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BB Cream یا Beauty Balm یا Blemish Balm اولین بار در ســال ۱۹۶۰ در آلمان توســط یک متخصص پوســت تهیه شــد. او در نظر 
داشت قرمزی و یا جای جراحی های کوچک بیمارانش را با این وسیله بپوشاند. به همین منظور فونداسیون سبکی که قدرت پوشانندگی
زیادی داشــت را تهیه کرد و به آن ضدآفتاب و مرطوب کننده نیز افزود؛ تا پوســت بیماران را از آفتاب ســوختگی و خشــکی حفظ کند.
در نتیجه ایـن محصول همزمان عملکرد زیبایی و محافظتی (درمانی) را داشت. پس از آن BB کرم در کشورهای آسیای شرقی از جمله

کـره و ژاپـن طرفداران زیادی پیدا کرد و به علت کاربرد زیادش روز به روز محبوبیت آن افزوده شد.
تفاوت BB کرم با ضدآفتاب های رنگی در این است که در BB کرم پوشانندگی بیشتری وجود دارد و در اصل توجه به پوشاندن عیوب
پوست مدنظر است ولی در ضدآفتاب، اصل محافظت از پوست در برابر اثرات مضر اشـــعه UV اســـت. در BB کـــرم ها وجود رنـــگ
 فقط به صورت تصحیـح رنگ مالیم در نظر گرفته می شود. امروزه در اروپا ضدآفتاب های رنگی جای خـود را بـه BB کرم ها داده انـد.
وجود مواد ضدآفتاب در BB کرم باعث می شود که این نوع فونداسیون پوست فرد را در طول روز محافظت کرده و نیاز به استفاده
از ضد آفتاب در زیر فونداسیون وجود نداشته باشد. این موضوع مشکل لوله شدن کرم ها روی پوست یا پخش نامناسب فونداسیون

روی ضدآفتاب را حل کرده اســت. مصرف آســان و همزمان ضدآفتاب و فونداســیون در یک محصول آن را به یک محصول ایده آل 
برای مصارف روزانه بدل کرده است.

وجود مواد مرطوب کننده نیز نیاز استفاده از مرطوب کننده در زیر ضدآفتاب یا فونداسیون را برطرف کرده و در واقع با مصرف یک
محصول نیاز پوست به ضدآفتاب و مرطوب کننده برآورده می شود.

(20 SPF کرم پودر مرطوب کننده با) کرم سینره BB
BB کرم سینره، یک فونداسیون سبک با قدرت پوشـاننـدگی منـاسب و قـدرت مـرطوب کننـدگی زیـاد اسـت. BB کرم سینــره حاوی 
دکسپنتول و ترکیبات ریزمغذی های منگنز، روی، منیزیم، پیرولیدون کربوکسیلیک است که خاصیت مرطوب کننـدگی زیادی دارنـد. 
این مواد مرطوب کننده به همراه ویتامین E از پوست در برابر خشکی هوا و باد محافظت می کنند. BB کرم سینره جلوه طبیــعی
 روی پوست ایجاد می کند و به مرور در طول روز در خطوط خنده یا اخم جمع نمی شود. این کرم نسبت به فونداسیون های مشابه
 با همین قدرت پوشانندگی، بسیار سبک است و حس سنگینی یا ماسیدگی روی صورت ایجاد نمی کند. این فونداسیون برای افرادی

 UVA با پوست خشک به خصوص در فصول سرد سال بسیار مناسب است. وجود فیلترهای ضدآفتاب با قدرت حفاظت در بـرابـر 
و UVB عالوه بر محافظت در برابر آفتاب سوختگی از تیرگی پوست در اثر تابش اشعه UVA را نیز جلوگیری می کند.

مواد مؤثر BB کرم سینره:
•  نمک سدیم، روی، منیزیم، منگنز و پیرولیدون کربوکسیلیک اسید: مخلوطی از ریزمغذی های روی، منیزیـــم و منگنــــز است که 
نقش تغذیه ای برای پوست های خسته و کدر را دارند. این مواد در به دست آوردن انـرژی توسـط سلـول ها کـمک کــرده و بازسـازی و
نوسازی پوست را تسریع می کنند. پیرولیدون کربوکسیلیک اسید یک مرطوب کننده قـوی است  که باعـث حفـظ رطوبـت و لطافت

پوست می شود.

