KOLAGEN ANNA PIKURA
- Powrót do Młodości
ANNA PIKURA – ekskluzywna marka kosmetyczna – w unikatowy sposób łączy
technologię na najwyższym światowym poziomie z zasadą absolutnej naturalności wszystkich swoich produktów.
Jej sztandarowe preparaty – seria AP BIOAKTIV Kolagen – to ewenement w skali
światowej, kosmetyki godne XXI wieku: całkowicie naturalne i dające rezultaty
dotąd niespotykane.
ANNA PIKURA, która zadebiutowała w ubiegłym roku na największych światowych targach kosmetycznych w Bolonii, zdobywa klientów na całym świecie i poszerza ofertę kompleksowej pielęgnacji urody. Jej twórczyni, sygnująca swoje preparaty własnym nazwiskiem, postanowiła stworzyć „Nową Kulturę Urody”. W Nowej
Kulturze ma być Naturalnie, Bezpiecznie i Skutecznie.
Te zasady obowiązują we wszystkich produktach ANNA PIKURA – nie tylko w kolagenie aktywnym biologicznie, ale i w biokremach botanicznych, w firmowych salonach oraz w profesjonalnych urządzeniach kosmetycznych opartych na nowatorskich technologiach.
JAK USPOKOIĆ SKÓRĘ?
Kupiłam kolagen AP BIOAKTIV, bo nic nie było w stanie poradzić sobie z moją nadwrażliwą skórą – opowiada Aneta. – Efekt? Dość szybko znikły zaczerwienienia, pieczenie,
dyskomfort, skóra zrobiła się gładziutka i wygląda zdrowo. Kolagen aplikuję dwa razy
dziennie na skórę zwilżoną wodą termalną, a po jego wklepaniu nakładam jeszcze
krem Sensilogy. Polecam każdemu z podobnymi problemami!
JAK WYGLĄDAĆ ŁADNIE?
– Uważam, że zadbane ciało to wizytówka kobiety, jednak w moim wieku skóra nie
ma już dawnej jędrności, miejscami widać zwiotczenia, gdzie indziej cellulit, tak że nawet
w upały krępowałam się wkładać np. letnie sukienki – mówi 49-letnia Teresa. – Dopóki nie odkryłam preparatów kolagenowych AP BIOAKTIV. Dziś regularnie wmasowuję
kolagen Grey w nogi i ramiona, łykam też kolagen w kapsułkach Sensation. Ciało jest
gładsze, jędrniejsze, poprawa wyglądu wyraźna, nie tylko zresztą skóry, ale i paznokci i włosów. Odkryłam też bardzo poręczne Czarodziejskie Rękawice i Botki. W podbramkowych sytuacjach przywracają dłoniom i stopom rewelacyjny wygląd, i to na długo!
JAK SIĘ ODMŁODZIĆ?
Krystyna z Gdańska używa kolagenu AP BIOAKTIV Plus od kilku miesięcy. – Mam 58 lat,
a mimo to skóra na twarzy jest ładnie napięta, trzyma owal, kąciki ust już nie opadają jak dawniej. Spłyciły się zmarszczki między brwiami i na czole, znikły nad górną wargą. Czas biegnie – a ja młodnieję. Krystyna używa od niedawna preparatu Sacrum,
który aplikuje po wchłonięciu się kolagenu. – Używałam najdroższych kremów najlepszych marek, ale nie mogą one równać się z Sacrum – twierdzi. – Tutaj po prostu
widać rezultaty!
JAK SIĘ POZBYĆ WYPRYSKÓW?
Używać kolagenu AP BIOAKTIV White – twierdzi 29-letnia Danuta spod Krakowa, którą
już od szkoły podstawowej dręczył widok w lustrze: twarz pełna wyprysków, zaskórniki, tłusta cera. Problem nie minął wraz z wejściem w dorosłość. Nie pomagały specjalistyczne terapie, trądzik przybrał postać tak ciężką, że nie dawał się zamaskować
nawet podkładami dla cery tłustej. – Kolagenu aktywnego biologicznie zaczęłam używać z desperacji, ale bez przekonania – wspomina Danuta. – Więc zdziwiłam się, gdy
po dwóch tygodniach nakładania go dwa razy dziennie na mojej buzi coś drgnęło.
Z czasem moja twarz zaczęła przypominać twarze, które przez lata z rozmarzeniem
oglądałam w kolorowych czasopismach. Kolagen osiągnął to, co nie udawało mi się
przez tyle lat! Na dodatek cera zaczęła wyglądać pięknie i nie widzę najmniejszych
zapowiedzi tworzenia się zmarszczek! Danuta dalej używa kolagenu, nakładając go
zwykle raz dziennie. Rano przed wyjściem używa roślinnego biokremu ANNA PIKURA
Matmatique. – Jest rewelacyjny, buzia cały dzień jest gładka i aksamitna, a skóra
świetnie nawilżona.
MŁODA W OKAMGNIENIU
W Klinikach ANNA PIKURA we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni i Zamościu
naturalne preparaty kolagenowe i roślinne aplikują klientom kosmetolodzy, łącząc
je ze specjalnymi masażami firmowymi oraz zabiegami na innowacyjnych urządzeniach ANNA PIKURA, jak np. odchudzająca liposukcja kawitacyjna, likwidujący cellulit
Time Machine czy odmładzające fale radiowe, stanowiącymi alternatywę dla
chirurgii estetycznej.
Anna Marzec

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

• 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

PROMOCJA* NA KOLAGEN W KAPSUŁKACH - SENSATION,
PŁACISZ ZA 1 OPAKOWANIE, A OTRZYMUJESZ 2 !
* promocja trwa do wyczerpania zapasów

