktów
+



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

BIOLIQ
mleczko micelarne
135 ml 

TYP SKÓRY
• każdy typ cery 

CO TU DZIAŁA?
• mleczko ryżowe 
• olejek bawełniany 
• świetlik lekarski
• formuła micelarna

JAK STOSOWAĆ?
• niewielką ilością mleczka 

oczyść delikatnymi ruchami 
skórę twarzy, szyi

• przyłóż wacik do powieki, 
a następnie usuń makijaż  
w kierunku od góry do dołu 

• nie wymaga spłukiwania

EFEKT
• dokładnie oczyszczona skóra 
• miękka i promienna skóra 
• przywraca komfort skórze 
• nie pozostawia tłustego filmu

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

LA ROCHE-POSAY
HYALU B5 SERUM
skoncentrowane serum  
przeciwzmarszczkowe 30 ml

TYP SKÓRY
• każdy typ skóry 
• skóra wrażliwa 
CO TU DZIAŁA?
• woda termalna z La Roche-Posay
• 2 rodzaje kwasu hialuronowego
• witamina B5 
• madekasozyd
JAK STOSOWAĆ?
• stosuj codziennie rano  

i wieczorem na oczyszczoną, 
osuszoną skórę twarzy, szyi 
i dekoltu 

• poczekaj do wchłonięcia 
EFEKT
• natychmiast widocznie 

jędrniejsza skóra i świeży wygląd 
• z czasem zmniejszone 

zmarszczki i drobne linie
• z czasem zauważalnie bardziej 

elastyczna, nawilżona  
i zregenerowana skóra
Skuteczność potwierdzona 
w badaniach klinicznych!  

IWOSTIN AGE LIFT 
krem na dzień do skóry 
suchej 50 ml 

EAU THERMALE AVÈNE 
CICALFATE+ 
nawilżająca emulsja 
regenerująca 40 ml 

TYP SKÓRY
• skóra podrażniona i osłabiona  

po zabiegach dermatologicznych 
i zabiegu tatuażu

• skóra wrażliwa
CO TU DZIAŁA?
• Postbiotyczny składnik [C+Restore]™
• Niacynamid
• Kwas hialuronowy
• Woda termalna Avène
JAK STOSOWAĆ?
• stosuj 2 razy dziennie na delikatne 

miejsca bezpośrednio po zabiegu 
dermatologicznym lub na tatuaże 
po odtworzeniu naskórka

EFEKT
• koi i głęboko nawilża 
• wspomaga regenerację naskórka 
• łagodzi podrażnienia 
• wspiera odbudowę naturalnej 

bariery ochronnej skóry
• przywraca komfort skórze
• nie pozostawia tłustego filmu

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

1599
1999

11,84 zł/100 ml
19,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

14799
17999

493,3 zł/100 ml
139,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

TYP SKÓRY
• skóra sucha 

CO TU DZIAŁA?
• kwas hialuronowy 
• witamina C i E 
• niacynamid 
• filtr SPF 15 
• masło shea  

JAK STOSOWAĆ?
• aplikuj niewielką  

ilość kremu codziennie 
rano na oczyszczoną 
i osuszoną skórę 
twarzy, szyi i dekoltu 

• może być stosowany jako baza pod makijaż

EFEKT
• głębokie i długotrwałe nawilżenie 
• poprawa jędrności
• widoczna redukcja zmarszczek
• ochrona przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem 

UV
• młodszy wygląd skóry i zdrowy blask 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