TINTED MOISTURIZING BB CREAM
SPF 20

کرم پودر مرطوب کننده سینـره       کرم
SPF 20
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•  دکسپانتنول: این ماده یکی از ویتامین های گروه B است که به راحتی به داخل پوست نفوذ می کند. این ماده در بدن به پانتوتنیک
 اسید تبدیل شده و در سنتز کوآنزیم A به کار می رود. دکسپانتنول به سرعت از پوست جذب شده و به الیه های عمقی پوست می رسد.
 دکسپانتنول قدرت پیوند با آب را داشته و آب را درون پوست نگه می دارد. این ماده نوسازی سلول ها را افزایش داده و ترمیم پوست
 در اثر سوختگی، اگزما و غیره را سرعت می بخشد. دکسپانتنول خارش و التهاب پوست را کاهش داده و باعث لطافت و نرمی پوست

 می شود.
•  ویتامین E: ویتامین E یک آنتی اکســیدان قوی اســت و از پوســت در برابر اثر مضر رادیکال های ایجاد شــده در محیط،  توســط

 اشــعه UV خورشید، محافظت می کند.
•  Ethyl Hexyl Triazone (Tinosorb S): ایــن فیلتــر، دارای اثــرات خــوب محافظتی در برابر UVA و UVB اســت و از این نظر طیف
 گستـــرده ای از UV نور خورشید را فیلتر می کنـــد. در نتیـــجه از پوســـت در برابر آفتـــاب سوختـگی، تیـــره شـدن، ایجـاد لک و پیـری 
محافظت می کند. این ماده پایداری خوبی در برابر نور داشته و تجزیه نمی شود؛ در نتیجه قدرت محافظت طوالنی تری نـسبـت بـه 

سایر فیلترهای ضدآفتاب دارد و با غلظت های کم کارایی مناسبی از خود نشان می دهد.
•  اکتوکریلن: این ماده یک فیلتر شیمیایی جاذب اشعه UVB است که در مقابل تابش اشعه خورشید پایدار است و تجزیه نمی شود.

وجود این فیلتر در کرم های ضدآفتاب، SPF فرآورده را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 

روش مصرف:
پس از پاک کردن پوست با پاک کننده مناسب نوع پوست خود، مقدار مناسبی از کرم را به صورت نقطه ای روی پوست قرار داده 

و با نوک انگشــتان به آرامی ماساژ دهید.

Cinere BB Cream
BB cream (short for beauty or blemish balms) was originally formulated in the 1960s in Germany by dermatologist to
protect her patients' skin after facial peels and surgery.
The cream is promoted as a multi-tasker and all-in-one treatment, but Korean women mostly use it as an alternative
to foundation, particularly those with Western formulations that tend to be too heavy for their tastes. The coverage is
often mineral-based, and is intended to both cover and treat blemishes such as acne, sun spots, and age spots. Some
brands claim anti-wrinkle, anti-in�ammatory, and soothing effects for their products.
Cinere BB Cream is a weightless veil of coverage and hydrates even the driest skin. It infused with dexpanthenol, and
vitamin E, that your skin will feel hydrated and healthy for days on end. The lightly tinted cream also blends super 
easily for a natural �nish.

Cinere BB Cream contains:
Sodium PCA, Magnesium PCA, Zinc PCA & Manganese PCA: The complex of Sodium, Magnesium, Zinc and
Manganese salts of L-PCA, obtained by the cyclisation of L-Glutamic Acid. A physiological catalyst especially 
designed for skin essentials. Their profound effectiveness is based on the synergic reaction between the four salts of 
PCA. They are an excellent source of trace elements, bene ting cell metabolism. The increase in cell metabolism is
achieved by ATP synthesis.
Dexpanthenol: Dexpanthenol is made from pantothenic acid, also known as vitamin B5-. It acts like a moisturizer,
improving stratum corneum hydration, reducing transepidermal water loss and maintaining skin softness and elasticity.
Activation of �broblast proliferation, which is of relevance in wound healing, has been observed with dexpanthenol.

TINTED MOISTURIZING BB CREAM
SPF 20
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Vitamin E: Vitamin E is an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the
metabolism of food and toxins in the environment. It may be bene�cial at reducing UV damage to skin.
Ethyl Hexyl Triazone (Tinosorb S): Tinosorb S offers highly effective, organic oil based broad-spectrum UVA and UVB 
protection.
Octocrylene: Octocrylene or octocrilene is an organic ultraviolet (UV) �lter which absorbs mainly UVB radiation and
short UVA wavelengths. It is used in various cosmetic products to either provide an appropriate sun protection factor 
in sunscreen products or to protect cosmetic formulations from UV radiation.

How to Use: Cleanse skin with an appropriate cleanser, apply the BB cream all over your face with your (clean) �ngers
or with a makeup blender.

TINTED MOISTURIZING BB CREAM
SPF 20


