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R O M O C J A

Z SZACUNKIEM
DO SKÓRY
Pierwsze wra˝enie, jakie odnosi si´ podczas rozmowy z Panià, to ogromna pasja wzgl´dem tego, czym si´ Pani
zajmuje.
RzeczywiÊcie urodà interesuj´ si´ od najm∏odszych lat, a studia socjologiczne pomog∏y mi ukierunkowaç t´ pasj´. Prac´ magisterskà poÊwi´ci∏am kanonom pi´kna na przestrzeni dziejów. Zainspirowa∏a mnie wtedy ksià˝ka
Przetrwajà najpi´kniejsi Nancy Etcoff z Harvard Medical School. Zastanawia∏am si´ nad istotà urody i nad podejÊciem do jej piel´gnacji. Dojrzewa∏ we mnie wniosek, ˝e czas zmieniç wielowiekowy stereotyp czynienia z twarzy maski, którà nie jesteÊmy. Zerwaç z kamuflowaniem, sztukowaniem i brutalnà ingerencjà, a postawiç na natur´, na mo˝liwoÊci samej skóry.
Zaczyna∏a Pani budowanie firmy siedem lat temu jako dystrybutor kolagenu aktywnego biologicznie. Skàd zainteresowanie nim?
Na podstawie literatury tematu i nieoficjalnych opinii ekspertów nabra∏am wówczas przekonania, ˝e to produkt na wskroÊ nowatorski, zdolny rewolucjonizowaç kosmetologi´ w taki sposób, jak to sobie wyobra˝a∏am. Czas
pokaza∏, ˝e by∏o to trafne przeczucie. Okaza∏o si´, ˝e fantastyczne pog∏oski na jego temat, jakie wówczas s∏ysza∏am, nie sà przesadzone. Kolagen nie przestaje zaskakiwaç nas swà wszechstronnoÊcià i si∏à.
Co poradzi∏aby Pani kobietom poszukujàcym spektakularnych efektów?
M∏odoÊç i uroda to coÊ wi´cej ni˝ tylko wyglàd, pi´kno p∏ynie przecie˝ ze Êrodka. Wyznaj´ zasad´, ˝e do skóry nale˝y podchodziç z szacunkiem. Jako cz´Êç naszego organizmu doskonale umie ona radziç sobie sama, nie nale˝y jej w tym przeszkadzaç. Dlatego receptury naszych produktów tworzymy tak, by inicjowaç samodzielnà d∏ugofalowà odnow´ tkanek. Szczególnie widowiskowe rezultaty daje synergia naszych biokremów botanicznych i kolagenu. Zach´cam do stosowania ich ∏àcznie, czyli aplikacji biokremu po wch∏oni´ciu si´ kolagenu.
Jest Pani twarzà produktów firmy AP. To zobowiàzuje, ale i rodzi zaufanie klientów. Skàd decyzja o sygnowaniu w∏asnym nazwiskiem kosmetyków Anna Pikura?
Wierz´ w to, co robi´. Chc´ dawaç klientom to, co najlepsze poÊród osiàgni´ç kosmetologii XXI wieku.
Czuwam nad ca∏ym procesem tworzenia moich kosmetyków, tak wi´c na ka˝dym z nich mog∏abym si´ podpisaç
osobiÊcie.
Marka sygnowana Pani nazwiskiem debiutowa∏a w ubieg∏ym roku w Bolonii, na najwi´kszych i najbardziej presti˝owych targach kosmetycznych Êwiata. Czy miejsce debiutu zosta∏o wybrane celowo?
Trudno o w∏aÊciwsze miejsce dla preparatów, które reprezentujà najwy˝szy Êwiatowy poziom. Nasze produkty
zbiera∏y zresztà pochwa∏y goÊci z ró˝nych krajów, a przez miniony rok zdà˝y∏y zdobyç zwolenników na ca∏ym
Êwiecie, od Stanów Zjednoczonych po Daleki Wschód, Europy oczywiÊcie nie wy∏àczajàc.
Oferta Pani firmy obejmuje szerokie spektrum kosmetologii – jest Pani te˝ twórczynià sieci salonów pi´knoÊci.
W naszych salonach oferujemy najnowsze Êwiatowe technologie, w tym Time Maschine i liposukcj´ kawitacyjnà. Nasza sieç obejmuje ju˝ Wroc∏aw, Warszaw´, Kraków, Gdyni´, Poznaƒ i ZamoÊç. Ch´tnie jednak podejmiemy wspó∏prac´ z osobami zainteresowanymi franczyzà równie˝ w innych miastach.
Powiedzia∏a Pani kiedyÊ, ˝e tworzy Pani nowà kultur´ urody. Na czym polega wyjàtkowoÊç Paƒstwa produktów?
Wychodzimy z za∏o˝enia, ˝e urody nie trzeba „poprawiaç”, warto natomiast pozwoliç skórze naprawiaç szkody, do których dosz∏o. Nasze preparaty przynoszà konkretne efekty porównywalne z rezultatami medycyny estetycznej. Sà przy tym ca∏kowicie bezpieczne dla skóry, oparte na cennych substancjach naturalnych i pozbawione
dra˝niàcej syntetycznej chemii. To bezprecedensowa jakoÊç na rynku kosmetycznym.
Rozmawia∏a Daria M.Kostera
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Anna Pikura – za∏o˝ycielka i prezes firmy AP Ltd. Twórczyni marki kosmetycznej firmowanej jej nazwiskiem. Z wykszta∏cenia socjolog. Cz∏onkini Lo˝y Businesswoman Club.
Firma, stworzona przez nià siedem lat temu, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç jako dystrybutor preparatów kolagenu aktywnego biologicznie. W ciàgu paru lat pod jej kierownictwem powsta∏a sieç luksusowych salonów
firmowych i Instytutów ANNA PIKURA, które majà na celu kreowanie unikatowych rytua∏ów kosmetycznych i firmowych masa˝y upi´kszajàcych i regenerujàcych. Pomimo stosunkowo krótkiej obecnoÊci na rynku kosmetyki Anna Pikura zdobywajà zarówno liczne grono wiernych klientów, jak i presti˝owe nagrody.
Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji oraz Biznes Raport – dodatek do Gazety Prawnej – przyzna∏y linii kolagenowej AP BIOAKTIV oraz luksusowym preparatom botanicznym nagrody: JakoÊç Roku 2009, JakoÊç
Roku 2010, JakoÊç Roku Srebro.

