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Kolagen pomaga
PreParat z kolagenu aktywnego biologicznie, oPracowany według autorskiej 
technologii, zdobył już grono wiernych zwolenników. Przekonali się do niego nie 
dzięki reklamom, ale efektom na własnej skórze. dzięki temu, że Pomógł im w Problemach, 
na które wszyscy rozkładali ręce.

do takich osób należy pani elżbieta  
z warszawy. aP bioaktiV kolagen 

zaczęła stosować w październiku ubiegłego 
roku.
– Przeczytałam reklamę w czasopiśmie, które 
zupełnie przypadkiem wzięłam do ręki. brzmiała 
przekonująco, postanowiłam wypróbować. 
a kiedy zużyłam pierwsze opakowanie, nie 
zastanawiałam się nawet, czy kupić następne. 
rezultaty były zaskakujące.

Ratunek w pewnym wieku
Pani elżbieta ma ponad sześćdziesiąt lat.  
otoczenie po wyglądzie ocenia ją na 
czterdzieści kilka. może dlatego, że zawsze  
o siebie dbała? kiedy nadszedł okres meno-
pauzy, posłuchała rady lekarza i zaczęła 
stosować hormonalną terapię zastępczą.
- estrogeny to rzeczywiście eliksir młodości – 
przyznaje. – w moim wieku miałam poziom  
estrogenów jak u 30-letniej kobiety. ale po 
ośmiu latach stosowania ich zaczęło do mnie 
docierać coraz więcej przestróg przed ich sto-
sowaniem. zaczęłam się nad tym zastanawiać, 
aż w końcu oceniłam, że ryzyko jest wyższe niż 
korzyści. tym bardziej, że pewne niepokojące 
objawy wcale nie ustępowały.
takim niepokojącym objawem był utrzymujący 
się ćmiący ból w podbrzuszu. Pani elżbieta przez 
pół roku robiła wszystkie potrzebne badania, 
konsultowała się z wieloma lekarzami. badania 
niczego nie wykazały, lekarze radzili, żeby 
nauczyła się z tym żyć.
- albo życzliwie doradzali, że „w pewnym 

wieku” trzeba do sprawy „podejść radykalnie” 
– opowiada pani elżbieta. – ale ja nie chciałam 
niczego wycinać. Postanowiłam mimo wszyst-
ko zrezygnować z htz, choć naprawdę bałam 
się, jakie będą tego skutki. wtedy właśnie trafiła 
na informację o kolagenie aktywnym biologicz-
nie. kolagen intymny dla pań zaczęła stosować 
zewnętrznie wg zaleceń w ulotce i z żelazną 
konsekwencją.
– i wkrótce bóle w podbrzuszu minęły! – mówi. 
– jakiś czas temu przeczytałam, że z wiekiem, 
z biegiem czasu tkanki osuwają się, „flaczeją”. 
myślę, że moje bóle były tym właśnie  
spowodowane. 
z wiekiem, zwłaszcza w okresie menopauzy, 
kolagenu ubywa także w narządach rodnych,  
a to właśnie kolagen utrzymuje je we 
właściwym położeniu i napięciu. kiedy więc 
uzupełniłam deficyt kolagenu, wszystko wróciło 
do normy. rozwiały się jej obawy,  
że po odstawieniu htz wszystko się „posypie”. 
twierdzi, że dziś czuje się i wygląda lepiej niż  
w latach, gdy stosowała hormony.

najpiękniejsza toaleta
Pani elżbieta, która z sukcesem zastąpiła 
kolagenem hormonalną terapię zastępczą, jest 
również zachwycona wpływem kolagenu na 
wygląd. nakłada go regularnie rano i wieczorem 
na starannie umytą twarz, zwilżoną hydro-
latem rożanym. stosuje kolagen biały. Po jego 
wchłonięciu nakłada biokrem do cery wrażliwej 
douxmatique od anna Pikura
- ktoś kiedyś powiedział, że najpiękniejszą 
toaletą kobiety jest dobra figura i piękna skóra - 
mówi pani elżbieta. - kolagen aktywny  
biologicznie nie jest kosmetykiem tanim,  
ale mimo to będę go kupować tak długo, jak 
długo będzie mnie na to stać. z pewnością jest 
to lepsza inwestycja niż drogi ciuch czy jeszcze 
droższy krem. tamte nie poprawią mojego 
wyglądu, a kolagen tak.
opowiada o spotkaniu ze znajomymi z francji, 
których nie widziała od ośmiu miesięcy.
- byli przekonani, że zrobiłam sobie operację 
plastyczną! ale ja nigdy nie zdecydowałabym 
się, aby w tak drastyczny sposób „poprawiać” 
swoją urodę.
o typowo kosmetycznych, odmładzających 
właściwościach kolagenu opowiadało mi wiele 
kobiet. Pani ewa z giżycka (50 lat) wzbudziła 
zdumienie swojej kosmetyczki, kiedy odwiedziła 
ją po miesięcznym stosowaniu kolagenu. 
kosmetyczka oceniła, że zmniejszyły się bądź 
znikły plamy i przebarwienia, a skóra jest w 
o wiele lepszym stanie niż przed miesiącem. 
wiele innych moich rozmówczyń także zbiera 
komplementy zaskoczonego otoczenia.
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Kolagen w kapsułkach SenSation za 99 zł Douxmatique krem do twarzy dla cery wrażliwej w cenie 229 zł zamiast 300 zł, Serenology krem 
pod oczy przeciwzmarszczkowy za 169 zł zamiast 300 zł,  HyaluroniSt czysty kwas hialuronowy w cenie 149 zł zamiast 169 zł, aP miSt roSarium 
hydrolat różany za 50 zł, a przy zakupie 2 opakowań 79 zł zamiast 100 zł, koD rabatowy: Zwi03
* o f e r t a  l i m i t o w a n a ,  d o  w y c z e r p a n i a  z a p a s ó w

PromoCJe* dla czytelników Zwierciadła!

preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. 71/343 51 00, 71/ 344 53 03, 510 214 445, 502 306 200, w sklepie na  
w w w. a n n a p i k u r a . c o m ,  na miejscu w Klinikach anna pIKURa oraz w najlepszych aptekach.

KLINIKI ANNA PIKURA  wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, 510 214 445  
 kraków, ul. Starowiślna 82, tel. 12/ 430 15 83, 501 087 886  gdynia, ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, 502 292 025  

www.annapikura.com
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