Gdy jednak chirurg poradził odczekać, Beata wykorzystała ten czas na kurację kolagenem
aktywnym biologicznie. – Nakładałam go codziennie, a blizna wyraźnie się zmniejszała. Po
paru miesiącach okazało się, że zabieg jest już zbędny. Kolagen jest znakomity. Analogicznie
pozytywne efekty uzyskałam nakładając go na stare blizny po oparzeniu. Dodatkową korzyścią
ze stosowania kolagenu AP BIOAKTIV jest poprawa wyglądu i odmłodzenie skóry. – Wyglądam
młodziej niż kilka lat temu, mimo że przechodzę menopauzę – mówi 55-letnia Beata. – Skóra
przestała być wiotka, już nie obwisa. Pielęgnację twarzy uzupełniam kremem Douxmatique,
który zadbał o moją przesuszoną i wrażliwą cerę. Regularnie łykam też Sensation, czyli kolagen
w kapsułkach. Zauważyłam, że poprawił się stan moich paznokci i włosów i generalnie lepiej
się czuję i wyglądam.

JAK PORADZIĆ SOBIE Z TRĄDZIKIEM
Szesnastoletni Tomasz z Trójmiasta jest pod wrażeniem efektów, jakie uzyskał dzięki kolagenowi AP BIOAKTIV. Od dłuższego czasu życie uprzykrzała mu ciężka postać trądziku na czole
i brodzie. Kolagen rozwiązał ten problem. Tomasz nadal używa go regularnie, a po wchłonięciu
nakłada krem Matmatique, który znakomicie pielęgnuje skórę skłonną do łojotoku.

MŁODSZY WYGLĄD MĘSKIEJ TWARZY
Marcin z Krakowa – zestresowany i zapracowany – wyglądał na więcej niż swoje trzydzieści parę
lat. Zmarszczki w postaci głębokich bruzd, zszarzała cera, nierówna, zeszpecona przebarwieniami
karnacja, podpuchnięte oczy sprawiły, że w końcu zaczął go martwić jego własny wygląd. Po kilku
miesiącach stosowania kolagenu twarz odmłodniała – karnacja odzyskała świeży, zdrowy
odcień, zmniejszyły się zmarszczki. Pielęgnację uzupełnia Marcin co rano nawilżającym kremem
Hydrology. – Jest świetny – twierdzi Marcin. – Bez porównania z preparatami, które stosowałem
do tej pory.

JAKBY NAPRAWDĘ COFAŁ SIĘ CZAS

Kolagen
Kolagen Pomaga

Zawsze używałam kremów z wysokiej półki, ale nie mogą się one równać z kolagenem i kremami ANNA PIKURA – uważa 63-letnia Elżbieta z Warszawy. – Kolagen AP BIOAKTIV Plus nieomal w oczach eliminował moje zmarszczki, skóra odzyskała jędrność, przestała „wisieć”, twarz
ma znów ładny owal. Otoczenie daje mi 20 lat mniej, a znajomi z Francji są pewni, że zrobiłam
sobie operację plastyczną. Tymczasem ja tylko aplikuję kolagen z żelazną konsekwencją. Choć
bałam się, że z powodu menopauzy cała się „posypię”, to wyglądam teraz lepiej niż przed nią.
Niedawno odkryłam krem Sacrum i uzupełniam nim pielęgnację. Z całym przekonaniem mogę
powiedzieć, że tak rewelacyjnego kremu jeszcze nie spotkałam. W odróżnieniu od kremów
innych marek, które wcześniej stosowałam, nie wywołuje dyskomfortu, za to daje konkretne
rezultaty, skóra wygląda młodo i promiennie, jakby naprawdę cofał się czas. Uważam, że piękna
skóra i dobra figura to najlepsza toaleta kobiety. Wolę wydać pieniądze na tak skuteczne
kosmetyki niż na nowy ciuch.
ŁADNIEJSZE NOGI I PAZNOKCIE
Na łydkach 45-letniej Zdzisławy pojawiła się szpecąca siateczka czerwonych „pajączków”. Pomógł kolagen AP BIOAKTIV Grey – po paru miesiącach przypadłość mocno się zmniejszyła, dziś
nogi wyglądają już ładnie. Dodatkowym skutkiem stosowania kolagenu jest poprawa stanu także
paznokci dłoni. Od pewnego czasu Zdzisława używa zestawów dla dłoni i stóp Secret Gloves
i Secret Booties. – Nakładam kolagen, a potem rękawice bądź botki z roślinnymi składnikami.
Efekty są natychmiastowe. Dłonie i stopy wyglądają jak nowe, paznokcie są w wyśmienitym stanie,
mimo że już od długiego czasu nie wyglądały dobrze.

INSTYTUTY ANNA PIKURA
Instytuty działające we Wrocławiu, w Krakowie, Gdyni, Zamościu i w Poznaniu przy salonach firmowych ANNA PIKURA oferują firmowe zabiegi – w tym najnowocześniejszą liposukcję kawitacyjną – i specjalistyczne masaże, prezentujące całe spektrum zalet kolagenu aktywnego biologicznie i biokremów botanicznych ANNA PIKURA.
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Anna Marzec

ZNIKAJĄ PRZEBARWIENIA I ZMARSZCZKI

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.

enne substancje naturalne i radykalne odejście od syntetycznej chemii – oto tajemnica skuteczności preparatów ANNA PIKURA. Dzięki sile po mistrzowsku zestawionych składników aktywnych, a zarazem ich łagodności nawet dla wrażliwej skóry, nie mają one sobie równych na kosmetycznym rynku. – Te zasady są zachowane we wszystkich naszych produktach – zapewnia
Anna Pikura, prezes firmy AP Ltd., producenta preparatów. – Kolagen aktywny biologicznie
AP BIOAKTIV to natura, skuteczność i łagodność w najczystszej postaci. Z inspiracji nim zrodziły
się nasze kolejne linie: luksusowe botaniczne biokremy, produkty do pielęgnacji dłoni i stóp oraz
suplementy diety.
49-letnia Alicja z Warmii mimo stresującego trybu życia stara się dbać o skórę. Efekty stosowania kolagenu aktywnego biologicznie AP BIOAKTIV White spostrzegła po miesiącu. A właściwie spostrzegła je kosmetyczka, przekonana, że klientka przeszła zabieg wybielania skóry – ponieważ znikły przebarwienia. – Nawet nie liczyłam na taki rezultat – mówi Alicja. – Liczyłam, że kolagen pomoże na zmarszczki. I pomógł. Ich spłycenie spostrzegłam już po kilku dniach, a jest coraz
lepiej. Wygładziła się szczególnie skóra wokół oczu i ust i ogólnie cera zrobiła się świeża, jędrna
i gładka. Od pewnego czasu Alicja nakłada po kolagenie krem Serenology pod oczy. Rezultaty
było widać praktycznie od razu. – Skóra jest sprężysta, poprawiła się jej gęstość, czuję, że jest
zadbana, wygląda młodo, zmarszczki są coraz płytsze.

URODA ZAMIAST PROBLEMÓW
Beacie ze Śląska po zabawie z domowym pupilem została brzydka pamiątka na twarzy. Nieestetyczna zmiana nie tylko się nie goiła, ale zaczęła się rozrastać. Dermatolog zalecił jej usunięcie.
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* Z tym kuponem otrzymasz rabat 50% na 1 zabieg liposukcji kawitacyjnej
w wybranym Instytucie ANNA PIKURA. Kupon ważny do 30.11.2011 r.

• 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
tel. pod nr tel. 509 040 467

