AP

KOLAGEN

CZYLI JAK COFNĄĆ CZAS

CZYSTE NATURALNE SUBSTANCJE, Z JAKICH SKOMPONOWANO
BIOKOSMETYKI ANNA PIKURA, NIE TYLKO NIOSĄ ULGĘ
PODRAŻNIONEJ I ZMĘCZONEJ SKÓRZE, ALE I SKUTECZNIE
PRZYWRACAJĄ JEJ NATURALNĄ SIŁĘ I FUNKCJE, LIKWIDUJĄC
NAWET TRUDNE DO ZWALCZENIA BOLĄCZKI.
SKÓRA PIĘKNIEJE

Beata (51 lat)
Po przekroczeniu 45 roku życia moje sposoby na
zachowanie urody i młodości przestały wystarczać.
Myślę, że nasza skóra w tym wieku zaczyna przypominać ulubiony sweterek, który rozciągnął się
i zdefasonował. Kiedy dowiedziałam się o istnieniu
kolagenu ANNA PIKURA, postanowiłam spróbować, czy także w moim przypadku zadziała
w tak cudowny sposób. I zadziałał! Gdyby pozostać przy moim porównaniu, miałam wrażenie,
że włókna kolagenu wniknęły w rozciągniętą
przędzę mojej skóry powodując jej pogrubienie,
skrócenie i uelastycznienie – „sweterek” zebrał
się w sobie i odzyskał poprzedni kształt. Co więcej, przed kuracją moja skóra była jak przetarty
worek – wszystkie cenne składniki różnych kosmetyków po prostu się z niego „wysypywały”,
po zastosowaniu kolagenu skóra piękniała nawet
po zwykłych kremach.
Za każdym razem kiedy na dzień dobry zwilżałam twarz wodą termalną i nakładałam kolagen, czułam, jak moja twarz rozjaśnia się jakby
w dziękczynnym uśmiechu. Wystarczał prawie
niezauważalny makijaż, żeby wyglądać naprawdę
dobrze. Koleżanki w pracy zauważyły (niektóre
niechętnie) i kazały mi się przyznać, co robię.
Stosowałam kolagen w kapsułkach i w żelu, a także
kolagen Graphite, który działa nie tylko na skórę,
ale także wzmacnia włosy i rzęsy. Kuracja trwała
około roku, wyraźne efekty były widoczne już po
dwóch miesiącach. Myślę, że każda z nas powinna
mieć swój sekretny słoiczek kolagenu AP, żeby nie
pozwolić odejść swojemu pięknu zbyt wcześnie.

KOLAGEN NA STAWY

Elżbieta (48 lat)
Od kilku miesięcy odczuwałam ból kolan i tzw.
„strzelanie w stawach”, szukałam na to różnych
sposobów. O kolagenie AP BIOAKTIV Grey wiedziałam od dawna, ponieważ mąż stosował go
kilka lat temu na swoje kolano z bardzo dobrym
skutkiem, który utrzymał się do dziś (nie ma potrzeby korzystania z porad lekarzy, a wówczas miał

skierowanie na artroskopię). Mąż mnie namówił do
zastosowania kolagenu Grey. Po trzytygodniowym
wcieraniu go 4 razy dziennie ku swojemu zaskoczeniu zauważyłam zdecydowaną poprawę. Ból ustąpił,
strzelanie w stawach wyraźnie się zmniejszyło.
Stwierdzam, że kolagen jest bardzo wartościowy.

