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Jak to osiągnąć?
Po pierwsze – jak zalecał Hipokrates – nie 
szkodzić. Podchodzimy więc do skóry z szacun-
kiem – oto nasza koncepcja luksusu. Po drugie 

– postępować w zgodzie z przyrodą. W naszym 
przekonaniu naturalne piękno pozwala zacho-
wać tylko natura. Tak narodziła się lukusowa 
linia botaniczna ANNA PIKURA.

Wybieramy najczystsze, najbardziej ak-
tywne składniki botaniczne. Ze świata roślin 
pochodzą zarówno kompleksy czynne, jak 
i substancje pomocnicze, tak by wszystkie 
składniki kosmetyku wzajemnie potęgowały 
swą skuteczność dla dobra skóry. Zapach na-
szym biokremom nadają wyłącznie naturalne 
olejki i wody kwiatowe, które według najlep-
szych reguł aromaterapii działają korzystnie 
i na skórę, i na samopoczucie. Te preparaty, 
w których użycie substancji aromatycznych 
nie jest wskazane, mają ledwie uchwytną woń 
naturalnych komponentów roślinnych.

Bez bólu, profesjo-
nalnie, naturalnie
W procesie tworzenia nowej kultury urody wy-
pracowano, autorskie formy zabiegów i masaży, 
dające jeszcze lepsze możliwości wykazania 
nadzwyczajnych właściwości kolagenu. Kliniki 
ANNA PIKURA to nie tylko miejsce prezento-
wania zalet kolagenu, ale i poszukiwania no-

wieku z absolutnym szacunkiem dla natury 
i dla ludzkiej skóry. Holistyczne podejście 
sprawia, że technika i technologia odgrywa-
ją tylko rolę służebną, nigdy nie wyręczając 
naturalnych substancji i procesów ani nie 
zakłócając ich.

Wszystko, co na 
świecie osiągnięto, 
osiągnięto dzięki 
pasji
Wieloletnia pasja towarzysząca poszukiwa-
niom w dziedzinie piękna zrodziła się z prze-
konania o potrzebie wypracowania nowego 
podejścia do urody, zaproponowania nowej 
kultury urody – „kultury bez zmarszczek”.

Ta pasja obudziła zainteresowanie kolage-
nem aktywnym biologicznie. Obserwacje z nim 
związane pokazały, że kosmetologia nie powie-
działa jeszcze ostatniego słowa. I że zachowa-
nie naturalnego piękna aż do późnego wieku 
jest osiągalne. Sukces kolagenu aktywnego 

biologicznie zachęcał do nowych poszu-
kiwań. Inspirowało je przeświadczenie, 
że kosmetologia XXI wieku nie powinna 
ograniczać się do tuszowania mankamen-
tów urody – powinna realnie je naprawiać. 
Musi więc być absolutnie bezpieczna – 
i autentycznie skuteczna.

Biokosmetyki ANNA PIKURA są 
jedynymi na rynku polskimi ko-
smetykami selektywnymi klasy 
premium plus. Stworzone z myślą 
o osobach wymagających, oczeku-
jących spektakularnych efektów 
działania stosowanych prepara-
tów. Szeroka gama produktów do 
pielęgnacji twarzy i ciała sprawia, 
że każdy znajdzie kosmetyk, który 
zaspokoi jego oczekiwania. Recep-
tury luksusowych biokremów bo-
tanicznych, wykorzystujące czyste 
bogactwo świata roślinnego, pie-
czołowicie ułożono, aby natural-
nie potęgowały siłę bioaktywnego 
kolagenu. Dla rekonwalescentów, 
osób żyjących w stresie, ale także 
dla każdego, kto chce inwestować 
w zdrowie, przygotowano wyjątko-
wy suplement diety: dobrze przy-
swajalny kolagen w kapsułkach.

Wszystkim przedsięwzięciom 
marki ANNA PIKURA przyświeca 
zasada łączenia najnowszej myśli 
technologicznej i technicznej XXI 

Kolagen jest dobry
na wszystko!
Kosmetyk XXI wieku, otrzymany dzięki przełomowej 
technologii, w 100% naturalny, w 100% bezpieczny,  
bez konserwantów 

Kosmetologia
/ nauka



13

wych sposobów bezbolesnej, naturalnej, a zarazem dającej 
bezprecedensowe wyniki pielęgnacji urody. Wszystkie za-
biegi wykonywane są za pomocą profesjonalnych urządzeń 
kosmetycznych najnowszej generacji ANNA PIKURA, stwo-
rzonych wg najlepszych światowych trendów – podobnie jak 
wszystkie preparaty, również wyprodukowano je w Polsce.

Niewyczerpane Źródło 
Młodości
Sacrum daje skórze to, czego z biegiem czasu bądź pod 
wpływem niekorzystnych czynników zaczyna jej brako-
wać do sprawnego funkcjonowania. Zostało stworzone 
dla skóry, na której zaczęły uwidaczniać się skutki zakłó-
ceń w jej funkcjonowaniu – oznaki upływającego czasu, 
symptomy starzenia się. Stworzone na przekór konwen-
cjonalnej kosmetologii, Sacrum łączy bogactwo świata 
przyrody z biotechnologią XXI wieku. Nowatorskie roz-
wiązania zostały wykorzystane do tego, aby zapewnić 
kosztownym, pieczołowicie dobranym, pochodzącym 
z różnych zakątków świata składnikom roślinnym ochro-
nę, trwałość i maksymalną skuteczność.

