
Preparaty można zakupić w salonach fi rmowych, w Klinikach Odnowy 
Kolagenowej, w wybranych aptekach, a także w sprzedaży wysyłkowej:  
71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 510 214 445

Kliniki Odnowy Kolagenowej:
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         Dołącz do nas na FB | 

KUPON RABATOWY NEWSWEEK
●  Zabieg odmładzający Migdałowy Rytuał na twarz, szyję i dekolt w cenie 140 zł

zamiast 170 zł
● 3 zabiegi zamykania naczynek na twarzy laserem SPTF+ za 300 zł zamiast 900 zł
● 4 zabiegi fotoodmładzania twarzy laserem SPTF+ w cenie 699 zł zamiast 1200 zł
● 4 zabiegi liposukcji z dermomasażem w cenie 400 zł  zamiast 1600 zł
●  1 pakiet zabiegów z komórkami macierzystymi+ vit. C na twarz i okolicę oczu

w cenie 300 zł zamiast 500 zł
● 4 zabiegi Rewitalizacji AP (lifting bez skalpela) za 400 zł zamiast 1600 zł

Adresy Klinik na www.annapikura.com
Kupon jest ważny do 31.12.2013 r.
UWAGA! Jeśli chcesz pobrać dodatkowy kupon rabatowy wejdź na
www.annapikura.com i zaloguj się. RABAT Y DO 75%

SPEKTAKULARNE ZMIANY 
NA LEPSZE
Katarzyna (36 lat)
Po trzech tygodniach stosowania ko-
lagenu AP BIOAKTIV PLUS oraz kremu 
do skóry naczyniowej Sensilogy zauwa-
żyłam spektakularne zmiany na lepsze. 
Drobne zmarszczki wygładziły się, zmie-
nił się koloryt cery, zniknęły przebarwie-
nia! Przez wiele lat stosowałam eksklu-
zywne kosmetyki światowych marek, 
żaden z nich po tak krótkim czasie nie 
poprawił mojej cery tak widocznie. Pod-
czas stosowania kolagenu zauważyłam 
też, że makijaż dłużej utrzymuje się na 
skórze, skóra nie świeci się. Te kosmetyki 
są naprawdę wyjątkowe.

WRESZCIE MAM WPŁYW 
NA SWÓJ WYGLĄD
Michał (21 lat)
Jestem bardzo zadowolony z kolagenu 
AP BIOAKTIV White i z kremu Matma-
tique. Od gimnazjum męczyłem się 
z trądzikiem i pomimo różnych terapii 
efekty były żadne lub prawie żadne. 
Kolagen AP BIOAKTIV w ciągu kilku 
tygodni osiągnął to, co nieosiągalne 
– moja twarz wreszcie przypomina twarz 
ludzką. To miłe – po latach bezradności 
mieć w końcu wpływ na własny wygląd. 
Kolagen AP BIOAKTIV stosuję nadal, 
a jako uzupełnienie krem Matmatique, 
dzięki któremu skóra nie świeci się i nie 
jest podrażniona. Z obydwu kosme-
tyków korzysta też moja dziewczyna, 
która do niedawna również miała pro-
blemy z cerą tłustą.

ZNÓW WYGLĄDAM 
JAK WCZEŚNIEJ
Jolanta (53 lata)
Menopauza zaskoczyła mnie nie 
tylko huśtawkami samopoczucia 
i nastroju, ale i gwałtowną zmianą wy-
glądu, niestety nie na lepsze. W obwo-
dach przybyło centymetrów (nie zawsze 
pożądanych), twarz postarzała się na 
oko o 10 lat – wynikało to z nagłego 
opadnięcia konturów twarzy i widocz-
nych skutków grawitacji. Po początko-
wej frustracji wzięłam się do roboty. Po 
pierwsze, zaczęłam systematycznie, 
dwa razy dziennie stosować kolagen AP 
BIOAKTIV White, uzupełniając to często 
kremami Successlogy i Poetica. Po kilku 
tygodniach zauważyłam widoczne efek-
ty – twarz odzyskała młodszy wygląd. 
Zachęcona tym, wykupiłam w Klinice 
Odnowy Kolagenowej serię zabiegów 
liposukcji z dermomasażem na brzuch. 
Rezultaty przeszły moje nadzieje – znów 
wyglądam jak wcześniej, a nawet lepiej!

