
CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ

17-30.06.2021

KUPUJ TEŻ ONLINE 
NA ZIKODERMO.PLK

at
al

o
g

 o
b

o
w

ią
zu

je
 w

 w
yb

ra
n

yc
h

 d
ro

g
e
ri

ac
h

. s
ta

c
jo

n
ar

n
yc

h
 i 

n
a 

zi
ko

d
e
rm

o
.p

l P
ro

m
o

c
je

 n
ie

 ł
ąc

zą
 s

ię
 i 

o
b

o
w

ią
zu

ją
 d

o
 w

yc
ze

rp
an

ia
 z

ap
as

ó
w

. 
Z

d
ję

c
ia

 p
ro

d
u

kt
ó

w
 z

am
ie

sz
c
zo

n
yc

h
 w

 p
u

b
lik

ac
ji 

m
o

g
ą 

n
ie

 o
d

p
o

w
ia

d
ać

 ic
h

 s
p

e
c
yfi

ka
c
jo

m
. C

e
n

y 
p

o
d

an
e
 w

 P
LN

, z
aw

ie
ra

ją
 p

o
d

at
e
k 

V
A

T.

*Oferta dotyczy zakupu produktów jednej lub obu marek 
z wyłączeniem masek Vichy 2x6 ml oraz produktów 
promocyjnych z katalogu Sun.



IWOSTIN ROSACIN
łagodzący płyn micelarny 
215 ml

2149
2849

PHARMACERIS N
delikatna pianka wzmacniająca 
naczynka do mycia twarzy i oczu 
150 ml

2499
3099

PHARMACERIS N
kojący płyn micelarny 
do twarzy i oczu 
200 ml

2399
2949

BALNEOKOSMETYKI
biosiarczkowe mydło 
mineralne w płynie 
250 ml

1999
2899

3699
3999

CZYSTOŚĆ – ŚWIEŻOŚĆ – RÓWNOWAGA

demakijaż, oczyszczanie, tonizowanie

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

Wyciąg z ostropestu -  chroni skórę 
przed niekorzystnym wpływem pro-
mieniowania UV. 
Wyciąg z aceroli - wzmacnia na-
czynia krwionośne, przyspieszając 
odnowę komórkową skóry, zmniej-
sza widoczność zaczerwienień.
Witamina B3 - chroni i odbudowuje 
naskórek. Zapobiega uczuciu nad-
miernego napięcia skóry

Podstawa dobrego samopoczucia każdej kobiety to oczywiście zdrowa i pełna blasku 
cera. Istotą jej pielęgnacji są systematyczność i dokładność. Pamiętaj o trzech krokach 
w codziennej pielęgnacji, które poprawią i utrzymają Twoją skórę w dobrej kondycji.

4 KROKI RYTUAŁU PIĘKNA
JOWAE 
ZESTAW STARTOWY

• kojące mleczko do 
demakijażu, 30 ml 

• nawilżająca wodna mgiełka, 
50 ml

• koncentrat młodości 
wyrównujący koloryt, 10 ml 

• lekki krem nawilżający, 
15 ml

DEMAKIJAŻ
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Zestaw startowy 4 kroki rytuału 
piękna Jowae do stosowania na 
dzień i na noc z antyoksydacyj-
nymi Lumifenolami i roślinami 
azjatyckiej medycyny przywróci 
równowagę skóry codziennie 
narażonej na działanie szkodli-
wych czynników zewnętrznych. 
Skóra staje się nawilżona, gład-
ka, miękka w dotyku, a koloryt 
wyrównany.
Oferta do wyczerpania zapasów.



SVR PHYSIOPURE
żel oczyszczający do mycia 
skóry twarzy 200 ml

2799
4149

IWOSTIN 
CAPILLIN
oczyszczająca 
pianka 
na naczynka 
165 ml

2499
3299

IWOSTIN PURRITIN
aktywny żel do mycia 
twarzy, 150 ml

2099
2699

AVENE CLEANANCE
żel oczyszcający 400 ml

5249
6599

AVENE
łagodny tonik ochronny 
200 ml

4649
5799

PHARMACERIS N
dermo-strukturalny 
krem korygujący 
zmarszczki na dzień 
SPF 20, 50 ml

3999
4999

3
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 17-30.06.2021

Wzbogacony krzemianami, 
delikatnie chroni Twoją skórę 
dzień po dniu.

