
OCHRONA I PIELĘGNACJA

2-16.06.2021

VICHY
antyperspirant 
w kulce 48H 
przeciw śladom 
na ubraniach 
50 ml

NUXE HUILE 
PRODIGIEUSE® 
FLORALE,
olejek 30 ml 

2599

KUPUJ TEŻ ONLINE 
NA ZIKODERMO.PL

*Przy zakupie produktów 
VICHY za min. 100 zł. 
Szczegóły oferty na str. 3
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Szczegóły ofert na str. 10 i 15
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za

Szczegóły ofert na str. 5



EQUILIBRA
aloesowy antyperspirant 
w kulce 50 ml

IWOSTIN DEOCARE 

EXTREME 
dezodorant 
2 x 50 ml

2999
3199

DEZODORANTY, ANTYPERSPIRANTY, BLOKERY

świeżość na co dzień

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Kojące właściwości 
aloesu, brak gazu 
i alkoholu sprawiają, 
że jest dezodoran-
tem odświeżającym 
i delikatnym. Działa 
na żądanie dzięki 
„inteligentnym” mo-
lekułom przerywają-
cym łańcuch potny

Delikatny i odświeża-
jący dzięki zawartości 
aloesu, braku gazu 
i alkoholu. Oparty na 
ałunie potasu, natu-
ralnie przeciwdziała 
tworzeniu się zapa-
chu ciała. 

składników 
naturalnego 

pochodzenia

100% komfortu 
dzięki opatentowananej
formule.

Długotrwała 
skuteczność
aż do 5 dni.

Łagodna pielęgnacja 
dzięki systemowi 
ochrony i pielęgnacji 
skóry Comfort (Cpx)

DEOCARE Extreme 
i Sensitive mają świeży 
zapach i nie wysuszają 
skóry.
W składzie zawierają:
Hydagen Cat - substan-
cja aktywna ograniczają-
ca rozwój bakterii.

Olej Makadamia - wy-
kazuje działanie anty-
bakteryjne, zapobiega 
otarciom i poparzeniom 
skóry
Reach 301L - zapewnia 
redukcję potu z pach, 
ogranicza rozwój bak-
terii.

EQUILIBRA
aloesowy antyperspirant 
w sztyfcie 50 ml

ETIAXIL STRONG
antyperspirant roll-on 
dla najsilniejszej 
ochrony 15 ml

ETIAXIL COMFORT
antyperspirant roll-on 
dla skóry delikatnej 
i wrażliwej 15 ml

1299
1699

każdy za

ETIAXIL ORIGINAL
antyperspirant roll-on 
dla skóry normalnej 
i delikatnej 15 ml

2799
3749

każdy za

IWOSTIN DEOCARE 

SENSITIVE 
dezodorant 
2 x 50 ml

2799
2999

97%



SVR SPIRIAL VEGETAL
antyperspirant 50 ml

3
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 2-16.06.2021

Długotrwała 
skuteczność
aż do 5 dni.

Oferta ważna: 
9-16.06.2021

ETIAXIL STRONG
antyperspirant roll-on 
dla najsilniejszej 
ochrony 15 ml

SVR SPIRIAL
antyperspirant ROLL-ON 
50 ml

2799
3649

każdy za
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tylko
za

VICHY 
antyperspiranty roll-on

Zapewnia ochronę prze-
ciwpotową przez 48 godzin 
nawet w ekstremalnych sy-
tuacjach (sport, stres itp.). 
Ogranicza wydzielanie potu. 
Zapobiega powstawaniu 
przykrego zapachu. Zapew-
nia uczucie suchości i kom-
fortu. Nietłusta, nieklejąca 
się konsystencja pozostawia 
skórę gładką i przywraca jej 
komfort.

Dezodorant w spray’u bez soli 
aluminium zapewniający 48 godz. 
ochronę. Dla wszystkich rodzajów 
skóry, nawet tej najbardziej wrażli-
wej, po goleniu lub depilacji. 
Dzięki skompresowanej pojemno-
ści zawiera 2 x mniej gazu zacho-
wując tę samą liczbę zastosowań 
co duża, podwójna pojemność. 
Przyjazny dla środowiska.



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY
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do

Oferta do wyczerpania zapasów.

Nie dotyczy zestawów, duopaków oraz produktów objętych już promocją.
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Kosmetyki    /    oferta 2-16.06.2021

*Z wyjątkiem Nawilżającej pomadki do ust Reve de Miel® 4g, suchego olejku Huile Prodigieuse® 30 ml 
oraz Huile Prodigieuse® Florale 30 ml.

PROMOCJA 
na całą markę NUXE*

¯20%
1 produkt

¯40%
3 produkty

¯30%
2 produkty

do

do

do

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

-20%
-30%
-40%

przy 
zakupie 1 
produktu

przy 
zakupie 2 
produktów

przy 
zakupie 3 
produktów

Rabat producencki dotyczy marki BIODERMA. Nie dotyczy 
duopaków, zestawów, serii słonecznej, niezbędnika zimowego 
(BIODERMA Atoderm krem do rąk 50 ml, BIODERMA Atoderm 

balsam do ust 15 ml, BIODERMA ATODERM Nutritive krem 
40 ml) oraz produktów w specjalnych cenach. 



