ANNA PIKURA

- niesiemy wiosnę Twojej urodzie

W

oda z kwiatów pomarańczy, lipy i bławatka, tłoczone na zimno oleje z dzikiej
róży piżmowej, awokado i wiesiołka, wyciągi z liści brzozy i z opuncji figowej,
masło tucuma, karité i kpangnan, olejki z rumianku, lawendy i rozmarynu.
Receptury botanicznych biokosmetyków ANNA PIKURA brzmią jak opis wiosennej
wycieczki za miasto albo dalekiej wyprawy do porośniętych bujną roślinnością dziewiczych krain. I niosą w sobie cenne naturalne składniki, które są dla skóry jak soki krążące
wiosną w roślinach, budzące je na nowo. Dla naszej skóry takim życiodajnym „sokiem”
jest kolagen aktywny biologicznie AP BIOAKTIV, którego siła odnawia jej funkcje i pozwala
powrócić do dawnej sprawności. A jeśli zostanie użyty razem z biokremami, zwielokrotni
moc ich substancji aktywnych.
Intensywna odnowa dzięki przyrodzie

Preparaty kolagenowe i roślinne ANNA PIKURA są jak wiosna – naturalne, czyste i pobudzające do życia. – Fenomenalne rezultaty kolagenu aktywnego biologicznie przekonały
nas, że warto inwestować w substancje w pełni naturalne – mówi Anna Pikura, prezes
firmy AP Ltd., producenta preparatów. – Nowatorska biotechnologia pełni u nas rolę
służebną względem przyrody. Dzięki temu nasze produkty dają szybkie i konkretne efekty,
które utrzymują się długo. Najnowszym owocem wysiłków badawczych firmy jest
Sacrum – Nieskończone Źródło Młodości. Ten jedyny w swoim rodzaju ekskluzywny preparat pomaga skórze odzyskać i zachować jej naturalne piękno. – W Sacrum zastosowaliśmy unikatowe podejście: aby towarzyszyć skórze, niczego jej nie narzucając. Dajemy
jej idealny rezerwuar, który sama doskonale wykorzysta – deklaruje Anna Pikura.
– Dlatego jest to preparat, który zachwyci zarówno osoby 35-letnie, jak i np. o 30 lat
starsze. Postępujemy w nim zgodnie z naszą Sztuką Urody – dajemy skórze impuls do
intensywnej, rzeczywistej odnowy. Chcemy eliminować problemy, zamiast tuszować je.

ANNA PIKURA

Sacrum

Infinite Source of Youth
Extraordinary Skincare

Od twarzy i włosów po koniuszki palców
ANNA PIKURA to cztery kategorie preparatów: kolagen aktywny biologicznie AP BIOAKTIV,
biokremy botaniczne, kolagenowe kapsułki piękności Sensation i zestawy do odnowy
dłoni i stóp. Działają one dogłębnie – nawet w najniżej położonych partiach skóry i sąsiadujących z nią tkankach – a zarazem są całkowicie bezpieczne nawet dla bardzo wrażliwej skóry. Seria AP BIOAKTIV obejmuje trzy preparaty podstawowe, przeznaczone do różnych partii twarzy i ciała, dwa intymne oraz ekskluzywny silnie przeciwzmarszczkowy
AP BIOAKTIV Plus. Kolagen aktywny biologicznie radzi sobie z każdym problemem z urodą.
Luksusową linię botaniczną ANNA PIKURA tworzą: specjalista od nawilżania Hydrology,
gwarancja udanej regeneracji Successlogy, aksamitność dla cery tłustej i mieszanej
Matmatique, kojąca opieka nad cerą suchą Douxmatique, uspokojenie dla skóry naczyniowej Sensilogy, błyskawiczne upiększenie Magical. Zmarszczki pod oczami wygładzi
Serenology dla skóry dojrzałej, pierwsze oznaki starzenia się pod oczami usunie Visiology.
Gwiazda linii botanicznej Poetica odmładza z poetyckim polotem. Zestawy Secret Gloves
i Secret Booties niczym czarodziejska różdżka odmienią kondycję dłoni i stóp. Suplement
diety Sensation, czyli kolagen aktywny biologicznie w kapsułkach, uzupełniony odżywczymi
algami i silnymi przeciwutleniaczami, realnie cofa czas. Najnowszy produkt firmy
– ekskluzywne Sacrum – to unikatowy rezerwuar młodości, który wykorzystując cenne
składniki ze świata przyrody współdziała ze skórą, aby odzyskała i zachowała to, co
dotąd było nieuchwytne.
Instytuty ANNA PIKURA we Wrocławiu, w Krakowie i w Zamościu oferują unikatowe
zabiegi z kolagenem aktywnym biologicznie, wykorzystujące też biokremy botaniczne
ANNA PIKURA i masaże firmowe. Najnowszą wiosenną propozycją instytutów jest
bezinwazyjny zabieg liposukcji kawitacyjnej.
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
• 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 prosimy o kontakt pod nr tel.
509 040 467

Opinie Klientów*
E., Górny Śląsk, 63 lata
Miałam ogromny kłopot, każdy kosmetyk mnie drażnił. Douxmatique jest wymarzony – nie tylko koi moją bardzo suchą skórę, ale i poprawia nawilżenie i odżywienie. Wcześniej nakładam kolagen
AP BIOAKTIV Plus, który naprawdę eliminuje zmarszczki i ujędrnia skórę. Stosuję
też Serenology pod oczy – widocznie wygładza zmarszczki, a jednocześnie działa
łagodząco.
K., 27 lat
Trapiły mnie wypryski i stany zapalne skóry.
Specyfiki przeciwtrądzikowe nie pomagały.
Pomógł kolagen White! Znikła nawet większość blizn po trądziku, a moja cera tak
wyładniała, że nie potrzebuję podkładu.
Zwęziły się też pory. Pielęgnację uzupełniam kremem Matmatique, który dobrze
nawilża, a zarazem nadaje matowość..
*Chcąc chronić prywatność naszych Klientów,
nie ujawniamy ich danych osobowych.

D., 48 lat
Czegoś takiego jak Sacrum jeszcze nie
używałam! Nie sądziłam, że to wogóle możliwe! Moja skóra wygląda i czuje się rewelacyjnie. Zauważyłam nie tylko poprawę jakości i jędrności skóry, wygładzenie i spłycenie zmarszczek, ale i złagodzenie dotychczasowych podrażnień i problemów.
A., 51 lat
Regularnie łykam kolagen w kapsułkach
Sensation. Wyraźnie poprawił się wygląd
skóry, włosów i paznokci, polepszyło się
też moje samopoczucie, czuję się młodsza,
sprawniejsza.
M., Podkarpacie, 35 lat
Kolagen Grey jest idealny po porodzie –
wszystkie problemy z okresu ciąży, jak
rozstępy, cellulit, widoczne pod skórą naczynia krwionośne, w ciągu kilku miesięcy
albo znikły, albo bardzo zmalały. Zachwyciły mnie też zestawy Secret Gloves
i Secret Booties – dzięki nim moje dłonie
i stopy błyskawicznie odzyskały fantastyczny wygląd.

