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C O L E C Ț I A



Linia exclusivă de cosmetice Gold Regenesis a fost creată special pentru a combate 
eficient toate semnele îmbătrânirii pielii. Formula bogată a cremelor are la bază 
ingredientul activ unic - aurul coloidal biocompatibil.

Aurul  coloidal
un al iat  în  lupta  împotr iva  t impului

Aurul coloidal:

 r nivelează ridurile deja existente şi previne apariţia altora noi;

 r stimulează sinteza colagenului şi a elastinei, asigurând tonusul şi elasticitatea 
adecvată a pielii;

 r asigură hidratarea optimă a pielii;
 r facilitează pătrunderea componentelor active în straturile profunde ale 

epidermei şi accelerează procesul de purificare al organismului prin intermediul pielii;

 r stimulează schimbul de microelemente în interiorul pielii, contribuind la hrănirea ei 
intensă;

 r are proprietăţi antibacteriene;
 r redă pielii strălucirea şi vitalitatea naturală;
 r elimină hiperpigmentarea;
 r activează sistemul imunitar natural al pielii, creşte rezistenţa la factorii externi nocivi.
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Răspunsul  la  nevoile

pieli i  mature
Îmbătrânirea pielii este un proces natural, constând în reducerea biologică a 
activităţii celulelor organismului şi încetinirea proceselor de reparare. Colagenul, 
responsabil pentru fermitatea şi densitatea pielii, începe să se reducă deja 
după vârsta de 20 de ani. Odată cu vârsta, slăbeşte structura pielii iar scăderea 
producţiei de lipide duce la pierderea rapidă a apei. Degenerarea fibrelor 
de colagen, reducerea cantităţii de elastină şi a acidului hialuronic din celule 
conduc la apariţia ridurilor şi adâncirea celor existente. Pielea devine mai subţire 
şi mai sensibilă la acţiunea factorilor externi, deshidratată. Toate aceste reacţii 
adverse apar mai rapid, crescând în cascadă.

Îmbătrânirea pielii este influenţată nu numai de modificările care apar  
în organism odată cu vârsta, dar şi de stilul de viaţă, obiceiurile  
alimentare şi de îngrijire.

După vârsta de 40 de ani, pielea:

 r îşi pierde fermitatea si elasticitatea, ceea ce se 
evidenţiază prin prezenţa ridurilor;

 r devine mai fragilă şi mai grea;

 r se estompează şi îşi pierde strălucirea;

 r apar petele de pigmentare şi, uneori, coşurile

 r devine mai sensibilă la iritaţii şi alergii;

 r trăsăturile feţei necesită remodelare.

La baza îngrijirii tenului matur stă hidratarea optimă şi, de asemenea, fermitatea, 
reconstruirea şi reducerea ridurilor. Cu gândul la aceste cerinţe şi nevoi ale 
tenului matur, a apărut seria de lux Gold Regenesis, în componenţa căreia 
intră: crema de zi cu efect anti-îmbătrânire, crema de noapte cu efect anti-
îmbătrânire şi crema pentru contur ochi cu efect anti-îmbătrânire.

Fibrele de colagen sunt fibrele de susţinere a pielii noastre. Prezenţa lor previne apariţia ridurilor şi pierderea fermităţii. 
Aurul coloidal stimulează sinteza colagenului şi a elastinei, asigurând tonusul adecvat al pielii.

R IDuRILE
LIPsA COLAGEnuLuI

FIbRELE  
DE COLAGEn

DERMuL

EPIDERMA
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crema  
anti-îmbătrânire

de zi
Obiectiv: piele hidratată, netedă, fermă şi plină 

de strălucire, cu un colorit uniform

Crema anti-
îmbătrânire de zi este 
un produs de lux 
destinat pielii mature, 
a cărui eficienţă este 
bazată pe formula 
activă cu aur coloidal. 
Reduce vizibil ridurile, 
reface elasticitatea 
pielii şi asigură o 
hidratare optimă.

