
Okazuje się, że przynosi to znakomi-
te i  szybkie efekty! Zaproponujmy 
zmarszczkom naturalny konkret, który 
będą mogły spożytkować do samodziel-
nego wygładzenia się. Szereg takich tech-
nik negocjacyjnych oferuje nowoczesna 
medycyna estetyczna, a niezawodną pro-
cedurą do stosowania nawet w domu jest 
kolagen aktywny biologicznie. Ponieważ 
to właśnie deficyty kolagenu, białka sta-
nowiącego aż 75 proc. suchej masy tkanki 
łącznej (tworzącej „rusztowanie” wszyst-
kich tkanek), sprawiają, że na naszej 
skórze pojawiają się zmarszczki oraz 
inne defekty kosmetyczne.

CO TO JEST KOLAGEN?
Najpotężniejsze białko u kręgow-
ców. Olbrzymie cząsteczki o mister-
nej budowie (uczeni przyrównują ich 
strukturę do Bachowskich fug – może 
właśnie dlatego dzieła Bacha są niezwy-
kle cenione w muzykoterapii) poruszają 
się w płynie pozakomórkowym opływając 
narządy naszego organizmu, na bieżąco 

wychwytujące go na swoje potrzeby. Dzię-
ki temu organizm działa jak w zegarku. Co 
roku rozpada się ok. 3 kg starego kolagenu 
i powstaje tyle samo nowego.

Taki „obrót kolagenu” nie zawsze 
przebiega idealnie. W okresie menopauzy 
i andropauzy tempo jego produkcji spa-

da, a kiedy ustaje czynność przysadki mó-
zgowej i wydzielanie hormonu wzrostu, 
praktycznie zanika. Deficyty kolagenu 
mogą pojawić się już po 20 roku życia, 
a sprzyjają im choroby, stres, chemiza-
cja środowiska, nadmierna ekspozycja 
na promienie UV.

W POSZUKIWANIU  
STRACONEGO KOLAGENU
Laboratoryjna jego synteza jest niemożli-

wa, uczeni od dekad starali się więc po-
zyskać kolagen z materiału bogatego 

w białko. Opracowana przez Paula 
Börnsteina metoda ekstrakcji nieste-
ty daje kolagen już zdegradowany. 
Jest on od lat używany w kosme-
tologii (np. w kremach do rąk), 
lecz ponieważ nie wnika w skórę 
i utracił aktywność, pełni praktycz-
nie tylko funkcję ochronną.

Dopiero metoda hydratacji, 
plon prac polskich naukowców, po-

zwoliła uzyskać „żywy” kolagen, jaki 
funkcjonuje w naszym ciele.

W odróżnieniu od „kolagenu” z po-
pularnych kosmetyków może on wnikać 
w skórę (wielka cząsteczka kolagenu ma 
wymiary 1,5 nm x 280 nm, a pory skóry 
mają ok. 300 nm szerokości) i uzupełniać 
braki.

BIOKOSMETYKI ANNA PIKURA
AP BIOAKTIV to gama preparatów 
kolagenu aktywnego biologicznie, prze-
znaczonych do różnych obszarów ciała. 
„Mercedes” kolekcji AP BIOAKTIV Plus 
(do stosowania na twarz, szyję i dekolt), 
niezwykle skuteczny, dający najszybsze 
rezultaty, zawiera aktywną witaminą A.

Kolagen należy nakładać na obficie 
zwilżoną skórę – wówczas to silnie hi-
groskopijne białko może w nią wniknąć 
– i starannie go wklepać bądź wmasować. 
AP Mist Rosarium, wodna mgiełka z róży 
białej, daje idealne nawilżenie, dostarcza-
jąc zarazem wiele substancji odżywczych 
i antyoksydantów, które wnikną w skórę 
wraz z kolagenem.

Kolagen ANNA PIKURA nie tylko 
uzupełnia braki rodzimego kolagenu, ale 
i wzmacnia działanie innych kosmetyków. 
Biokremy ANNA PIKURA – jego dopeł-
nienie – składają się z cennych substancji 
naturalnych pozyskanych ze świata roślin.

ANNA MARZEC

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

www.annapikura.com

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

Do zmarszczek podchodzimy zwykle prośbą albo groźbą. Prośba to kosmetyki 
konwencjonalne, a groźba? Nóż (chirurgiczny). Lecz prośby na zmarszczki  
nie działają, z kolei inwazyjne metody chirurgii plastycznej nie każdemu odpowiadają.  
A gdyby tak podjąć ze zmarszczkami negocjacje?

PRZYŚPIESZONY KURS  
NEGOCJACJI ZE ZMARSZCZKAMI

Alicja (34)
Kosmetyki ANNA PIKURA uważam za nieodzowne. Pozwoliły mi uporać się z uciąż-
liwymi problemami (trądzik, wrażliwość skóry), a dziś zapewniają idealny wygląd. 
Stosuję nawilżający krem Hydrology, a od czasu do czasu wyjątkowe Sacrum, gwa-
rantujące idealny wygląd przez cały dzień. Kosmetykiem nr 1 jest dla mnie kolagen 
AP BIOAKTIV, który wyprowadził moją skórę na prostą i utrzymuje ją w świetnej 
kondycji do dziś.

Dorota (28)
Polecam kolagen AP BIOAKTIV Grey jako sposób na rozstępy i cellulit. Wygląd mo-
jej sylwetki bardzo się pogorszył w czasie ciąży. Szukałam naturalnego preparatu 
do masażu, który mógłby zaradzić problemowi. Od kilku miesięcy stosuję codziennie 
kolagen – nakładam go na skórę brzucha i ud spryskaną mgiełką AP Mist Rosarium, 
po czym energicznie masuję aż do wchłonięcia. Rezultaty widzę gołym okiem, 
poprawiają mi humor!

Krystyna (67)
To, że wyglądam co najmniej kilkanaście lat młodziej, niż wskazuje metryka, za-
wdzięczam kosmetykom ANNA PIKURA. Zaczęłam je stosować w okresie menopauzy 
i robię to nadal. Jeśli chodzi o mój wygląd, czas się zatrzymał. Rano i wieczorem 
po zwilżeniu skóry mgiełką AP Mist Rosarium stosuję kolagen White na twarz, szyję 
i dekolt. Na dzień używam kremu Douxmatique, na noc Poetica oraz pod oczy 
Serenology. Regularnie łykam kolagen w kapsułkach Sensation, który rozprawił się 
z paroma doskwierającymi mi kłopotami.

*Powyższe opinie stanowią subiektywą ocenę ich autorek