127,98 zł/100 ml
55,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

6399
7999

WIELKIE TESTOWANIE SPRAWDŹ, JAKIE PRODUKTY PRZETESTUJESZ



7
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

LIERAC HOMME 
ANTI-RIDES 
wszechstronna emulsja 
anti-age, 50 ml 

TYP SKÓRY
• każdy typ skóry 

CO TU DZIAŁA?
• czarny tulipan 
• kwas hialuronowy 
• ekstrakt z baobabu  

JAK STOSOWAĆ?
• aplikuj codziennie rano 

i wieczorem na oczyszczoną 
skórę twarzy

EFEKT
• nawilżona i wygładzona skóra 
• zredukowane zmarszczki  

oraz drobne linie mimiczne 
• zniwelowane przebarwienia 

i nierówności skóry 
• uelastycznia i działa 

przeciwstarzeniowo 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

LIERAC LIFT INTEGRAL  
ujędrniający krem 
na dzień 50 ml 

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj skóry 

CO TU DZIAŁA?
• RNA róży 
• czarny tulipan 
• kwas hialuronowy

JAK STOSOWAĆ?
• niewielką ilość 

kremu aplikuj na 
oczyszczoną skórę 
twarzy i szyi 

• stosuj rano

EFEKT
• wygładzone zmarszczki 
• elastyczna, jędrna i sprężysta skóra
• intensywne nawilżenie 
• skóra zyskuje komfort i świeżość 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

LINOVIT A+E 
dermatologiczny żel 
do mycia 250 ml 

TYP SKÓRY
• skóra wrażliwa, skłonna  

do podrażnień 
• skóra alergiczna

CO TU DZIAŁA?
• witamina A , witamina E 
• alantoina 
• pantenol

JAK STOSOWAĆ?
• rozprowadź niewielką ilość 

produktu na wilgotnej skórze 
twarzy i ciała 

• masuj delikatnie 
• dokładnie spłucz

EFEKT
• skutecznie oczyszcza skórę 
• koi i zapewnia właściwy 

poziom nawilżenia 
• łagodzi podrażnienia 
• zmniejsza zaczerwienienia  

i swędzenie 
• przywraca komfort skórze

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

NUXE 
HUILE PRODIGIEUSE®  

suchy olejek do twarzy, 
ciała i włosów 50 ml 

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj skóry 
• każdy rodzaj włosów 

CO TU DZIAŁA?
• olej tsubaki 
• olej arganowy 
• olej makadamia 
• olej z ogórecznika 
• olej z nasion kamelii 
• olej z orzechów laskowych 
• olej ze słodkich migdałów 

JAK STOSOWAĆ?
• twarz: nakładaj 

bezpośrednio na skórę lub 
dodaj kilka kropel do kremu 

• ciało: aplikuj kolistymi ruchami na skórę całego ciała 
lub dodaj kilka kropel do kąpieli 

• włosy: nakładaj na końcówki lub całe włosy jako maskę 
1-2 x w tygodniu (pozostaw na 10 minut) 

EFEKT
• intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje 
• wygładza niedoskonałości , zmniejsza rozstępy 
• nie pozostawia tłustej warstwy 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

11449
12699

228,98 zł/100 ml
107,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

1799
2199

7,20 zł/100 ml
17,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

6299
7399

125,98 zł/100 ml
51,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

16199
17999

323,98 zł/100 ml
179,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

#testujezzikodermo
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KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

20499
25599

683,30 zł/100 ml
179,49 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

2149
2599

42,98 zł/100 ml
25,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

39,99 zł/100 ml
59,49 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

5999
6999

NUXE 
SUPER SERUM [10] 
uniwersalny koncentrat 
przeciwstarzeniowy 30 ml

TYP SKÓRY
• każdy typ cery 

CO TU DZIAŁA?
• kwas hialuronowy 
• kompleks roślinny (FR) 

z komórkami macierzystymi 
szarotki alpejskiej 

• niacynamid (witamina B3)
• naturalne mikrokapsułki z olejami 

pochodzenia roślinnego 

JAK STOSOWAĆ?
• nałóż pół pipety codziennie rano 

i/lub wieczorem na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu 

• nałóż krem na dzień lub na noc

EFEKT
• nawilżona i rozświetlona cera 
• wygładzone zmarszczki 
• skorygowane przebarwienia 
• widocznie ujędrniona 

i odmłodzona skóra 
M

ĘS
KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

TYP SKÓRY
• skóra tłusta i mieszana 
• skóra z tendencją  

do powstawania niedoskonałości, 
zmian trądzikowych, zaskórników 
i nadmiernego łojotoku

