Kolagen
naturalny powrót do formy
ANNA PIKURA to unikatowe biokosmetyki, komponowane
z najcenniejszych substancji naturalnych, takich jak kolagen aktywny
biologicznie pochodzący z ryb, ekologiczne oleje z nasion róży i wiesiołka,
ekstrakty i masła botaniczne, olejki eteryczne i organiczne wody kwiatowe.
W Nowej Kulturze Urody, którą proponuje Anna Pikura, kosmetyki dają
konkretne efekty i nie drażnią nawet najbardziej wrażliwej skóry.
Skalpel niepotrzebny

Małgorzata (30 lat)
Z kolagenem AP BIOAKTIV pierwszy raz spotkałam
się w Klinice ANNA PIKURA, został mi on zaproponowany po zabiegu liposukcji i dermomasażu.
Przed kuracją brzuch wyglądał fatalnie: wisząca
skóra i rozstępy – pozostałości po ciąży – były bardzo widoczne. Po kolagenie rozstępy spłyciły się,
są dużo mniej widoczne. Skóra na brzuchu stała się
bardziej elastyczna i jędrna. Muszę zaznaczyć, że
wcześniej wykorzystałam już wszystkie możliwe
sposoby na poprawę wyglądu mojego brzucha,
byłam przekonana, że jedynym ratunkiem dla niego jest już tylko skalpel. Okazuje się, że wystarczył
kolagen. Polecam go wszystkim.

Szybki powrót do formy

Agnieszka (26 lat)
Po ciąży borykałam się z podobnymi problemami
jak większość młodych mam – nieestetyczne
rozstępy na brzuchu i generalnie zwiotczenia
skóry, a na domiar złego bliznowiec w miejscu
niedbale zszytego cesarskiego cięcia oraz nieduże
żylaki na nogach. Ponieważ inne środki zawiodły,
zaczęłam stosować kolagen ANNA PIKURA Grey
dwa razy dziennie w połączeniu z energicznym
masażem brzucha i ud oraz delikatnym oklepywaniem nóg. Zrobiłam też dwumiesięczną
kurację kolagenem w kapsułkach Sensation.
Pierwsze wyraźne efekty zauważyłam po ok.
dwóch tygodniach, potem mój wygląd prędko
wracał do normy. Odzyskałam dawną formę i
wygląd sprzed ciąży, skóra na brzuchu jest jędrna,
pozostałości po rozstępach, bliznowcu i żylakach
ledwie widać. Jestem zachwycona. Zaczęłam stosować kolagen systematycznie także na twarz, w
wersji White (po wcześniejszym spryskaniu skóry
fantastyczną różaną mgiełką AP Mist Rosarium,
co jest konieczne dla dobrego wchłaniania się
kolagenu, poza tym Rosarium wspaniale odświeża
i nawilża), ponieważ od lat miałam problemy
z trądzikiem, które w trakcie ciąży się nasiliły. Teraz

nie tylko trądzik ustąpił, ale i twarz wygląda gładko
i zdrowo, nie muszę nawet nosić podkładu. Sądzę,
że to nie tylko zasługa szczęśliwego macierzyństwa!

Osiem kilo mniej

Joanna (31 lat)
Poddałam się serii 12 zabiegów liposukcji
ultradźwiękowej razem z dermomasażem w Klinice ANNA PIKURA. Były to zabiegi na brzuch po
ciąży. Rezultaty zauważyłam już po 3 zabiegach.
Ostateczny efekt: utrata masy ciała 8 kg, poprawa
jędrności skóry i zmniejszenie rozstępów.

Zadowolona z własnego wyglądu

Katarzyna (42 lata)
Dzięki rozsądnie dobranej diecie po latach efektów
jojo udało mi się zrzucić sporo nadwyżkowych kilogramów, które nosiłam niestety już od szkoły podstawowej. Pozostały jednak newralgiczne miejsca,
jak brzuch czy tzw. boczki, które się nie poddawały,
przy dużym spadku wagi pojawiły się też problemy
z „nadmiarem skóry” i nieapetycznymi zwiotczeniami. Problem załatwiła seria zabiegów liposukcji
w połączeniu z dermomasażem w Klinice ANNA
PIKURA wraz z aplikacją kolagenu Grey. Jestem szczęśliwa, nareszcie wyglądam tak, jak chciałam. Kolagen
to mój ukochany kosmetyk, stosuję go praktycznie
codziennie na wszystkie „trudne” miejsca, skóra
jest nareszcie jędrna i elastyczna. Dodatkowo twarz
pielęgnuję kremami ANNA PIKURA (nakładam je
po aplikacji kolagenu) – na co dzień na twarz, szyję
i dekolt Successlogy, pod oczy Serenology, a na noc
obecnie testuję krem odmładzający Poetica. Efekty
wspaniałe, zmarszczki się wygładziły, twarz jest
świeża i młodsza.
Wszystkie powyższe opinie stanowią tylko
i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorów.

Kliniki ANNA PIKURA

Kliniki proponują jedyne w swoim rodzaju autorskie zabiegi, klasyczne manualne, w tym specjalistyczne masaże firmowe, również wyszczu-

plające, oraz innowacyjne zabiegi przy użyciu
zaawansowanych technologicznie urządzeń,
w tym najnowocześniejsze nieinwazyjne lasery
(Dual Laser i SPTF+), liposukcję ultradźwiękową,
dermomasaż, Rewitalizację AP, mikrodermabrazję, peeling wodno-tlenowy AP Oxyluxe.
Znakomici lekarze medycyny estetycznej wykonują zabiegi cieszące się obecnie największym uznaniem na świecie, a zarazem – zgodnie
z duchem marki ANNA PIKURA – o znikomej
inwazyjności, w tym osocze bogatopłytkowe, nici
liftujące PDO, lipolizę iniekcyjną, renomowane
procedury z kwasem hialuronowym i z botoksem
oraz zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

Promocja*!
NA HASŁO SUPER LINIA!
• 2 opakowania Poetica w cenie 305 zł
• Serenology + Successlogy za 299 zł
• AP Mist Rosarium w cenie 39 zł
* promocja limitowana, trwa do wyczerpania zapasów

Zadzwoń teraz
i pytaj o pozostałe
Promocje!

✁
Pakiety intensywnie
wyszczuplające Amazing*

• 399 zł - 5 pakietów 20 zabiegów
• 799 zł - 15 pakietów 60 zabiegów
*Do wykorzystania w klinikach
ANNA PIKURA do 30.06.2015 r. ,

kod: Super Linia 062015

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, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego, tel. 22/ 630 70 61
Warszawa, Hotel Radisson Blu Jan III Sobieski, Pl. Zawiszy 1, tel. 22/ 630 70 61

www.annapikura.com

