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Opinie Klientów*

K., Gdańsk, 56 lat
BIOAKTIV White stosuję od trzech lat. Skóra jest napięta, przez co poprawił 
się owal twarzy, zmniejszyły się opadające kąciki ust. Zmarszczki międzybrwiowe 

i czołowe uległy spłyceniu, zniwelowały się opadające powieki. Wygładziły 
się zmarszczki nad górną wargą. Stosowałam też na poparzenia skóry, 

czego efektem była szybka regeneracja. 

M., Podlasie, 27 lat
Żylaki i cellulit pojawiły się u mnie dwa lata temu podczas 

ciąży. Problem trwał 1,5 roku, aż zaczęłam stosować BIOAKTIV. 
Pomógł bardzo. Poprawił wygląd ciała, w 50% zwalczył cellu-

lit. Stosowałam go codziennie na zwilżone ciało i wyko-
nywałam masaż, uciskając lekko. Polecam każdemu, kto 

ma problemy z obrzękami, żylakami, cellulitem.

A., Wrocław, 33 lata
Mam ustawiczne problemy ze skórą twarzy, 

bardzo wrażliwą i skłonną do podrażnień. 
Dotychczas stosowane kremy nie tylko nie 
pomagały, ale wręcz odnosiłam wrażenie, 
że pogarszają stan mojej skóry. Z Hydrology 
jest inaczej. To pierwszy krem, po którym 

po nałożeniu na twarz poczułam ulgę. Co 
więcej, już po kilku aplikacjach moja skóra nie 
tylko uspokoiła się, ale wygląda ładnie i zdrowo.

B., Strzelin, 48 lat
Successlogy to bez dwóch zdań najlepszy krem, jaki 

dotąd stosowałam, a używałam wcześniej kremów z wy-
sokiej i bardzo wysokiej półki. Po nałożeniu tamtych nie 

zawsze czułam się komfortowo, a na dłuższą metę skóra 
zdawała się z czasem coraz bardziej podrażniona. Successlogy 

jest zupelnie inny niż tamte, komfortowy dla skóry. Dostrzegłam 
też, że stan mojej skóry poprawia się, zamiast się starzeć, wydaje 

się wręcz młodsza i z wyglądu, i w dotyku. Ogromnie też odpowia-
da mi naturalny zapach, jaki na dłuższy czas pozostaje na skórze.

J., Wielkopolska, 55 lat
Serenology to pierwszy krem pod oczy, po którym moje skóra czuje się wspa-
niale. Dotąd stosowałam kremy i tańsze, i drogie, mimo to zmarszczek szyb-
ko przybywało, czułam też, że skóra jest zmęczona i podrażniona. Serenology
jest jak kojący balsam, a choć używam go dopiero od kilkunastu dni, skóra już 
jest ładniejsza, bardziej jędrna i gładka.
*Chcąc chronić prywatność naszych Klientów, nie ujawniamy ich danych osobowych.

Nowa Kultura Urody

Biotechnologia XXI wieku odchodzi od związków syntetycznych. Po-
zyskuje z przyrody substancje naturalne, nieraz tak delikatne, że nie 
zniosą spotkania z typowym aparatem chemika i linią produkcyjną.

Uzyskanie kolagenu aktywnego biologicznie wymagało lat badań i wypracowa-
nia metody przypominającej raczej manufakturę niż fabrykę. Aktywności kola-
genu BIOAKTIV strzegą aseptyczne warunki, odpowiednia temperatura i her-
metyczne opakowanie, nie może być mowy o wszechobecnych w typowych kosme-
tykach konserwantach.

Gdy zalety kolagenu aktywnego biologicznie przerosły najśmielsze nadzieje, 
zrodziła się myśl o rozwinięciu tego nowego podejścia do urody w formę ro-
ślinnych preparatów ANNA PIKURA. Aby mogły towarzyszyć kolagenowi, także 
i je trzeba było uchronić przed balastem syntetyków.Skuteczność i bezpieczeństwo z najwyższej półki
Obydwie przełomowe linie – BIOAKTIV i ANNA PIKURA 
– dowodzą słuszności przyjętej przez firmę zasady, 
że najbardziej wartościowe są substancje czerpane 
wprost z przyrody.

– Odrzuciliśmy kompromis co do jakości używa-
nych składników – mówi Anna Pikura, prezes 
firmy AP Ltd., producenta preparatów. – 
Zarówno kompleksy aktywne jak i składniki 
uzupełniające w naszych biokremach to 
najskuteczniejsze substancje naturalne, 
a przy tym nie stwarzają ryzyka podrażnień. 
Przywiązujemy zresztą ogromną wagę 
do bezpieczeństwa naszych preparatów, 
dlatego nie szczędzimy starań, aby były hipo-
alergiczne. Zapewniam, że pomimo niespo-
tykanej skuteczności okażą się one łagodne 
nawet dla wrażliwej skóry.

Kolagen i rośliny – duet niedościgniony
Sześć preparatów BIOAKTIV dostosowano do zróżnicowanych 
potrzeb twarzy, szyi i dekoltu, całego ciała, włosów i dłoni oraz 
zewnętrznych narządów płciowych. Z kolei kremy botaniczne 
ANNA PIKURA służą do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu oraz okolic 
oczu. Wysoka zawartość naturalnych substancji aktywnych gwarantuje ich 
wysoką skuteczność. Używane łącznie, kolagen i kremy botaniczne wzajemnie 
potęgują swą siłę.

Po aplikacji preparatu BIOAKTIV można nałożyć odpowiedni biokrem. Hydrology 
to ekspert od nawilżania, Successlogy z sukcesem regeneruje skórę dojrzałą, 
Sensilogy koi skórę wrażliwą i naczyniową. Matmatique gwarantuje znakomi-
ty wygląd skórze tłustej, a Douxmatique komfort skórze suchej, Visiology 
zwalcza pierwsze zmarszczki wokół oczu, a Serenology zapewnia olśniewające 
spojrzenie w dojrzałym wieku. Magical w mgnieniu oka wyczaruje piękny 
wygląd, odmładzająca Poetica jest poezją dla skóry dojrzałej.

Jako uwieńczenie kompleksowej pielęgnacji opracowaliśmy nutrikosmetyk – 
kapsułki piękności Sensation. Kolagen aktywny biologicznie z towarzyszeniem 
bogatych w substancje odżywcze alg i silnych przeciwutleniaczy: witamin C i E 
wspiera urodę od środka, potęgując skuteczność biokremów ANNA PIKURA 
i preparatów BIOAKTIV.

Linie BIOAKTIV i ANNA PIKURA można nabyć w salonach firmowych ANNA 
PIKURA i w najlepszych aptekach, gdzie stworzono warunki pozwalające utrzy-
mać ich pełną aktywność.
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Promocja*! 
Preparat można zakupić w salonach firmowych, w najlepszych 
aptekach, a także w specjalistycznej sprzedaży wysyłkowej:
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03 kom. 502 306 200, 513 184 696

Przy zakupie jednego preparatu drugi otrzymasz za pół ceny!
*Szczegóły Promocji na www.apboss.pl