CO TU DZIAŁA?
• retinol 0,3% 
• skwalan biomimetyczny 4% 
• wyciąg z lilii 
• wosk z oliwek 
• olej bawełniany

JAK STOSOWAĆ?
• stosuj codziennie na noc  

na oczyszczoną skórę twarzy,  
szyi i dekoltu

EFEKT
• widoczne wygładzenie tekstury 

naskórka 
• redukcja niedoskonałości i zmian 

trądzikowych 
• działa przeciwzmarszczkowo 
• odblokowuje i zwęża pory 

PHARMACERIS T 
pureRETINOL 0.3  
krem z retinolem na trądzik 
wieku dorosłego na noc 40 ml

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

PHYTO 
PHYTOKERATINE
 keratynowa maska 
odbudowująca 150 ml 

RODZAJ WŁOSÓW
• włosy zniszczone, suche,  

łamiące się 
CO TU DZIAŁA?
• keratyna roślinna
• ceramidy ryżowe
• wywar z bratka
JAK STOSOWAĆ?
• stosować po każdym myciu  

od nasady po końce  
• pielęgnacja ekspresowa: 

pozostawić na 1 do 2 minut, 
następnie spłukać 

• pielęgnacja intensywna: 
pozostawić na 5 do 7 minut,  
w zależności od grubości 
włosów, następnie spłukać

• skoncentrowana formuła:  
stosować niewielką ilość

EFEKT
• intensywna regeneracja 

i odbudowa struktury włosa
• włosy mocne, sprężyste 

i jedwabiście gładkie

REDBLOCKER 
krem do skóry wrażliwej 
i naczynkowej na dzień 
50 ml

TYP SKÓRY
• skóra naczynkowa 
• skóra wrażliwa

CO TU DZIAŁA?
• wyciąg z kasztanowca 
• wyciąg z ruszczyka kolczastego 
• wyciąg z żurawiny 
• masło shea 
• filtr UVA/UVB (SPF 15)

JAK STOSOWAĆ?
• aplikuj na oczyszczoną skórę 

twarzy i szyi 
• wykonaj delikatny masaż 
• odpowiedni jako baza pod 

makijaż

EFEKT
• wzmocnione naczynka 
• zmniejszone zaczerwienienia 
• nawilżona i odżywiona skóra 
• poprawa kolorytu skóry 
• ochrona przed szkodliwym 

działaniem promieniowania UV

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

4499
5599

112,48 zł/100 ml
44,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

WIELKIE TESTOWANIE SPRAWDŹ, JAKIE PRODUKTY PRZETESTUJESZ
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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 23.03-5.04.2023

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj skóry 
• skóra sucha, 

wrażliwa 

CO TU DZIAŁA?
• teprenon 
• tripeptyd 32

JAK STOSOWAĆ?
• niewielką ilość 

kremu aplikuj na 
oczyszczoną skórę 
twarzy 

• delikatnie wmasuj 
• stosuj rano i wieczorem po nałożeniu Sesgen 32 serum 

aktywującego komórki

EFEKT
• intensywne odżywienie i nawilżenie 
• wygładzone zmarszczki 
• wyrównany koloryt skóry 
• wyraźnie odmłodzona i rozświetlona skóra
• spowolniony proces starzenia się skóry

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

SYLVECO
lekki krem brzozowy 
50 ml 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

TYP SKÓRY
• skóra z przebarwieniami,  

zmianami pigmentacyjnymi

CO TU DZIAŁA?
• fenyloetyl rezorcynolu 
• acetyloglukozamina 
• linolan etylu 
• kwas ferulowy 
• MSM

