URODA WYGRYWA
Z CZASEM
Jak pozbyć się zmarszczek i zwiotczeń, odzyskać gładką skórę i ładny owal twarzy?
Biotechnologia XXI wieku oferuje naturalne preparaty, które naprawiają warstwę
podporową skóry i odmładzają naskórek. Krótko mówiąc – przywracają młodszy wygląd.

Kolagen to najważniejsze białko budują-

ce nasz organizm, gigantyczne cząsteczki
o misternej budowie inteligentnie dostosowują się do każdego narządu. Lecz
z wiekiem spada tempo syntezy kolagenu
i rodzą się problemy zdrowotne, pogarsza
się wygląd. Uczeni od dawna próbowali
uzyskać „żywy” kolagen z zachowaną
aktywnością biologiczną, niestety metody oparte na ekstrakcji dawały tylko
uszkodzone cząsteczki, tworzące ogromne
skupiska trudnego do identyfikacji białka.
Taki zdegenerowany „kolagen” stosowano
w kosmetykach ochronnych, nie był on
jednak w stanie przenikać w głąb, nie
mógłby zresztą zastąpić naszego rodzimego kolagenu.
Dopiero przełomowa, autorska metoda pozwoliła otrzymać kolagen aktywny
biologicznie. „Żywe” cząsteczki wnikają

przez skórę i uzupełniają deficyty kolagenu.
Kwas hialuronowy wypełnia przestrzenie w kolagenowym rusztowaniu,
tworząc razem z nim elastyczną warstwę
podporową. Jako substancja silnie higroskopijna zapewnia też
skórze nawilżenie.
AP BIOAKTIV
I HYALURONIST
Bazę kompleksowego programu
odbudowy skóry
ANNA PIKURA
tworzą właśnie kolagen aktywny biologicznie, pozyskiwany z ryb (gama
AP BIOAKTIV),

Kliniki ANNA PIKURA:
Wrocław, Kraków, Gdynia
Innowacyjne zabiegi kosmetologiczne – tradycyjne (w tym kwasy
owocowe i retinol, a także autorskie masaże) jak i przy użyciu
zaawansowanych urządzeń, np. laserów Dual Laser i SPTF+ oraz
TimeMachine – są wykonywane na bazie naturalnych preparatów
ANNA PIKURA.
Znakomici specjaliści medycyny estetycznej proponują zabiegi
światowej klasy, m.in. procedury medyczne z kwasem hialuronowym,
osocze bogatopłytkowe i nici liftingujące PDO.
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
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

oraz nowatorski preparat kwasu hialuronowego Hyaluronist. Rekonstruują
uszczuplone tkanki i eliminują problemy z urodą – od zmarszczek i zwiotczeń
po wrażliwość skóry i trądzik. Idealnie
biozgodne ze skórą, znakomite nawet dla

alergików. Stanowią też nośnik substancji
odżywczych – zastosowanie po nich odpowiedniego kremu ANNA PIKURA
wielokrotnie zwiększy siłę botanicznych
składników czynnych.
ANNA MARZEC

Agnieszka (70+), Warszawa
Znalazłam eliksir młodości. Od kilku lat codziennie z żelazną
konsekwencją stosuję kolagen ANNA PIKURA. Zapanowanie nad nieuchronnym procesem degradacji organizmu
i komplementy pod moim adresem nastrajają bardzo
optymistycznie.
Konkretne efekty? Kolagen dokonał cudów w moich
stawach w prawej ręce (zespół cieśni, przykurcz palca),
a wiedząc, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, profilaktycznie
wcieram go (mojemu o 3 lata starszemu mężowi też!)
w stawy kolan, ramion i od czasu do czasu w stawy biodrowe.
Oczywista oczywistość: nie mam zmarszczek! Zawsze o siebie dbałam, ale żadnych botoksów czy liftingów Kolagen nie pozwolił, by zmarszczki się pokazały.
Lekarz, patrząc na mój pesel, ze zdziwieniem pyta: co Pani robi? Odpowiadam:
kolagen ANNA PIKURA.
Kilka lat temu miałam problem z kręgosłupem wynikający z dehydratacji kręgów.
Wpadłam na pomysł wcierania kolagenu w kręgosłup. Zadziałało, co potwierdził
rezonans magnetyczny.
Mam nadzieję, że będzie mi dane stosować kolagen ANNA PIKURA „do końca
świata i o jeden dzień dłużej”.

Maria (54), Dolny Śląsk
Od początku menopauzy obserwowałam pogarszanie się wyglądu, jednak godziłam się z losem. Ale pół roku temu spojrzałam na swoje zdjęcie sprzed 10 lat
– i zamurowało mnie. Ujrzałam dziewczynę młodszą nie o 10 lat, ale o 20-30 lat
od tej kobiety, którą na co dzień widuję w lustrze! „O nie!” – pomyślałam. Słyszałam o zaletach kolagenu ANNA PIKURA i preparatu Hyaluronist, postanowiłam
więc wziąć się za siebie. Stosuję obydwa (kolagen w wersji White bądź Grey,
a co jakiś czas Plus z aktywną wit. A) przynajmniej 2 razy dziennie, a jeśli mam
taką możliwość, to nawet 3-4 razy, nakładam je po kolei, wpierw spryskując
skórę mgiełką AP Mist Rosarium, i energicznie wklepuję. Potem nakładam krem:
pod oczy Serenology, na noc Poetica, na dzień Douxmatique badź Successlogy,
na ważne okazje Sacrum. Co parę dni aplikuję kolagen na ciało, m.in. w talii,
intensywnie ją masując. Zmieniłam zwyczaje żywieniowe (jem o około połowę
mniej niż wcześniej) i ćwiczę (bez katowania się).
Efekty widać. Bardzo zbliżyłam się do zdjęcia sprzed 10 lat i schudłam, ale dzięki
kolagenowi nie ma mowy o obwisłościach. To zachęca do kontynuacji, tym
bardziej, że zbieram komplementy! Sądzę, że za miesiąc, dwa w pełni odzyskam
wygląd sprzed lat.
*Powyższe opinie stanowią subiektywą ocenę ich autorek