KOLAGEN AP BIOAKTIV 
ZWALCZYŁ PRZYKRE 
PAMIĄTKI PO CIĄŻY
Natalia (29 lat)
Przez prawie dwa lata borykałam się 
z cellulitem i rozstępami jako przykry-
mi pamiątkami po ciąży. Próbowałam 
wszelkich możliwych preparatów. 
Sytuacja zmieniła się na lepsze, gdy 
zaczęłam stosować kolagen AP BIOAK-
TIV Grey. Wcierałam go w newralgiczne 
miejsca dwa razy dziennie, energicznie 
masując. Widoczne rezultaty dostrze-

Jak się rozstać ze zmarszczkami 
w kulturalnej atmosferze

ANNA PIKURA TO JEDYNE W SWOIM RODZAJU KOSMETYKI NA RYNKU URODY 
– DZIĘKI BEZKOMPROMISOWEMU PODEJŚCIU DO JAKOŚCI SUROWCÓW 
I DZIĘKI UNIKATOWYM ROZWIĄZANIOM ZAWIERAJĄ ONE TYLKO BEZPIECZNE 
SKŁADNIKI NATURALNE, KTÓRE REALNIE I NA DŁUGĄ METĘ POPRAWIAJĄ 
KONDYCJĘ SKÓRY I ODEJMUJĄ JEJ LAT.

Preparaty naturalnego kolage-
nu aktywnego biologicznie 

AP BIOAKTIV oraz ekskluzywne 
biokremy botaniczne z najczyst-

szych i najcenniejszych składni-
ków roślinnych można stoso-

wać niezależnie, jednak ich 

równoległa aplikacja wzmacnia 
i przyśpiesza korzystne efekty. Na-
turalność, łagodność i wyjątkowa 
aktywność składników sprawia-
ją, że kosmetyki ANNA PIKURA 
rozwiązują nawet trudne do usu-
nięcia problemy z urodą.

głam chyba po miesiącu, potem sy-
tuacja była coraz lepsza.Dziś, po kilku 
miesiącach, dalej go stosuję, a moja 
figura i skóra prawie powróciły do 
stanu sprzed ciąży. Polecam – bardzo 
skutecznie zwalcza takie problemy.

LEPSZA SKÓRA I WYGLĄD
Izabela, 66 lat
W ciągu ostatniego półtora roku 
skorzystałam w Klinice Odnowy Ko-
lagenowej z kilku różnych rodzajów 
zabiegów: mikrodermabrazji (cztery), 
Rewitalizacji AP (sześć) oraz liposuk-
cji ultradźwiękowej (cztery). Jestem 
z nich bardzo zadowolona. Wyraźnie 
poprawił się zarówno stan mojej skóry, 
jak i wygląd sylwetki. Dzięki stoso-
waniu produktów fi rmowych ANNA 
PIKURA: AP BIOAKTIV Kolagen White 
i Plus oraz biokremu Magical zmniej-
szyły się zmarszczki, a skóra zrobiła się 
jasna i promienna.

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O KONTAKT:
salon@annapikura.com, kom. 509 040 467

➝  Kolagen PLUS za 305 zł
➝ Poetica w cenie 159 zł
➝  Zestaw Visiology 

+ Serenology za 199 zł
➝ Douxmatique w cenie 140 zł
Zobacz nasze pozostałe 
Świąteczne Promocje
na www.annapikura.com
➝  ŚWIĄTECZNE ZESTAWY PREZENTOWE

ŚWIĄTECZNE 
PROMOCJE!

KLINIKI  ODNOWY  KOLAGENOWEJ
Ośrodki kosmetologiczne działające przy 
salonach fi rmowych ANNA PIKURA, prze-
prowadzające specjalistyczne zabiegi na ba-
zie kolagenu AP BIOAKTIV oraz preparatów 
botanicznych tej marki. Można korzystać 
zarówno z zabiegów manualnych (np. Kwit-
nące Jabłonie z komórkami macierzystymi 
jabłoni, ujędrniająco-wyszczuplające Sho-
w&Shock, masaże fi rmowe) jak i za pomocą 
ultranowoczesnych urządzeń (m.in. lipo-
sukcja kawitacyjna, usuwanie cellulitu za 
pomocą urządzenia TimeMachine, peeling 
wodno-tlenowy AP Oxyluxe czy najnowo-
cześniejszy laser sPTF+, m.in. bezboleśnie 
usuwający zbędne owłosienie, eliminujący 
przebarwienia, zwalczający trądzik).


