
Jak odzyskać 
i zachować młody 
wygląd na długo
Zmarszczki i bruzdy, zwiotczenia, opadający owal twarzy – utrapienie każdej kobiety 

zbliżającej się do „wieku balzakowskiego”  – doczekał się w dzisiejszym świecie trzech 

odmiennych podejść: maskowania (kosmetyki do makijażu), pogodzenia się z losem 

(„starzenie się z godnością”) i radykalnej ingerencji (inwazyjne zabiegi chirurgiczne).  

Co ma zrobić ktoś, kto chciałby odzyskać swój naturalny, dawny wygląd, 

ale nie jest przekonany do skalpela i innych inwazyjnych metod? 

/  AnnA pikurA

– i obserwować cofanie się objawów starzenia się – mówi Anna Pikura. 
Najnowszą propozycją marki ANNA PIKURA jest Hyaluronist – czysty 
kwas hialuronowy, który intensywnie rewitalizuje skórę.

Młoda skóra – elastyczny Materac
Kolagen to aż 25 proc. suchej masy naszego ciała i aż 75 proc. su-
chej masy tkanki łącznej. Tworzy sprężyste rusztowanie, na którym 
osadzają się tkanki poszczególnych narządów. Jest inteligentny, umie 
dostosować się do wymogów organów tak odmiennych, jak skóra, 
narządy płciowe, oczy, naczynia krwionośne czy wątroba. Złożonością 
budowy przewyższa kwas DNA!
Uczeni od dawna próbowali uzyskać kolagen tzw. nietknięty (intact), 
z zachowaną strukturą przestrzenną – tylko on mógłby uzupełniać 
deficyty naszego rodzimego kolagenu, którego z biegiem lat nam 
ubywa. Niestety otrzymywano wyłącznie produkty rozpadu „żywego” 
kolagenu. Stosowano je w kosmetykach (np. w ochronnych kremach 
do rąk), ale nie były one w stanie nikogo odmłodzić.
W odróżnieniu od nich kolagen aktywny biologicznie uzupełnia defi-
cyty kolagenu w organizmie. Jest znakomity nie tylko na zmarszczki 
i zwiotczenia, ale i inne problemy – m.in. trądzik, cellulit, rozstępy. 

Tworzy sprężystą konstrukcję „materaca” 
skóry, którą wypełnia następnie kwas 
hialuronowy, obecny w tkankach całego 
naszego ciała. Kwas hialuronowy jest sil-
nie higroskopijny, jedna cząsteczka może 
wiązać aż 250 cząsteczek wody. Jego braki 
widzimy wyraźnie, gdy patrząc w lustro 
konstatujemy, że przybyło nam lat.

kliniki anna Pikura
Zasady kosmetologii slow obowiązują też 
w Klinikach ANNA PIKURA.
– Przyjęliśmy hipokratejskie motto: „Po 
pierwsze nie szkodzić” – mówi Anna Pikura. 
– Opieramy się na procesach i substan-
cjach naturalnych, bezpiecznych dla skóry.
Kliniki oferują zabiegi z zakresu zarówno kosmetologii jak i medycyny 
estetycznej, na twarz i na ciało: firmowe zabiegi manualne i masaże, 
zabiegi z kwasami oraz najnowsze bezpieczne technologie, w tym 
lasery o szerokiej gamie możliwości (m.in. fotoodmładzanie, fotodepi-
lacja, zamykanie naczyń krwionośnych), masaż próżniowy, liposukcję 
bezigłową, rewitalizację AP.
Uznani specjaliści medycyny estetycznej wykonują nieinwazyjne 
procedury odmładzające o światowej renomie, w tym osocze bo-
gatopłytkowe, nici liftujące PDO, szeroką gamę zabiegów z kwasem 
hialuronowym i z botuliną, likwidowanie otłuszczeń, a także Radiesse 
TM, naturalnie wypełniający zmarszczki.

oPinie klientek*

agnieszka (70+), Warszawa
Od lat codziennie z żelazną konsekwencją stosuję kolagen ANNA 
PIKURA. Zapanowanie nad nieuchronnym procesem degradacji 
organizmu i komplementy kierowane pod moim adresem nastrajają 
bardzo optymistycznie.
Kolagen dokonał cudów, pokonując chorobę stawów w prawej 
ręce (zespół cieśni, przykurcz palca). Racjonalniej jest zapobiegać 
niż leczyć, całkiem profilaktycznie wcieram więc kolagen (mojemu 
o 3 lata starszemu mężowi też!) w stawy kolan, ramion i czasem 
w stawy biodrowe.
Oczywiście nie mam zmarszczek! Zawsze o siebie dbałam, ale 
żadnych botoksów, żadnych liftingów. Dzięki kolagenowi nie po-
zwoliłam, by się pokazały.

Lekarz patrząc na mój PeSeL i na moją 
twarz ze zdziwieniem pyta: „Co Pani robi?”. 
Odpowiadam: „To kolagen ANNA PIKURA”.