Zawiera łagodne skład-
niki aktywne: Kwas hia-
luronowy, kompleks Hy-
droveg VV – zmiękczają 
i utrzymują nawilżenie 
warstwy rogowej skóry. 
Doskonale tolerowany 
przez najbardziej wyma-
gającą skórę, jest hypo-
alergiczny i  nie pozosta-
wia filmu na skórze.

PHYSIOPURE Gelee Moussante to 
oczyszczający i odświeżający żel 
do mycia twarzy, który nie wysusza 
skóry. Lekka konsystencja prze-
kształca się w kremową i puszystą 
piankę, zapewniając bardzo dokład-
ne i zmysłowe oczyszczanie skóry.

Zincidone® zmniejsza wydzie-
lanie sebum.
Wyciąg z aloesu: wzmacnia 
dermo-odporność oraz łagodzi 
i koi podrażnienia.
Physiogenyl® działa energi-
zująco, wspomagając proces 
odnowy naskórka. Zapewnia 
również odpowiedni poziom 
nawilżenia.

DERMEDIC 
HYDRAIN3 HIALURO
płyn micelarny 
2x500 ml

2999

TONIZOWANIEW ZESTAWIE 
TANIEJ

1 sztuka 
tylko 14,99



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PIELĘGNACJA TWARZY

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE VEGETAL

Nie dotyczy serii Solecrin oraz produktów objętych promocją.Oferta dostępna w wybranych lokalizacjach.
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Nie dotyczy produktów objętych juz promocją, oferta do wyczerpania zapasów.

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

-20%

7899
8599

4999

3599

7199

7899
8599

6599
7299

-20%

NOWOŚĆ
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PIELĘGNACJA TWARZY

Rabat dotyczy produktów: LIQ CC Serum Rich 
oraz LIQ Ce Serum Night. 
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 17-30.06.2021

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

*nie dotyczy LIERAC HYDRAGENIST mgiełka 30 ml 
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. 

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

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



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

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

*Z wyjątkiem Huile Prodigieuse® 30 ml oraz Huile Prodigieuse® Florale 30 ml.

na olejki Huile Prodigieuse®*
i produkty Prodigieux®¯20%

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Nie dotyczy duopaków.

-25%
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

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



777

EMOLIENTY

Nie dotyczy Emolium 2x400ml oraz serii sun.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach. Oferta do wyczerpania zapasów.

-20% -25%
z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

4649

5349

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 17-30.06.2021

Maści, kremy za 29,99 
Szampon 47,99

SŁONECZNE 
LETNIE 
OKAZJE

Sprawdź w drogeriach 
stacjonarnych i na zikodermo.pl



8   Kosmetyki    /    oferta 11-24.02.2021

OCHRONA WŁOSÓW

popraw ich kondycję i wygląd

KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

PHARMACERIS H
micelarny szampon 
kojąco-nawilżający dla 
skóry wrażliwej 250 ml

PHARMACERIS H
szampon restrukturyzujący 
do włosów suchych 
i zniszczonych 250 ml

DERMENA SUN
szampon ochronny 
200 ml

2249
2799

EQUILIBRA
szampon aloesowy 250 ml

1199
1949

2449
3049

każdy za

Zawiera wyciąg z lnu, 
betainę i alantoinę, któ-
re zmniejszają nadreak-
tywność skóry głowy, 
a w połączeniu z pirokto-
nianem olaminy łagodzą 
jej podrażnienia, niwelu-
jąc pieczenie, swędzenie 
i chroniczne łuszczenie się.

Odżywczy ekstrakt z miodu 
bogaty w aminokwasy i cu-
kry wyrównuje i wygładza 
strukturę włosów, przywra-
cając im miękkość i opty-
malne nawilżenie. Szam-
pon regeneruje i wzmacnia 
włosy na całej ich długości.

Chroni przed niekorzyst-
nymi skutkami promie-
niowania UV i czynnikami 
zewnętrznymi, tworząc 
na włosach ochronną 
warstwę hydrofobową 
oraz pobudza je do wzro-
stu. Polecany w podróży, 
na urlopie czy w okresie 
letniej aktywności spor-
towej. 

