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BIODERMA ATODERM  
CRÈME 
ultra-odżywczy krem do ciała  
dla normalnej i suchej skóry, 
200 ml

CETAPHIL DA ULTRA
krem intensywnie  
nawilżający 85 g

3699
4199

SUCHA 
SKÓRA

SKÓRA
ODWODNIONA PODRAŻNIONA 

SKÓRA GŁOWY  

DERMEDIC 
CAPILARTE

szampon kojący 
300 ml

2299
30492499



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA

twarzy

PRZESUSZENIE
Dla prawidłowego przebiegu pro-
cesów metabolicznych skóry ważne 
jest zadbanie o odpowiedni poziom 
nawilżenia naskórka. Jeśli Twoja 
skóra jest przesuszona działaj ła-
godnie. Wybieraj bezzapachowe 
formuły z ceramidami, mocznikiem, 
pantenolem i gliceryną. Im prostszy 
skład kosmetyku, tym lepiej.

PHARMACERIS A
VITA-SENSILIUM
lekki krem głęboko 
nawilżający do twarzy 
SPF 20 50 ml

CETAPHIL PS
lipoaktywny krem nawilżający 
100 g

PHARMACERIS N 
VITA-CAPILARIL

krem nawilżająco-
wzmacniający do twarzy 

SPF 20 50 ml

3349
4199

3699
4199

3499
4399

Z jakimi 
problemami skóry 
się zmagasz?

TANIEJ O 9 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 26.08-8.09.2021

UCZUCIE  
ŚCIĄGNIĘCIA SKÓRY

ZACZERWIENIENIE

W walce z uczuciem dyskomfortu, napięcia i ściągnię-
cia skóry pomoże stosowanie kojących i nawilżających 
kremów. Wybieraj preparaty pozbawione potencjalnych 
alergenów, sztucznych dodatków, substancji zapacho-
wych oraz barwników.

Do skóry zaczerwienionej z pękającymi naczynkami 
wybieraj kremy z witaminą C, witaminą K czy arniką. 
Składniki te działają wzmacniająco na naczynka, łagodzą 
obecne zmiany oraz chronią przed podrażniającymi 
czynnikami zewnętrznymi.   

PHARMACERIS A
VITA-SENSILIUM
lekki krem głęboko 
nawilżający do twarzy 
SPF 20 50 ml

EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS CALM
maseczka kojąca 50 ml

EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS 
koncentrat na utrwalone 
zaczerwienienia 30 ml

EAU THERMALE 
AVÈNE
ANTIROUGEURS 
emulsja kojąca SPF30 
40 ml

EAU THERMALE 
AVÈNE
ANTIROUGEURS 
krem kojący SPF30 
40 ml

7599
7999

5999
6599

7599
8299

każdy za

NOWA MARKA

dostępna na 
zikodermo.pl



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PLKUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA

twarzy

ZANIECZYSZCZENIE
Dokładne oczyszczenie skóry pozwala usunąć zanie-
czyszczenia zgromadzone w ciągu dnia, martwe komórki 
czy nadmiar łoju. Pamiętaj, aby robić to dokładnie, syste-
matycznie i nie podrażniać przy tym skóry. Przy wyborze 
preparatu sugeruj się głównie rodzajem swojej skóry. 

PIELĘGNACJA

twarzy

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE MASK

maseczka-peeling  
50 ml

EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS 

mleczko  
oczyszczająco-odświeżające 

400 ml

6499
6799

5399
5699

CERAVE
żel do mycia 
oczyszczający 
236 ml

3299
3799
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WIDOCZNE 
NIEDOSKONAŁOŚCI

ZANIECZYSZCZENIE

W zależności od potrzeb zastosuj krem o działaniu 
antyoksydacyjnym i maskującym, który pomoże Ci 
zredukować przebarwienia, plamy i ślady po nie-
doskonałościach lub wybierz podkład czy fluid za-
pewniający doskonałe krycie i aksamitne wykoń-
czenie, bez efektu maski.

