
CZYLI JAK SIĘ ROZSTAĆ ZE ZMARSZCZKAMI 
W KULTURALNEJ ATMOSFERZE

Kolagen ANNA PIKURA,

Preparaty można zakupić w Salonach Firmowych ANNA PIKURA, w najlep-
szych aptekach, a także w specjalistycznej sprzedaży wysyłkowej:
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 513 184 696.

• Gdynia, ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, kom. 502 292 025
• Kraków, ul. Starowiślna 82, tel. 12/ 430 15 83, kom. 501 087 886
• Poznań, ul. Głogowska 158, tel. 61/ 863 92 39, kom. 512 256 951
• Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego,
            tel. 22/ 630 70 61
• Wrocław,  ul. Kazimierza Wielkiego 64 lub ul. Oławska 27, DH ŁADA, 
            tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03
• Zamość, ul. Staszica 7, tel. 84/ 639 00 83, kom. 502 292 026

Zainteresowanych współpracą na zasadach franczyzy 
prosimy o kontakt pod nr tel. 509 040 467

100% naturalne preparaty kolagenowe i roślinne ANNA PIKURA rozwiązują każdy problem z urodą,
przywracają młodość, niosą ukojenie nawet najbardziej wrażliwej skórze.

KOLAGEN – POMAGA NA CO DZIEŃ
– Nie wiedziałam, co to prawdziwy kosmetyk, dopóki nie poznałam kolagenu AP BIOAKTIV White
– twierdzi 45-letnia Aneta. – Zauważyłam u siebie wyraźne oznaki upływającego czasu, choć zawsze
używam kosmetyków z wyższej półki i regularnie bywam u kosmetyczki. Prawie wpadłam w panikę.
Ale już po pierwszym nałożeniu kolagenu skóra wyglądała lepiej, młodziej. Używam go dwa razy
dziennie i jestem wreszcie zadowolona ze swego wyglądu! Kolagen pomaga na wszelkie inne moje
kłopoty kosmetyczne, jak np. okresowe wypryski, polepszył nawet stan dziąseł! Aneta dodatkowo
pielęgnuje skórę biokremem ANNA PIKURA Successlogy. – Wyczytałam, że jeśli po kolagenie nakłada
się dobry krem, to działa on silniej. Mogę to potwierdzić. W dzień moja skóra czuje się komfortowo
i wygląda idealnie, nocą się regeneruje – czego efekty oglądam co rano w lustrze.

KOLAGEN – POWRÓT DO MŁODOŚCI
– Parę lat temu mój wygląd mocno się pogorszył – opowiada 61-letnia Elżbieta. – Ponieważ w okresie
menopauzy nie chciałam stosować hormonalnej terapii zastępczej, patrzyłam bezradnie, jak twarz
mi „opada”, pogłębiają się bruzdy. Nie poznawałam siebie. Kiedy Elżbieta przeczytała o kolagenie akty-
wnym biologicznie, ucieszyła się z szansy na naturalny sposób powstrzymania czasu. – Chciałam jak
najszybciej zobaczyć efekt, więc kupiłam Kolagen AP BIOAKTIV Plus. I już po paru dniach wiedziałam,
że to „mój” kosmetyk! „Prasował” głębokie bruzdy biegnące od skrzydełek nosa do kącików ust, które
bardzo mnie postarzały, i zmarszczki na czole, skóra odmłodniała, wypiękniała. Wyraźną różnicę na „Plus”
widzą też znajomi, którzy wciąż podejrzewają, że zrobiłam sobie zabieg plastyczny. Elżbieta także używa
biokremów ANNA PIKURA. – Jesienią i zimą na dzień Douxmatique, idealny dla mojej delikatnej i suchej
skóry, na noc Poetica – spostrzegłam, że wspaniale współpracuje ona z kolagenem i regeneracja jest
szybka i wyraźna. Latem kupiłam najnowszy produkt Sacrum. Jestem zachwycona. To krem nad kremy!
Tego samego zdania jest moja 34-letnia córka, która regularnie, podczas każdych odwiedzin, podkrada
mi go. Pod oczy stosuję kolagen AP BIOAKTIV White, a na to krem Serenology – „kurze łapki” i inne
oznaki mojego wieku wyraźnie się cofają.

KOLAGEN – NAJLEPSZY PRZYJACIEL MĘŻCZYZNY
– Nie ma lepszego kosmetyku niż kolagen AP BIOAKTIV – uważa 38-letni Leszek. – Dzięki niemu 
zapomniałem o podrażnieniach przy goleniu, a twarz wygląda młodziej, świeżo. Używam dwóch ro-
dzajów kolagenu – po goleniu nakładam AP BIOAKTIV White, a kolagen Graphite dodaję do kąpieli,
kiedy jestem zmęczony po całym dniu, wcieram go też w kark. Nakładam go również na skórę
głowy po myciu, wzmocniły mi się włosy, są zdrowe, błyszczą.

KOLAGEN – OPTYMIZM W SŁOICZKU
– Kolagen AP BIOAKTIV to preparat pierwszej potrzeby – twierdzi 49-letnia Joanna. – Zaczęło się
od moich problemów z okolicami intymnymi. Farmaceutka poradziła kolagen Intimate For Woman.
Sprawdził się, minęło uczucie dyskomfortu i rozmaite inne kłopoty. Używam go regularnie i czuję
się znakomicie. Później Joanna postanowiła pomóc 18-letniemu synowi. – Od podstawówki męczył
go trądzik, chodziliśmy do specjalistów, stosował przepisane terapie, ale było coraz gorzej – mówi.
– Żal było patrzeć, bo taka bolączka nie tylko utrudnia kontakty towarzyskie, ale w ogóle zniechęca
do życia. Gdy więc kolagen pomógł mnie, pomyślałam – czemu nie spróbować? Kupiła synowi
AP BIOAKTIV White. – Poprawa następowała w oczach. Po kilku tygodniach znikł problem, który 
męczył syna przez lata! Miło patrzeć, jak wrócił mu optymizm. Kolagen wygładza nawet blizny po 
trądziku. Potem Joanna pomyślała o mężu. – Narzekał na bóle krzyża, nie mógł spać przez drętwie-
nie to w nodze, to w ręce. Czytałam, że pomocny byłby kolagen Grey, ale ponieważ mąż nie ma 
zwyczaju używać kosmetyków, kupiłam mu kolagen w kapsułkach Sensation. Łyka go przy śnia-
daniu i przy kolacji – i efekty już są. Uciążliwe bóle minęły, poza tym widać, że mąż lepiej się czuje 
i jakby odmłodniał, wzmocniły mu się też włosy.

NATURALNE METODY W KLINIKACH ANNA PIKURA
ANNA PIKURA to nie tylko preparaty kolagenowe i biokremy botaniczne, ale i cała gama zaa-
wansowanych technologicznie naturalnych metod pobudzania skóry do regeneracji. W Klinikach
Odnowy Kolagenowej ANNA PIKURA we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Poznaniu i Zamościu moż-
na skorzystać nie tylko z firmowych masaży i zabiegów z kolagenem i biopreparatami roślinnymi,
ale i poddać się zabiegom na urządzeniach marki ANNA PIKURA – takich jak liposukcja kawitacyjna
i rewitalizacja – w bezinwazyjny sposób dających efekt zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii
plastycznej.

Anna Marzec