Idealny do wszystkich 
rodzajów włosów dla ca-
łej rodziny. Aloes chroni 
i nawilża trzon włosa oraz 
przywraca równowagę 
skórze głowy. Delikatnie 
oczyszcza bez wysusza-
nia, pozostawiając włosy 
miękkie i lśniące. Z eks-
traktem z pokrzywy, który 
wspomaga wzrost zdro-
wych włosów. 

NOWOŚĆ



9Katalog obowiązuje w wybranych w drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. 9

KLORANE
szampon na bazie 
Chininy i witamin 
z grupy B 400 ml

4399
5499

KLORANE
szampon suchy z mleczkiem 
z owsa 150 ml

3299
4149

BIOKAP BELLEZZA
maska regeneracyjno-
naprawcza 200 ml

4199
5499

BIOKAP ANTICADUTA
szampon przeciw 
wypadaniu włosów 200 ml

2999
2999

Formuła szamponu – oparta 
na roślinnych składnikach my-
jących, ekstraktach roślinnych 
oraz oczyszczonych olejkach 
eterycznych – jest niezwykle 
łagodna dla włosów, zapew-
niając im piękny wygląd i rów-
nowagę.

Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

Zawiera hydrolizowaną 
fitokeratynę z ryżu, która 
zachowuje się podobnie 
do naturalnie występują-
cej keratyny – wypełnia 
włókna włosowe, wzmac-
niając trzon włosa i prze-
ciwdziałając rozdwojo-
nym końcówkom.

Myj włosy… bez wody 
Czyste i świeże włosy… w 2 minuty! 
 
1. Wstrząśnij przed użyciem. 
2. Spryskaj włosy z odległości 15 cm, 
pasmo po paśmie, aby unieść włosy. 
3. Pozostaw na 2 minuty. 
4. Wyczesz dokładnie lub użyj 
suszarki, aby pozbyć się resztek 
osadu, najlepiej z pochyloną głową, 
aby dodatkowo zwiększyć objętość 
włosów.

Szampon pobudza 
wzrost włosa, dzięki 
połączeniu chininy 
z witaminami z grupy 
B. To prawdziwy kon-
centrat mocy, który 
przywraca włosom 
wigor i wytrzymałość.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 17-30.06.2021



KUPUJ TAKŻE ONLINE NA ZIKODERMO.PL

WŁOSY

Rabat dotyczy wybranych produktów. 
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.

-10%

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

3999

Nie dotyczy szamponu kojącego, szamponu do włosów suchych i zniszczonych 
oraz produktów objętych promocją.
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RABATY Z KARTĄ
i na zikodermo.pl

-20%
-25%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%
-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-15%
-20%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-25%
-30%

z kartą Ziko Klub
i na zikodermo.pl

-30%

17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

Rabat producencki dotyczy marki BIOXSINE.

Rabat producencki dotyczy marki AVENE. 
Nie dotyczy serii Sun oraz produktów objetych promocją

Rabat producencki dotyczy marki ROGE CAVAILLES.

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

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych i na zikodermo.pl. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
Kosmetyki    /    oferta 17-30.06.2021



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

-40%

-20%

-25%
17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

17-30 czerwca

Rabat producencki dotyczy marki DERMEDIC. 
Nie dotyczy zestawów, duopaków, serii słonecznej oraz poduktów objętych już inną 

promocją. Rabat obowiązuje tylko w punktach stacjonarnych.

Rabat producencki dotyczy marki PILOMAX WAX. 

Rabat producencki dotyczy serii NUXE Bio. 

Rabat producencki dotyczy serii BIODERMA Photoderm. Nie dotyczy produktów w specjalnej 
cenie (BIODERMA PHOTODERM APRES SOLEIL emulsja 200 ml, BIODERMA PHOTODERM 

AR SPF50 krem 30 ml, BIODERMA PHOTODERM KID LAIT SPF50 100 ml, BIODERMA 
PHOTODERM KID MOUSSE SPF50 150 ml, BIODERMA PHOTODERM M SPF50 krem tonujący 
40 ml, BIODERMA PHOTODERM MINERAL SPF50 spray 100 g, BIODERMA PHOTO KID SPF50 

spray 200 ml, BIODERMA PHOTODERM zestaw SPF30 SPRAY+APRES).

Rabat producencki dotyczy serii PHARMACERIS S. 
Nie dotyczy produktów objętych promocją w katalogu SUN

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

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

BIO

PHOTODERM

-20%

-20% -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