JAK STOSOWAĆ?
• aplikuj na oczyszczoną skórę 

twarzy 
• stosuj rano 
• ponawiaj aplikację przy 

częstej ekspozycji na działanie 
promieniowania słonecznego

EFEKT
• rozjaśnione przebarwienia 
• ujednolicony koloryt skóry 
• przeciwdziała powstawaniu 

nowych zmian przebarwieniowych 
• chroni przed promieniowaniem 

słonecznym

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY

VICHY LIFTACTIV 
COLLAGEN SPECIALIST 
krem na dzień 50 ml

SESDERMA SESGEN 32 
krem odżywczy 
aktywujący komórki 
50 ml 

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj skóry  

CO TU DZIAŁA?
• wysoko skoncentrowane 

kolagenowe peptydy  
• witamina Cg 
• niacynamid 

JAK STOSOWAĆ?
• rozprowadź niewielką 

ilość równomiernie  
na oczyszczoną 
i osuszoną twarz 
codziennie rano, 
omijając okolice oczu 

• delikatnie wmasuj i pozostaw do wchłonięcia 
• idealny jako baza pod makijaż

EFEKT
• natychmiastowo wyczuwalnie gładsza skóra 
• redukcja zmarszczek
• poprawa owalu twarzy
• wyrównanie kolorytu skóry

SYNCHROLINE
THIOSPOT ULTRA 
SPF 50+  
krem rozjaśniający 30 ml 

M
ĘS

KA PIELĘGNACJA 

TWARZY

OCZYSZCZANIE

TWARZY

PIELĘGNACJA 

WŁOSÓW

PIELĘGNACJA 

TWARZY

CIAŁA I WŁOSÓW

PI
EL

ĘG
NACJA TWARZY 

HIGIENA CIAŁAREGENERACJA

SKÓRY6799
8399

226,63 zł/100 ml
62,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

TYP SKÓRY
• każdy rodzaj cery 
• skóra odwodniona, przesuszona

CO TU DZIAŁA?
• ekstrakt z kory brzozy, aloesu  

i mydlnicy lekarskiej 
• naturalne oleje roślinne 
• masło karite, alantoina 
• ksylitol, witamina E

JAK STOSOWAĆ?
• stosuj codziennie rano 

i wieczorem na suchą 
i oczyszczoną skórę twarzy 

• idealny jako baza pod makijaż

EFEKT
• skóra zyskuje jędrność, miękkość 

i gładkość 
• zapewnia właściwy poziom 

nawilżenia 
• skutecznie opóźnia proces 

starzenia się skóry

2999
3849

59,98 zł/100 ml
38,49 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

18699
19599

373,98 zł/100 ml
195,99 zł- najniższa cena
z ostatnich 30 dni

#testujezzikodermo
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Dostępne w wybranych lokalizacjach.



Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Rabat bez karty do-20%.

Oferta dotyczy serii DUCRAY KERACNYL. 
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

PIELĘGNACJA TWARZY

-25%

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

z kartą Ziko Klub

-20%



PIELĘGNACJA TWARZY

4499

KOMFORTOWE OCZYSZCZANIE
+ REDUKCJA NIEDOSKONAŁOŚCI

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.Nie dotyczy zestawów.

VICHY_NEOVADIOL_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1VICHY_NEOVADIOL_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   116/02/2023   09:5916/02/2023   09:59
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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 23.03-5.04.2023

BIODERMA 
sebium gel moussant 
żel 2x500ml
10 zł / 100 ml  
109,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

9999
10999



PIELĘGNACJA TWARZY

ROZBUDŹ SIŁĘ SWOJEJ SKÓRY,
ABY POZBYĆ SIĘ NIEDOSKONAŁOŚCI

Kup dowolny produkt 
z linii Sebium i odbierz 

za 1 grosz 
SEBIUM ŻEL MOUSSANT 200ML

Oferta nie dotyczy duopacków.

Nie dotyczy zestawów. Rabat bez karty do -15%.

