ANNA PIKURA W ZWIERCIADLE

KULTURA URODY
Kosmetyk ma działać, a nie tylko ładnie wyglądać – uznała Anna Pikura
i rozczarowana kosmetologią XX wieku stworzyła „nową kulturę urody”.
Jej produkty, pakowane głównie w szkło, transportowane w lodówkach
i sprzedawane w aptekach, muszą być trzymane w chłodzie i nabierane
sterylną łyżeczką. Natura ma swoje wymogi.
Młodą markę z wysokiej półki pokocha ten, kto oczekuje konkretnych
efektów. Przez kilka lat z rzędu przyznawano jej prestiżowe nagrody Jakość
Roku oraz Jakość Roku Srebro i Złoto, a także Eko Jakość Roku.
Pierwszy był kolagen
Wiosną 2010 roku na targach Cosmoprof w Bolonii preparaty AP BIOAKTIV
zachwyciły naturalnością. Uzyskiwane z ryb dzięki przełomowej
biotechnologii, zwalczają zmarszczki, zwiotczenia, „pajączki”, wypryski,
bez przykrych efektów ubocznych.

naturalne procesy w ciele, pobudzają regenerację i wysmuklają figurę.
„Nie chciałam stawiać technologii ponad Naturą. Stosuję nowatorskie
rozwiązania, ale nie wyręczają one Przyrody, tylko pomagają utrzymać
pełnię jej możliwości”.
Anna Pikura? Naturalnie!
Olej z róży piżmowej, masło tucuma, woda kwiatowa z lipy, olejek eteryczny
z wetiwerii – te i inne cenne składniki zawiera linia 10 luksusowych
biokremów, które kolor i zapach czerpią z Natury.
Poetica, Matmatique, Successlogy i inne biokremy botaniczne, pozbawione
substancji drażniących, niosą ukojenie nawet wrażliwej skórze. Zastosowane
po aplikacji kolagenu AP BIOAKTIV, jeszcze zwiększą swą moc.

Natura i technologia

Najwyższa półka
Najdroższy polski krem – Sacrum – kosztuje 1500 zł, ceny innych też plasują
się w górnym przedziale (200–600 zł). Jednak nawet klienci o skromniejszych

Liposukcja ultradźwiękowa, dermomasaż, Rewitalizacja AP – nowoczesne
zabiegi i profesjonalne urządzenia – jak wszystko z logo ANNA PIKURA
spełniają warunek Hipokratesa: „po pierwsze, nie szkodzić”. Wykorzystując

dochodach wolą odłożyć na jeden kosmetyk tej marki, niż kupić kilka innych.
Taka lojalność jest rzadkością u marek z tradycjami – a ANNA PIKURA ma
dopiero cztery lata!
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-50 zł

rabatu*

* Rabat na zakup kosmetyków marki ANNA PIKURA za min. 200 zł lub przy skorzystaniu z zabiegu kosmetycznego na twarz lub ciało za min. 200 zł. Z rabatu można
skorzystać w Klinikach ANNA PIKURA oraz na www.annapikura.com, Kod: Zwierciadlo2014. Rabaty nie łączą się. Kupon rabatowy ważny od 31.07.–14.08.2014 r.

Kliniki ANNA PIKURA: Doświadczeni kosmetolodzy, autorskie masaże oraz firmowe zabiegi, wykonywane zawsze na naturalnych
biokosmetykach ANNA PIKURA – rezultaty widać gołym okiem. W Klinikach działają też gabinety lekarzy specjalistów medycyny estetycznej.
•
•
•

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

MARZEC zwierciadło 117
Preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 510 214 445 oraz w sklepie on-line na www.annapikura.com,
a także na miejscu w Klinikach ANNA PIKURA oraz w dobrych aptekach.