 r aurul coloidal stimulează reînnoirea celulelor, stimulând producerea de 
colagen și elastină, necesare pentru tonusul adecvat și netezimea pielii și , de 
asemenea, reduce hiperpigmentarea 

 r resveratrolul din struguri roşii influenţează procesele de reparare și 
protejează pielea ca un scut împotriva efectelor nocive ale factorilor externi

 r complexul pe bază de acid hialuronic fixează apa în straturile profunde ale 
epidermei, oferind un nivel ridicat de hidratare 

 r esterii acizilor graşi superiori, derivaţi din uleiul de in, fiind o bogată sursă de 
acizi Omega 3, 6 și 9, reconstruiesc stratul lipidic al epidermei, menţin bariera 
de protecţie naturală și uleiază corespunzător pielea

 r extractul din scoarţa copacului medicinal african Enantia chlorantha 
calmează iritaţiile, normalizează funcţionarea glandelor sebacee, prevenind 
lucirea pielii

 r beta-glucanul din ovăz, alantoina, extractul de rădăcină de lemn dulce 
și D-panthenolul intensifică acţiunea anti-îmbătrânire și hidratantă a celorlalte 
ingrediente active

76



crema  
anti-îmbătrânire

de noapte
Obiectiv: piele reîntinerită, hrănită şi radiantă, 

precum şi modelarea conturului feţei

 r aurul coloidal accelerează pătrunderea componentelor active în profunzimea 
stratului pielii, stimulând reînnoirea acesteia şi protejând împotriva degradării 
fibrelor de colagen

 r acidul hialuronic hidratează intens pielea şi susţine procesul ei de reparare

 r extractul din rădăcină de lemn dulce stimulează sinteza de colagen, redând 
elasticitatea pielii şi asigură tonusul ei adecvat

 r uleiul de trandafiri, care este bogat în nnKT (acizi graşi esenţiali), acid retinoic 
precum şi în vitaminele C şi E, ajută la menținerea echilibrului hidro-lipidic al 
pielii, o hrăneşte intens, uniformizează coloritul acesteia şi adaugă strălucire 

 r resveratrolul din struguri roşii are o acţiune anti-oxidantă, întârziind procesul 
de îmbătrânire al pielii

 r esterii acizilor graşi superiori, derivaţi din uleiul de in, reconstruiesc stratul 
lipidic al epidermei, care influenţează densitatea şi tonusul acesteia 

 r uleiul de cocos, bogat în vitamina E, are o acţiune revitalizantă şi uleiază uşor 
pielea

 r beta-glucanul din ovăz, alantoina şi D-panthenolul intensifică acţiunea 
hidratantă şi regenerantă a celorlalte componente active

Crema anti-îmbătrânire 
de noapte a fost 
creată având în vedere 
reînnoirea pielii mature 
în timpul somnului, 
atunci când celulele 
pielii se divid şi se 
regenerează intens, fiind 
mult mai sensibile la 
absorbţia preţioaselor 
substanţe active. 
Hrăneşte şi regenerează 
pielea intens, estompând 
ridurile şi modelând 
trăsăturile feţei.
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crema  
anti-îmbătrânire
pentru contur ochi

Obiectiv: reducerea ridurilor, pielea întinsă în 
jurul ochilor, netedă şi plină de strălucire

Crema anti-
îmbătrânire pentru 
conturul ochilor redă 
pielii delicate din jurul 
ochilor elasticitatea 
şi netezimea, 
luptă cu semnele 
de îmbătrânire, 
apariţia ridurilor şi 
hiperpigmentarea. se 
aplică atât dimineaţa 
cât şi seara.

 r aurul coloidal stimulează producerea de colagen şi elastină, regenerând şi 
hidratând optim pielea.

 r hexapeptidele reduc expresia în exces a muşchilor feţei, nivelând ridurile 
existente şi inhibând apariţia altora noi.

 r extractul de seminţe de guarana stimulează microcirculatia, elimină 
semnele de oboseală precum şi cearcănele şi pungile de sub ochi 

 r extractul de Centella asiatica netezeşte şi conferă elasticitate pielii, 
asigurând tonusul şi fermitatea ei

 r extractul din fructe de kiwi şi rădăcină de sofora , bogate în minerale şi 
acizi, uniformizează coloritul tenului şi conferă strălucire conturului ochilor 

 r resveratrolul din struguri roşii şi beta-glucanul din ovăz intensifică 
acţiunea anti-oxidantă a hexapeptinei şi a aurului coloidal

 r alantoina şi D-pantenolul asigură hidratarea optimă a pielii 
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