OŻYWIONA CERA

Anna (46 lat)
Ponieważ zawodowo związana jestem z medycznym
poprawianiem urody, w obszarze moich zainteresowań znajdują się także kremy do twarzy. Miałam
okazję zapoznać się z wyjątkowymi kosmetykami,
którymi są krem ANNA PIKURA Douxmatique oraz
AP BIOAKTIV Kolagen Plus. Jestem ogromnie zadowolona. Konsystencja obu preparatów jest przyjemna, dobrze się rozsmarowują na skórze i łatwo
się wchłaniają. Po aplikacji skóra staje się napięta
i jędrna. Cera zyskuje subtelny połysk, który sprawia
że wygląda się świeżo. Natomiast Sacrum jest cudem.
To moje najnowsze odkrycie. Subtelny zapach, cudny
kolor i konsystencja. Cera ożywa, jest wyraźnie inna.
Całości dopełnia bajkowe opakowanie.

COFNĄĆ CZAS

Alina (64 lat) i Martyna (18 lat)
Nie sądziłam, że można cofnąć czas, ale odkąd
zaczęłam stosować kosmetyki ANNA PIKURA,
obserwuję systematyczną poprawę wyglądu.
Przestałam przypominać „babcię”, co jako pierwsza zauważyła wnuczka. Na co dzień stosuję krem
Successlogy, na noc robię okresowe kuracje odmładzającym kremem Poetica. Pod oczy znakomity
jest Serenology. Bardzo odpowiadają mi kojące
naturalne składy i zapachy tych kosmetyków.
Numerem jeden jest kolagen AP BIOAKTIV White,
który zawsze poprzedza aplikację kremów. Przywraca skórze młodzieńczy wigor!
Nie mogę nie wspomnieć, że kolagen uszczęśliwił
też moją wnuczkę, która od kilku lat zmagała się
z ciężkim trądzikiem. Kolagen White uporał się
z nim bodaj w miesiąc! Sprezentowałam wnuczce
krem Matmatique do skóry tłustej, ma dziś gładką,
zdrowo wyglądającą skórę.

KLINIKI ANNA PIKURA

Tylko naturalne składniki (np. w Rytuałach
Migdałowym i Czekoladowym czy w zabiegach Kwitnące Jabłonie i Deszcz Majowy),
autorskie techniki zabiegów manualnych i
masaży, najnowsze technologie bezpieczne
dla skóry (w zabiegach takich jak liposukcja
ultradźwiękowa, dermomasaż, rewitalizacja czy oksybrazja oraz lasery Dual Laser
i SPTF+), wspomaganie zabiegów zastosowaniem unikatowego kolagenu aktywnego biologicznie – oto walory oferty Klinik ANNA PIKURA.
W Klinikach przyjmują również najwyższej klasy
lekarze specjaliści medycyny estetycznej, wykonując procedury będące szczytowymi osiągnięciami światowej medycyny, w tym osocze
bogatopłytkowe, nici liftingujące PDO, zabiegi
z kwasem hialuronowym i botuliną oraz z zakresu ginekologii estetycznej.

PROMOCJA*!

• KOLAGEN W KAPSUŁKACH 2 OPAKOWANIA
W CENIE 1 ZA 209 ZŁ ZAMIAST 418 ZŁ
• MATMATIQUE + ROSARIUM W CENIE 189 ZŁ
• POETICA + SERENOLOGY
+ ROSARIUM ZA 349 ZŁ
• POETICA + DOUXMATIQUE
+ ROSARIUM W CENIE 359 ZŁ
• ZESTAW MŁODOŚCI KOLAGEN PLUS
+ ROSARIUM ZA 335 ZŁ
* Promocje limitowane

Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorek.

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O KONTAKT: kom. 509 040 467, e-mail: salon@annapikura.com
Preparaty można zakupić wysyłkowo pod nr tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03,
kom. 510 214 445, 502 306 200, w sklepie na www.annapikura.com, a także na
miejscu w Klinikach ANNA PIKURA, w Punktach Partnerskich oraz w dobrych aptekach.
KLINIKI ANNA PIKURA:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03, kom. 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
PUNKTY PARTNERSKIE:
Warszawa, Apteka Przy Placu Zbawiciela, ul. Mokotowska 12, tel. 22 622 36 36
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61

www.annapikura.com