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE WOMEN
serum korygujące 30 ml

VICHY DERMABLEND 
[KOREKTA 3D] 
fluidy korygujące  
o przedłużonej trwałości  
(15, 35) 30 ml

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE WOMEN
wygładzający krem  
na noc 30 ml

EAU THERMALE AVÈNE
CLEANANCE 

emulsja matująca 40 ml

8999
9599

6999
9299

7999
8699

5999
6699

EAU THERMALE AVÈNE
ANTIROUGEURS UNIFY 
pielęgnacja wyrównująca  
koloryt SPF30 40 ml

7599
8299

TANIEJ O 23 ZŁ

każdy 
za



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA

włosów

WYPADANIE
Zadbaj o systematyczne, ale delikatne oczysz-
czanie skóry głowy i włosów. Minimum raz 
w tygodniu, stosuj peelingi aby przywrócić 
skórze fizjologiczną równowagę i zwiększyć 
przyswajalność substancji aktywnych innych 
preparatów, podnosząc ich skuteczność. Wy-
bieraj produkty o właściwościach wzmacniają-
cych i stymulujących. KLORANE

szampon na bazie Rumianku 
400 ml

DERMEDIC CAPILARTE 
szampon wzmacniający hamujący 
wypadanie włosów 300 ml

PHARMACERIS H
H-STIMULINUM
odżywka stymulująca 
wzrost włosów  
150 ml

PHARMACERIS H
H-STIMUPEEL
oczyszczający peeling 
trychologiczny do skóry głowy 
z problemem wypadania 
włosów i łupieżu 125 ml

EQUILIBRA
wzmacniający 
szampon przeciw 
wypadaniu włosów 
300 ml

VICHY DERCOS AMINEXIL
Clinical 5 kuracja przeciw 
wypadaniu włosów dla kobiet
21 ampułek

4399
5499

2399
3049

3199
3999

2899
3599

1999
2499

15199
18999

TANIEJ O 11 ZŁ

TANIEJ O 38 ZŁ

Oferta do wyczerpania zapasów.
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BRAK OBJĘTOŚCI

MATOWIENIE

OSŁABIENIE

Oklapnięta i pozbawiona blasku fryzura 
to efekt działanie słońca − promieni UV, 
wiatru czy słonej wody morskiej. Stosuj 
odżywki bogate w emolienty, aminokwasy 
i ceramidy, które tworzą na powierzchni 
włosa warstwę ochronną zapobiegającą 
odparowywaniu wody. 

KLORANE
odżywka bez 
spłukiwania na bazie 
włókien Lnu 125 ml

KLORANE
szampon na bazie 
włókien lnu 400 ml

KLORANE
szampon na bazie 
wyciągu z Granatu 

400 ml

3499
4399

DERMENA®

szampon REPAIR 
do włosów suchych 
i zniszczonych, 
nadmiernie wypadających 
200 ml

1849
2349

DERMENA®

odżywka do włosów 
osłabionych, nadmiernie 
wypadających 200 ml

1749
2249

4399
5499

4399
5499

TANIEJ O 11 ZŁ

TANIEJ O 11 ZŁ



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PLKUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Zobacz  
również pozostałe 

Dermomaski  
w promocyjnej  

cenie.

399
469

każda za

Nie dotyczy produktów objętych już promocją.
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PIELĘGNACJA TWARZY

9

2899
3199

3899
4399

3899
4399

Oferta do wyczerpania zapasów. Dostępna w wybranych lokalizacjach.