-20%
z kartą Ziko Klub

Z 7% KW. GLIKOLOWYM 30 ml 

Z 0.3% RETINOLEM 30 m

Z 15% WITAMINĄ E

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

219,97/100 ml 
69,99zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni6599

6999

239,97/100 ml   
76,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni7199

7699

219,97/100 ml 
69,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni6599

6999

Z 15% WITAMINĄ C 
- skóra sucha

219,97/100 ml     
69,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni6599

6999

Z 15% WITAMINĄ C 
- skóra normalna-mieszana

219,97/100 ml     
69,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni6599

6999

NOWOŚĆ



PIELĘGNACJA TWARZY

Nie dotyczy produktów już objętych promocją. Rabat bez karty do-15%.

Oferta dotyczy serii EAU THERMALE AVENE HYDRANCE. Oferta dostępna  
w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%
z kartą Ziko Klub

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

Marka rekomendowana

96%

13
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

143,98 zł/100 ml
82,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

7199
8299

245,98 zł/100 ml
142,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

12299
14299

NOWOŚĆ

-20%



Oferta SYLVECO dostępna w wybranych lokalizacjach.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ROZKOSZUJ SIĘ 

roślinną pielęgnacją

1349
EQUILIBRA
aloesowy dezodorant 
w sztyfcie 50 ml 
26,98 zł/100 ml
14,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

2149

2399
EQUILIBRA TRICOLOGICA 
płynne kryształki 
z naturalnymi olejkami 50 ml 
47,98 zł/100 ml
23,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

3199

na pozostałe produkty z serii 
oczyszczającej marki 

SYLVECO 

Rabat bez karty do -20%.

- 25%

z kartą Ziko Klub
SYLVECO 
nagietkowa pianka 
myjąca 150 ml
11,99 zł z kartą/100 ml
12,99 zł/100 ml
23,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

1799
2399

z kartą Ziko Klub

Cena bez karty 1949 zł

SYLVECO 
lipowy płyn 

micelarny 200 ml
8,25 zł z kartą/100 ml

8,75 zł/100 ml
21,49 zł - najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

1649
2149

z kartą Ziko Klub

Cena bez karty 1749 zł



Oferta JOWAE i D’ALCHEMY dostępna w wybranych lokalizacjach.Oferta SYLVECO dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

15199

D’ALCHEMY
przeciwstarzeniowy krem do 
cery suchej, wrażliwej 50 ml 
303,98 zł/100 ml
151,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

18999

13449
D’ALCHEMY 
wypełniacz zmarszczek 
do szyi i dekoltu 50 ml 
268,98 zł/100 ml
134,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

16799

4799
BALNEOKOSMETYKI
malinowe masło 
do ciała 230 ml 
20,87 zł/100 ml
47,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

5999

3899
BALNEOKOSMETYKI

malinowy peeling do ciała 
200 ml 

19,50 zł/100 ml
39,49 zł - najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

4899

13549

D’ALCHEMY 
bogaty krem do cery 

przewlekle suchej 50 ml 
270,98 zł/100 ml

135,49zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

16899

JOWAE 
złuszczający krem 
dotleniający 75 ml
55,99 zł z kartą/100 ml
59,99 zł/100 ml
42,49 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

4199
5299

z kartą Ziko Klub

Cena bez karty 4499 zł

TANIEJ O  3350
 ZŁ

TANIEJ O  3350
 ZŁ

TANIEJ O  38    ZŁ

TANIEJ O  12  ZŁ



W dniach 23.03–5.04 cała seria REGENOVUM

PROMOCJA -20%
-25%

z kartą Ziko Klub

Rabat bez karty do-20%.

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA CIAŁA

Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.

7399
9199 11199

13999

16699
20899

6999
8799

2. NUXE BODY RÊVEDE THÉ tonizujący krem ujędrniający 200 ml
     56 zł/100 ml  97,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

1. NUXE BODY RÊVE DE THÉ rewitalizujące mleczko nawilżające  
   do ciała 400 ml; 18,50 zł/100 ml  64,49 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

3. NUXE NUXURIANCE® ULTRA krem do ciała 200 ml
     83,50 zł/100 ml     146,49 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

4. NUXE RÊVE DE MIEL® olejkowy balsam do ciała 200 ml
     35 zł/100 m     61,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

3

21

4         

Dostępny w wybranych lokalizacjach.

