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Kolagen – białko tworzące rusztowanie naszych najważniejszych 
narządów – nieustannie odnawia się. Cząsteczki, które „zużyły się” 

bądź uległy zniszczeniu, są wymieniane na nowe. Kiedy jednak 
kolagenu ubywa w tempie szybszym, niż przybywa, organizm nie 
nadąża z jego produkcją. Taka sytuacja może zachodzić wskutek 
chorób, stresu oraz rozmaitych niekorzystnych bodźców, na jakie 

narażamy organizm (np. nadmiaru promieniowania UV).
Niedobory kolagenu dają się we znaki szczególnie w późniejszych 

latach życia, kiedy słabnie, a w końcu zanika działanie hormonów 
sprawujących kontrolę nad syntezą tego białka.

GDY BRAKUJE KOLAGENU
Skutki są przykre: pogarsza się stan narzą-
dów, w których białko to nie odnawia 
się dość szybko. Odbija się to nie tylko 
na zdrowiu, ale i na samopoczuciu i na 
urodzie. Na zdrowiu i samopoczuciu, 
bo kolagen buduje tak ważne organy 
jak serce, wątrobę, nerki, narządy 
płciowe, kości i stawy czy oczy. Na uro-
dzie - ponieważ kolagen jest głównym 
budulcem skóry właściwej.
DOTĄD NIE BYŁO RADY
Urodę i zdrowie można podtrzymywać 
przez odpowiedni tryb życia i dietę. 
Lecz choć można łagodzić objawy starze-
nia się i przeżywać jesień życia mniej 
boleśnie, to do tej pory nikt nie potrafił 
cofnąć czasu i oddać poszczególnym 
narządom tego, co bezpowrotnie straci-
ły: nowych cząsteczek kolagenu. Prepara-
ty AP BIOAKTIV Kolagen, będące plo-
nem pracy polskich uczonych, produ-
kowane przez firmę AP Ltd., zachowują 
skomplikowaną przestrzenną strukturę 
cząsteczek kolagenu. Dzięki temu kola-
gen utrzymuje swoją aktywność biologi-
czną, jest „żywy”. Ta wyjątkowa cecha 
jest niespotykana w preparatach kolage-
nowych, jakie otrzymywano wcześniej-
szymi metodami. Z wieloletnich badań
wynika, że kolagen aktywny biologi-
cznie penetruje w głąb skóry, przedo-
stając się do tych miejsc, gdzie najbar-
dziej doskwiera jego brak.
DLA URODY
– Mamy po 25 lat – powiedzieli podczas 
„lekcji zapoznawczej” kursanci Barbary 
ze Słupska. – O, to tyle samo co ja – 
zażartowała. Nikt się jednak nie zaśmiał.
Nie przypuszczali, że ich nauczycielka 
żartuje, a w rzeczywistości ma 15 lat 
więcej. Swój młody wygląd przypisuje 
Barbara preparatom AP BIOAKTIV

KUPON RABATOWY MnZ
Z tym kuponem zapłacisz 400 zł zamiast 1600 zł 
za 4 zabiegi liposukcji lub 4 zabiegi Rewitalizacji 
(do wyboru) w wybranej Klinice ANNA PIKURA.

Kupon jest ważnydo 31.08.2012 r.

