NATURA TO MY!
Ultranowoczesne zabiegi bezpieczne dla skóry, wykorzystujące
naturalne procesy zachodzące w organizmie, przełomowy kolagen
aktywny, nowatorskie biokremy botaniczne z najcenniejszymi
substancjami roślinnymi – oto oferta marki ANNA PIKURA,
stawiającej na skuteczne rozwiązania naturalne.
SPEŁNIONE OCZEKIWANIA

Kamila (30 lat)
Pierwszym używanym przeze
mnie kremem ANNA PIKURA był
Sacrum. Stosowałam go razem
z kolagenem AP BIOAKTIV White jako silną kurację na dzień
i na noc, ponieważ mojej skórze
doskwierało zmęczenie, „zszarzenie”, brak blasku i jędrności.
Pierwsze efekty dostrzegłam po
kilku dniach: skóra się wyciszyła,
była wyraźniej nawilżona i co najważniejsze, rumień został wygaszony (mam skórę naczynkową). Krem
doskonale sprawdził się pod makijaż.
Dzięki kolagenowi produkcja sebum
nie ulegała wahaniom spowodowanym skokami temperatury otoczenia.
Sacrum w połączeniu z kolagenem
Sacrum dba o skórę i dostarcza jej
wszystkiego, czego potrzebuje, co
w widoczny sposób odzwierciedla
poprawiający się stan skóry: jest nawilżona, odżywiona, z opanowanym
rumieniem.
Drugim używanym przeze mnie kremem jest Poetica - doskonale odżywia i błyskawicznie regeneruje. Działa
ochronnie i odżywczo, zwłaszcza na
zmęczoną i zszarzałą skórę.

KOSMETYKI Z KLASĄ

Hanna (46 lat)
Ponieważ zawodowo związana jestem
z medycznym poprawianiem urody,
w obszarze moich zainteresowań znajdują się także kremy do twarzy.
Ostatnio miałam okazję zapoznać się
z wyjątkowym kremem ANNA PIKURA

z zabiegów takich jak rewitalizacja AP
i laser sPTF+, a także peeling kawitacyjny i mikrodermabrazja diamentowa. Efekt jest wspaniały – na
twarzy wyraźnie ubyło mi lat. Na
co dzień stosuję też kosmetyki tej
marki – kolageny AP BIOAKTIV
White na twarz i Graphite na ciało, krem Serenology pod oczy,
regularnie łykam też kolagen
w kapsułkach Sensation. Biorąc
pod uwagę niełatwy okres menopauzy, mogę powiedzieć, że nie tylko
wyglądam młodziej, ale i tak się czuję.
Wiem, że duża w tym zasługa właśnie
zabiegów i kosmetyków ANNA PIKURA.
Douxmatique oraz z preparatem
AP BIOAKTIV Kolagen PLUS. Jestem
ogromnie zadowolona. Ich konsystencja jest przyjemna, dobrze się
rozsmarowują na skórze i łatwo się
wchłaniają. Po otwarciu słoiczka co
rano zwraca uwagę kojący i delikatny
aromat kremów oraz atrakcyjna barwa
w delikatnym odcieniu ecru. Po aplikacji skóra staje się napięta i jędrna. Cera
zyskuje subtelny połysk, który sprawia
że wygląda się świeżo.
Dodatkowo należy podkreślić eleganckie opakowania. Kremy te należy przechowywać w lodówce, ale
aż prosi się, by wyeksponować je na
półce łazienkowej, bo byłyby to autentyczną ozdobą.

ZAPOMNIAŁAM O KŁOPOTACH

Patrycja (26 lat)
Jestem zachwycona kosmetykami
ANNA PIKURA. Od liceum miałam
uciążliwe problemy kosmetyczne,
m.in. z trądzikiem i przetłuszczającą
się cerą oraz z podrażnieniami. Od
paru miesięcy stosuję preparaty tej

marki, m.in. kolagen White i krem Matmatique, i zdążyłam już zapomnieć
o tych kłopotach!
Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko
i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorów.

KLINIKI ANNA PIKURA

Oferują najnowocześniejsze zabiegi
z zakresu kosmetologii, m.in. takie
jak Rewitalizacja AP, liposukcja ultra-dźwiękowa, oxybrazja, czy laseroterapia za pomocą lasera SPTF+ oraz
Lasera Light Sheer.
Najwyższej klasy lekarze specjaliści wykonują w Klinikach ANNA
PIKURA zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, takie jak osocze
bogatopłytkowe, nici PDO, kwas
hialuronowy, botoks czy procedury
z zakresu ginekologii estetycznej.

MASZ SMARTFONA? MOŻESZ WIĘCEJ!

➜ Pobierz darmową aplikację ANNA PIKURA z App Store lub Google Play,
a otrzymasz SPECJALNĄ OFERTĘ RABATOWĄ!

UBYŁO MI LAT

Ewa(58 lat)
Od dłuższego czasu korzystam z usług
Kliniki ANNA PIKURA we Wrocławiu,

NOWOŚĆ!

Laser Light Sheer

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O KONTAKT:

tel. 71/ 343 51 00, 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 oraz w sklepie na www.annapikura.com,
a także na miejscu w Klinikach ANNA PIKURA oraz w dobrych aptekach.

Kliniki Odnowy Kolagenowej ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64,
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 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
Dołącz do nas na FB | www.annapikura.com

depilacja pachy + bikini
w promocyjnej cenie

300 zł*

*rabaty nie łączą się

-50

zł rabatu*

*Rabat na zakup kosmetyków marki ANNA PIKURA za min. 200 zł i /
lub przy skorzystaniu z zabiegu kosmetycznego za min. 200 zł i/
lub z zabiegu medycyny estetycznej, w tym mezoterapii igłowej,
za min. 200 zł. Z rabatu można skorzystać w Klinikach ANNA PIKURA
oraz na www.annapikura.com, kod: MnZ2014. Rabaty nie łączą się.
Kupon ważny od 01.09.-21.09.2014 r.

