
O que é o Ouro Coloidal, o principal ingrediente da luxuosa gama da Gold Regenesis?
O ouro coloidal é uma suspensão de partículas microscópicas de ouro em água. O ouro coloidal é um 
verdadeiro elixir da juventude: torna a sua pele suave, reduz as rugas, estimula a síntese do colagénio e 
elastina e renova o brilho natural e vitalidade da pele. Além disso, tem propriedades antibacterianas e 
ativa o sistema imune natural. É totalmente biocompatível.

Biocompatível significa que este ingrediente em particular não é tóxico e não afeta o sistema imunitário
do corpo.

Além dos cosméticos, onde se utiliza também o ouro coloidal?
O ouro coloidal é utilizado na medicina natural, durante anos, como uma cura de várias patologias, 
por ex: desordens digestivas e doenças de pele. O tratamento de ouro tem um nome próprio: 
crisoterapia.

Todos os produtos Gold Regenesis passaram por todos os testes necessários?
Sim, antes de serem introduzidos, todos os nossos produtos passam por todos os testes necessários. 
A coleção completa de Gold Regenesis foi dermatologicamente testada e tem todas as análises de 
segurança necessárias para a sua introdução no mercado. Além disso, o Creme Rejuvenescedor para o 
Contorno de Olhos foi testado com a supervisão de um oftalmologista.

Qual a razão pela qual a embalagem do produto não contém informação sobre os ingredientes?
Toda a informação necessária sobre o produto, ingredientes ou funções básicas podem ser consultados 
no catálogo de produtos ou na nossa página online.
Quais são as necessidades da pele após os 40 anos?
A pele com mais de 40 anos tem necessidades especiais, tais como, proteção e cuidado. A sua estrutura 
enfraquece, o contorno facial decai e necessita remodelação. As primeiras rugas e descolorações aparecem 
com o tempo. O processo de envelhecimento da pele é afetado, não só pelas mudanças no corpo pela idade, 
mas especialmente pelas mudanças hormonais causadas pela menopausa. O estilo de vida, alimentação 
e hábitos de cuidado do corpo, também são responsáveis. Quanto mais rápido, reagimos aos primeiros 
sintomas de envelhecimento, mais tempo preservaremos um aspeto fresco da pele.
Posso utilizar os produtos da Gold Regenesis se tenho menos de 40 anos?
O processo de envelhecimento da pele procede com diferentes intensidades para diferentes pessoas. 
Os fatores externos, tais como o stress, poluição ambiental, tabaco e a predisposição genética têm 
várias influências adversas na pele. Se a pele está cronicamente cansada, pálida e com as primeiras 
descolorações e pequenas rugas, a gama Gold Regenesis pode ser a resposta. No entanto, para a pele 
jovem com sintomas de cansaço momentâneo recomendamos o nosso Sérum β-Glucano .
Qual é a razão para que os cremes tenham uma cor bege?
Os cremes da Gold Regenesis são de cor bege pela presença das partículas de ouro coloidal.
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Qual é a função do Gel-Tónico Rejuvenescedor?
A função mais importante do Gel-Tónico é restaurar o nível fisiológico do pH da pele, que sofre 
alterações devido aos produtos desmaquilhantes e de limpeza. Tonificar a pele ativa as funções de 
defesa da pele, torna-se refrescada e brilhante. O tónico hidrata otimamente a pele, suaviza as rugas e 
tem propriedades anti-envelhecimento. A pele fica firme, suave e preparada para os futuros cuidados.

Como funciona o cosmético?
A sua fórmula contém ouro coloidal, que reduz a existência de rugas e previne a formação de novas, 
enquanto que, a combinação com o ácido hialurónico dá à pele o nível adequado de hidratação, 
torna-a suave e firme.
O resveratrol protege a pele dos fatores externos prejudiciais e a vitamina E atua contra os radicais 
livres. O cosmético também contém pantenol, que acalma as irritações, assim como, água de rosas que 
ajuda a acalmar as irritações e devolve-lhe o brilho jovial. O Tónico tem uma fórmula inovadora em gel, 
que torna a aplicação muito agradável – forma uma pequena película na pele, que é absorvida rápido e 
facilmente.

Como devo utilizar o Tónico?
Aplique o Tónico diariamente da pele do rosto, pescoço e decote limpos. O produto pode ser aplicado 
nas mãos ou numa compressa e espalhe  suavemente por todo o rosto, evitando o contorno dos olhos 
e deixe absorver. A embalagem elegante do Tónico está equipada com um dispensador que garante 
uma aplicação fácil e higiénica.

Para que tipos de peles está indicado o Tónico?
O Gel-Tónico Rejuvenescedor da gama Gold Regenesis está indicado para todos os tipos de peles 
maduras.

Gel Tónico Rejuvenescedor



Como funciona este creme?
Quando usado regularmente, o creme reduz visivelmente as rugas, devolve elasticidade e garante uma 
hidratação adequada da pele. 