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

Kolagen. – Nie miałam drastycznych 
problemów ze skórą była jednak 
pewna cecha, która zdradzała mój 
wiek: opadająca skóra okolic oczu. 
Zlikwidować to mógł jedynie skalpel.
Dzięki kolagenowi aktywnemu biologi-
cznie problem szybko przestał istnieć. 
Skóra zrobiła się jędrna i „solidna”, a 
Barbara znów może się uśmiechać, 
bez obaw, że uśmiech ukaże sieć 
zmarszczek. Na niedawnym klasowym 
„spotkaniu po latach” zbierała komple-
menty, nikt nie wierzy, że ma dorosłą 
córkę. Używa preparatu AP BIOAKTIV 
Kolagen White. Czasem zdarzają się jej 
dłuższe przerwy w jego stosowaniu, 
jednak efekty nie znikają.
DLA SAMOPOCZUCIA
Kolagen przywrócił radość życia Stani-
sławowi z Berlina. Ból związany ze zwyro-
dnieniem w kostce nie pozwalał mu sypiać
w nocy, a nawet uniemożliwiał chodze-
nie. Na jedyną deskę ratunku – wstawie-
nie protezy stawu – nie mógł się zdecy-
dować. Zaczął stosować AP BIOAKTIV 
Kolagen Grey jako preparat pielęgna-
cyjny, aby ulżyć nieco wielkiemu dyskom-
fortowi. Ku jego zdumieniu ulga była 
przeogromna, już po dwóch tygo-
dniach wyraźnie odczuł pozytywne efek-
ty takiej pielęgnacji. – W mojej ocenie 
ból ostatecznie ustąpił na ponad 90 
proc. – mówi Stanisław. – Za moim 
przykładem żona zaczęła stosować 
kolagen jako preparat pielęgnujący 
na bolące przeguby rąk – i pomogło. 
Choć czasem mają długie przerwy w 
stosowaniu AP BIOAKTIV Kolagen, do-
bre rezultaty utrzymują się.
KOLAGEN ZMIENIA NA LEPSZE
Małgorzata z Piotrkowa zdecydowała 
się na ponowny zakup kolagenu, 
ponieważ znakomicie pielęgnował jej 

zmęczone oczy. – Pracuję w oświacie, 
wiadomo, jakie mamy pensje. Ale 
skalkulowałam sobie i stwierdziłam, 
że muszę do niego wrócić. Pierwszy 
raz kupiłam AP BIOAKTIV Kolagen 
chcąc odmłodzić swój wygląd, ale za-
uważyłam dodatkowy bonus. Dużo 
siedzę przed komputerem i kiedy nakła-
dam kolagen, oczy się tak nie męczą. 
Czuję, że kolagen je pielęgnuje, chroni. 
Do tego dochodzą efekty upiększające. 
Małgorzata obserwowała, że kolagen 
wchłaniał się, „aż furczało”. Poprawa 
wyglądu nastąpiła szybko: zniwelowanie 
przebarwień, zanik wyprysków, zwęże-
nie porów. – Mam dziś 46 lat – i nie wsty-
dzę się wyjść na ulicę bez makijażu! 
Skóra jest dobrze napięta, znikły „cho-
miki” po bokach twarzy, zmarszczki na 
szyi. Już po zużyciu pierwszego opako-
wania zbierałam komplementy, dawano 
mi 10 lat mniej, a przyjaciółki pytały, 
jak ja to robię. Co odpowiadam? Że 
jestem pogodna, nikomu niczego nie 
zazdroszczę – śmieje się Małgorzata. 
– Nawet dla tych miłych słów warto 
stosować kolagen. I dla miłego widoku 
w lustrze.
KOLAGEN JEST NIEZASTĄPIONY
Preparaty AP BIOAKTIV Kolagen wystę-
pują w wersjach: White, Grey i Graphite 
oraz intymnych For Woman i For Man. 
„Mercedesem” wśród kolagenów jest 
AP BIOAKTIV+ z aktywną witaminą A.
Firma AP Ltd., poszukując nowych, 
przełomowych rozwiązań, opracowała 
linię biokremów botanicznych ANNA
PIKURA, do stosowania po kolagenie.  

Te preparaty roślinne klasy premium 
plus, komplementarne względem kola-
genu aktywnego biologicznie, dają w sy-
nergii z nim bezprecedensowe rezulta-
ty. Dostępny jest również wyjątkowy 
suplement diety, „kolagen w kapsuł-
kach” Sensation. W sieci Klinik Odnowy
Kolagenowej, działających w najwię-
kszych polskich miastach, nie tylko 
praktycznie demonstruje się zalety 
całkowicie naturalnych preparatów 
firmy, ale i poszukuje nowych metod ich
 aplikacji. Jedną z nich są zaawansowane
technologicznie profesjonalne urządzenia 
kosmetyczne ANNA PIKURA, wykorzy-
stujące naturalne mechanizmy organi-
zmu dla poprawy urody. Za ich pomocą 
w Klinikach Odnowy Kolagenowej wy-
konuje się m.in. takie zabiegi jak liposuk-
cja kawitacyjna, oksybrazja AP Oxyluxe, 
Rewitalizacja AP czy usuwanie cellulitu 
za pomocą urządzenia TimeMachine.

Anna Marzec

Dołącz do nas na FB | www.annapikura.com