Przyjdź, skorzystaj z porady Specjalistki 
i odbierz swój 
– spersonalizowany plan pielęgnacji, 
dostosowany do Twoich potrzeb.

Zapisz się na bezpłatne przygotowanie 
Beauty Planu:

- bezpośrednio w drogerii
- przez Infolinię: 12 395 11 44

23.03 ul. Gołkowska 19 Warszawa

30.03 ul. Plebiscytowa 39 Katowice

13.04 ul. Warszawska 43 Piastów

20.04 ul. Barlickiego 7 Bielsko-Biała

-20%

Oferta dotyczy LINOICHTIOL A+E, LINOUREA A+E oraz LINOUREA 15% i 30% 
Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.



-25%do

RABATY Z KARTĄ

-25%
Rabat producencki dotyczy serii DERMEDIC REDNESS. 

Rabat bez karty do-20%.

23.03-5.04

-25%
Rabat producencki dotyczy serii DERMEDIC NORMACNE. 

Rabat bez karty do-20%.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

NORMACNE

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

REDNESS

+ indywidualny dobór

   dermokosmetyków

+ porady dotyczące

   makijażu

TYLKO 

49 zł

w Ziko Dermo 

Kraków ul. Królewska 47
Warszawa ul. Belgradzka 22
Warszawa ul. Świętokrzyska 9
Wrocław pl. Legionów 13
Żywiec ul. Zielona 3

Makijaż dzienny

przez zikodermo.pl lub aplikację Booksy

min  min  

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

17Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZADBAJ 

o piękne włosy

2999
BIOKAP ANTICADUTA
szampon wzmacniający 
przeciw wypadaniu 
włosów 200 ml 
15 zł/100 ml
29,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

4099

1949
EQUILIBRA 
aloesowy szampon 
do włosów 
nawilżający 250 ml 
7,80 ZŁ/100 ml
23,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

2399

1699
EQUILIBRA 
aloesowa odżywka 
nawilżająca 200 ml 
8,50 zł/100 ml
16,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

2299

4899
PHARMACERIS H 
H-STIMUFORTEN 
preparat do kuracji 

stymulującej wzrost 
włosów 125 ml 

39,19 zł/100 ml
49,99 zł - najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

6199

3399
PHARMACERIS H 
H–STIMUPEEL 
oczyszczający peeling 
trychologiczny do skóry 
głowy z problemem 
wypadania włosów 
i łupieżu 125 ml 
27,19 zł/100 ml
34,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

4299

TANIEJ O  11  ZŁ

TANIEJ O  13  ZŁ



Oferta SEBORADIN dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%

Oferta dotyczy serii DERMEDIC CAPILARTE, nie obejmuje 
produktów objętych rabatem

19
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

ZADBAJ 

o piękne włosy

PHARMACERIS H 
H–STIMUPEEL 
oczyszczający peeling 
trychologiczny do skóry 
głowy z problemem 
wypadania włosów 
i łupieżu 125 ml 
27,19 zł/100 ml
34,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

6749
DUOPACK SEBORADIN 
FORTE 
Przeciw Wypadaniu 
Włosów ampułki 
28 x 5,5 ml 
2,41 zł/1 szt
51,49 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

7999
SEBORADIN FORTE PLUS 

ampułki 24 szt. + serum 4 szt. 
89,99 zł - najniższa cena z ostatnich 30 dni

8999

2999

DERMEDIC CAPILARTE 
szampon kojący 

do włosów i nadwrażliwej 
skóry głowy 300 ml

10 zł/100 ml
37,99 zł - najniższa cena 

z ostatnich 30 dni

3999

5199
KLORANE 
- szampon z chininą 
i ORGANICZNĄ 
szarotką  400 ml
- szampon z owsem 
ultra-delikatny 400 ml 
13 zł/100 ml
51,99 zł - najniższa cena 
z ostatnich 30 dni

