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NUXE
RÊVE DE MIEL
krem do rąk i paznokci 
30 ml

CERAVE
krem nawilżający SPF 25, 52 ml
Dostępny również
CERAVE krem nawilżający, 52 ml
3399 4449

EAU THERMALE 
AVÈNE 
woda termalna,
150 ml 
Dostępna również
w pojemności 300 ml 
3799 4749

1499

2999
3799

3399
4449



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

FRANCUSKI

sposób na piękno

Do skóry odwodnionej,
napiętej, z oznakami starzenia.

Do stóp, dłoni i łokci.
Bardzo suchej, zniszczonej skóry 
z tendencją do nadmiernego 
rogowacenia (odciski, nagniotki, 
modzele). 

Redukuje rumień, poprawia mikrokrążenie, 
zmniejsza widoczność naczynek oraz koi 

stany zapalne. Wykazuje silne działanie łago-
dzące, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. 
Zawiera filtry organiczne o bardzo wysokiej 

ochronie UVB/UVA.

Ultra-komfortowa regeneracja 
skóry przez całą noc.

Zmniejsza widoczne 
oznaki starzenia się 
skóry, a jednocześnie 
chroni ją przed foto-
starzeniem.

SVR [B3]
nawilżające serum

B3 w ampułce, 30 ml

SVR XERIAL 50
Extreme Creme Pieds
żel na uporczywe zrogowacenia 
redukujący odciski 
i modzele w 7 dni
50 ml

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

11899

8799

8199

10999

10299

13999

SVR SENSIFINE AR CREME SPF50
 z bardzo wysoką ochroną przeciwsło-

neczną dla skóry naczynkowej, 50 ml

5999
7099

EAU THERMALE
AVÈNE
PHYSIOLIFT NOC
balsam wygładzająco-
regenerujący
30 ml

4999
5949

SVR jest francuską marką dermokosmetyków istniejącą 
od 1962 roku. Laboratorium oferuje skuteczne rozwią-
zania dermatologiczne dla wszystkich rodzajów skóry.

Firma Avène Dermatological Labora-
tories oferuje szereg kuracji, opraco-
wanych specjalnie do wrażliwej skóry 
i zalecanych przez dermatologów. 
Woda termalna Avène , zwierająca uni-
kalne składniki biologiczne i mineralne, 
o skuteczności wykazanej w ponad 150 
badaniach naukowych, stanowi serce 
wszystkich produktów.

TANIEJ O 21 ZŁ
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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 15-28.07.2021

Do włosów przerzedzonych lub 
jako uzupełnienie kuracji przeciw 
wypadaniu włosów.

Wyjątkowe połączenie łagodzą-
cego mleczka z owsa z pudrami 
o działaniu silnie absorbującym.

Kwas hialuronowy
i aktywne składniki 

nawilżające
tworzą na skórze

"efekt oddychającego 
opatrunku".

Hydrabio Crème zawiera patent 
AQUAGENIUM™, który zapew-
nia skórze intensywne i trwałe 
nawilżenie wszystkich warstw 
naskórka.

KLORANE
szampon na bazie Chininy
i witamin z grupy B
200 ml

2899
3599

KLORANE
szampon suchy z mleczkiem
z owsa 150 ml

3299
4199

KLORANE jest marką dermokosmetyczną, zro-
dzoną z pasji do botaniki. Kierując się zamiło-
waniem swoich etnobotaników do dobroczyn-
nego działania roślin, Laboratoria Klorane od 
50 lat opracowują formuły roślinnych dermo-
kosmetyków do pielęgnacji włosów, których 
skuteczność i bezpieczeństwo zostały nauko-
wo udowodnione.

BIODERMA to marka NAOS, która od przeszło 40 lat 
pasjonuje się biologią skóry. Produkty dermatologiczne 
BIODERMA są opracowywane i produkowane we Francji.