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

-30%

-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

PIELĘGNACJA TWARZY

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

1+1
ZA GROSZ

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Reklama na zlecenie producenta.
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MARKI 
W ZIKO DERMO 

MOCNE 
KOŚCI
I ZDROWE 
ZĘBY

ZINIQ+ Calcium 500 mg + witamina C to suplement diety 
zawierający w jednej tabletce 500 mg wapnia i 120 mg 
witaminy C.
Rozpuszczalna forma tabletek musujących o smaku 
pomarańczowym jest wygodna do stosowania i sprzyja 
szybkiemu wchłanianiu zawartych w składzie witamin 
i składników mineralnych.

TABLETKI MUSUJĄCE

500 mg WAPNIA
120 mg WITAMINY C

599

SMAK POMARAŃCZOWY



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PLKUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PRZEBARWIENIA

jak im zapobiec?

PHARMACERIS W MELACYD
dermo-ochronny krem 
wybielający przebarwienia 
na dzień SPF50+ 30 ml

PHARMACERIS W ACIPEEL
depigmentacyjne serum  
na przebarwienia 30 ml

PHARMACERIS W  
MELA-ACTI MASK

hydro-żelowa maska 
wyrównująca koloryt skóry 

1 szt.

3699
4649

3499
4349

1249
1549

W walce z przebarwieniami dobrym 
wyborem będą kremy wybielające, 
które zawierają niacynamid hamu-
jący syntezę melaniny, działający 
podobnie do niej hydrochinon, 
kwas kojowy blokujący enzym od-
powiedzialny za melanogenezę lub 
wybielającą arbutynę. Warto też 
włączyć do codziennej pielęgnacji 
złuszczające toniki i regularnie się-
gać po peelingi enzymatyczne.  

TANIEJ O 9,50 ZŁ

TANIEJ O 8,50 ZŁ
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BIODERMA PIGMENTBIO
Daily care SPF 50+ 40 ml
Rozjaśniający krem na dzień 
redukujący przebarwienia

BIO-OIL
olejek naturalny 

60 ml

BIODERMA PIGMENTBIO
C-Concentrate 15 ml  
Rozjaśniający koncentrat 
z witaminą C redukujący 
przebarwienia

2999
3599

9999

8999

BIODERMA PIGMENTBIO
Night renewer 50 ml   
Rozjaśniający krem na noc 
redukujący przebarwienia 
 

10699

Do zakupu  
dowolnego produktu  

z linii Pigmentbio 
otrzymasz  

wodę micelarną 
Pigmentbio 250 ml  

za 1 gr.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Aby zabezpieczyć twarz przed powstawaniem 
plam pigmentacyjnych warto stosować na dzień 
kosmetyki zawierające wysokie filtry przeciwsło-
neczne (co najmniej SPF 30), witaminę E, która 
przyspiesza regenerację naskórka oraz składniki 
roślinne odbudowujące warstwę lipidową (oleje, 
masło shea).  

Oferta do wyczerpania zapasów.
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PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

Nie dotyczy zestawów. Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-20%

DO

NOWOŚCI

NOWOŚCI

Promocja nie dotyczy CERAVE oczyszczającego żelu do mycia 236 ml
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WŁOSY

NAJWYŻSZY 
STANDARD PIELĘGNACJI

Promocja nie dotyczy szamponu stymulującego Biovaxmed 200 ml.
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

1499
każdy za

SZAMPONY 200 ml, MASKI 250 ml

-20%

-20%

Nie dotyczy produktów objętych już promocją.



WŁOSY

DERMATOLOGICZNY EKSPERT OD WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY

26.08-8.09 2-8.0926.08-8.09

-20% -15% -20%

MARKA DOSTĘPNA 
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA 
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

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

Rabat producencki dotyczy marki BIO-OIL. 
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki NUXE.
Nie dotyczy olejku NUXE Prodigieuse 30 ml, 

Florale 30 ml, kremu REVE de miel 30 ml, 
pomadki Reve de miel 4 g oraz perfum 30 ml.

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%

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

-20%
Nie dotyczy produktów 
objętych już promocją.

seria CAPILARTE



Sprawdź gazetki
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