
KOLAGEN POMÓGŁ!
Kamila (23 lata)
Zaczęłam używać kolagenu ANNA 
PIKURA White przed czterema miesią-
cami z powodu problemów z trądzi-
kiem. Coraz to nowe wypryski i zaczer-
wienienia były utrapieniem, a rozmaite 
kosmetyki dla cery tłustej oraz maści 
przeciw trądzikowi nie pomagały. Ko-
lagen pomógł! Teraz nawet nie mu-
szę używać podkładu, gdy wychodzę 
z domu. Cera jest bardzo ładna, zwę-
ziły się pory. 

NIESTRASZNA MENOPAUZA
Alina (58 lat)
Odkąd około trzy lata temu zaczęłam 
stosować kolagen, ze zdumieniem 
czytam o problemach menopauzy 
– mnie one już nie dotyczą. Jestem 
przekonana, że duża w tym zasługa 
kolagenu ANNA PIKURA, który nie tyl-
ko pozwala mi zachować młody jak 
na mój wiek wygląd (stosuję White na 
twarz i Grey na ciało, dla ujędrnienia), 
ale i utrzymać komfort okolic intym-
nych, który w początkach menopau-
zy raptownie się pogorszył. Kilka razy 
w tygodniu używam kolagenu Intimate 
For Woman i wszelkie niemiłe sensacje 
minęły. Jako krem pielęgnacyjny zna-
komity jest Douxmatique – ochrona w 
dzień, regeneracja w nocy. Okresowo 
używam też na noc kremu Poetica. 
Wspaniale pielęgnuje dojrzałą skórę 
i wyraźnie odmładza.

DLA WYMAGAJĄCYCH
Maria (39 lat)
Jestem wymagająca, jeśli chodzi o ko-
smetyki, a z wiekiem moje wymagania 
rosną. Jakiś czas temu zauważyłam, że 
używane dotąd produkty (z najwyższej 
półki) nie radzą sobie z moimi problema-
mi, takimi jak podrażnienia skóry i oznaki 
upływającego czasu. Gdy trafi łam na bio-
kosmetyki ANNA PIKURA, zapomniałam 
o tamtych problemach. Na co dzień uży-
wam kolagenu AP BIOAKTIV Plus – przy-
wrócił on mojej skórze dobrą kondycję 
i ukoił podrażnienia, a także zniwelował 
oznaki starzenia się. Na dzień nakładam 
krem Sacrum i jestem tak zadowolona 
ze swojego wyglądu, że zredukowałam 
makijaż do minimum (wcześniej nosiłam 
tzw. pełny) – nie jest potrzebny! Na noc 
prócz kolagenu używam zwykle kremu 
Douxmatique (zimą też na dzień), to koł-
derka dla wrażliwej cery. Takie problemy 
jak zmarszczki, szorstkość i wiotkość skó-
ry odeszły w przeszłość!

ELIKSIR MŁODOŚCI
Agnieszka (70 lat)
Biologicznie aktywny kolagen ANNA 
PIKURA stosuję od lat. To niesamowite 
zrządzenie losu, że całkowicie przypad-
kowo wpadła w moje ręce reklama tego 
kosmetyku. Zadzwoniłam pod wskazany 
telefon i zamówiłam kolagen AP. Od tam-
tej pory z żelazną konsekwencją stosuję 
ten specyfi k. Zawsze dbałam o siebie, tak 
więc nawet w wieku 58 lat nie miałam 
jeszcze żadnych zmarszczek. Kolagen 
aplikowany na twarz i szyję działał więc 
profi laktycznie. Jest zatem „oczywi-
stą oczywistością”, że mimo mojego 
wieku nadal nie mam zmarszczek. 
Dla mnie kolagen AP to ELIKSIR MŁO-
DOŚCI.  Wcieram go również w dłonie 
i nadgarstki. Uniknęłam operacji zdia-
gnozowanego zespołu cieśni, skończył 
się też bolesny nocny przykurcz palca 
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Pozwolić skórze zachować pełnię jej naturalnych możliwości i naturalnego 
piękna – oto dewiza marki ANNA PIKURA. Najnowocześniejsze 
unikatowe preparaty kosmetyczne i zaawansowane autorskie zabiegi 
zawdzięczają swoją skuteczność cennym naturalnym składnikom 
i wykorzystaniu naturalnych procesów, przywracających skórze młodość.

➜
MASZ SMARTFONA? MOŻESZ WIĘCEJ! 
Pobierz darmową aplikację ANNA PIKURA z App Store lub Google Play, 
a otrzymasz SPECJALNĄ OFERTĘ RABATOWĄ!

