ANNA PIKURA w Urodzie Życia

Jak odjąć sobie lat
i zachować twarz

K

Kolagen i kwas hialuronowy – dwa najważniejsze budulce skóry, preparaty 100% naturalne, pozyskane wprost z przyrody – to filary
kompleksowego programu odbudowy skóry
ANNA PIKURA. Są jak bezinwazyjny zabieg
medycyny estetycznej – i autentycznie cofają
czas.
Misternej budowy inteligentne białko kolagen oraz kwas hialuronowy współtworzą
„materac” podporowy, dzięki któremu skóra jest młoda i gładka. Jeśli materac traci
sprężystość i zaczyna się miejscami zapadać, my zaczynamy wyglądać na swój wiek
(albo gorzej), a skóra łatwiej pada ofiarą
problemów. Nie tylko takich jak zmarszczki,
zwiotczenia czy opadające rysy twarzy, ale
i trądzik, podrażnienia, przebarwienia.

Kolagen AP BIOAKTIV i Hyaluronist
Przełomowe preparaty ANNA PIKURA pozwalają na bieżąco uzupełniać te niedobory.
Rewelacyjny Hyaluronist – absolutne novum,
wypełnia każdy zakamarek tego rusztowania,
a jako substancja silnie higroskopijna daje
skórze idealne nawilżenie. Obydwa preparaty
nie zatrzymują się na powierzchni skóry, nie
maskują problemów, ale wnikając w głąb, do
źródła kłopotów, odbudowują jej strukturę. Są
z nią idealnie biozgodne, nawet w przypadku
skóry wrażliwej i alergicznej.

Kliniki ANNA PIKURA
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64,
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, 502 292 025
www.annapikura.com

Pielęgnację ANNA PIKURA dopełniają biokremy botaniczne skomponowane wyłącznie
z cennych naturalnych ekstraktów, hydrolatów, olejów, maseł, olejków eterycznych.
Wcześniejsza aplikacja kolagenu AP BIOAKTIV wzmaga ich skuteczność.
Kliniki ANNA PIKURA
Działają we Wrocławiu, w Krakowie
i w Gdyni. Zabiegi kosmetologiczne – manualne (w tym z kwasami owocowymi i retinolem) jak i przy użyciu zaawansowanych
urządzeń, w tym laserów Dual Laser i SPTF+,
a także m.in. liposukcja bezigłowa, masaż
próżniowy, TimeMachine – wykonuje się na
bazie preparatów ANNA PIKURA.
Znakomita kadra specjalistów medycyny
estetycznej proponuje nowatorskie bezpieczne procedury jak osocze bogatopłytkowe, nici liftingujące PDO czy gamę zabiegów
z kwasem hialuronowym.

Martyna (34)
Idealny zestaw na lato – kolagen AP BIOAKTIV
White i krem Hydrology. Kolagen stosuję od lat,
pomógł mi pozbyć się trądziku, odtąd nie mam
żadnych problemów ze skórą. W ciągu roku używam świetnego kremu Successlogy, także pod makijaż, ale na upały był dla mnie nieco zbyt treściwy.
Silnie nawilżający Hydrology jest w sam raz. Mój
mąż też go docenił (podobnie jak kolagen!), znikły
podrażnienia, które mu wcześniej doskwierały.
Stanisława (62)
Dzięki kosmetykom ANNA PIKURA czas nie biegnie, tylko się cofa. Stosuję je codziennie. Jeszcze
5 lat temu z przerażeniem patrzyłam w lustro
– dziś jestem całkowicie zadowolona ze swojego
wyglądu, a od długoletnich znajomych słyszę, że
nic się nie zmieniam. Podstawa to kolagen White
bądź Grey (ten drugi głównie na ciało, dzięki czemu
skóra jest jędrna) oraz krem odmładzający Poetica
z aktywną witaminą A i olejami botanicznymi. Kolagen stosuję 2-3 razy dziennie, krem Poetica tylko
na noc, a pod oczy Serenology. Kurację uzupełniam „kolagenem w kapsułkach” Sensation. Czuję
się świetnie – i podobnie wyglądam. Nie tylko ja
jestem tego zdania!
Agnieszka (50)
Kolagen AP BIOAKTIV Plus z aktywną witaminą
A działa cuda dla urody! Nie rozstaję się z nim
od paru lat, odkąd zauważyłam u siebie pierwsze skutki menopauzy. „Smutny” wyraz twarzy,
zmarszczki, pergaminowy naskórek – to już przeszłość. Pielęgnację uzupełniam kremem Sensilogy,
który skutecznie ukoił podrażnioną notorycznie
skórę.

Preparaty można zakupić
wysyłkowo pod nr
tel. 71/ 343 51 00,
71/344 53 03,
kom. 510 214 445, 502 306 200,
w sklepie internetowym na
www.annapikura.com,
a także na miejscu
w Klinikach ANNA PIKURA
oraz w najlepszych aptekach.

Alina (53)
Po ok. miesiącu stosowania preparatu Hyaluronist
zauważam wyraźne efekty w postaci rewitalizacji
skóry. Stała się „młoda”, żywsza, o ładnej, zdrowej
karnacji, oznaki wiotczenia i braku jędrności cofają
się. Preparat jest niezwykle wydajny. Kwas hialuronowy jest niezwykle higroskopijny, czyli wchłania olbrzymie ilości wody, dzięki czemu skóra od
razu zyskuje wspaniałe nawodnienie. Wymaga on
jednak specjalnego sposobu aplikacji – skóra musi
zostać wpierw obficie zwilżona, a sam preparat
należy starannie wklepać w wilgotną skórę, co dodatkowo zapewnia jej cenny masaż.
Używam do tego różanej mgiełki AP Mist Rosarium. Widzę, że moja skóra jest bardzo wdzięczna
za ten dar – hydrolat z róży białej działa nawilżająco, kojąco, przeciwstarzeniowo.
Na co dzień na koniec tego rytuału biokrem intensywnie nawilżający AP Hydrology, który ma
dodatkowo działanie lekko ściągające, skóra nie
świeci się, ma aksamitną powierzchnię.
*Powyższe opinie stanowią subiektywną ocenę ich
autorek