Beata (51), strzelce krajeńskie
Po przekroczeniu 45. roku życia moje 
sposoby na zachowanie urody przestały 
wystarczać. Nasza skóra w tym wieku 
zaczyna przypominać ulubiony sweterek, 
który rozciągnął się i zdefasonował. Kiedy 
usłyszałam o kolagenie ANNA PIKURA, 
postanowiłam spróbować. Zadziałał! 
Miałam wrażenie, że włókna kolagenu 
wniknęły w rozciągniętą „przędzę” skó-
ry powodując jej pogrubienie, skrócenie 
i uelastycznienie – „sweterek” zebrał się 

w sobie i odzyskał poprzedni kształt. Co więcej, przed kuracją moja 
skóra była jak przetarty worek – wszystkie cenne składniki kosmetyków 
po prostu się z niego „wysypywały”. 
Teraz wystarcza ledwie dostrzegalny makijaż. Koleżanki zauważyły 
(niektóre niechętnie) i kazały mi się przyznać, co robię. Stosuję kolagen 
w kapsułkach i w żelu, w tym grafitowy, który prócz skóry wzmacnia 
też włosy i rzęsy. Wyraźne efekty zobaczyłam po dwóch miesiącach. 
Każda z nas powinna mieć sekretny słoiczek kolagenu AP, żeby nie 
pozwolić odejść swojemu pięknu zbyt wcześnie. Mamy szansę być 
coraz piękniejsze w miarę upływu czasu, kiedy nasza twarz wyraża 
coraz więcej i zaczyna odzwierciedlać duchową głębię i bogactwo 
wszystkich naszych doświadczeń.

aleksandra (33), straszyn
Produktów ANNA PIKURA używam od ponad 2 lat, to kolagen White 
oraz kremy Hydrology, Successlogy i Serenology pod oczy. Wpierw 
skórę dokładnie oczyszczam i obficie zwilżam różaną mgiełką AP 
Mist Rosarium.
Po około dwóch tygodniach regularnego stosowania widać zwięk-
szenie jędrności skóry, spłycenie drobnych zmarszczek, wyrównanie 
kolorytu. Skóra wygląda młodziej. Regularnie korzystam z zabiegów 
rewitalizacji i mikrodermabrazji w Klinice AP. efekty widać już po 
pierwszych dwóch razach, utrzymują się bardzo długo. Panie są 
kompetentne i cierpliwe, są nie tylko profesjonalistkami, ale również 
przemiłymi osobami, do których miło wracać.

*Powyższe opinie stanowią subiektywną ocenę ich autorek.

XXI wiek zrodził zupełnie nowe podejście, kosmetologię slow, opartą 
na szacunku dla naturalnych mechanizmów odpowiedzialnych za 
nasz wygląd. Jej pionierką w Polsce jest Anna Pikura, twórczyni 
marki biokosmetyków sygnowanych jej nazwiskiem. Z wykształcenia 
socjolog (ale pracę magisterską pisała o „Kanonach piękna na prze-
strzeni dziejów”), wkrótce po studiach zwróciła uwagę na przełomowe 
zdobycze biochemii, której udało się osiągnąć niemożliwe – uzyskać 
kolagen aktywny biologicznie.
– Bardzo mnie to zainteresowało – mówi Anna Pikura. – Przyroda 
wciąż się regeneruje, dlaczego nie mielibyśmy pójść w jej ślady? Po-
stanowiłam podążać tym tropem. Okazało się, że kolagen uzyskiwany 
innowacyjną, autorską metodą jest produktem w 100% naturalnym 
i w pełni bezpiecznym nawet dla skóry wrażliwej i alergicznej. Nasz 
kolagen AP BIOAKTIV ma niebywale szerokie spektrum właściwości.
Okazało się też, że kolagen wzmacnia działanie kosmetyków nakła-
danych po jego wchłonięciu.
– Opracowaliśmy linię biokremów botanicznych, opartych na naturalnych 
substancjach, używanych od tysiącleci w kulturach tradycyjnych. Są to 
botaniczne oleje, masła i ekstrakty, wody kwiatowe, olejki eteryczne. Nasz 
kompleksowy program pielęgnacji można stosować samemu w domu 

anna PIKuRa – twórczyni marki luksusowych biokosmetyków ANNA PIKURA, właścicielka Klinik ANNA PIKURA.  

Wdrożyła  koncepcję Nowej Kultury Urody, której przyświeca zasada konkretnych rezultatów, uzyskiwanych dzięki cennym 

naturalnym składnikom i metodom. Z wykształcenia socjolog. 

Preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. (71) 343 51 00, (71) 344 53 03, kom. 510 214 445, 502 306 200,  

w sklepie internetowym na annapikura.com, a także w Klinikach ANNA PIKURA 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 www.annapikura.com