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O KONTAKT:
tel. 71/ 343 51 00, kom. 509 040 467, 
e-mail: salon@annapikura.com
Preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, 
kom. 510 214 445 oraz w sklepie na www.annapikura.com, 
a także na miejscu w Klinikach ANNA PIKURA oraz w dobrych aptekach.

Kliniki ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, 
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 510 214 445
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
         
          Dołącz do nas na FB | www.annapikura.com
         
          Dołącz do nas na FB | 

prawej ręki. Zachęcona tym działaniem 
kolagenu na stawy, obecnie profi laktycz-
nie wcieram go sobie i mojemu mężowi 
w... kolana i kręgosłup. Mam ogromną 
satysfakcję, gdy lekarz, patrząc na mój 
PESEL, mówi,  że mój wiek biologiczny 
nie ma nic wspólnego z wiekiem metry-
kalnym. Zamiast wydawać pieniądze na 
różne bzdury, kupuję kolagen i stosuję 
go u siebie i męża. Nie damy się starości!

Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko 
i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorów. 

KLINIKI ANNA PIKURA
Fachowy zespół kosmetologów wyko-
nuje autorskie zabiegi manualne oraz 
przy użyciu najnowszych bezpiecznych 
technologii jak m.in. lasery czy aparatu-
ra do liposukcji ultradźwiękowej, der-
momasażu bądź rewitalizacji, na bazie 
biokosmetyków ANNA PIKURA, z rezul-
tatami na światowym poziomie. Naszym 
klientom oferujemy też kompetencje 
najlepszych lekarzy medycyny estetycz-
nej, wykonujących tak zaawansowane 
– a zarazem nieinwazyjne – procedury 
jak osocze bogatopłytkowe, nici liftujące 
PDO, intralipoliza iniekcyjna czy zabiegi 
z kwasem hialuronowym i botoksem.

Z MIŁOŚCI 
DO NATURALNEGO 

PIĘKNA

PRECZ, CENTYMETRY!
Mariola (52 lata)
Efekty kuracji w Klinice ANNA PIKURA 
przeszły moje najśmielsze oczekiwania. 
Liposukcja ultradźwiękowa z zastosowa-
niem kolagenu aktywnego biologicz-
nie ANNA PIKURA na okolice brzucha 
i „boczków” talii (7 zabiegów,  jeden co 
tydzień) dała zmniejszenie wymiarów 
o 11 cm w talii i 13 cm w biodrach, przy 
czym wymiary biustu zostały zachowa-
ne, co jest ogromnym plusem odchudza-
nia przeprowadzonego tą drogą.
Z kolei sonoforeza z kolagenem na 
okolice naderwanego ścięgna Achillesa 
(8 zabiegów co tydzień) po dwóch mie-
siącach przyniosła zmniejszenie obrzęku, 
odbudowę ścięgna, lepszą ruchomość 
i powrót do normalnych funkcji stopy.
Seria zabiegów (4) Rewitalizacji AP 
z kolagenem na twarz i szyję dała rezul-
taty zauważalne już po pierwszym razie: 
gładkość skóry, bardzo dobre napięcie 
i efekt wypoczętej twarzy.

NA TRĄDZIK
Jakub (17 lat)
Używam kolagenu ANNA PIKURA White 
ze względu na trądzik (czoło, broda). 
Jestem zachwycony efektami, pozby-
łem się kłopotliwego i nieustępliwego 
problemu. Przed nałożeniem prepara-
tu spryskuję twarz wodą termalną. Po 
wchłonięciu kolagenu nakładam krem 
Matmatique. Twarz wygląda dobrze, 
zdrowo przez cały dzień i nie błyszczy się.

KUPON RABATOWY dla czytelników Mody na Zdrowie 

50 zł  rabatu* 
*Rabat na zakup kosmetyków ANNA PIKURA za min. 250 zł i/lub przy skorzystaniu 

z zabiegu kosmetycznego za min. 250 zł do wykorzystania w Klinikach ANNA 
PIKURA oraz na www.annapikura.com, kod:MNZ112014. Rabaty nie łączą się.

Kupon ważny od 07.11.-22.11.2014 r.
P R O M O C J E ! 

• Zestaw 2 opakowania Poetica w cenie 349 zł • Magical za 199 zł 
• Sekretne Rękawice piękne dłonie w okamgnieniu (1 para) w cenie 49 zł !!!


