
Widowiskowa skuteczność kolagenu aktywnego biologicznie AP BIOAKTIV 
i biokosmetyków ANNA PIKURA przywodzi na myśl czarodziejską moc.

Tymczasem tak niebywałe rezultaty to zasługa synergii przyrody i najnowo-
cześniejszej biotechnologii.

Najnowsze dzieło zespołu naukowego tworzącego przełomowe rozwiązania 
kosmetologiczne marki ANNA PIKURA to rękawice i botki błyskawicznie 
upiększające Secret Gloves – Czarodziejskie Rękawiczki i Secret Booties
– Czarodziejskie Botki. Jako dopełnienie kolagenu aktywnego biologicznie
AP BIOAKTIV Graphite w okamgnieniu odmieniają one zniszczoną, zmęczoną 
czy zaniedbaną skórę dłoni i stóp. Są najlepszą kuracją regenerującą po zimie.
KompleKsowa pielęgnacja
Zapewnić skórze najskuteczniejszy zestaw naturalnych substancji czynnych 
– a przy tym idealnie łagodny nawet dla wrażliwej skóry – to zasada konsekwent-
nie realizowana w preparatach kolagenowych i kosmetykach roślinnych
ANNA PIKURA. – Teraz postanowiliśmy zastosować ją dla dobra i pięknego 
wyglądu dłoni i stóp – mówi Anna Pikura, prezes firmy AP Ltd., twórczyni koncep-
cji „nowej Kultury Urody”. –  Secret Gloves i Secret Booties zawierają najcen-
niejsze substancje stosowane w najlepszych kremach do twarzy. Wyposaży-
liśmy je w innowacyjną technologię transdermalną, dzięki której naturalne
składniki roślinne przenikają w głąb skóry, przywracając jej na długo dobrą
kondycję i piękny wygląd. Istotną rolę w tej kuracji odgrywa nasz kolagen
aktywny biologicznie, który w wersji Graphite nie tylko sam w sobie znakomicie
pielęgnuje dłonie i stopy, ale jest też idealnym nośnikiem dla roślinnych 
substancji aktywnych, transportując je w głąb skóry i wzmagając  ich moc.
Czarodziejskie Rękawice i Czarodziejskie Botki oddziałują na skórę wyłącznie
dobrodziejstwem naturalnych substancji zaczerpniętych wprost z przyrody. Są to 
cenne, tłoczone na zimno oleje z orzechów laskowych, ziaren słonecznika
i pestek winogron wzbogacone w witaminy młodości A i E. – Nie waham się
stwierdzić, że nasze zestawy Secret Gloves i Secret Booties to najskuteczniej-
sze z możliwych kompleksowe zabiegi dla dłoni i stóp – ocenia Anna Pikura.
– Proponujemy naszym Klientom tylko to, co najlepsze, najbezpieczniejsze
i co daje konkretne rezultaty. Zestawy Secret Gloves i Secret Booties obejmują 
kolagen AP BIOAKTIV Graphite, francuską wodę termalną Gamarde oraz 
rękawice bądź botki (zestawy z jedną parą bądź z kompletem 7 par). Pojedynczy 
zabieg polega na zwilżeniu skóry dłoni (bądź stóp) wodą termalną, wmaso-
waniu kolagenu Graphite, a po jego wchłonięciu włożeniu na 15 minut pary 
rękawic (bądź botków). Dla polepszenia wchłaniania można owinąć dłonie
(stopy) ciepłym ręcznikiem.
pięKna od stóp do głów
Luksusowe biopreparaty ANNA PIKURA pozwalają zadbać nie tylko o dłonie
i stopy. „Skrojona na miarę” oferta kremów botanicznych zawiera odpowiedź
na każdy problem skóry twarzy, szyi i dekoltu. Hydrology intensywnie nawadnia,
Successlogy to sukces skóry dojrzałej, Douxmatique koi skórę suchą, 
Matmatique jest ekspertem od problemów skóry tłustej,  Sensilogy okazuje
czułość skórze naczyniowej, Magical to kosmetyczna czarodziejska różdżka. 
O skórę pod oczami idealnie dbają przeciwzmarszczkowy Serenology oraz