Sensation     
– kapsułki młodości

Kapsułki piękności Sensation stanowią element nowator-
skiej linii preparatów ANNA PIKURA, przeznaczonych dla 
osób, u których uwidocznił się deficyt kolagenu w organi-
zmie, zarówno w formie zewnętrznych oznak starzenia się, 
zmarszczek, zwiotczałej, problematycznej, pozbawionej 
sprężystości skóry, jak i w postaci pogarszającego się sa-
mopoczucia. Zaleca się je nie tylko osobom w okresie prze-
kwitania oraz starszym, ale i tym, u których deficyt ko-
lagenu wystąpił wskutek chorób, urazów mechanicznych, 
dużego wysiłku fizycznego bądź też nadmiernego naraże-
nia na czynniki powodujące rozpad cząsteczek kolagenu, 
jak promieniowanie UV, stres, szybkie tempo życia, etc. 

Piękno od środka
Opracowując skład kapsułek Sensation, pragnęliśmy, aby 
działały dwutorowo: z jednej strony uzupełniały deficyt 
kolagenu w organizmie, z drugiej – zapobiegały jego roz-
padowi. Dzięki temu ich skuteczność jest podwójna – zapo-
biegają szkodom, a jednocześnie naprawiają te już istniejące. 
Naprawy szkód i realnego cofania wskazówek zegara doko-
nuje sam kolagen aktywny biologicznie, który dzięki swej 
niesłychanej przyswajalności uzupełnia niedobory naszego 

własnego kolagenu. Tę jego rolę wspomaga bioprzyswajalna 
witamina C, uczestnicząca w syntezie nowych cząsteczek 
kolagenu w organizmie. Zapobieganie rozpadowi cząste-
czek kolagenu i innym niekorzystnym procesom jest zada-
niem licznie obecnych w kapsułkach antyoksydantów: wi-
taminie C towarzyszy witamina E oraz bogate w naturalne 
przeciwutleniacze algi atlantyckie. Kolagen aktywny biolo-
gicznie oraz dopełniające recepturę witamina C i algi atlan-
tyckie  dopełniają wzajemnie swe działanie i synergicznie 
potęgują jego korzystne skutki, zapewniając zarazem cen-
ne składniki odżywcze, niezbędne do podtrzymania urody 
i zdrowia. Dzięki naturalnym proporcjom składników kap-
sułki działają „inteligentnie”, uzupełniając deficyt kolagenu 
w organizmie, skutecznie zwalczając wolne rodniki i do-
starczając składników odżywczych tam, gdzie są one naj-
bardziej potrzebne. Jednocześnie są przyjazne dla organi-
zmu i przyjmowane w zalecanej ilości nie wywołują żadnych 
niepożądanych skutków ubocznych.

Skuteczność dająca  
satysfakcję
ANNA PIKURA to także cała gama zaawansowanych tech-
nologicznie, naturalnych metod pobudzania skóry do rege-
neracji, stanowiących alternatywę dla medycyny estetycz-
nej i chirurgii plastycznej. W salonach można się poddać 
takim zabiegom, jak: liposukcja kawitacyjna, dermomasaż 
oraz dająca spektakularne efekty – rewitalizacja, po której 
uśmiech i zachwyt zadowolonych pań daje pewność wy-
brania właściwej drogi. Przy salonach firmowych we Wro-
cławiu, Poznaniu, Zamościu, Krakowie, Gdyni oraz w War-
szawie działają Kliniki Odnowy Kolagenowej, gdzie zespół 
kosmetologów opracowuje i wykonuje zabiegi łączące wa-
lory kolagenu aktywnego biologicznie z innymi eksklu-
zywnymi propozycjami marki ANNA PIKURA - masażami 
firmowymi i biokremami botanicznymi. Zabiegi, na twarz 
i na ciało, a także na dłonie i stopy, dobiera się i komponuje 
indywidualnie, zależnie od potrzeb klienta. Zastosowanie 
odpowiedniego rodzaju kolagenu aktywnego biologicznie 
w połączeniu z firmowym masażem daje wyjątkowe re-
zultaty przy rozmaitych problemach z urodą. Opracowano 
specjalistyczne zabiegi na twarz dla osób z cerą przetłusz-
czającą się i trądzikiem, dla cery zszarzałej i zmęczonej, dla 
skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergicznej oraz 
oczywiście dla skóry z widocznymi oznakami starzenia 
się, jak zmarszczki, zwiotczenie skóry, utrata owalu twa-
rzy. Kolagen zaaplikowany według naszych metod działa 
jeszcze szybciej i penetruje głębiej niż przy samodzielnym 
stosowaniu go w domu, dając widoczne i realne efekty już 
po pierwszym zabiegu. 

Anna Grabowska

Salony firmowe
Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 64,
tel. 71 343 51 00, 71 344 53 03
kom. 502 306 200
Warszawa
al. Witosa 31 lok. 112, CH Panorama,
tel. 22/ 841 17 45, kom. 530 530 544
Warszawa
Hotel Marriott, Galeria LIM,
od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61
Kraków
ul. Starowiślna 82,
tel. 12/ 430 15 83, kom. 501 087 886

Gdynia
ul. Świętojańska 81,
tel. 58/ 661 33 18, kom. 502 292 025
Poznań
ul. Głogowska 158,
tel. 61/ 863 92 39, kom. 512 256 951
Zamość
ul. Staszica 7,
tel. 84/ 639 00 83, kom. 502 292 026

Dołącz do nas na FB 
www.annapikura.com


