Anna Pikura w ZWIERCIADLE

Jak zachować twarz?

ZdjęciE: materiały prasowe

Coco Chanel powiedziała kiedyś, że natura daje nam tę twarz, którą posiadamy jako dwudziestolatkowie,
a twarz w wieku lat pięćdziesięciu to już nasza własna zasługa. Kosmetyki – równie prastare jak sama
ludzkość – zawsze oferowały drogę na skróty do pięknej twarzy po pięćdziesiątce, a często już po dwudziestce.
W jakim sensie „drogę na skróty”? Nasz wygląd to wypadkowa kilku czyn-
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swą zewnętrzną prezencję. W praktyce jednak zarówno nasze menu jak

w głąb skóry i uzupełnia deficyty rodzimego kolagenu oraz stymuluje jego

i codzienne zajęcia oraz nastawienie do życia pozostawiają wiele do ży-

syntezę. Spektrum jego działania jest szerokie, a wśród zakochanych w nim
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emocji. Konwencjonalne kosmetyki często mają za zadania to tuszować.

Opracowaliśmy preparaty kolagenu przeznaczone do różnych partii twarzy

Na kilka godzin poprawić wygląd bądź nałożyć tzw. Tapetę. Wskutek dużej

i ciała, w tym do obszarów intymnych oraz silnie przeciwzmarszczkowy

zawartości tzw. chemii ich używanie na dłuższą metę może uwrażliwiać

kolagen z naturalną aktywną witaminą A.
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Jako komplementarne do kolagenu stworzyliśmy biokremy botaniczne ANNA

czasu dermatolodzy.

PIKURA – unikatowe kosmetyki skomponowane z czystych esencji, olejów,

Oczywiście nie tapetę miała na myśli Chanel, mówiąc o twarzy, na jaką

olejków, maseł, wód i ekstraktów botanicznych. Nawet konserwanty i emul-

mamy sobie zasłużyć. Zdaniem ikon urody – jak Sophia Loren czy Audrey

gatory w naszych produktach to cenne dla skóry substancje roślinne. Nasze

Hepburn – uroda jest emanacją wnętrza człowieka. Tworząc moją markę

biokremy można stosować niezależnie, jednak użyte po aplikacji kolagenu

kosmetyczną, postanowiłam pójść tym tropem, zaproponować metody,

AP BIOAKTIV nabierają dzięki jego właściwościom jeszcze większej mocy.

które odsłonią prawdziwą piękną twarz osób po trzydziestce, po czter-

Kliniki Odnowy Kolagenowej ANNA PIKURA pracują na bazie naszych biokosme-

dziestce, po pięćdziesiątce i starszych, ale i młodszych, zmagających się

tyków, wykorzystujemy też komórki macierzyste jabłoni i algi. Proponujemy

np. z trądzikiem czy łojotokiem. Zrezygnowałam ze środków zastępczych,

autorskie zabiegi firmowe, zarówno manualne i masaże, jak i za pomocą naszych

które jedynie tworzą kamuflaż. Jeśli nasz wygląd ma być ekspresją naszego

ultranowoczesnych urządzeń, m.in. do bezpiecznej i bezbolesnej liposukcji

wnętrza, regeneracja urody musi następować na poziomie bazowym, tam,

ultradźwiękowej, rewitalizacji czy usuwania cellulitu. Najnowocześniejszy laser

gdzie uroda się rodzi.

sPTF+ służy nam m.in. do eliminacji przebarwień i do głębokiego odmładzania.

Anna Pikura stworzyła markę ekskluzywnych biokosmetyków ANNA PIKURA, jest też założycielką Klinik Odnowy Kolagenowej.

Wejdź na www.annapikura.com i pobierz kupon rabatowy na zbiegi w Klinikach ANNA PIKURA

