
 

 

 

GOLDCARE FIT 
Acabamento especial para tecidos com modificador mecanobiológico da celulite e gordura localizada. 
 
 

Campo de aplicação: 
 

 Goldcare FIT é um produto anti celulite especialmente desenvolvido para ser aplicado em substratos têxteis 
para acabamentos especiais. É indicado para fibras Celulósicas e Poliamidas, em malhas ou tecido plano, 
podendo ser aplicado por esgotamento, foulardagem ou espuma. 

 
 

Características e benefícios: 
 

 O princípio ativo do Goldcare FIT é cientificamente estudado, objetivamente testado e comprovado na 
diminuição da gordura localizada por promoção de efeito lipolítico e modulador da lipogênese. Subjetivamente 
percebido como modificador da aparência da celulite e da gordura localizada, assim como na prevenção de 
estrias e efeito firmador da pele. 

 Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. Produto sensível a 
temperaturas inferiores a 10°C e superiores a 40°C, podendo ocorrer variação de aspecto e viscosidade sem 
interferir na performance do produto. 

 Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 

 
 

Descrição dos componentes ativos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goldcare FIT tem como princípio ativo diterpenos e PUFAs (ácidos graxos insaturados) de óleo de café verde e 
fitoesteróis esterificados de Brassica campestris. Tais princípios apresentam vários mecanismos de ação conforme 
segue: 
 

 Aumento dos níveis de leptina, diminuindo a presença da proteína de regulação e ligação esteroidal, fazendo 
com que a lipogênese seja diminuída; 

 Induz a lipólise por mecanismos de ação simultâneos, refaz as fibras da derme e as fibras que preenchem a 
hipoderme, alterando assim toda a topografia modificada mecanicamente;  

 Super estimula a síntese de colágeno 1 e 2 e elastina;  

 Atua focado na gordura localizada e na melhora das propriedades da pele, fazendo com que seu mecanismo de 
ação seja mais específico;  

 Inibe a estearil-CoA e ativa a lípase (HSL-Hormone-Sensitive-Lipase);  

 Ativa a adenil-ciclase e aumenta o AMPc;  

 Induz o fibroblasto a aumentar a síntese de TGF-Beta;  

 Induz a produção de GM-CSF, outro fator de crescimento tecidual;  

 Aumenta a resistência da pele frente às forças mecânicas que podem gerar o seu rompimento e aumenta a sua 
capacidade de regeneração. 
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GOLDCARE FIT 
 

Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Liquido viscoso opaco amarelo. 

Natureza Química 
Composição de óleo de semente de café verde e fitosteróis vegetais 
esterificados de Brassica campestre com aminas graxas. 

Caráter Iônico Levemente catiônico 

Solubilidade (sol. 10% p/p) Solúvel a 40°C, sob agitação.  

pH (sol. 10% p/p, 25°C)  
8,0 – 10,0 
(Após solubilização a 40°C, resfriar para 25°C). 

Teor de Não Voláteis (%) 48,0 – 51,0 

Compatibilidade 
Compatível com produtos catiônicos e não iônicos, porém 
recomenda-se testar previamente. 

 
 
  

Aplicação: 
 

Goldcare FIT é aplicado como agende de acabamento e pode ser usado com a maioria dos amaciantes de mercado, no 
entanto recomenda-se um ensaio prévio. Os tecidos que serão tratados com o Goldcare FIT precisam estar livres de 
resíduos de qualquer auxiliar do processo de tintura assim como sais, álcali, redutores e ácidos. O artigo deve estar 
apresentando excelente hidrofilidade. 
O aspecto do produto tem a característica de separar ao longo do tempo, contudo isso não interfere na sua 
performance. AGITE ANTES DE USAR. 

 

Foulardagem:  
- 1,0 – 8,0 % Goldcare FIT 
- pH 5,0 - 6,0 
- Temperatura de secagem 120 – 150°C 

Esgotamento: 

- 1,0 – 8,0 % Goldcare FIT  
- 20 - 30 minutos a 50°C 
- pH 5,0 - 6,0 
- Temperatura de secagem 120 – 150°C 

 
 
 
 
 

 
 
Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 

 

Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos responsabilizar por 
eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos nossos produtos. Informações 
complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 30/05/2018.  

 


