?

Jak się rozstać

ze zmarszczkami

w kulturalnej atmosferze
Kolagen Grey
– ubywa centymetrów

Kosmetyki mojego życia

Niezawodny ratunek
dla wymagającej skóry

Kolagen Graphite
– i włosy zostają na głowie

Katarzyna (32 lata)
Wykupiłam serię 12 zabiegów liposukcji ultradźwiękowej z dermomasażem za pomocą
urządzenia TimeMachine w Klinice Odnowy
Kolagenowej ANNA PIKURA w Gdyni. Już po
4 zabiegach zauważyłam wyraźną różnicę
(zmniejszenie rozstępów, ubytek centymetrów
w obwodzie). Stosuję kolagen AP BIOAKTIV Grey
również w domu i widzę wyraźnie, że po jego
użyciu skóra jest jędrniejsza, a efekty szybsze.
To przecudowny kosmetyk.

Monika (34 lata)
Jestem posiadaczką skóry wymagającej, bo tłustej, wrażliwej i naczyniowej w jednym. Od kilku
miesięcy używam naprzemiennie preparatów AP
BIOAKTIV Kolagen White i Plus (razem z kremami
ANNA PIKURA) i nie wyobrażam sobie już dnia bez
nich. Kilka razy podczas wyjazdu musiałam użyć
zwykłego kremu... Różnica na korzyść kolagenu
była ogromna. Kolagen AP BIOAKTIV łagodzi podrażnienia na mojej twarzy, przyśpiesza gojenie
wyprysków. Cera jest rozświetlona, rozjaśniona,
nawilżona, nie pojawiają się suche skórki, które
wcześniej były moim problemem. Na dodatek po
nałożeniu makijażu na zestaw kolagen White +
krem Sensilogy twarz jest matowa dużo dłużej niż
po zwykłym kremie – a to ogromny plus.
Z kolei Serenology marki ANNA PIKURA to najlepszy krem pod oczy, jakiego do tej pory używałam.
Fantastycznie nawilża, uelastycznia. Zlikwidował
moje drobne zmarszczki. Po nałożeniu go poranna opuchlizna pod oczami znika błyskawicznie.
Dodatkowym plusem jest to, że nie podrażnia
oczu, przyjemnie się go aplikuje, ma treściwą
konsystencję, jest bardzo wydajny. Spełnił moje
oczekiwania w 100%.

Edyta (47 lat)
Sacrum to krem mojego życia. Przywraca skórze
blask i wspaniały wygląd, rozprasowuje zmarszczki,
eliminuje niedoskonałości, mam bardzo przyjemne
odczucie, że zawsze wyglądam w nim dobrze. Makijaż trzyma się na nim idealnie. Codziennie rano pod
krem nakładam kolagen AP BIOAKTIV White. Myślę,
że to w dużej mierze jego zasługa, że otoczenie daje
mi zwykle o co najmniej 10 lat mniej. W ulubionym
zestawie moich kosmetyków są też „sekretne rękawiczki” Secret Gloves, dzięki którym moje wrażliwe
i skłonne do pierzchnięcia dłonie zawsze wyglądają
bez zarzutu.

Maria (28 lat)
Od sześciu lat cierpię na przewlekłe schorzenie,
które charakteryzuje się m.in. wypadaniem włosów. W momencie zaostrzenia choroby bądź przy
dużych dawkach leków włosy wypadają mi garściami. Wtedy stosuję kolagen AP BIOAKTIV Graphite,
zaobserwowałam, że po nim włosy stają się silniejsze
i przestają wypadać. Efekt jest zauważalny nie tylko
przeze mnie.

Skóra dojrzała odmłodzona
Marzena (58 lat)
Od kilku miesięcy stosuję kolagen AP BIOAKTIV White, a
na noc aplikuję krem tej samej marki Poetica. Rezultaty
były zauważalne od razu, a w tej chwili mogę potwierdzić, że Poetica to naprawdę krem
odmładzający. Moja skóra przestała być wiotka i pomarszczona,
odzyskała jędrność i napięcie. Pod
oczy stosuję krem Serenology, po
aplikacji kolagenu. Okolice oczu są
ładnie wygładzone, znikły podkrążenia i zasinienia.

KUPON RABATOWY dla czytelników Świata Zdrowia
Mezoterapia igłowa na twarz od 249 zł – zabieg wykonywany
przez lekarza medycyny estetycznej
RETIX C zabieg na twarz – głębokie odmładzania w cenie 160 zł zamiast 200 zł
Zabieg dla cery trądzikowej Wierzbowy Rytuał na twarz, szyję i dekolt za
150 zł zamiast 180 zł
Kwitnące Jabłonie – zabieg na twarz z komórkami macierzystymi vit. C
w cenie 200 zł zamiast 300 zł
Deszcz Majowy – zabieg na okolice oczu z komórkami macierzystymi
i vit. C za 100 zł zamiast 200 zł
4 zabiegi fotoodmładzania twarzy laserem SPTF+ w cenie 699 zł zamiast 1200 zł
3 zabiegi laserowego zamykania naczynek na twarzy za 300 zł zamiast 900 zł
2 zabiegi mezoterapii bezigłowej na twarz w cenie 349 zamiast 500 zł
4 zabiegi Rewitalizacji – lifting bez skalpela za 400 zł zamiast 1600 zł
2 zabiegi liposukcji z dermomasażem (usuwanie cellulitu) w cenie 200 zł
zamiast 800 zł
Adresy Klinik na www.annapikura.com
Kupon jest ważny do 30.04.2014 r.

UWAGA! Jeśli chcesz pobrać dodatkowy kupon rabatowy wejdź na
www.annapikura.com i zaloguj się. RABATY DO 75%

KOLAGEN AKTYWNY
BIOLOGICZNIE,
POZYSKIWANY
Z RYB, I EKSKLUZYWNE
BIOKREMY BOTANICZNE
KOMPONOWANE
Z CZYSTYCH SKŁADNIKÓW
ROŚLINNYCH TO ZNAK
ROZPOZNAWCZY MARKI
ANNA PIKURA.
Stosując kosmetyki tej marki
możemy nie tylko spodziewać
się spektakularnych i szybkich
rezultatów, ale i czuć się
bezpiecznie – naturalne
substancje nie podrażnią
nawet bardzo wrażliwej skóry.

Kliniki
Odnowy

Kolagenowej

Pozwalają nie tylko zaopatrzyć się w pełną
gamę produktów ANNA
PIKURA, ale i wypróbować je na własnej skórze
w najnowocześniejszych
zabiegach, umożliwiających odzyskanie atrakcyjnego wyglądu (np.
Rewitalizacja AP, AP
Oxyluxe, laser sPTF+),
smukłą sylwetkę (m.in.
liposukcja ultradźwiękowa, dermomasaż, zabiegi Show&Shock) i dobre
samopoczucie (m.in. unikatowe masaże firmowe).

PYTAJ O
WIOSENNE PROMOCJE!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY APTEKI
ORAZ PARTNERÓW FRANCZYZOWYCH :

kontakt: pikura@annapikura.com; tel. kom. 509 040 467
Preparaty można zakupić w Klinikach ANNA PIKURA, w wybranych aptekach, a także w sprzedaży wysyłkowej: 71/ 343 51 00,
71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 510 214 445
Kliniki Odnowy Kolagenowej ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64,
tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 502 306 200, 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
Dołącz do nas na FB | www.annapikura.com

