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olagen aktywny biologicznie, naturalny produkt wytwarzany według
technologii unikatowej w skali światowej. I preparaty botaniczne, stworzone z najwyższej jakości składników roślinnych. Żaden konwencjonalny kosmetyk nie dorówna im skutecznością i łagodnością.

Dążąc do przełomu w kosmetologii
Bezprecedensowy sukces kolagenu aktywnego biologicznie stał się inspiracją nowych rozwiązań w kosmetologii. – Zwróciliśmy uwagę na różnicę
między kosmetykami konwencjonalnymi a kosmetykami na bazie składników naturalnych – mówi Anna Pikura, prezes firmy AP BOSS, producenta jedynego oryginalnego kolagenu aktywnego biologicznie. –
Dostrzegliśmy niezaprzeczalną przewagę preparatów naturalnych pod
dwoma względami: skuteczności oraz łagodności dla skóry. Uznaliśmy te
dwa aspekty kosmetyku za najważniejsze. Pracując nad ideą całkowicie
naturalnych preparatów, sięgnęliśmy ku roślinom, stanowiącym bogaty
rezerwuar substancji aktywnych. Kosmetyki botaniczne nowej generacji
stały się przełomem także ze względu na możliwość ich stosowania łącznie
z kolagenem. – Kolagen aktywny biologicznie jest nie tylko wspaniałym
kosmetykiem – podkreśla Anna Pikura – ale i nośnikiem naturalnych
substancji czynnych. Aplikując kosmetyk botaniczny po użyciu kolagenu
uzyskujemy spotęgowanie siły zawartych w nim cennych składników. W
takim zestawieniu kolagen może zaprezentować pełne spektrum swoich
możliwości. Zarówno kolagen jak i preparaty botaniczne można stosować
też niezależnie.

Preparaty

ANNA PIKURA – zdumiewająca siła roślin

W luksusowych preparatach botanicznych ANNA PIKURA syntetyczną
chemię, wszędobylską w konwencjonalnych kosmetykach, zastąpiły olejki, wyciągi i masła z roślin. Nowatorskie kosmetyki nie maskują niedoskonałości, ale je usuwają, nie tuszują oznak starzenia się, ale hamują je,
a nawet cofają. Używanie ich nie grozi podrażnieniami, przeciwnie, łagodzi już istniejące. Linia ANNA PIKURA obejmuje dziś 8 produktów. Podstawowe to krem intensywnie nawilżający Hydrology do skóry normalnej
i mieszanej, odbudowujący Successlogy do skóry dojrzałej oraz intensywnie regenerujący Successlogy Night. Pod oczy opracowano kremy Visiology
na pierwsze oznaki starzenia się oraz przeciwzmarszczkowy Serenology.
Wygładzający Matmatique do cery tłustej i mieszanej, całodobowy krem
do cery suchej Douxmatique oraz błyskawicznie upiększający Magical to
preparaty do zadań specjalnych.

Gwarancja najwyższej jakości
Przywiązujemy wagę do tego, aby każdy nasz produkt prezentował najwyższą jakość w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Wszystkie nasze kosmetyki są hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Aby ustrzec Klientów przed licznymi na rynku podróbkami, preparaty kolagenu aktywnego biologicznie opatrzyliśmy hologramem, potwierdzającym ich oryginalność.

Anna Marzec
Preparat można zakupić w salonach firmowych, 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

infolinia: 0 801 661 660
www.annapikura.com, www.apboss.pl

ANNA PIKURA

Serenology

Opinie Klientów*
K., Gdańsk, 56 lat
BIOAKTIV White stosuję od trzech lat. Skóra jest napięta, przez co poprawił się owal twarzy, zmniejszyły się opadające kąciki ust. Zmarszczki międzybrwiowe i czołowe uległy spłyceniu, zniwelowały się opadające powieki. Wygładziły się zmarszczki nad górną wargą. Stosowałam też na
małe poparzenia skóry, czego efektem było szybsze gojenie się.
M., Podlasie, 27 lat
Żylaki i cellulit pojawiły się u mnie dwa lata temu podczas ciąży. Problem
trwał 1,5 roku, aż zaczęłam stosować BIOAKTIV. Pomógł bardzo. Poprawił
wygląd ciała, w 50% zwalczył cellulit. Ustąpiły bóle i obrzęki oraz żylaki.
Stosowałam go codziennie na zwilżone ciało i wykonywałam masaż, uciskając lekko na bolesne miejsca. Polecam każdemu, kto ma problemy
z obrzękami, żylakami, cellulitem.
M., Beskidy, 60 lat
Wiodę aktywny tryb życia, dużo wędruję po górach. Od kilku lat dokuczała mi dyskopatia, a ból w kolanach penetrował aż do kręgosłupa. Raz
podczas powrotu z wędrówki poczułem taki ból w stawach kolanowych,
że poważnie przestraszyłem się problemów z chodzeniem. Po kąpieli
w kolana wmasowałem BIOAKTIV Grey i odtąd robię to codziennie. Dziś
nie tylko nie mam kłopotów z chodzeniem, ale i dolegliwości kręgosłupa
zmalały. Również poranne wstawanie przestało być uciążliwe.
A., Wrocław, 33 lata
Mam ustawiczne problemy ze skórą twarzy, bardzo wrażliwą i skłonną
do podrażnień. Dotychczas stosowane kremy nie tylko nie pomagały, ale
wręcz odnosiłam wrażenie, że pogarszają stan mojej skóry. Z Hydrology
jest inaczej. To pierwszy krem, po którym po nałożeniu na twarz poczułam ulgę. Co więcej, już po kilku aplikacjach moja skóra nie tylko uspokoiła się, ale wygląda ładnie i zdrowo.
B., Strzelin, 48 lat
Successlogy to bez dwóch zdań najlepszy krem, jaki dotąd stosowałam,
a używałam wcześniej kremów z wysokiej i bardzo wysokiej półki. Po nałożeniu tamtych nie zawsze czułam się komfortowo, a na dłuższą metę
skóra zdawała się z czasem coraz bardziej podrażniona. Successlogy jest
zupelnie inny niż tamte, komfortowy dla skóry. Dostrzegłam też, że stan
mojej skóry poprawia się, zamiast się starzeć, wydaje się wręcz młodsza
i z wyglądu, i w dotyku. Ogromnie też odpowiada mi naturalny zapach,
jaki na dłuższy czas pozostaje na skórze.
J., Wielkopolska, 55 lat
Serenology to pierwszy krem pod oczy, po którym moje skóra czuje się
wspaniale. Dotąd stosowałam kremy i tańsze, i drogie, mimo to zmarszczek szybko przybywało, czułam też, że skóra jest zmęczona i podrażniona. Serenology jest jak kojący balsam, a choć używam go dopiero od kilkunastu dni, skóra już jest ładniejsza, bardziej jędrna i gładka.
*Chcąc chronić prywatność naszych Klientów, nie ujawniamy ich danych osobowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod nr tel. 509 040 467
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, DH ŁADA, tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, wejście od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61
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

