
Czym jest złoto koloidalne, główny składnik aktywny produktów z ekskluzywnej linii Gold Regenesis?
Złoto koloidalne to zawiesina mikroskopijnych cząsteczek złota  w demineralizowanej wodzie. Dla skóry złoto 
koloidalne to prawdziwy eliksir młodości: wygładza skórę i niweluje już istniejące zmarszczki, stymuluje syntezę 
kolagenu i elastyny, przywraca skórze naturalny blask i witalność. Ponadto działa bakteriobójczo i aktywuje natu-
ralny system immunologiczny skóry. Jest w pełni biokompatybilne.

Co oznacza, że złoto koloidalne jest biokompatybilne?
Biokompatybilność oznacza, że składnik nie jest toksyczny i nie wpływa negatywnie na układ odpornościowy 
organizmu.

Gdzie jeszcze – poza kosmetyką – wykorzystywane jest złoto koloidalne?
Złoto koloidalne od wieków wykorzystywane było w medycynie naturalnej jako lek na różnego typu dolegliwości, 
np. w leczeniu chorób układu pokarmowego i chorób skóry. Leczenie złotem ma nawet swoją nazwę: chryzoterapia.

Czy wszystkie produkty z serii Gold Regenesis przeszły wymagane badania?
Tak. Wszystkie nasze produkty przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzą niezbędne badania. Cała seria 
Gold Regenesis została przebadana dermatologicznie i posiada ocenę bezpieczeństwa potrzebną do wprowadze-
nia produktów na rynek. Ponadto odmładzający krem pod oczy został przebadany pod kontrolą lekarza okulisty.

Dlaczego na opakowaniach produktów nie ma informacji o składzie produktu?
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, jego składu i podstawowego działania znajdują się na 
opakowaniu kartonowym każdego z produktów. Oprócz tego informacje znajdują się w katalogu produktów 
oraz na naszej stronie internetowej.

Jak zmieniają się potrzeby skóry po 40-tym roku życia?
Po 40. roku życia skóra twarzy zaczyna wymagać specjalnej ochrony i pielęgnacji. Jej struktura ulega osłabieniu, 
a owal twarzy zaciera się i wymaga remodelowania. Z biegiem czasu zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki 
i przebarwienia. Na starzenie się skóry wpływają nie tylko zmiany w organizmie związane z wiekiem, szczególnie 
zmiany hormonalne w okresie menopauzy, ale także styl życia, nawyki żywieniowe i pielęgnacyjne. Im szybciej 
zareagujemy na pierwsze oznaki starzenia, tym dłużej zachowamy świeży wygląd skóry.

Czy mogę używać produktów z serii Gold Regenesis, jeśli nie mam jeszcze ukończonego 40-tego roku życia? 
Proces starzenia się skóry przebiega u różnych osób z odmiennym natężeniem. Niekorzystny wpływ na skórę mają 
czynniki zewnętrzne, stres, zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, ale istotne znaczenie mają także 
indywidualne predyspozycje genetyczne. Jeśli skóra jest długotrwale zmęczona, zszarzała, pojawiły się na niej już 
pierwsze przebarwienia i siateczka drobnych zmarszczek, seria produktów Gold Regenesis może okazać się 
wskazana. Natomiast w przypadku skóry młodej, ale z objawami chwilowego zmęczenia, zalecamy serum z serii 
β-Glucan Active.

Dlaczego kremy mają beżowy odcień?
Kremy z serii Gold Regenesis mają beżowy odcień ze względu na obecność cząsteczek złota koloidalnego. 
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Jaka jest funkcja odmładzającego toniku w żelu?
Najważniejszą funkcją toniku jest przywracanie �zjologicznego poziomu pH skóry, które jest często zmie-
niane przez produkty myjące lub służące do demakijażu. Tonizowanie aktywuje funkcje obronne skóry, staje 
się ona odświeżona oraz odzyskuje blask. Kosmetyk optymalnie nawilża skórę, wygładza zmarszczki i działa 
przeciwstarzeniowo. Skóra staje się jędrna, wygładzona i jest odpowiednio przygotowana do dalszej pielę-
gnacji.

Jak działa ten kosmetyk?
Formuła kosmetyku zawiera złoto koloidalne, które niweluje już istniejące zmarszczki i zapobiega powsta-
waniu nowych, a w połączeniu z kwasem hialuronowym zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilżenia, 
nadając jej gładkość i elastyczność. Resweratrol chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, a witamina E ma działanie przeciwwolnorodnikowe. Zawarty w kosmetyku pantenol łagodzi 
podrażnienia, a woda różana koi i przywraca cerze młodzieńczy blask. Tonik posiada innowacyjną żelową 
formułę, przez co przyjemnie się rozsmarowuje, tworząc delikatną powłokę, która łatwo i szybko wchłania 
się w skórę.

Jak należy stosować tonik?
Tonik należy stosować codziennie na umytą i oczyszczoną twarz. Kosmetyk polecamy stosować także na 
szyję i dekolt. Preparat można nanieść na dłonie lub wacik kosmetyczny, a następnie delikatnie rozsmaro-
wać, pamiętając, aby omijać okolice oczu, po czym pozostawić do wchłonięcia. Kosmetyk znajduje się 
w eleganckim opakowaniu z pompką, która zapewnia łatwą i higieniczną aplikację.

Do jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest ten kosmetyk?
Tonik odmładzający z serii Gold Regenesis przeznaczony jest do każdego typu skóry dojrzałej.

Tonik odmładzający   
w żelu



Odmładzający krem 
na dzień

Jak działa krem?
Regularnie stosowany krem wyraźnie spłyca zmarszczki, przywraca skórze elastyczność i zapewnia jej 
optymalne nawilżenie.

