
Beata (51 lat), Strzelce Krajeńskie
Po przekroczeniu 45 roku życia  moje sposoby na 
zachowanie urody i młodości przestały wystar-
czać. Myślę, że nasza skóra w tym wieku zaczyna 
przypominać noszony codziennie sweterek, który 
rozciągnął się i zdefasonował. Postanowiłam spró-
bować kolagenu ANNA PIKURA. Zadziałał! Miałam 
wrażenie, że włókna kolagenu wniknęły w roz-
ciągniętą „przędzę” skóry powodując jej pogru-
bienie, skrócenie i uelastycznienie – „sweterek” 
zebrał się w sobie i odzyskał kształt. 
Po każdej aplikacji kolagenu czułam, jak moja 
twarz rozjaśnia się jakby w dziękczynnym uśmie-
chu. Koleżanki w pracy zauważyły zmianę i kazały 
mi się przyznać, co robię. Stosowałam kolagen 
w kapsułkach i w żelu, w tym kolagen grafitowy, 

który działa nie tylko na skórę, ale też wzmacnia 
włosy i rzęsy. Kuracja trwała około roku wyraźne 
efekty były widoczne już po dwóch miesiącach. 
Każda z nas powinna mieć swój sekretny słoiczek 
kolagenu AP, żeby nie pozwolić odejść swojemu 
pięknu zbyt wcześnie. 

Ewa (48 lat), Gdańsk
Kolagen White plus Sacrum to Cud Natury w do-
słownym sensie. W krótkim czasie wyeliminowały 
przykre oznaki starzenia się oraz uciążliwą nad-
wrażliwość mojej skóry. Sacrum jest idealne i na 
dzień, praktycznie nie potrzebuję makijażu (choć 
jako baza pod sprawdza się znakomicie), i na noc  
– rano skóra jest świeża i wypoczęta.
Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko i wyłącznie subiek-
tywną ocenę ich autorek.

Kolagen aKtywny biologicznie to jeden z elementów KompleKsowego programu 
pielęgnacji sKóry proponowanego przez eKsKluzywną marKę bioKosmetyKów ANNA PIKURA.

eliksir młodości

Preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. 71/ 343 51 00, 
71/ 344 53 03, kom. 510 214 445, 502 306 200, w sklepie na 
www.annapikura.com, a także na miejscu w Klinikach ANNA 
PIKURA, w Punktach Partnerskich oraz w dobrych aptekach.
KlINIKI ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, tel. 71/ 343 51 00,  
71/ 344 53 03, kom. 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
PUNKty PARtNeRSKIe:
Warszawa, Apteka Przy Placu Zbawiciela,  
ul. Mokotowska 12, tel. 22/ 622 36 36, czynna 24-h 
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria lIM,  
od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61

www.annapikura.com

ZAINteReSoWANyCH WSPółPRACą PRoSIMy o KoNtAKt:  
kom. 509 040 467, e-mail: salon@annapikura.com

Kolagen aktywny biologicznie, 
przełomowe osiągnięcie bioche-
mii i biotechnologii ostatnich 

dekad, jest kolagenem typu intact, 
niezmienionym, tzn. w takiej postaci, 
w jakiej białko to występuje w organi-
zmie kręgowców. próby jego uzyska-
nia trwały od wielu lat, najsłynniejszą 
z nich podjął w latach sześćdziesiątych 
XX wieku paul bernstein. niestety, 
jak przyznał sam uczony uzyskał 
tylko produkty rozpadu skompliko-
wanej cząsteczki kolagenu. „Kolagen”, 
który znamy z konwencjonalnych ko-
smetyków, nie jest więc tak napraw-
dę białkiem, które stanowi podporę 
wszystkich narządów organizmu, lecz 
mieszaniną związków powstających 
wskutek jego degradacji.

Kolagen po rozpadzie  
czy niezmieniony?
przełom w tej dziedzinie przynio-
sły wysiłki uczonych na przełomie 

XX i XXi wieku, w tym również 
polskich. wypracowano nowator-
ską metodę, która pozwoliła otrzy-
mać kolagen intact. jego cząsteczka  
– utworzona z trzech długich łań-
cuchów aminokwasów – utrzymuje 
swoją misterną strukturę przestrzenną 
i dzięki temu – swoje cudowne właści-
wości. w odróżnieniu więc od popu-
larnego „kolagenu” zdegradowanego 
(którego cząsteczki bezpowrotnie 
się rozpadły) może podjąć w skórze 
funkcje naszego własnego kolagenu.

zmarszczKi? ŻylaKi?  
Jest na to rada!
już od 18 roku życia w naszym orga-
nizmie mogą się pojawiać deficyty ko-
lagenu, coraz dotkliwsze z biegiem lat. 
ich uzupełnianie za pomocą kolagenu 
aktywnego biologicznie intact, daje 
całe spectrum korzystnych rezulta-
tów. Kolagen nie tylko redukuje i eli-
minuje zmarszczki i wszelkie oznaki 

starzenia się skóry, ale i jest doskonały 
przy innych problemach. docenią go 
zwłaszcza osoby z różnymi rodzajami 
trądziku, cellulitem, rozstępami, ze 
skórą naczyniową oraz takimi pro-
blemami jak np. wypadanie włosów. 
Kolagen anna piKura występuje 
w kilku wersjach, dostosowanych do 
miejsc, na które ma być aplikowany.

rośliny w słuŻbie urody
„nowa kultura urody” anna  
piKura to naturalne składniki naj-
wyższej jakości. w biokremach są to 
oleje i masła botaniczne, ekstrakty, 
algi, wody kwiatowe i olejki eteryczne, 
często z certyfikowanych upraw eko-
logicznych. Kolagen intact i biokremy 
wzajemnie wzmacniają swoje działanie. 
dodatkowo mgiełka ap mist rosa-
rium, naturalna woda kwiatowa z płat-
ków róży białej ze słynnej doliny róż 
w bułgarii, umożliwia absorpcję kola-
genu, a przy tym dogłębne nawilżenie.

KliniKi AnnA PiKURA
Poszerzają domowy program 
pielęgnacji. Na bazie kolagenu i 
cennych preparatów roślinnych 
profesjonalni kosmetolodzy wy-
konują autorskie zabiegi zarów-
no manualne (w tym masaże), 
jak i przy użyciu zaawansowa-
nych urządzeń. Zabiegi takie 
jak liposukcja ultradźwiękowa, 
dermomasaż czy Rewitalizacja 
AP, laseroterapia, zabiegi Aze-
lac, Migdałowy Rytuał czy Deszcz 
Majowy to propozycje dla wyma-
gających.
Znakomici lekarze specjaliści 
medycyny estetycznej prze-
prowadzają w Klinikach ANNA 
PIKURA bezpieczne zabiegi 
światowej klasy, jak nici PDO, 
osocze bogatopłytkowe, botox, 
procedury z kwasem hialurono-
wym czy z zakresu ginekologii 
estetycznej.

BON  UPOMINKOWY

o wartości 100 zł  
na bezpłatną konsultację* z lekarzem 
specjalistą medycyny estetycznej.

Ważny do 10.01.2016 w Klinikach 
ANNA PIKURA, we Wrocławiu,  
w Krakowie i Gdyni.

*nie podlega wymianie na inny produkt lub zabieg


