
Preparaty można zakupić w Salonach Firmowych 
ANNA PIKURA, w najlepszych aptekach, a także w spe-
cjalistycznej 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 tel. pod nr tel. 509 040 467

Kolagen aktywny biologicznie i biokremy botaniczne ANNA PIKURA reprezentują naj-
bardziej zaawansowaną biotechnologię na światowym poziomie. Dzięki temu nie

drażnią skóry sztucznymi substancjami, lecz wykorzystują cenne składniki naturalne,
aby przywrócić nawet dojrzałej i problematycznej skórze atrakcyjny wygląd.

– Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii udaje nam się zachować pełnię walo-
rów i aktywności biologicznej substancji pozyskiwanych wprost z przyrody – mówi
Anna Pikura, założycielka i prezes firmy AP Ltd., producenta preparatów. – Rezultaty
są wyraźnie widoczne. Nasze produkty działają dogłębnie na skórę i sąsiadujące tkanki,
inicjując ich samodzielną odnowę. Efekty są konkretne, bezprecedensowe w porów-
naniu z tym, co było dotąd dostępne na rynku. Marka, która debiutowała w ubiegłym
roku na największych światowych targach kosmetycznych w Bolonii, zdobyła już grono
wiernych zwolenników w Polsce i na całym świecie.

ZMARSZCZKI ODCHODZĄ W NIEPAMIĘĆ
– Zawsze kupowałam kosmetyki z najwyższej półki – deklaruje Elżbieta z Warszawy. 
– Ale żaden nie może konkurować z kolagenem AP BIOAKTIV Plus. Choć zbliżam się
już do sześćdziesiątki, otoczenie daje mi o dwadzieścia lat mniej!  Niektórzy nawet
sugerują, że zrobiłam sobie operację plastyczną – ja jednak stronię od wszelkich sztucz-
nych ingerencji w urodę. Dzięki kolagenowi odmłodniałam w ciągu kilku tygodni i odtąd
stosuję go regularnie. Od niedawna używam też Sacrum. Dobrze znam najdroższe kre-
my prestiżowych marek i z całą odpowiedzialnością twierdzę, że nie mogą równać się
z Sacrum. Kosmetyki ANNA PIKURA realnie odmładzają, a przy tym skóra czuje się
cudownie. – Mam stresującą pracę i dopiero niedawno zwróciłem uwagę, jak pogor-
szył się mój wygląd – mówi 35-letni Krzysztof z Krakowa. – Głębokie bruzdy na twarzy,
zszarzała skóra, podkrążone oczy. Jednak już po kilkukrotnym użyciu kolagenu
AP BIOAKTIV White skóra wróciła do formy. Znakomity jest też krem Hydrology. Uży-
wam go codziennie i nie czuję już podrażnienia i napięcia skóry, jakie zwykle dokucza-
ło mi po goleniu.

KOLAGEN ROZWIĄZUJE PROBLEMY
Kolagen aktywny biologicznie wnika w głąb skóry, uzupełniając deficyty naszego kola-
genu, stanowiącego podporę wszystkich tkanek i narządów. Dzięki temu eliminuje pro-
blemy, jakim nie mogą zaradzić konwencjonalne kosmetyki. Kolagen AP BIOAKTIV Grey
jest przeznaczony specjalnie do masaży zarówno rehabilitacyjnych jak i ujędrniających,
wysmuklających i zwalczających cellulit, jest też znakomitym preparatem do wszelkie-
go rodzaju obszarów problematycznych, jak widoczne pod skórą naczynia krwionośne,
blizny, rozstępy, pękające naczynia krwionośne itd. – Podarowałam kolagen mamie, 
której nogi wyglądały tak, że mogła pokazywać się tylko w spodniach – opowiada
Bożena. – Kiedy odwiedziłam ją po trzech miesiącach, przywitała mnie w spódnicy.
Byłam zdumiona pozytywną zmianą, bo problemy ciągnęły się od paru lat. Podobnie
dobroczynną rolę spełnia w rejonie organów intymnych AP BIOAKTIV Intimate w wer-
sjach For Woman i For Man. Receptura tych preparatów obejmuje wyłącznie naturalne
składniki, pozwalające utrzymać idealną higienę, sprawność i zdrowie tych okolic.
Kolagen AP BIOAKTIV Graphite jest znakomity do masaży odchudzających i przeciw-
cellulitowych, a zastosowany na skórę głowy, wzmacnia cebulki włosowe, poprawia 
stan i wygląd włosów i eliminuje problemy. – Dzięki kolagenowi Graphite w ciągu ty-
godnia pozbyłam się uciążliwego problemu: łojotokowego zapalenia skóry głowy i zwią-
zanego z tym intensywnego wypadania włosów – twierdzi 30-letnia Edyta z Wrocławia.
Podobny rezultat osiągnął 40-letni Andrzej, który wstydził się kontaktu z ludźmi z powo-
du łuszczących się plam na skórze, na które nie było rady. – Uwolniłem się nie tylko
od łupieżu na głowie, ale i analogiczny skutek uzyskałem na twarzy używając kolagenu
White – mówi. – Czerwone plamy szpeciły mnie od lat, ale dzięki kolagenowi problem
w bardzo krótkim czasie znikł. Ze względu na dużą wrażliwość mojej skóry używam
także kojącego kremu roślinnego Sensilogy.

PRZYRODA W NAJCZYSTSZEJ POSTACI
– Nasze biokremy botaniczne komponujemy z substancji naturalnych, rezygnując
z wszechobecnej syntetycznej „chemii” – deklaruje Anna Pikura. – Można je stosować
niezależnie i uzyskiwać wymierne rezultaty, jednak stosowanie ich równolegle z kola-
genem zwiększa siłę ich oddziaływania. W linii kremów ANNA PIKURA są propozycje
dla każdego typu skóry. – Douxmatique jest fenomenalny! – uważa 55-letnia Krystyna.
– To jedyny krem, który nie tylko nie drażni mojej suchej skóry, ale wyraźnie ją wygła-
dza i odmładza. Podobny rezultat widzę w okolicach oczu, gdzie nakładam Serenology.

W salonach ANNA PIKURA we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Poznaniu i Zamościu można
korzystać z profesjonalnych zabiegów z kolagenem i biokremami botanicznymi, wykony-
wanych za pomocą najnowszych technologii, m.in. Time Machine i liposukcji kawitacyjnej.

Anna Marzec

Preparaty ANNA PIKURA 
– simply the best!