Visiology na pierwsze oznaki starzenia się. Królowa kolekcji ekskluzywna Poetica
z poetyckim natchnieniem przywraca młodość dojrzałej skórze. Najszybsze
i najlepsze rezultaty uzyskamy, nakładając biokremy po aplikacji kolagenu 
aktywnego biologicznie AP BIOAKTIV, który dodatkowo wzmaga ich moc.
Sensacyjną propozycją są kapsułki piękności Sensation, suplement diety,
pielęgnujące urodę od środka. O wyjątkowej skuteczności preparatów ko-
lagenowych i roślinnych ANNA PIKURA można przekonać się podczas za-
biegów i masaży firmowych wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę 
kosmetologiczną w Instytutach ANNA PIKURA, działających przy salonach 
firmowych we Wrocławiu i w Krakowie.

Anna Marzec

Biuro Obsługi Aptek 71 / 343 51 00, 510 214 445             www.annapikura.com

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

• Wrocław  ul. Kazimierza Wielkiego 64 lub ul. Oławska 27, DH ŁADA, 
         tel. 71 / 343 51 00, 71 / 344 53 03
• Warszawa Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego, 
        tel. 22 / 630 70 61, infolinia: 801 661 660
• 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

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

M., Dolny Śląsk, 49 lat
Preparat AP BIOAKTIV Intimate For Woman
to mój nieodzowny kosmetyk do okolic intym-
nych. Świetnie radzi sobie z wszelkim poczu-
ciem dyskomfortu i podrażnieniami, daje
wrażenie czystości i zadbania. Odkąd go uży-
wam, czuję się wspaniale.
E., Gdańsk, 58 lat
Kolagen AP BIOAKTIV White i na to krem 
Serenology to jedyne kosmetyki, które toleru-
je moja wrażliwa skóra wokół oczu. Zresztą 
nie tylko je toleruje – odkąd ich używam, skó-
ra okolic oczu wygładziła się, jest jędrna 
i sprężysta, pełna blasku.
M., Podlasie, 27 lat
Po ciąży i porodzie przez półtora roku nie 
mogłam doprowadzić ciała do dawnej for-
my, dokuczały mi wszystkie typowe w tej sy-
tuacji problemy. Kłopoty skończyły się po 
użyciu Kolagenu AP BIOAKTIV Grey, który 
uporał się z nimi wszystkimi. Stosowałam 
go (i do dziś stosuję) na skórę zwilżoną wodą
termalną Gamarde, wmasowując szczegól-
nie starannie w newralgiczne miejsca.

*Opinie Klientów
B., Jeleniogórskie, 56 lat
Od ponad roku stosuję Kolagen White. I po-
prawiła mi się cera! Znikły nagminne wy-
pryski, a jeśli już coś się pojawi, to goi się
błyskawicznie. Wyglądam lepiej niż przed-
tem, na co zwraca uwagę wiele osób. Choć
ostatnio sporo schudłam, to skóra na twarzy,
szyi i dekolcie nie „wisi”. Pielęgnację uzupeł-
niam kremem Successlogy. Zmieniła się na
lepsze jakość skóry, a rysy twarzy złagodniały.
A., Łódź, 38 lat
Wypróbowałam Czarodziejskie Rękawice
i Botki i jestem zachwycona – ich stosowa-
nie nie wymaga wysiłku, a rezultat jest rewe-
lacyjny. Dotąd stosowałam kolagen na twarz
i szyję, uzupełniając pielęgnację biokre-
mami ANNA PIKURA. Nie sądziłam, że
Kolagen Graphite w połączeniu z rękawi-
cami i botkami da podobnie doskonałe wy-
niki na dłoniach i stopach.

*Chcąc chronić prywatność naszych Klientów, 
nie ujawniamy ich danych osobowych.
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