BIODERMA
CICABIO CRÈME

krem naprawczo-kojący
40 ml

BIODERMA
HYDRABIO CREME
krem nawilżający, 50 ml

3449

4749

4599

6299



FRANCUSKI

sposób na piękno

LIERAC ARKÉSKIN 
PIELĘGNACJA W MENOPAUZIE

odżywczy balsam ujędrniający, 200 ml

LIERAC DIOPTIRIDE
wypełniający krem pod oczy 
korygujący zmarszczki, 15 ml

LIERAC ROSILOGIE
regulujący krem przeciw
zaczerwienieniom, 40 ml

LIERAC ARKÉSKIN NOC
PIELĘGNACJA W MENOPAUZIE 
odżywcza emulsja 
przywracająca gęstość, 50 ml

LIERAC ARKÉSKIN DZIEŃ
PIELĘGNACJA W MENOPAUZIE 
krem przywracający komfort i równowagę, 50 ml

8499

8099

9999

12199

12199

9999

9499

11699

14299

14299

7499

7149

8799

10799

10799

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Działa drenująco i ujędrniająco, poprawiając elastyczność.
Nawilża i wygładza sprawiając, że skóra staje się piękniejsza.

Delikatny krem szybko łagodzi i neutralizuje zaczerwie-
nienia. Dzięki zawartości zielonych pigmentów maskuje 
widoczność naczynek, poprawiając koloryt skóry.

Jedwabista, intensywnie odżywcza emulsja do twarzy i szyi regeneruje 
skórę w nocy. Koryguje objawy menopauzy na skórze: suchość, utratę 
gęstości i jędrności. 

Lekki, odżywczy krem do twarzy i szyi chroni 
skórę w dzień, przywracając jej elastyczność 
i nawilżenie. Koryguje objawy menopauzy na 
skórze: suchość, utratę gęstości i jędrności. 

Redukuje i wypełnia zmarszczki, nawilża i wygładza. Zawie-
ra peptydy anti-blue light, chroniące przed niebieskim świa-
tłem emitowanym przez ekrany.

Laboratoria LIERAC ekspert w dziedzinie pielęgnacji 
od ponad 40 lat, tworzy innowacyjne dermokosmetyki, 
realnie działające na skórę. Koryguje estetyczne niedo-
skonałości i oznaki starzenia się skóry, wspierając kobiety 
każdego dnia. 



LIERAC HYDRAGENIST
krem nawilżająco-dotleniający, 50 ml

11299
13299 9999

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl
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LA ROCHE-POSAY CICAPLAST BAUME B5 
balsam kojący, 15 ml

LA ROCHE-POSAY LIPIKAR AP+M
 regenerujący balsam 75 ml

LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+ 
krem zwalczający niedoskonałości, zatkane pory, 

przebarwienia potrądzikowe, 15 ml

OFERTA LIMITOWANA

OFERTA LIMITOWANA

OFERTA LIMITOWANA

1149

1999

1999

1499

2249

2399

Marka dostępna
w wybranych lokalizacjach.

Koi, odżywia i chroni suchą skórę, 
aby wspomóc regenerację jej ba-
riery ochronnej.

Przywraca równowagę mikrobiomu 
skóry. Natychmiast koi skórę i zmniej-
sza swędzenie.

Pomaga szybko pozbyć się pryszczy,
zapobiec ich nawrotom i zmniejszyć

ryzyko powstania przebarwień.

Formuła składająca się 
z wody różanej i kwasów 
owocowych o delikatnym 
zapachu róży stopniowo 
usuwa martwy naskórek. 
Skóra staje się rozświetlo-
na i ujednolicona.

Codziennie intensywnie nawilża, wypełnia 
i dotlenia skórę suchą. Wygładza zmarszcz-
ki i drobne linie, przywracając cerze blask 
i świeżość. 

TANIEJ O 20 ZŁ

NUXE to francuska marka założo-
na przez Alizę Jabès i pionierkę ko-
smetologii naturalnego pochodze-
nia. Każdy produkt do pielęgnacji 
skóry jest opracowywany i produ-
kowany we Francji, aby spełnić wy-
magania jakości farmaceutycznej 
i łączy cuda natury z umiejętno-
ściami nauki, jednocześnie pobu-
dzając zmysły. 