6499

każdy za

NOWOŚĆ

TANIEJ O  10  ZŁ

TANIEJ O  13  ZŁ

TANIEJ O  13  ZŁ



PHYTOVOLUME

Dodaj objętości  
i witalności  
cienkim włosom

Przy zakupie produktów z linii PHYTOVOLUME.  
Oferta ważna: 23.03 - 05.04.2023 r. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%*

Rabat bez karty do-20%

-25%
z kartą Ziko Klub

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Rabat bez karty do-20%

-25%
z kartą Ziko Klub

20% RABATU 
WSZYSTKIE KOSMET YKI DO WŁOSÓW

-25%
z kartą Ziko Klub

-20%

Oferta dotyczy produktów do pielęgnacji włosów marki 
BALNEOKOSMETYKI. Rabat bez karty do-20%

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

NOWOŚĆ



Oferta PHYTO SOFTNESS dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

34,65 zł/100 ml
2599

24 zł/100 ml
5999

47,99 zł/100 ml
7199

41,14 zł/100 ml
7199



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

ZESTAW 
NA WIOSENNE 
WZMOCNIENIE

ZDROWIE I OPIEKA

SU
P

LE
M

E
N

T
Y

  
D

IE
T

Y

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

999

1699

699

899
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Kosmetyki    /    oferta 23.03-5.04.2023

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-30%
Rabat producencki dotyczy serii

NUXE CRèME PRODIGUSE ® BOOST. 
Oferta do wyczerpania zapasów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki DALCHEMY. 
Nie dotyczy ofert objętych rabatem 

oraz olejku 5 ml.

Rabat producencki dotyczy marki EQUILIBRA. 
Nie dotyczy serii Rosa i Tricologica oraz 

produktów objętych już promocją.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy serii 
NOVACLEAR ATOPIS.

Rabat producencki dotyczy 
serii PHARMACERIS F.

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

23 - 29 marca 23 marca - 5 kwietnia 23 marca - 5 kwietnia

23 marca - 5 kwietnia 23 marca - 5 kwietnia 23 marca - 5 kwietnia

23 marca - 5 kwietnia

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20% -25%

 CRÈME 
PRODIGIEUSE® BOOST

CICABIO

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20% MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy serii 
EAU THERMALE AVÈNE CLEANANCE.

23 marca - 5 kwietnia

-20% MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy serii 
EAU THERMALE AVÈNE  ANTIROUGEURS.

23 marca - 5 kwietnia

-20%

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

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

23 marca - 5 kwietnia

-20% MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki CERAVE.

23 marca - 5 kwietnia

-20% MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Rabat producencki dotyczy marki PILOMAX WAX.

23 marca - 5 kwietnia

-20%

CLEANANCE  ANTIROUGEURS

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20% -20% -20%

ATOPIS

Rabat producencki dotyczy serii BIODERMA 
CICABIO



Kraków:         ul. Grażyny 4, tel. 506 297 643

Kraków:         ul. Czerwone Maki 33, tel. 515 331 968

Katowice:     ul. 3 Maja 7, tel. 510 474 728

Legionowo:  ul. Siwińskiego 2A, tel. 504 691 764

Kraków:         ul. Beskidzka 30A, tel. 515 331 989

Kraków:         ul. Królewska 47, tel. 510 210 407

Mielec:           ul. Żeromskiego 15, tel. 504 691 758

Nasi specjaliści badają codziennie. Zarezerwuj wizytę już dziś: ziko.pl/optyk/e-recepcja/

Promocja obowiązuje w terminie 1-31.03.2023 r. Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonie.

KOMPLETNA
PARA OKULARÓW

OPRAWKA DEKOPTICA
LUB OPTIMAX

SOCZEWKI 
Z ANTYREFLEKSEM

BADANIE
WZROKU+ +

79 zł

ZOBACZ NASZE

NISKIE 

CENY
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