NATURALNY
WYBÓR
Czysto naturalny przełomowy kolagen aktywny biologicznie,
biokremy botaniczne złożone z cennych substancji roślinnych,
nieinwazyjne, łagodne nowatorskie zabiegi, które sprawnie przywracają
skórze kondycję sprzed lat – to specjalność marki ANNA PIKURA.
ELIKSIR MŁODOŚCI

Agnieszka (70 lat)
Biologicznie aktywny kolagen ANNA
PIKURA stosuję od lat. To niesamowite
zrządzenie losu, że całkowicie przypadkowo wpadła w moje ręce reklama tego
kosmetyku. Zadzwoniłam pod wskazany telefon i zamówiłam kolagen AP.
Od tamtej pory z żelazną konsekwencją
stosuję ten specyfik. Zawsze dbałam
o siebie, tak więc nawet w wieku 58 lat
nie miałam jeszcze żadnych zmarszczek. Kolagen aplikowany na twarz
i szyję działał więc profilaktycznie. Jest
zatem „oczywistą oczywistością”, że
mimo mojego wieku nadal nie mam
zmarszczek. Dla mnie kolagen AP to
ELIKSIR MŁODOŚCI. Wcieram go również w dłonie i nadgarstki. Uniknęłam
operacji zdiagnozowanego zespołu
cieśni, skończył się też bolesny nocny
przykurcz palca prawej ręki. Zachęcona
tym działaniem kolagenu na stawy,
obecnie profilaktycznie wcieram go
sobie i mojemu mężowi w... kolana i
kręgosłup. Mam ogromną satysfakcję,
gdy lekarz, patrząc na mój PESEL, mówi,
że mój wiek biologiczny nie ma nic
wspólnego z wiekiem metrykalnym.
Zamiast wydawać pieniądze na różne
bzdury, kupuję kolagen i stosuję go
u siebie i męża. Nie damy się starości!

O DWA ROZMIARY MNIEJSZA

Barbara (33 lata)
Skorzystałam z 3 zabiegów mikrodermabrazji w Klinice ANNA PIKURA. Efekt

widoczny był już po jednym zabiegu – skóra wygładzona i o świeżym
wyglądzie.
Przeszłam też 6 zabiegów liposukcji
ultradźwiękowej z dermomasażem.
Efekt – bardziej napięta skóra na brzuchu i ubrania o dwa rozmiary mniejsze.

LEPSZY OWAL,GŁADSZA SKÓRA

Grażyna (47 lat)
Systematycznie od dwóch lat stosuję
kolagen AP BIOAKTIV White na twarz
i kolagen Grey na ciało. Zaobserwowałam podniesienie owalu twarzy oraz wygładzenie, napięcie i rozjaśnienie skóry.

UKOJENIE, WZMOCNIENIE,
ODMŁODZENIE

Agata (39 lat)
Zawsze używałam kosmetyków
z wyższej półki, jednak od pewnego
czasu skóra reagowała podrażnieniami. Gdy odkryłam kosmetyki ANNA
PIKURA, postawiłam na kolagen
AP BIOAKTIV Plus i skóra szybko odzyskała dobrą kondycję i ukojenie. Rano
po jego wchłonięciu się nakładam
Sacrum, wspaniały kosmetyk, który
odżywia, nawilża, odmładza, skóra
jest cały dzień rozjaśniona i świeża.
Przez pewien czas na noc używałam
kremu Poetica (także po wchłonięciu
się kolagenu), który szybko zregenerował zszarzałą, przesuszoną skórę. Nadal stosuję go kuracyjnie dla
wzmocnienia skóry, natomiast moja
sześćdziesięcioletnia mama stosuje

MASZ SMARTFONA? MOŻESZ WIĘCEJ!

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

➜

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 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

krem Poetica codziennie na noc.
Mama pokochała też Sensation
– kolagen w kapsułkach – twierdzi, że dzięki niemu czuje się
młodsza i sprawniejsza. Radą na
utrapienie mojej nastoletniej córki – trądzik – okazał się kolagen
White oraz krem Matmatique.

ZNAJOMI ZAUWAŻYLI

Jadwiga (58 lat)
W Klinice ANNA PIKURA wzięłam 10
zabiegów Rewitalizacji AP na twarz
w połączeniu z aplikacją kolagenu AP
BIOAKTIV Plus. Skóra stała się jędrniejsza, zmarszczki spłyciły się, owal twarzy
się poprawił.

SKÓRA TAKA JAK DAWNIEJ

Małgorzata (52 lat)
Ponad rok temu, gdy z powodu nowotworu wycięto mi narządy rodne,
zaczęłam bardziej interesować się
swoim zdrowiem. Regularnie kupowałam pismo „Moda na zdrowie” i tam
właśnie przeczytałam o kosmetykach
ANNA PIKURA. Z uwagi na brak naturalnych hormonów moja cera stała się
przesuszona, mniej jędrna, pojawiły się
zmarszczki. Gdy wspomniałam dzieciom o produktach ANNA PIKURA,
podarowały mi na urodziny pierwszy krem – Douxmatique.
Już przy pierwszym kontakcie
z nim zauważyłam cudowną
konsystencję oraz piękny, niedrażniący zapach. Przesuszona
i wrażliwa cera zareagowała bardzo dobrze. Po kilku miesiącach
mogę powiedzieć, że jestem
zachwycona. Skóra jest bardziej
napięta, nawilżona i przyjemna
w dotyku – jak dawniej. Na naturalne kosmetyki moja skóra reaguje
najlepiej, dlatego kremy ANNA PIKURA
są dla mnie tak wyjątkowe.

Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko
i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorów.

KLINIKI ANNA PIKURA

Autorskie zabiegi manualne na bazie
czysto naturalnych substancji o wysokiej aktywności, najnowocześniejsze
urządzenia kosmetyczne – m.in. lasery, aparatura do liposukcji ultradźwiękowej czy oksybrazji, doświadczony
zespół kosmetologów i najwyższej
klasy specjaliści medycyny estetycznej
– w Klinikach ANNA PIKURA oddajemy
do Państwa dyspozycji wszystko, co
potrzebne, aby odzyskać i podtrzymać
młody wygląd i urodę.

LIMITOWANE PROMOCJE*

dla czytelników Mody na Zdrowie
kremu
Douxmatique w cenie 159 zł zamiast 280 zł ,
°
° Kolagen PLUS za 305 zł zamiast 610 zł,
° 2 opakowania Kolagenu w kapsułkach Sensation
suplement diety (60 kapsułek) w cenie 209 zł zamiast 418 zł
*promocja trwa do wyczerpania oferty

