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KOLAGEN ANNA PIKURA, 
CZYLI JAK SIĘ ROZSTAĆ ZE ZMARSZCZKAMI W KULTURALNEJ ATMOSFERZE
Kolagen aktywny biologicznie AP BIOAKTIV – zaawansowane technologicznie 
dzieło polskich naukowców – jest kosmetykiem na miarę XXI wieku: radzi sobie 
z każdym problemem urody, a przy tym jest całkowicie bezpieczny dla organizmu.

KOLAGEN – ATRAKCYJNY WYGLĄD
– Moja uroda skończyła się wraz z ciążą, a wróciła z kolagenem – twierdzi 34-letnia 
Agnieszka z Gdańska. – Nie mogłam uporać się ze zmianami, jakie nastąpiły w tra-
kcie ciąży i później: przybyły centymetry w obwodach, pojawiły się rozstępy, całe 
uda były w cellulicie, na twarzy postarzałam się w ciągu roku o kilka lat. W zasa-
dzie pogodziłam się już z tym, że „matka dzieciom” widać musi tak wyglądać, ale 
zainteresowała mnie reklama produktów ANNA PIKURA. W salonie firmowym 
kupiłam kolagen  AP BIOAKTIV White i Grey oraz kolagenowe kapsułki Sensation
i rozpoczęłam intensywną kurację. Stosowałam White na twarz, szyję i dekolt, a na biust
i obszary poniżej Grey, codziennie łykałam też „kolagen w kapsułkach”. Zmiany były 
wyraźne, najszybciej na twarzy – odmłodniała, pojaśniała, wygładziła się – wróciłam 
dawna ja, i to w lepszym wydaniu. Ciało też wyglądało coraz jędrniej, skóra była 
coraz gładsza. Zachęcona rezultatami, wzięłam w  Klinice Odnowy Kolagenowej 
serię antycellulitowych zabiegów dermomasażu, w trakcie których też aplikuje 
się kolagen. I wyglądam modelowo, w dodatku świetnie się czuję, kolagen jakby 
dodawał mi dobrej energii. Choć moje życzenia się spełniły, stosuję go nadal, jest 
wspaniały!

KOLAGEN KONTRA MENOPAUZA
– Okres po menopauzie nie jest wcale zły, zwłaszcza gdy mamy pod ręką kolagen 
– uważa 60-letnia Danuta z Warszawy. – Ja postanowiłam nie wpadać w panikę i pozwo-
lić organizmowi odnaleźć swój nowy rytm. A gdy natknęłam się na kolagen, sprawy 
potoczyły się gładko. Moja dyżurna bateria ratunkowa to kolagen AP BIOAKTIV Plus
oraz Intimate For Woman. Ten pierwszy działa idealnie na urodę – powinnam 
przecież wyglądać starzej niż dekadę wcześniej, a tymczasem znajomi pytają, czy 
nie robiłam sobie operacji plastycznej! Kolagen uzupełnił braki w mojej skórze, 
zmarszczki i bruzdy wygładziły się, rysy przestały „opadać”. Pielęgnację uzupełniam 
kremem Douxmatique, jest rewelacyjny dla mojej suchej skóry! Obszary „płciowe” 
pielęgnuję kolagenem Intimate For Woman. Czuję się komfortowo i młodo.

KOLAGEN – PORANNY PRZYJACIEL
– Sądziłem, że jestem skazany na poranne męczarnie – opowiada 28-letni Krystian 
ze Szczecina. – Skóra po goleniu piekła tak, że nie mogłem jej dotknąć, a typowe 
„męskie” kosmetyki pogarszały ten stan. Byłem jak między młotem a kowadłem: 
starałem się zapuszczać lekki zarost, żeby golić się jak najrzadziej, ale wtedy na owło-
sionej skórze pojawiały się wypryski. Dzięki kolagenowi, który wypatrzyła moja 
dziewczyna, mogę swobodnie decydować o swoim zaroście – śmieje się Krystian. 
– AP BIOAKTIV White, który nakładam codziennie zaraz po goleniu idealnie koi 
skórę. Skończyły się też problemy z wypryskami. – Ja też używam kolagen AP 
BIOAKTIV White – dodaje Agata, dziewczyna Krystiana. – I dzięki niemu minęły też 
moje problemy z przetłuszczającą się cerą i wypryskami. Codziennie rano nakładam 
dodatkowo krem Matmatique – skóra jest ładnie matowa, ale zarazem dobrze 
nawilżona, zadbana, inaczej niż przy typowych kosmetykach dla cery tłustej.

KOLAGEN KONTRA KILOGRAMY
– Od małego byłam „przy kości”, z wiekiem tusza się zwiększała – opowiada 43-letnia 
Aneta z Dolnego Śląska. – W zasadzie przywykłam, jednak otyłość utrudnia życie, 
także zdrowotnie. Usłyszałam dobre opinie o liposukcji ultradźwiękowej w Klinikach 
Odnowy Kolagenowej, szczególnie ujęło mnie to, że jest to zabieg bezinwazyjny, 
bezbolesny i nie grozi powikłaniami. Uzbierałam kwotę potrzebną na serię zabiegów 
i... rezultat jest wymarzony. Wyglądam „normalnie”, nie muszę kupować rozmiarów XXXL! 
Lepiej się czuję. Skóra jest przy tym ładna, jędrna, zapewne dzięki temu, że na co dzień
stosuje kolagen AP BIOAKTIV Graphite. 

KOLAGEN – SPOSÓB NA SUKCES
– Z racji pozycji zawodowej muszę zawsze dobrze wyglądać, co od pewnego czasu 
bardzo ułatwia mi kolagen i cała oferta marki ANNA PIKURA – mówi 52-letnia 
Barbara z Krakowa. – I choć przechodzę menopauzę, nie widać tego po mnie. Jako 
kosmetyk stosuję kolagen AP BIOAKTIV Plus bądź White, uzupełniając pielęgnację 
kremem Successlogy, a ostatnio iście rewelacyjnym Sacrum. Nakładam też pod 
oczy krem Serenology. Młody i idealny wygląd dłoniom i stopom zapewniają mi 
zestawy Secret Gloves i Secret Booties. Parę miesięcy temu skorzystałam z zabiegu 
rewitalizacji w Klinice Odnowy Kolagenowej. Choć i tak już przedtem wyglądałam 
młodziej niż młodsze koleżanki, teraz śmieję się, że młodnieję w oczach. Te produkty 
to strzał w dziesiątkę!
Anna Marzec

• Gdynia, ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, kom. 502 292 025
• Kraków, ul. Starowiślna 82, tel. 12/ 430 15 83, kom. 501 087 886
• Poznań, ul. Głogowska 158, tel. 61/ 863 92 39, kom. 512 256 951
• Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego,
          tel. 22/ 630 70 61
• Wrocław,  ul. Kazimierza Wielkiego 64 lub ul. Oławska 27, DH ŁADA, 
            tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03
• Zamość, ul. Staszica 7, tel. 84/ 639 00 83, kom. 502 292 026

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

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

www.annapikura.com        infolinia: 801 661 660

KUPON RABATOWY ZWIERCIADŁO
* Z tym kuponem zapłacisz 400 zł zamiast 1600 zł za 4 

zabiegi liposukcji lub 4 zabiegi Rewitalizacji (do wyboru) 
w wybranej Klinice ANNA PIKURA.  

www.annapikura.com 
Kupon jest ważny do 31.03.2012 r.


