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Tworzę nową
Kulturę Urody
Budowę swojej firmy rozpoczynała Pani sześć lat temu
od kolagenu aktywnego biologicznie. Skąd to zainteresowanie kolagenem?
Od lat zadawałam sobie pytanie, czy kosmetologia powiedziała już ostatnie słowo. W ciągu ostatnich dekad
rynek kosmetologiczny nie zaproponował w zasadzie
niczego przełomowego, jeśli nie liczyć zastosowania
aktywnych witamin A i C. Każda epoka, każda kultura
na swój sposób podejmowały próby utrzymania dobrego wyglądu, jak wiadomo, z mało satysfakcjonującym
skutkiem. Byłam ciekawa, czy u progu XXI wieku pojawi
się coś, co zmieni tę sytuację. Kolagen aktywny biologicznie okazał się takim odkryciem, zdolnym rzeczywiście cofać zegar urody. Nasze preparaty kolagenowe
AP BIOAKTIV, produkowane przy zastosowaniu udoskonalonej technologii, dowiodły tego po wielokroć.
Zaproponowali Państwo kolejną markę biokosmetyków, firmowaną Pani nazwiskiem. Co skłoniło Panią do
obrania „naturalnego” kierunku rozwoju?
Wieloletnie obserwacje i doświadczenia, w tym również
z kolagenem aktywnym biologicznie. Kolagen sprawdził
się, ponieważ spełnia dwa warunki. Po pierwsze, jest
skuteczny, daje wymierne, nieraz wręcz spektakularne
efekty. Po drugie, jest absolutnie bezpieczny. Osoby
ze skórą wrażliwą, alergiczną, reaktywną, które dotąd
nie mogły stosować kosmetyków, informują nas, że
kolagen to pierwszy preparat znakomicie tolerowany
przez ich skórę. Wyciągnęliśmy z tego jeden wniosek:
w kosmetologii mają sens tylko najcenniejsze, najczystsze, najwyższej jakości składniki naturalne.
Gwarantują one zarówno realną skuteczność jak
i pełne bezpieczeństwo.
Wiosną 2010 roku debiutowali Państwo na największych światowych targach kosmetycznych Cosmoprof
w Bolonii. Z jakim przyjęciem spotkała się tam Państwa
rozbudowana oferta?
Z bardzo żywym. Nasze stoisko wyróżniało się wśród
tysięcy innych. Mieliśmy przyjemność gościć wielu
odwiedzających ze wszystkich kontynentów, a nasze
podejście do Sztuki Urody zainteresowało renomowane światowe firmy i celebrytów świata urody. Poza
skutecznością i naturalnością naszych produktów tym,
co budzi szczególne uznanie, jest przyjęta przez nas
zasada „pielęgnacji na miarę”. Choć nasze biokremy

ANNA PIKURA działają inteligentnie, czyli same dopasowują się do potrzeb
skóry, starannie opracowaliśmy receptury dla różnych rodzajów skóry, także
problematycznej. Przykładami są Douxmatique do skóry suchej, Matmatique
do tłustej i mieszanej oraz Sensilogy do naczyniowej. Docierają do nas opinie klientów, że są to strzały w dziesiątkę. Mamy dwa preparaty pod oczy –
Visiology na pierwsze oznaki starzenia się i Serenology do skóry dojrzałej.
Skórze dojrzałej, wymagającej szczególnych starań, poświęciliśmy więcej
uwagi – dla niej przeznaczony jest intensywnie regenerujący Successlogy i
„mercedes” naszej kolekcji, ekskluzywna odmładzająca Poetica o wyjątkowej
koncentracji składników czynnych. Osoby nieco młodsze docenią Hydrology,
który nie tylko dba o idealne nawilżenie skóry, ale i rozwiązuje wiele drobnych
problemów z urodą. Magical błyskawicznie upiększa, jest nieodzowny, gdy
musimy wyglądać olśniewająco. Jako biopreparat botaniczny jest zarazem
dobroczynny dla skóry.
Czy Państwa kapsułki piękności naprawdę działają sensacyjnie?
Ależ nie bez powodu nazwaliśmy je Sensation! Zawierają kolagen aktywny
biologicznie, a także algi stanowiące skoncentrowany rezerwuar najcenniejszych substancji odżywczych oraz dwa potężne przeciwutleniacze – witaminy
C i E. Ten suplement diety nie tylko działa jak kosmetyk od środka, ale i zdrowo uzupełnia codzienne menu.
Najnowsze produkty ANNA PIKURA to zestawy Secret Gloves i Secret Booties
do pielęgnacji dłoni i stop.
Potraktowaliśmy dłonie i stopy absolutnie wyjątkowo – otrzymują to, co najlepsze: kolagen aktywny biologicznie w synergii z unikatowym botanicznym
serum. Czarodziejskie Rękawice i Botki są jak czarodziejska różdżka: działają
w mgnieniu oka i niezawodnie!
Kosmetyki „naturalne” są w modzie. Często jednak rośliny służą za ozdobnik
w reklamie, a w składzie takich produktów widać głównie „chemię”. Z kolei
kosmetyki tzw. ekologiczne miewają bure kolory i przaśny wygląd.
To kwestia tego, czy to, co robimy, robimy z pasją. Po latach pracy i refleksji nad urodą nabrałam przekonania o potrzebie nowego podejścia. Chcę
tworzyć zupełnie nową Kulturę Urody. Gdy wybieramy się do wykwintnej
restauracji, spodziewamy się, że wszystko, co zaproponuje nam genialny
szef kuchni, te niebywałe barwy, aromaty i smaki, to efekt mistrzowskiego łączenia tylko naturalnych ingrediencji, bez sztucznych wspomagaczy
smaku i wyglądu. A przecież w naszych biokosmetykach używamy podobnych składników naturalnych! Mamy też podobny respekt dla naszych
klientów. Mieliby oni prawo poczuć się urażeni, gdybyśmy zatrzymali się
w pół drogi, idąc na kompromis w recepturach. Nasze kosmetyki pięknie pachną i wyglądają właśnie dlatego, że są naturalne! Biotechnologiczna maestria
w doborze najlepszych składników i nieszczędzenie sił, aby ostateczny efekt
był perfekcyjny zarówno pod względem skuteczności i bezpieczeństwa jak i
przyjemności stosowania – oto nasza tajemnica.
Czego możemy się spodziewać po preparatach ANNA PIKURA?
Pastelowych kolorów i delikatnych zapachów, które są naturalnymi kolorami
i zapachami roślinnych składników. A przede wszystkim znakomitej kondycji
i wyglądu skóry. Naszym mottem jest szacunek dla ludzkiej skóry. Robimy
wszystko, aby miała się wspaniale. l
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