La Roche-Posay, pionier w najnowszych osiągnięciach 
dermatologii, oferuje kompletne linie produktów do pie-
lęgnacji skóry twarzy i ciała. Wszystkie produkty zostały 
przetestowane dermatologicznie i stworzone dla naj-
bardziej wrażliwej skóry.

NUXE VERY ROSE
rozświetlający peeling
złuszczający, 150 ml

7999
9999



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY

POBUDZENIE
I WZROST RZĘS I WZROST RZĘS I WZROST RZĘS 

-40%do

RABATU

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Nie dotyczy zestawów. 

do

2699
3399



ZDROWIE I OPIEKA

ZDROWIE I OPIEKA

DOKŁADNOŚĆ

SZYBKI WYNIK

WYSOKA CZUŁOŚĆ

NA KAŻDĄ PORĘ DNIA

1min.

99%

SZYBKA
DIAGNOSTYKA
WCZESNEJ CIĄŻY

ZiNIQ+ Testy ciążowe to testy immunolo-
giczne do samodzielnego wykonania. Mają 
wysoki stopień czułości - podaje wynik już 
przy stężeniu HCG od 10 mlU/ml. Są proste 
w użyciu i pozwalają na szybkie wykrycie wcze-
snej ciąży w warunkach domowych.

od
10 mlU/ml

Reklama na zlecenie producenta.
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PIELĘGNACJA TWARZY



SŁOŃCE

pod kontrolą

-40%
Nie dotyczy zestawów.Do wyczerpania zapasów. 

Przy zakupie dwóch produktów z linii słonecznej. 

PHOTODERM

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PHOTODERM - linia pro-
duktów przeciwsłonecz-
nych dla wszystkich ro-
dzajów skóry.
Cała seria zawiera opaten-
towany kompleks Biopro-
tectionTM, który chroni 
komórkowe DNA skóry.  



-40%

-25%
Do wyczerpania zapasów. 

SUN

9
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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12-18 lipca 15-21 lipca

-20%

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

Rabat producencki dotyczy linii SVR SUN SECURE.
Nie dotyczy kremu SVR SPF 30, 50 ml. Do wyczerpania zapasów.

Rabat producencki dotyczy linii NUXE SUN.
Do wyczerpania zapasów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-30%
SUN SECURE

Gama produktów przeciwsłonecznych 
została specjalnie opracowana, aby sku-
tecznie chronić delikatną skórę niemowląt 
i dzieci przed promieniowaniem UV.



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

SŁOŃCE

pod kontrolą

ANTHELIOS to gama 
produktów zapewnia-
jąca ochronę przeciw-
słoneczną, dla dzieci i 
dorosłych

Do wyczerpania zapasów. 

-30% -40%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

OFERTA LIMITOWANA.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

SESDERMA
REPASKIN
SPF50 fluid
2x50 ml

9999

NOWOŚĆ

ANTHELIOS
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Ochrona przeciwsłonecz-
na VICHY została stwo-
rzona, aby przez cały rok, 
każdego dnia ochronić 
skórę przed niekorzyst-
nym działaniem promieni 
słonecznych

-40%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%

15-28 lipca
Rabat producencki dotyczy linii Dermedic SUNBRELLA.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-15%

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

SUNBRELLA



WIELOFUNKCYJNE
I NATURALNE

dla skóry

PIERWSZA

POMOC

Extra aloesowy 
dermo żel 75ml, 150ml

Olejek dermo-oil 
multi-active 100 ml

składników 
pochodzenia 
naturalnego

99%

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA CIAŁA 

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
Rabat nie dotyczy zestawów.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.   Nie dotyczy balsamu LA ROCHE-POSAY LIPIKAR AP+M 75 ml

-20%do

DOŁĄCZ
DO PROGRAMU 

ZIKO KLUB
Pobierz aplikację:

2199
29992449

3449

150 ml
100 ml

1599
1999

75ml
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PIELĘGNACJA CIAŁA 

-25%do

RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

Rabat producencki dotyczy marki EMOLIUM. Nie dotyczy EMOLIUM DERMOCARE:
emulsji do kąpieli 2x400 ml oraz żelu 2x400 ml. 

