
Kolagen aktywny biologicznie, pozyski-
wany z ryb, to wielkie osiągnięcie nauki 
ostatnich lat. W odróżnieniu od kola-
genów stosowanych w konwencjonal-
nych kosmetykach nie jest to „kolagen” 
zdegradowany, otrzymywany metodą 
ekstrakcji, lecz tzw. kolagen intact, 
niezmieniony, o zachowanej strukturze 
przestrzennej, taki, jaki występuje w or-
ganizmach kręgowców.

Kolagen – nasze główne białko 
podporowe – jest syntetyzowany przez 
organizm, lecz z biegiem lat szybkość 
tej syntezy spada. Problem pogłębiają 
„nadprogramowe” straty kolagenu 
wynikające ze stresu, zanie-
czyszczeń środowiska, 
promieniowania UV 
czy stanów chorobo-
wych organizmu. 
Do  def icytów 
kolagenu docho-
dzi nieraz już 
w  18  roku życia 
– wynika to z szyb-
szego rozpadu włó-
kien kolagenowych 
niż tempo tworzenia 

nowych cząsteczek kolagenu. Kolagen 
intact, zdolny podjąć funkcje naszego 
rodzimego kolagenu, nie jest „kremem” 
i nie można go zastosować w konwencjo-
nalnych kosmetykach.

„KOLAGEN” ZDEGRADOWANY 
I KOLAGEN AUTENTYCZNY
Kosmetyczny „kolagen” z popularnych 
kremów nie może wnikać w głąb skóry 
i podejmować funkcji „żywego” białka. 
Jest produktem rozpadu misternych 
cząsteczek kolagenu intact. Natomiast 
kolagen aktywny biologicznie zachowu-

je swoją konformację przestrzenną 
i właściwości niezmienionego 

biaka strukturalnego. Jest 
dzięki temu niezwykle 

skuteczny.
W odróżnie-

niu od „kolagenu” 
zdegradowanego 
kolagen aktywny 
biologicznie może 
wnikać w  skórę. 

Wedug Farmako-
pei Polskiej (wyda-

nie V z 2005 roku) przez 

pory skóry penetrują cząsteczki wielkości 
do 80 mikrometrów, czyli 80 tys. nano-
metrów – cząsteczki kolagenu, o wymia-
rach 1,5 nm x 280 nm, mogą więc czynić 
to bez przeszkód.

WODNA MGIEŁKA I BIOKREM  
– DOPEŁNIENIE KOLAGENU
Kolagen jest substancją silnie higro-
skopijną, dlatego niezbędne jest obfite 
nawilżenie powierzchni skóry przed 
jego aplikacją i staranne wmasowanie 
preparatu. Pozwoli to poprawić nawilże-
nie głębszych warstw skóry, z drugiej zaś 
strony zapobiegnie odwodnieniu po-
wierzchni naskórka, z którego wnikają-
cy w skórę kolagen wchłonąłby wilgoć. 
ANNA PIKURA proponuje AP Mist 
Rosarium, mgiełkę z hydrolatu z róży 
białej. Kolagen dzięki swym nośnikowym 

właściwościom przeniesie tę cenną wodę 
w głąb skóry.

Zastosowanie kremu po aplikacji ko-
lagenu nie tylko pomoże ustrzec przed 
odwodnieniem wierzchnie warstwy na-
skórka, ale i dostarczy skórze dodatkowe 
substancje odżywcze. Ponieważ nie wszyst-
kie konwencjonalne kosmetyki stanowią 
należyte dopełnienia kolagenu, ANNA 
PIKURA oferuje ekskluzywne biokremy 
botaniczne. Ich subtelne barwy i zapachy 
są zasługą ich naturalnych komponentów, 
naturalne pochodzenie mają także sub-
stancje pomocnicze. Dlatego wszystkie 
preparaty ANNA PIKURA są bezpiecznie 
nawet dla skóry bardzo wrażliwej i aler-
gicznej. Dzięki skondensowaniu cennych 
składników naturalnych są też niezwykle 
wydajne.

ANNA MARZEC

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O KONTAKT: 
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, 502 306 200,  
w sklepie na www.annapikura.com, a także na miejscu  
w Klinikach ANNA PIKURA, w Punktach Partnerskich  
oraz w najlepszych 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

Agnieszka (71 lat)
Często opowiadam o mojej „przygodzie” z kolagenem aktywnym biologicznie 
AP BIOAKTIV, o tym, w jak cudowny sposób wyciągnął mnie z problemów zdro-
wotnych (bolące stawy rąk, zespół cieśni, dehydratacja kręgów będąca przyczyną 
niedomagania kręgosłupa).
Nikt nie chce wierzyć, gdy mówię, ile mam lat. Moi francuscy przyjaciele dają mi 
co najmniej 20 lat mniej (sic!) i zabronili przyznawać się do mojego wieku. A ja 
nie tylko się do niego przyznaję, ale wręcz jestem z niego dumna. Lekarz patrząc 
na mój PESEL spytał: „Co pani robi?”. Dodał, że mój wiek biologiczny nie ma nic 
wspólnego z moim wiekiem metrykalnym. Mam gładką, jędrną skórę. Nie mam 
zmarszczek (żadnych liftingów, botoksów!). Mam bardzo dobry wzrok, żadnych 
bólów stawów. Życie jest piękne!
Od pewnego czasu stosuję kolagen u mojego starszego o 3 lata męża. Musimy 
się oboje dobrze trzymać.
Od kilku lat z żelazną konsekwencją stosuję rano i wieczorem na twarz, szyję i po-
wieki kolagen AP BIOAKTIV Grey oraz kolagen Graphite profilaktycznie na stawy rąk, 
kolana, kręgosłup. Wiem, że ten cudowny specyfik po prostu uzupełnia w moim 
organizmie to, co zabiera mi upływ czasu. To mój „eliksir młodości”.

Krystyna (36 lat)
Po trzech tygodniach używania kolagenu AP BIOAKTIV White nastąpiły bardzo 
wyraźne zmiany stanu mojej skóry: drobne zmarszczki znikły, cera wygładziła 
się, zmienił się jej koloryt i ustąpiły przebarwienia! Przed wiele lat stosowałam 
ekskluzywne kosmetyki światowych marek, lecz żaden w tak krótkim czasie nie 
poprawił mojej cery, i to w tak znaczącym stopniu. Podczas stosowania kolagenu 
AP oraz kremu Douxmatique, który jest jego świetnym dopełnieniem dla mojej 
wrażliwej i suchej cery, zauważyłam także, że makijaż dłużej trzyma się na skórze, 
a skóra nie świeci się.

*Powyższe opinie stanowią tylko i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorek

Osiągnięcia biochemii i biotechnologii z przełomu XX i XXI wieku 
pozwoliy stworzyć preparaty o naturalnym składzie i niespotykanej 
wcześniej skuteczności. ANNA PIKURA proponuje kompleksową 
ofertę obejmującą unikatowe preparaty kolagenu aktywnego 
biologicznie i komplementarne biokosmetyki botaniczne.

eliksir
MŁODOŚCI