SŁONECZNE LETNIE OKAZJE

NUXE SUN zestaw
brązujący olejek
do opalania SPF30,150 ml 
+ NUXE Sun 
Orzeźwiający balsam 
po opalaniu,100 ml GRATIS

6399
7999

EAU THERMALE 
AVÈNE
ZESTAW SPF 50+ spray 
do opalania, 200 ml 
+ balsam po opalaniu, 
200 ml

8499
9999

DERMEDIC 
SUNBRELLA
mleczko ochronne 
SPF 50 od 1 miesiąca 
życia z prekursorem 
witaminy D3, 100 ml

3999
4499

IWOSTIN SOLECRIN 
spray ochronny 
dla dzieci SPF 50+ 
o lekkiej konsystencji
175 ml

4599
4999

N
O

W
O

Ś
Ć

PHARMACERIS S
krem do twarzy 
o szerokopasmowej 
ochronie przed słońcem 
dla dorosłych i dzieci 
SPF 50, 50 ml

3399
3899

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL
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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 2-16.06.2021

SŁONECZNE LETNIE OKAZJE

Odporny
na pot i wodę

LRP_ANTHELIOS_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   1LRP_ANTHELIOS_PROMO_reklama_62x78mm_ZIKO_prod.indd   114/05/2021   15:2414/05/2021   15:24

3799
3999



8   Kosmetyki    /    oferta 11-24.02.2021

PIĘKNE

stopy

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Receptura XERIAL 30 Creme Pieds opar-
ta na 30% moczniku gwarantuje łagod-
ne działanie złuszczające, zmiękczają-
ce i wygładzające szorstką skórę stóp. 
Zmniejsza zrogowacenia, zapobiega po-
wstawaniu odcisków, nagniotków oraz 
zapobiega miejscowym zgrubieniom Od-
żywia i zapewnia 24h nawilżenie. Lekka, 
żelowa konsystencja szybko się wchłania 
i nie pozostawia tłustej warstwy.

SVR XERIAL 30
odżywczy krem do 
pielęgnacji nadmiernie 
suchej skóry z tendencją 
do rogowacenia 50 ml

3849
4549

Oferta ważna: 
9-16.06.2021

GEHWOL MED® 
LIPIDRO® CREME
Krem silnie nawilżający 
do suchych i wrażliwych 
stóp, 20 ml

699
749

GEHWOL MED® 
SCHRUNDEN-SALBE
maść do zrogowaciałej, 
popękanej, wysuszonej 
i szorstkiej skóry, 20 ml

każdy za

Idealna do walki z szorst-
kimi, pękającymi piętami, 
przesuszonymi dłońmi, 
łokciami, kolanami. Przy-
nosi natychmiastową 
ulgę skórze z pęknięcia-
mi i zaczerwienieniami. 
Przyspiesza również go-
jenie ran.
Regularne stosowanie 
poprawia elastyczność 
i naturalną odporność 
skóry.

Zmiękcza naskórek i zapobiega nadmier-
nemu odtwarzaniu się warstwy rogo-
wej. Zawiera mocznik, który wiąże wodę 
w głębokich warstwach skóry oraz wyciąg 
z awokado i rokitnika pospolitego, które 
dostarczają suchej skórze brakujących 
lipidów i chronią ją przed wysuszaniem. 
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu, grzybicy stóp i świądowi skóry.
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Kosmetyki    /    oferta 2-16.06.2021 9

Zmiękcza naskórek i zapobiega 
nadmiernemu odtwarzaniu się war-
stwy rogowej. Zawiera mocznik, 
który wiąże wodę w głębokich war-
stwach skóry oraz wyciąg z awo-
kado i rokitnika pospolitego, które 
dostarczają suchej skórze brakują-
cych lipidów i chronią ją przed wy-
suszaniem. Zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu, grzybicy 
stóp i świądowi skóry.

Oryginalny, skuteczny 
przyrząd do natych-
miastowego usu-
wania zrogowaceń 
i twardej skóry stóp. 
Błyskawicznie usuwa 
nawet najtwardsze 
zrogowacenia, odciski 
i twardą skórę stóp.

Maska na bazie naturalnych 
składników - masła shea, eks-
traktu z jabłka oraz mięty, wy-
gładza i silnie regeneruje suchą, 
spękaną i zrogowaciałą skórę 
stóp, znacząco poprawiając jej 
wygląd i kondycję. Skuteczne 
nawilża i odżywia nawet bardzo 
przesuszoną i zniszczoną skórę 
stóp. Sprawia, że staje się gładka, 
miękka i zdrowa

L’BIOTICA
regenerująca maska 
do stóp 32 ml

999
1249

L’BIOTICA CUDO 
SILKY FEET EXPRESS 
PEDICURE
tarka do stóp

1999
2399

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowy zmiękczający 
krem do stóp i pięt, 100 ml

1999
2449



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY , CIAŁA I WŁOSÓW

-20%

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

Rabat dotyczy serii DERMEDIC Capilarte.

na pozostałe produkty marki

1599

1599
każdy za

marki Jowae.

-25%

NOWOŚĆ



Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 2-16.06.2021 11

-25%do

RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

Promocja dotyczy wybranych produktów marki Phyto
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Łatwy i szybki dostęp 
do profilu Klubowicza

2-16 czerwca

9-16 czerwca

9-16 czerwca

Rabat producencki dotyczy marki DERMENA. Nie dotyczy zestawów.

Rabat producencki dotyczy marki SYNCHROLINE.

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

-20%
-25%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-20%
-25%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%
-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl



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

-20%

-20%

2-16 czerwca

2-16 czerwca

2-16 czerwca

Rabat producencki dotyczy marki BALNEOKOSMETYKI. 
Nie dotyczy produktów objętych już inną promocją

Rabat producencki dotyczy marki SEBORADIN. 
Nie dotyczy produktów objętych już  inną promocją.

Rabat producencki dotyczy marki LINOMAG Emolienty.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

