ZMARSZCZKI
I TY
– CZAS ZERWAĆ
TĘ ZNAJOMOŚĆ

Dlaczego z biegiem czasu przybywa nam zmarszczek,
a coraz więcej organów wewnętrznych zaczyna nam odmawiać
posłuszeństwa? Jedną z głównych przyczyn są deficyty kolagenu
– białka stanowiącego podporę wszystkich narządów.
Kolagen to aż 25 proc. suchej masy naszego ciała i aż 75 proc. suchej masy naszej
tkanki łącznej. Tworzy strukturę, na której
zajmują swoje miejsce wyspecjalizowane
komórki poszczególnych narządów.
Nasze oko, od błon śluzowych przez
nerw wzrokowy po soczewkę, to prawie
sam kolagen! Kolagen stanowi aż 95 proc.
tkanki kostnej, tworzy też strukturę ścięgien, chrząstek, zębów i naczyń krwionośnych. Jego włókna budują błony zewnętrzne i śródnarządowe, np. otrzewną,
opłucną, osierdzie, tworzą zrąb organów
płciowych, płuc, żołądka, wątroby, serca.

Nie darmo nosi swoją nazwę (gr. colla –
klej i genos – ród, pochodzenie) – przecież skleja organizm w jedną całość.

UV, chorób, stresu), nasza skóra traci jędrność i urodę, pojawiają się uciążliwe
problemy.

NIE MA SKÓRY BEZ KOLAGENU
Wewnętrzna warstwa skóry jest właściwie
siecią włókien kolagenowych, uzupełnioną elastyną i wypełnioną kwasem hialuronowym. Od jakości naszego kolagenu
zależy nasz wygląd. Jeśli organizm nie
produkuje go dostatecznie szybko (a tempo produkcji kolagenu powoli spada już
od 18 roku życia) bądź zbyt szybko ulega
on degradacji (wskutek promieniowania

CO ROBIĆ, GDY GO ZABRAKNIE?
Możliwości dostarczenia organizmowi
kolagenu w postaci aktywnej biologicznie szukano od dawna, niestety wszelkie
sposoby jego pozyskiwania opierały się
na ekstrakcji, która „uśmierca” żywy
kolagen, dając białko bezpowrotnie zdegradowane.
Dopiero wypracowana u progu XXI
wieku naturalna metoda hydratacji

Kliniki ANNA PIKURA
Działają we Wrocławiu, w Krakowie i w Gdyni,
realizując dewizę marki: naturalnie
i bezpiecznie. Zarówno podczas
klasycznych zabiegów kosmetycznych
i masaży jak i procedur wykonywanych
za pomocą zaawansowanej
technologicznie aparatury stosuje
się wyłącznie naturalne preparaty,
biozgodne ze skórą. Kliniki ANNA
PIKURA oferują również Państwu
kompetencje najwyższej klasy specjalistów
medycyny estetycznej.

ZADZWOŃ TERAZ I ZAPYTAJ O NASZE PROMOCJE
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 najlepszych 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, czynna 24-h
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego,
tel. 22/ 630 70 61

www.annapikura.com

(uwadniania) dała kolagen nienaruszony,
tzw. intact, który zachowuje aktywność
biologiczną.
W odróżnieniu od zdegradowanego
kolagenu, znanego z popularnych kosmetyków, kolagen aktywny biologicznie nie
zatrzymuje się na naskórku, lecz wnika
w głąb skóry przez jej pory. Niezbędnym
warunkiem jest jednak aplikacja na mocno zwilżoną skórę (najlepiej za pomocą
mgiełki AP Mist Rosarium) i staranne
wmasowanie (wklepanie) preparatu aż
do wchłonięcia.
ANNA MARZEC

Edyta (30 lat)

Od pewnego czasu cierpiałam od podrażnień skóry, specjalistyczne i drogie kremy
nie pomagały. Z problemem uporał się w mgnieniu oka kolagen AP BIOAKTIV White.
Odtąd używam go codziennie, zawsze po porządnym zwilżeniu skóry mgiełką AP
Mist Rosarium. Do tego na co dzień nawilżający krem Hydrology tej samej marki,
a na specjalne okazje rewelacyjne Sacrum. Z moją skórą nie mógłby dziś konkurować najlepszy podkład! Używam też kolagen Grey do ciała – fantastycznie ujędrnia
i wygładza skórę.

Małgorzata (55 lat)

Kolagen AP BIOAKTIV Plus oraz krem Poetica to cudowny nocny zestaw odmładzający. W dość krótkim czasie z satysfakcją spostrzegłam zmniejszanie
się wątpliwych dobrodziejstw menopauzy – zmarszczek, opadających rysów.
Z każdą kolejną aplikacją skóra przybliża się do dawnego wyglądu. Dodatkowy
plus to niebywała wydajność – jedno opakowanie wystarcza na kilka miesięcy!
Polecam też krem wspaniały Successology, który stosuję na dzień, oraz AP Mist
Rosarium – nie tylko przed aplikacją kolagenu, ale i jako wspaniały tonik, który
stosuję nawet kilka razy dziennie.

Monika (36 lat)

Jestem posiadaczką skóry wymagającej, bo tłustej, wrażliwej i naczyniowej w jednym. Używam kolagenu White (razem z kremami ANNA PIKURA) i nie wyobrażam
sobie już dnia bez niego. Gdy kilka razy podczas wyjazdu musiałam użyć zwykłego
kremu, różnica na korzyść kolagenu była ogromna. Kolagen łagodzi podrażnienia
na twarzy, przyśpiesza znikanie wyprysków. Cera jest rozświetlona, rozjaśniona,
nawilżona, nie pojawiają się suche skórki, które wcześniej były moim problemem.
Na dodatek po nałożeniu makijażu na zestaw kolagen + krem Sensilogy twarz
jest matowa dużo dłużej niż po zwykłym kremie.
Z kolei Serenology to moim zdaniem najlepszy krem pod oczy. Fantastycznie
nawilża, uelastycznia. Zlikwidował drobne zmarszczki. Po nałożeniu go poranna
opuchlizna pod oczami znika błyskawicznie. W dodatku nie podrażnia oczu,
przyjemnie się go aplikuje, ma treściwą konsystencję, jest bardzo wydajny. Spełnił
moje oczekiwania w 100%.
*Powyższe opinie stanowią tylko i wyłącznie subiektywną ocenę ich autorek