Jak stosować krem?
Krem należy stosować rano, na uprzednio oczyszczoną skórę twarzy, przed wykonaniem makijażu. Zaleca-
my również wcześniejsze zastosowanie odmładzającego toniku z tej samej serii, który przywróci skórze 
�zjologiczne pH. Podczas nakładania kremu należy omijać okolice oczu. Krem można aplikować także na 
skórę szyi i dekoltu – te miejsca lubią „zdradzać” wiek. Bardzo duże znaczenie ma regularność stosowania 
kosmetyków. Dla uzyskania optymalnych efektów zalecamy stosowanie równolegle z odmładzającym 
kremem na noc oraz kremem pod oczy z serii Gold Regenesis.

Czy mogę kremu używać wieczorem?
Skóra dojrzała nocą wymaga odmiennej pielęgnacji niż w ciągu dnia. Podczas snu komórki skóry znacznie 
intensywniej się dzielą i odtwarzają, przez co są bardziej podatne na wchłanianie cennych substancji. Dlate-
go do pielęgnacji skóry w nocy stworzyliśmy odmładzający krem na noc o bogatszej formule. Najbardziej 
optymalne efekty zapewnia równoległe korzystanie z całej serii produktów w określonym czasie.

Czy można stosować krem również pod oczy?
Nie. Skóra wokół oczu jest szczególnie delikatna i wymaga oddzielnych kosmetyków i zabiegów pielęgnacyj-
nych. Do pielęgnacji skóry wokół oczu polecamy odmładzający krem pod oczy z serii Gold Regenesis o lżejszej 
formule.

Do jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest krem?
Odmładzający krem na dzień z serii Gold Regenesis przeznaczony jest do wszystkich typów skóry dojrzałej. 



Odmładzający krem 
na noc

Jak działa krem?
Regularnie stosowany odżywia i intensywnie regeneruje skórę, spłycając zmarszczki i modelując owal 
twarzy.

Jak stosować krem?
Kosmetyk należy stosować codziennie wieczorem. Nakładamy go na starannie oczyszczoną skórę twarzy 
omijając okolice wokół oczu. Przed aplikacją kremu zalecamy przywrócenie skórze odpowiedniego pozio-
mu pH za pomocą toniku odmładzającego z tej samej serii. Krem można nakładać także na skórę szyi 
i dekoltu. Bardzo duże znaczenie ma regularność stosowania kosmetyków. Dla uzyskania optymalnych 
efektów zalecamy stosowanie równolegle z odmładzającym kremem na dzień oraz kremem pod oczy z serii 
Gold Regenesis.

Czy mogę używać kremu na noc jako kremu na dzień?
Potrzeby skóry zmieniają się w cyklu dobowym. W ciągu dnia skóra potrzebuje innej pielęgnacji, przede 
wszystkim ochrony przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, na które jest wystawiona. 
W ciągu dnia nakładamy też na twarz wiele innych kosmetyków: bazę pod podkład, �uid, puder. Skóra nie 
może być nadmiernie obciążona, dlatego do jej pielęgnacji w ciągu dnia specjalnie stworzyliśmy odmładza-
jący krem na dzień o lżejszej formule. Najbardziej optymalne efekty zapewnia równoległe korzystanie 
z całej serii produktów w określonym czasie.



Jak działa krem?
Krem przywraca delikatnej skórze wokół oczu sprężystość i gładkość oraz walczy z oznakami starzenia się, 
powstawaniem zmarszczek i przebarwieniami.

Jak stosować krem?
Krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji, rano i wieczorem. Aplikuje się go na wcześniej oczysz-
czoną skórę powiek dolnych oraz w tzw. dolinie łez. Warto przed aplikacją kremu stonizować skórę, sięgając 
po odmładzający tonik w żelu z tej samej serii. Krem rano stosuje się jeszcze przed wykonaniem makijażu. 
W przypadku kosmetyków odmładzających ogromne znaczenie ma regularność stosowania kosmetyku.

Czy krem działa na przebarwienia i cienie pod oczami
Tak. Odmładzający krem pod oczy wzbogacony został o ekstrakt z ziaren guarany, który stymuluje mikrokrą-
żenie, usuwając oznaki zmęczenia, opuchliznę i cienie, oraz ekstrakty z owoców kiwi i korzeni sofory, które 
wyrównują koloryt cery.

Czy krem ma działanie przeciwzmarszczkowe?
Tak. Jednym z aktywnych składników kremu – obok złota koloidalnego – jest heksapeptyd, który niweluje 
istniejące zmarszczki i skutecznie hamuje powstawanie nowych. Kolejny ważny składnik to wyciąg z wąkrotki 
azjatyckiej (Centella asiatica), który wygładza i ujędrnia skórę.

Jak prawidłowo nakładać krem pod oczy?
Należy pamiętać, aby nie nakładać kremu zbyt blisko oka. Najlepiej nanieść niewielką ilość kremu na wysokości 
kości oczodołowej i wykonać opuszkami palców kilka wolnych okrążeń wokół oczu, pobudzając w ten sposób 
mikrokrążenie skóry. Następnie należy wklepać delikatnie krem, kierując się od zewnętrznego kącika ku 
wewnętrznemu, a jeśli chcesz zlikwidować poranne opuchnięcia – wykonując tę samą czynność w odwrotnym 
kierunku.

Czy krem był badany pod kontrolą okulistyczną?
Tak. Odmładzający krem pod oczy przeszedł pozytywnie wszystkie testy, w tym badania pod kontrolą okulisty.

Odmładzający krem 
pod oczy


