MASZ SMARTFONA? MOŻESZ WIĘCEJ!

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

➜

Piękno
jest w Tobie

DZIĘKI PRZEŁOMOWEJ BIOTECHNOLOGII XXI WIEKU
ANNA PIKURA UZYSKUJE SUBSTANCJE NATURALNE
W NAJCZYSTSZEJ POSTACI – KOLAGEN AKTYWNY
BIOLOGICZNIE, ISTNY ELIKSIR MŁODOŚCI, ORAZ
JEDYNE W SWOIM RODZAJU BIOKREMY BOTANICZNE.

POWRÓT Z RÓWNI POCHYŁEJ

Amelia (36 lat)
Moja skóra była jak kwadratura koła
– sinoczerwona nawet przy najsłabszych bodźcach, jak zmiana temperatury bądź skrajne temperatury, wiatr,
zdenerwowanie, a nawet mycie, lecz
gdy chciałam maskować ten feler za
pomocą podkładów czy pudrów, skóra
nieznośnie piekła. Żaden kosmetyk nie
pomagał, przeciwnie, było coraz gorzej,
byłam na równi pochyłej w drodze do
trądziku różowatego. Kolagen ANNA
PIKURA zmienił wszystko. Zamówiłam
opakowanie White wraz z kremem botanicznym Sensilogy do skóry naczyniowej – i już po pierwszej aplikacji wiedziałam, że to jest to. Kolagen w mgnieniu
oka ukoił pieczenie i podrażnienia, a po
paru tygodniach codziennej aplikacji
skóra wróciła do kondycji sprzed lat.
Krem Sensilogy jest jak stworzony dla
mnie, cudnie odżywia i chroni – komfort,
jakiego nie znałam od lat.

POZBYŁEM SIĘ TRĄDZIKU

Mikołaj (22 lata)
Dzięki kolagenowi AP BIOAKTIV White
pozbyłem się ciężkiego trądziku, na którego nie było mocnych. W odróżnieniu
od innych specyfików, których używałem wcześniej (a po których trądzik zawsze wracał) kolagen nie drażni skóry,
twarz wygląda zdrowo. Stosuję też krem

Matmatique tej samej marki – skóra się
nie błyszczy, ale jednocześnie nie jest wysuszona, tylko dobrze nawilżona, jędrna.

EFEKT NATYCHMIASTOWY
I DŁUGOFALOWY

Kinga (41 lat)
Sacrum to coś wspaniałego. Używam
tego kosmetyku od kilku miesięcy
i stwierdzam, że daje efekt i natychmiastowy, długofalowy. Jest niezawodne,
wygląda się po nim świetnie, problemy
skóry odeszły w niebyt. Bardzo też lubię
czarodziejskie rękawiczki, które błyskawicznie przywracają urodę dłoni.
A kolagen ANNA PIKURA to absolutne
must, na każdą partię skóry. Używam
i Plus do twarzy i szyi, i Grey do ciała.

SKÓRA ODŻYŁA

Krystyna (63 lata)
Wszystkim w moim wieku polecam genialny naturalny zestaw. Na co dzień używam kolagenu AP BIOAKTIV – na twarz
i szyję wersji White, na ciało w wersji Grey.
Regularnie stosuję też kolagen intymny
For Woman. Kolageny trzymam w lodówce i nabieram bardzo malutkie ilości, tak
że wystarczają mi na parę miesięcy. Mojej
zwiotczałej i nieco już pomarszczonej cerze bardzo pomaga krem Douxmatique,
który przywrócił jej naturalną aksamitność, ładny koloryt, a przede wszystkim
jędrność. Chcąc jak najdłużej pozostać

w formie, regularnie łykam kolagen
w kapsułkach Sensation. O zadbanych
kobietach w pewnym wieku mówi się
„dobrze zakonserwowana”. Otóż ja nie
jestem „zakonserwowana”. Moja skóra
naprawdę odżyła, odmłodniała, przez
co i ja czuję się podobnie.

KOLAGEN NA STAWY

Elżbieta (48 lat)
Od kilku miesięcy odczuwałam ból
kolan i tzw. strzelanie w stawach,
a ponieważ mam pracę chodzącą, szukałam różnych sposobów, aby sobie
pomóc. O kolagenie ANNA PIKURA
Grey wiedziałam od dawna, ponieważ
mąż stosował go kilka lat temu na swoje kolano z bardzo dobrym skutkiem,
tak iż zbędne okazały się grożące mu
zabiegi. Zachęcił mnie do kolagenu
i zaczęłam go stosować. Po trzech tygodniach wcierania kolagenu 4 razy
dziennie ku swojemu zaskoczeniu zauważyłam zdecydowaną poprawę: ból
ustąpił, strzelanie w stawach wyraźnie
się zmniejszyło. Stwierdziłam, ze kolagen Grey naprawdę działa, jest bardzo
wartościowy.
* Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko
i wyłącznie subiektywną opinię ich autorów

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, 502 306 200, w sklepie na www.annapikura.com,
a także na miejscu w Klinikach ANNA PIKURA, w Punktach Partnerskich
oraz w dobrych aptekach.
KLINIKI ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 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
PUNKTY PARTNERSKIE:
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61
Warszawa, Hotel Radisson Blu Jan III Sobieski, Pl. Zawiszy 1, tel. 22/ 630 70 61
Dołącz do nas na FB | www.annapikura.com

KLINIKI ANNA PIKURA

Wyjątkowe miejsce, gdzie sama Natura przywraca blask urodzie. Proponujemy najnowocześniejsze technologie absolutnie bezpieczne dla skóry
i organizmu, jak liposukcja ultradźwiękowa, dermomasaż, rewitalizacja AP
czy lasery. Nasi specjaliści medycyny
estetycznej prezentują najwyższy, światowy poziom kompetencji i wykonują
procedury tak zaawansowane, a zarazem nieinwazyjne jak osocze bogato
płytkowe, nici liftujące PDO, zabiegi
z kwasem hialuronowym czy procedury
z zakresu ginekologii estetycznej.

Ś W I ĄT E C Z N E

•Sensation kolagen w kapsułkach
(30 kapsułek) za 149 zł zamiast 209 zł
•Zestaw 2 opakowania Sensation
kolagen w kapsułkach (60 kapsułek)
w cenie 209 zł zamiast 418 zł
•Sensilogy za 199 zł zamiast 300 zł

PROMOCJE!
•Zestaw 2 opakowania Douxmatique
za 299 zł zamiast 600 zł
•Zestaw 2 opakowania Matmatique
w cenie 299 zł zamiast 600 zł
•Kolagen PLUS w cenie 305 zł

KUPON RABATOWY

Samo Zdrowie

50 zł*

* Rabat na zakup kosmetyków marki ANNA PIKURA za min. 250 zł
i/lub przy skorzystaniu z zabiegu kosmetycznego na twarz lub ciało
za min. 250 zł. Z rabatu można skorzystać w Klinikach ANNA PIKURA,
Punktach Partnerskich oraz na www.annapikura.com

kod: SamoZ0115
Rabaty nie łączą się.

Kupon rabatowy ważny
od 03.12.-24.12.2014 r.