Como utilizo o creme?
Use o creme de manhã, na pele cuidadosamente limpa, antes de colocar maquilhagem. 
Recomendamos utilizar o Tónico da mesma gama antes de aplicar o creme, desta forma o Tónico irá 
devolver o indicado pH da pele. Evite a aplicação do creme na zona à volta dos olhos. O creme pode 
ser utilizado no pescoço e decote – estas áreas dizem muito sobre a sua idade. Uma aplicação regular é 
muito importante. Para ótimos cuidados, recomendamos a utilização com o Creme Rejuvenescedor de 
Noite e Creme Rejuvenescedor de Olhos. 

Posso utilizar à noite?
Durante a noite a pele madura requer um cuidado diferente, do que durante o dia. Enquanto dorme, as 
células da pele dividem-se e reproduzem-se mais rapidamente, o que significa que são mais propensas 
a absorver as substâncias valiosas. É por isso, que criamos o Creme Rejuvenescedor de Noite, com 
uma fórmula enriquecida. Pode obter melhores resultados, utilizando a gama completa, no momento 
indicado

Posso usar o creme no contorno dos olhos?
Não. A pele do contorno dos olhos é particularmente delicada e requer produtos diferentes e diferentes 
tratamentos de beleza. Pode garantir um cuidado perfeito da pele do contorno dos olhos com  
a fórmula ligeira do Creme Rejuvenescedor de Olhos da Gold Regenesis.

Para que tipos de pele está indicado o creme?
O Creme Rejuvenescedor de Dia está indicado para todos os tipos de peles.

Creme Rejuvenescedor de Dia 



Como funciona o creme?
Quando usado regularmente nutre e regenera intensamente a pele, reduz as rugas e molda a forma do 
rosto.

Como utilizar este creme? 
Use o creme cada noite. Aplique-o cuidadosamente na pele limpa do rosto evitando a zona à volta 
dos olhos. Recomendamos reparar o pH adequado da pele, utilizando o Gel-Tónico Rejuvenescedor 
antes de aplicar o creme. O creme também pode ser utilizado na pele do pescoço e decote. A aplicação 
regular é muito importante. Para melhores resultados, recomendamos que utilize também, o Creme 
Rejuvenescedor de Dia e de Contorno de Olhos da Gold Regenesis.

Posso utilizar o Creme de Noite em vez do Creme de Dia?
As necessidades da pele mudam num ciclo diário. Durante o dia, a pele necessita diferentes tipos de 
cuidado, especialmente proteção dos efeitos prejudiciais dos fatores externos. Durante o dia, utilizamos 
todos os tipos de cosméticos: um primer, base e pó. E é por isso, que a pele não se deve sobrecarregar 
e por isso, a textura do Creme Rejuvenescedor é ligeira. Pode obter melhores resultados, utilizando a 
gama completa, nos momentos indicados.

Creme Rejuvenescedor de Noite



Como funciona o Creme?
O creme devolve a elasticidade e suavidade da pele delicada do contorno dos olhos e luta contra os 
sinais de envelhecimento, formação de rugas e descolorações.

Como utilizar o Creme?
O creme está desenhado para o cuidado diário, de manhã e à noite. Aplique na pele cuidadosamente 
limpa da pálpebra inferior e na canto interno do olho. Recomendamos que efectue a correcção do PH  
adequado à pele, utilizando o Gel-Tónico Rejuvenescedor antes de aplicar o creme. Use o Creme 
Rejuvenescedor de manhã antes da maquilhagem. No caso de produtos anti-idade o uso regular

O creme funciona nas descolorações ou olheiras?
Sim, o Creme Rejuvenescedor para o contorno de olhos foi enriquecido com extrato de semente de 
guaraná que estimula a microcirculação e remove os sinais de fadiga, inchaço e olheiras. Os extratos de 
raiz de kiwi e sófora mantêm o tom de pele equilibrado. 

O Creme tem propriedades anti-rugas?
Sim, um dos ingredientes ativos principais do creme, além do ouro coloidal é o péptido, que reduz a 
existência de rugas e previne a aparição de novas. Outro ingrediente importante é o extrato de Centella 
(Centella asiatica) que suaviza e refirma a pele.

Como devo aplicar corretamente o Creme de olhos?
Cada pessoa deve ter sempre presente, que não se deve usar o Creme muito perto do olho. É melhor 
aplicar uma pequena quantidade do Creme no osso orbital e espalhar o creme em movimentos 
circulares com a ponta dos dedos. Desta forma, também estimula a circulação da pele. Em seguida, 
aplique o creme na pele, com movimentos em direção ao canto exterior do olho. Se deseja remover o 
inchaço matinal, faça o mesmo movimento mas no sentido contrário.

O Creme foi testado com a supervisão de oftalmologistas?
Sim, o Creme Rejuvenescedor de Olhos passou todos os testes, incluindo aqueles conduzidos com a 
supervisão de oftalmologistas.
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