Kolagen

pomaga

100% natury – to dewiza biokosmetyków sygnowanych
logo ANNA PIKURA, obejmujących linię kolagenów
aktywnych biologicznie, gamę kremów botanicznych,
kolagen w kapsułkach i wodną mgiełkę z róży białej.
Czysty, całkowicie naturalny kolagen pozyskiwany z ryb za
pomocą unikatowej biotechnologii, ekologiczne oleje z róży
i wiesiołka, certyfikowana woda kwiatowa z róży białej ze słynnej bułgarskiej Doliny Róż oraz całe bogactwo botanicznych

Podniesiony owal twarzy

Grażyna (47lat)
Od dwóch lat stosuję kolagen AP BIOAKTIV White na
twarz. Dzięki niemu bardzo szybko nastąpiło podniesienie owalu twarzy oraz wygładzenie, napięcie i
rozjaśnienie skóry. Pielęgnację uzupełniam kremem
Successlogy – nie tylko daje on mojej skórze komfort
po aplikacji kolagenu, ale i widzę, że te dwa kosmetyki
wzajemnie wzmacniają swoje działanie. Jako wodę
przed aplikacją kolagenu stosuję od niedawna mgiełkę różaną APMist Rosarium. Rewelacyjny kosmetyk
również sam w sobie, świetnie koi i nawilża skórę w
suchych pomieszczeniach.

Kolagen naprawdę działa!

Danuta (62 lata)
Zachorowałam na zapalenie żył. Kuracja antybiotykiem nie pomogła prawie wcale na stan moich
nóg, za to doprowadziła do poważnych problemów
z żołądkiem. Gdy dowiedziałam się o kolagenie AP
BIOAKTIV Grey, nie mogłam uwierzyć, ale ludzie kochani, on naprawdę działa. Już po trzech dniach kuracji
(smarowałam 2 razy dziennie) mogłam normalnie
chodzić i przespałam całą noc bez budzeń. Dla mnie
to jest cud. Od roku systematycznie stosuję, noga w
100% wróciła do zdrowia.

Idealny wygląd na co dzień

Kinga (39 lat)
Stresujący tryb życia przez długi czas odbijał się na
mojej twarzy, długo też nie mogłam znaleźć sposobu
na wypoczęty, świeży wygląd. Stres i zmęczenie dodawały mi lat, nie pomagały żadne kosmetyki ani częste
wizyty w salonie piękności, musiałam nosić grubą warstwę podkładu napinająco-rozświetlającego dla skóry
dojrzałej. Sytuacja zmieniła się diametralnie, odkąd
stosuję kosmetyki ANNA PIKURA. Na dzień zazwyczaj
używam Sacrum, po którym moja skóra wygląda jak
po mezoterapii medycznej, na noc konsekwentnie
używam kolagenu White, nakładam go na twarz, pod
oczy i na szyję. Pod oczy stosuję dodatkowo krem

olejów, maseł, ekstraktów, olejków eterycznych, hydrolatów
i alg składają się na preparaty, które z wdzięcznością przyjmie
nawet najbardziej wrażliwa skóra, łączących łagodność Natury
z jej niebywałą siłą.

Serenology. Kosmetykiem, bez którego nie umiem
się już obejść, jest mgiełka z kwiatów róży białej AP
Mist Rosarium. Stosuję ją i jako przygotowanie skóry
do aplikacji kolagenu, i jako tonik przed nałożeniem
kremu, a przede wszystkim jest to całodzienny niezbędnik, który zawsze trzymam na półce w łazience
i w biurku w pracy – w suchych i klimatyzowanych
pomieszczeniach, w gorące dni, w podróży Rosarium
niesie ukojenie, cudownie odświeża, pielęgnuje skórę.
Gruby podkład stał się kompletnie zbędny, praktycznie
do idealnego wyglądu wystarcza mi tylko lekki puder.

Stawy jak nowe

Marzena (69 lat)
Kolagen w dosłownym sensie odmienił moje życie. Od
kilkunastu lat cierpiałam na dokuczliwe bóle stawów,
uniemożliwiające sen w nocy. Wszelkie przepisywane
mi farmaceutyki sukcesywnie traciły skuteczność,
okresowe zabiegi fizjoterapii przynosiły ulgę, ale tylko
do czasu. Dzięki systematycznej, codziennej aplikacji
kolagenu Grey oraz okresowym kuracjom kolagenem
w kapsułkach Sensation odzyskałam spokojny sen,
stawy są jak nowe! Zachęcona tym niesamowitym
efektem, postanowiłam spróbować także innych
kosmetyków ANNA PIKURA. Od pewnego czasu robię
sobie kuracje kolagenem Plus w połączeniu z kremem
odmładzającym Poetica. Efekty są wyraźnie widoczne,
nie tylko dla mnie, ale i dla zdumionego otoczenia,
którego komplementy wciąż zbieram.

i klasyczne zabiegi manualne, jak i zabiegi za pomocą zaawansowanych technologicznie urządzeń,
wykorzystujących naturalne procesy zachodzące
w organizmie.
Stosujemy nieinwazyjne technologie laserowe (Dual
Laser i SPTF+), wykonujemy m.in. liposukcję ultradźwiękową, dermomasaż, Rewitalizację AP, zabieg
Oxyluxe oparty na peelingu wodno-tlenowym,
mikrodermabrazję. W naszych Klinikach przyjmują
uznani specjaliści medycyny estetycznej, wykonując
tak zaawansowane zabiegi jak m.in. osocze bogatopłytkowe, nici liftujące PDO, lipoliza iniekcyjna,
renomowane procedury z kwasem hialuronowym
i z botoksem oraz zabiegi z zakresu ginekologii
estetycznej.

Promocja*!

• Kolagen w kapsułkach Sensation
za 149,99 zł
• Zestaw Kolagen PLUS i Rosarium
w cenie 335 zł
• Zestaw Successlogy i Serenology
za 299 zł
*promocje limitowane

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

Kliniki ANNA PIKURA

Łączymy niedoścignioną skuteczność naszych
biokosmetyków i naturalnych preparatów o dużej skuteczności, jak komórki macierzyste jabłoni,
kwasy owocowe czy aktywne witaminy, z autorskimi metodami i technologiami, zawsze zgodnie
z duchem marki ANNA PIKURA przestrzegając zasady naturalności i nieinwazyjności. Nasi specjaliści
wykonują zarówno oryginalne firmowe masaże

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,
Kraków, ul. Starowiślna 82, tel. 12/ 430 15 83, kom. 501 087 886
71/ 344 53 03, kom. 510 214 445, 502 306 200, w sklepie na
Gdynia, ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, kom. 502 292 025
www.annapikura.com, a także na miejscu w Klinikach
Punkty Partnerskie:
ANNA PIKURA, w Punktach Partnerskich oraz w dobrych aptekach.
Warszawa, Hotel Marriott, Galeria LIM, od ul. Chałubińskiego,
KLINIKI anna pikura:
tel. 22/ 630 70 61
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 64, tel. 71/ 343 51 00, 71/ 344 53 03,
Warszawa, Hotel Radisson Blu Jan III Sobieski, Pl. Zawiszy 1,
kom. 510 214 445
tel. 22/ 630 70 61
www.annapikura.com

