KOLAGEN ANNA PIKURA ,

CZYLI JAK SIĘ
ROZSTAĆ ZE ZMARSZCZKAMI W KULTURALNEJ ATMOSFERZE

K

to szuka kosmetyku doskonałego, ten sięgnie po kolagen. U progu
XXI wieku polscy uczeni wypertraktowali z przyrodą uzyskanie tego
bezcennego białka w niezmienionej postaci. Mały słoiczek zawiera ratunek
na rozmaite problemy trapiące skórę i sąsiadujące tkanki.

KOLAGEN – ROZSTANIE ZE ZMARSZCZKAMI
– Godzę się z tym, że wiek ma swoje prawa i jako 58-latka nie mogę wyglądać
na 20 lat – mówi Emilia z Krakowa. – Mimo to przygnębiało mnie oglądanie
w lustrze, jak szybko zmienia się i „opada” moja twarz. Z kosmetyków
próbowałam wszystkiego, największych i najdroższych „hitów” słynnych marek,
ale skutki nie były dobre. Na skalpel i podobne metody nigdy bym się nie
zdecydowała, mam zbyt duży szacunek do natury. Emilia przeczytała reklamę
kolagenu AP BIOAKTIV Plus i postanowiła spróbować. – Od razu poczułam
ulgę, tak jakby skóra czekała właśnie na kolagen. W ciągu kilku tygodni skóra stopniowo odzyskiwała jędrność, ładny, żywy kolor, elastyczność. A zmarszczki
– nie do wiary, ale wygładzały się! Wszyscy mówili mi, że bardzo ładnie
wyglądam, pytali, co robię, że tak młodnieję. Zresztą widzę w lustrze. Mój
wygląd nie wprawia mnie już w przygnębienie. Samo nakładanie kolagenu to
przyjemność, czuję, jakby skóra wręcz o niego prosiła i cieszyła się z kontaktu
z nim. Emilia używa też kremu Sacrum. – Czytałam, że po kolagenie warto
nakładać dobry krem, bo kolagen polepsza wchłanianie substancji aktywnych.
Skoro tak, to po namyśle zdecydowałam się na najlepszy – Sacrum. Efekty są
niebywałe. Te kosmetyki autentycznie pozwalają wrócić do młodości.
KOLAGEN – I PO PROBLEMIE
– Wszystkim polecam teraz kolagen – mówi 26-letni Jakub z Warszawy.
– Miałem ostry trądzik, korzystałem z wszystkich dostępnych metod. Po
niektórych była poprawa, ale na krótko, potem mój wygląd jeszcze się pogarszał.
Znajoma poradziła Jakubowi kolagen i kupiła mu AP BIOAKTIV White. – Już po
pierwszym razie czułem, że to jest to. Pierwszy kosmetyk, który nie drażnił, nie
piekł, nie przeszkadzał. Nakładałem go dwa razy dziennie – i było coraz lepiej.
Nie zdążyłem nawet zużyć jednego opakowania – a już było po problemie.
Straciłem nadzieję – a tu taka niespodzianka! Kolagen jest po prostu najlepszy!
Jakub dalej używa kolagenu. – Nie ma lepszego kosmetyku, więc nakładam go po
goleniu i jest idealnie. W salonie, gdzie kupiłem drugie opakowanie kolagenu,
polecono mi roślinny krem Matmatique, który nakładam, gdy kolagen się
wchłonie. Mój wygląd jest bez zarzutu, skóra nie piecze, rewelacja!

Anna Marzec

Preparaty można zakupić w Salonach Firmowych ANNA PIKURA,
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.

www.annapikura.com

infolinia: 801 661 660

Sacrum

Oferta salonów ANNA PIKURA obejmuje preparaty kolagenowe i biokremy
botaniczne dostosowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i rozmaitych
problemów. W Klinikach Odnowy Kolagenowej cenne właściwości kolagenu
aktywnego biologicznie łączy się z naturalnymi metodami kosmetologicznymi,
w tak nowatorskich zabiegach jak np. usuwanie tkanki tłuszczowej i cellulitu
za pomocą urządzenia Time Machine czy skutecznie eliminująca zmarszczki
Rewitalizacja.

Sacrum

Infinite Source of Youth
Extraordinary Skincare

Infinite Source of Youth
Extraordinary Skincare

KOMPLEKSOWA KURACJA
– Po ciężkich życiowych przeżyciach postarzałam się o dobrych kilkanaście lat
– opowiada 47-letnia Aneta z Lubelskiego. – „Posypałam się” na twarzy, problemy odbiły się fatalnie na wyglądzie włosów i paznokci, i ogólnie sylwetki.
Zdecydowała się na kompleksową kurację. – Zwróciły moją uwagę reklamy
kolagenu AP BIOAKTIV, postanowiłam złożyć większe zamówienie. Na stronie
internetowej znalazłam atrakcyjne rabaty, więc choć paczka przyszła duża, nie
musiałam się zapożyczać. Kupiłam kolagen w kapsułkach Sensation, zestawy
czarodziejskich rękawic i botków, kolagen White i Grey oraz odmładzający
krem Poetica i krem pod oczy Serenology. Łykała po dwie kapsułki kolagenowe
dziennie, robiła domowe zabiegi na dłonie i stopy, systematycznie na twarz
i ciało aplikowała kolagen, a na noc na twarz, szyję i dekolt krem Poetica.
– Podbierałam też po troszkę kolagenu Graphite z zestawów z rękawicami
i botkami i wcierałam w skórę głowy po myciu. Kolagen Graphite jest już na
mojej liście zakupów, jest rewelacyjny. Jak i cała zawartość paczki. W ciągu
niespełna miesiąca odmłodniałam radykalnie. Rodzina i znajomi przecierają
oczy! Aneta nie poprzestała na tym. – Postanowiłam wybrać się w podróż do
Kliniki Odnowy Kolagenowej i skorzystać z zabiegów liposukcji kawitacyjnej.
Od paru lat „zajadałam” problemy i miałam kłopoty z utrzymaniem wagi.
Choć zaczęłam zdrowiej się odżywiać, to nie mogłam pozbyć się tuszy. A
po zabiegach w Klinice schudłam! Bezboleśnie, bez dyskomfortu. Proszę mi
wierzyć, że po takich efektach wraca energia i rodzi się motywacja do zmiany
trybu życia na zdrowszy. Trochę zainwestowałam – ale było warto! Nie tylko
dobrze teraz wyglądam – ale i tak się czuję. Tego nie sposób przecenić!

• Gdynia, ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, kom. 502 292 025
• Kraków, ul. Starowiślna 82, tel. 12/ 430 15 83, kom. 501 087 886
• Poznań, ul. Głogowska 158, tel. 61/ 863 92 39, kom. 512 256 951
• Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego,
tel. 22/ 630 70 61
• Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64 lub ul. Oławska 27, DH ŁADA,
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03
• Zamość, ul. Staszica 7, tel. 84/ 639 00 83, kom. 502 292 026
Zainteresowanych współpracą
na zasadach franczyzy prosimy o
kontakt pod nr tel. 509 040 467

KUPON RABATOWY SAMO ZDROWIE

* Z tym kuponem zapłacisz 400 zł zamiast 1600 zł za 4
zabiegi liposukcji lub 4 zabiegi Rewitalizacji (do wyboru)
w wybranej Klinice ANNA PIKURA. Adresy Klinik na:
www.annapikura.com
Kupon jest ważny do 31.03.2012 r.