Rabat producencki dotyczy marki JOWAE i PHYTO.
Nie dotyczy zestawów, duopaków oraz produktów objętych już promocją.

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

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

-15%

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

-15%
-25%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%

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

-15%

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

-20%

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

-20%

Rabat producencki dotyczy marki LIERAC. 
Nie dotyczy zestawów, duopaków oraz produktów objętych już promocją.

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

Rabat producencki dotyczy marki ADERMA . 

15-28 lipca

15-28 lipca

15-28 lipca

15-28 lipca

15-28 lipca

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

15-28 lipca

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

WŁOSY

Pozostałe szampony Klorane 400 ml również w cenie 43,99 zł.

4399
5499

-25%do

O rodzaju włosów decydują geny i nie 
masz na to wpływu. Możesz natomiast 
poprawić ich kondycję i wygląd, odpo-
wiednio o nie dbając. Wybieraj kosme-
tyki odpowiadające potrzebom Twoich 
włosów oraz skóry głowy.

W okresie letnim warto stosować szam-
pony nawilżające, które ochronią wło-
sy przed przesuszeniem. Odpowied-
nie nawodnienie zapewni im ochronę 
przed zniszczeniami spowodowanymi 
wysokimi temperaturami, promienio-
waniem UV i kąpielami w słonej lub 
chlorowanej wodzie.



WŁOSY
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Kosmetyki    /    oferta 15-28.07.2021 15

12-18.07

15-28.07

15-28.07

15-21.07

15-28.07

15-28.07

Rabat producencki dotyczy marki SVR. Nie dotyczy produktów objętych już promocją oraz serii SUN SECURE.

Rabat producencki dotyczy marki MUSTELA. 
Nie dotyczy serii Stelatopia, Maternite, Sun oraz zestawów i duopaków.

Rabat producencki dotyczy marki D'ALCHEMY. 
Nie dotyczy olejku D'ALCHEMY 5 ml.

Rabat producencki dotyczy marki NUXE. Nie dotyczy olejku Prodigieuse 30 ml, olejku Floriale 30 ml, serii sun, perfum 30 ml 
oraz Rêve De Miel: kremu 30 ml i pomadki 4g. 

Rabat producencki dotyczy marki KLORANE (Nie dotyczy szamponów Klorane 400 ml)
oraz EQUILIBRA (Nie dotyczy duopaków oraz produktów objętych już promocją).

Rabat producencki dotyczy serii LA ROCHE-POSAY CICAPLAST (Nie dotyczy balsamu LA ROCHE-POSAY CICAPLAST B5 15 ml)
oraz serii PHARMACERIS F.

-15%

-25%

-20%

-20%

-20%

-20%
CICAPLAST

S

E

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH



ZESTAW PODRÓŻNY LIERAC HYDRAGENIST
- nawilżająca mgiełka na dzień dobry 30 ml
- nawilżająco-dotleniający krem-żel 10 ml
- pianka do demakijażu 30 ml
- mleczko do ciała 50 ml

     Do wyczerpania zapasów

JOWAE ZESTAW STARTOWY
4 KROKI RYTUAŁU PIĘKNA
- kojące mleczko do demakijażu, 30 ml 
- nawilżająca wodna mgiełka, 50 ml 
-  koncentrat młodości wyrównujący 

koloryt, 10 ml
- lekki krem nawilżający, 15 ml

     Do wyczerpania zapasów

NUXE PRODIGIEUX
perfumy, 30 ml

OTUL SIĘ
WAKACYJNYM
ZAPACHEM

KUP JUŻ DZIŚ
NA ZIKODERMO.PL

3699

7999

3999

NOWOŚĆ
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