Kolagen

eliksir
młodości

Kto kocha swoją skórę i chce jak najdłużej zachować jej młodość, sięgnie
po biokosmetyki skomponowane z najcenniejszych substancji naturalnych.
Unikatowy kolagen aktywny biologicznie i ekskluzywne biokremy botaniczne
ANNA PIKURA łagodnie prowadzą skórę z powrotem ku jej naturalnym funkcjom.
Spełnione oczekiwania

Monika (34 lata)
Jestem posiadaczką skóry wymagającej, bo tłustej,
wrażliwej i naczyniowej w jednym. Od kilku miesięcy
używam AP BIOAKTIV Kolagen White (razem z kremami ANNA PIKURA) i nie wyobrażam sobie już dnia
bez niego. Kilka razy podczas wyjazdu musiałam
użyć zwykłego kremu – różnica na korzyść kolagenu
była ogromna. Kolagen White łagodzi podrażnienia
na mojej twarzy, przyśpiesza eliminację wyprysków.
Cera jest rozświetlona, rozjaśniona, nawilżona, nie
pojawiają się suche skórki, które wcześniej były
moim problemem. Na dodatek po nałożeniu makijażu na zestaw kolagen White + krem Matmatique
twarz jest matowa dużo dłużej niż po zwykłym
kremie – a to ogromny plus.
Z kolei Serenology marki ANNA PIKURA to najlepszy krem pod oczy, jakiego do tej pory używałam.
Fantastycznie nawilża, uelastycznia. Zlikwidował
drobne zmarszczki. Poranna opuchlizna pod oczami
znika błyskawicznie. Dodatkowym plusem jest to, że
nie podrażnia oczu, przyjemnie się go aplikuje, ma
treściwą konsystencję, jest bardzo wydajny. Spełnił
moje oczekiwania w 100%.

Nie dam się starości!

Agnieszka (70 lat)
Już od lat stosuję biologicznie aktywny kolagen
ANNA PIKURA. To niesamowite zrządzenie losu,
że całkowicie przypadkowo wpadła w moje ręce
reklama tego preparatu.
Od tamtej pory z żelazną konsekwencją stosuję ten
specyfik. Zawsze dbałam o siebie, tak więc wtedy,
w wieku 58 lat nie miałam jeszcze żadnych zmarszczek, kolagen działał więc profilaktycznie. Dziś mimo
mojego wieku nadal nie mam zmarszczek. Dla mnie
kolagen to eliksir młodości! Od kilku lat wcieram go
nie tylko w twarz, ale i w dłonie oraz nadgarstki (kolagen Graphite). Według mnie dzięki niemu uniknęłam
operacji zdiagnozowanego zespołu cieśni, skończył
się też bolesny nocny przykurcz palca prawej ręki.
Zachęcona tym niesamowitym działaniem kolagenu

na stawy, obecnie całkowicie profilaktycznie wcieram
go sobie i mojemu o kilka lat starszemu mężowi w... kolana i kręgosłup. Mam ogromną satysfakcję, gdy lekarz,
patrząc na mój PESEL, mówi, że mój wiek biologiczny
nie ma nic wspólnego z moim wiekiem metrykalnym.

Odmładzające kuracje

Danuta (52 lata)
Po kilku lata prób i błędów od trzech lat jestem zdeklarowaną miłośniczką kosmetyków ANNA PIKURA. Po
pierwsze więc, Sacrum, cudowny kosmetyk! Stosuję
go na co dzień, ponieważ muszę wyglądać reprezentacyjnie. Zapewnia mi nienaganny wygląd przez cały
dzień, jest znakomity pod makijaż, mimo że odkąd
stosuję regularnie preparaty tej marki, przestała właściwie istnieć potrzeba pełnego makijażu. Wcześniej
aplikuję kolagen AP BIOAKTIV White, wklepuję go w
skórę zwilżoną różaną mgiełką AP Mist Rosarium, to
samo robię na noc, nakładając inny krem tej marki,
najczęściej Sensilogy bądź Douxmatique, które koją
i odbudowują kondycję mojej skóry. Regularnie raz na
parę miesięcy robię kuracje za pomocą odmładzającego kremu Poetica (stosuję go na noc) oraz najsilniej
działającego kolagenu Plus z aktywną witaminą A.
Wcześniej miałam problemy z wyraźnymi oznakami
starzenia się skóry, karnacja była przygaszona i o wyglądzie typowym dla skóry naczyniowej, zmarszczki
widoczne, skóra pozbawiona jędrności i non stop
podrażniona. Specjalistyczne kryjące podkłady liftująco-rozświetlające to był dla mnie wcześniej kosmetyk numer jeden. Teraz skóra jest dobrze napięta,
elastyczna, o pięknej barwie, naturalnie rozświetlona,
o problemie zmarszczek zdążyłam zapomnieć.

Kliniki ANNA PIKURA

Królestwo Natury i najnowocześniejszej technologii – w naszych firmowych zabiegach i masażach,
wykonywanych zarówno manualnie jak i przy
wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie
urządzeń najnowszej generacji, np. do liposukcji
ultradźwiękowej, dermomasażu czy rewitalizacji, stosujemy tylko cenne naturalne substancje

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

i nieinwazyjne metody oparte na naturalnych procesach
zachodzących w organizmie.
Znakomici specjaliści medycyny
estetycznej, którzy przyjmują
w naszych Klinikach wykonują
tak zaawansowane zabiegi na
światowym poziomie jak osocze
bogatopłytkowe, nici liftingujące PDO, zaawansowane procedury z kwasem hialuronowym,
a także zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

Promocja*!

• Kolagen w kapsułkach
Sensation za 149,99 zł
• Rosarium mgiełka różana
w cenie 39 zł
• Zestaw kolagen PLUS
+Rosarium za 335 zł
• Sacrum w cenie 399 zł

* Promocja limitowana trwa do wyczerpania zapasów

Zadzwoń teraz
i pytaj o pozostałe Promocje!

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

