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CC Cream یا Color Correction کرم فونداسیونی با خواص ضدآفتابی و مرطوب کننده است که عیـوب پوسـت از جملـه قرمزی،
تیرگی، لک و جای جوش را می پوشاند. CC کرم ها از سـال ۲۰۱۰ وارد بازار شده اند و هنوز تعریف خاصی از آن ها وجود ندارد. این بدان
معنی است که در برندهای مختلف کارایی متفاوتی برای آن ها ذکر شده است. در واقع اثر فونداسیونی و ضدآفتابی در همه وجـود

دارد و عالوه بر آن یک اثر شبه درمانی نیز برای بسیاری از آن ها ذکر شده است که این اثرات می تواند روشن کننده، ضد چروک و... باشد.
CC کرم سینره:

CC کرم ســینره، با قدرت پوشــانندگی زیاد و بافتی ســبک  کمک می کند تا عیب های پوســت از جمله قرمزی، تیـــرگی، جای جوش و
لک های پوست را پوشش دهد و رنگ و جلوه یکنواختی به پوست صورت داده شود. CC کرم سینره دارای جلــــوه ای مات است و از 
این جهت افرادی که پوست چرب دارند بـه راحتی می توانند بدون اینکه در طـول روز پوستشان چرب شود از این محصول استفاده
کنند. CC کرم سینره به راحتی روی پوست گسترده شده و جلوه ای طبیعی و مات به پوست مـــی دهد به طـــوری که این محصول

برای مصرف روزانه یک فونداسیون – ضدآفتاب ایده آل است.
این کرم با فاکتور حفاظتی ضدآفتاب ۴۰ پوست شما را در برابر پرتوهای UV محافظت می کند و از ایجاد آفتاب سوختگی و تیـره تـر
شـدن پـوست در اثر تابش اشعه UV جلوگیری می کند. CC کرم سینره در مقـابل تعـریق مقـاوم است و در طـول روز در چیـن هـای
صورت تجمع پیدا نمی کند. آلفابیزابولول و ویتامین E موجود در آن عالوه بر کمک به جوانسازی پوست باعث ایجاد رطوبت در پوست

می شوند.
CC کرم سینره حاوی ویتامین C و عصاره بیربـــری است که دارای خاصیـــت روشـــن کنندگی هستند و بـــا استفاده از آن پوست به 
تدریج روشــن تر می شــود و تیرگی های آن ازبین می رود. وجود ویتامین C و E در این محصول از پیری پوســت جلوگیـــری می کند و 

پوست را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند.

مواد مؤثر CC کرم سینره:
• تیتانیوم دی اکسید: تیتانیوم دی اکسید، یک رنگ آرایشی و یک فیلتر فیزیکی است که بیشتر از طریق انعکاس و تفرق نـــور از 
ورود امواج نور بـــه درون الیـــه های زیـــرین پوســـت جلوگیـری می کند. تیتانیوم دی اکسیـد قادر است پوسـت را از اثـرات زیـان آور 
اشعه UVA و UVB (ضدآفتاب با طیف گسترده) حفظ کند. تیتانیوم دی اکسیـد به داخل پوسـت نفـوذ نمی کند بنابراین در افرادی

با پوست های حساس به فیلترهای شیمیایی، این ماده یک جایگزین خوب به حساب می آید.
• Melfade J: ویتامین C یا منیزیم اسکوربیل فسفات که فرم پایدار ویتامین C می باشد دارای اثر آنتـی اکسیـــدانی قـــوی اســـت. 
ویتامین C قادر است آنزیم تیروزیناز را در پوست مهار کند و ساخت مالنین را در پـــوست کاهش دهد. تـــرکیب ویتامیـــن C با 
عصاره Bearberry سبب می شود آنزیم تیروزیناز به شدت مهار شود و اثر روشن کنندگی ایـــن محصول در دراز مـــدت به خوبی
 مشهود باشد. ویتامین C با دارا بودن اثرات آنتی اکسیدانی و ضدرادیکال آزاد در این تـرکیـــب باعـــث جلـــوگیری از اکـسیداسیون 
چربی ها می شود و از ایجـــاد لک های نـــاشی از افـزایـــش سـن جلوگیـری می کنـد. ویتامیـن C باعث افزایـش ساخت کالژن نـیـز

می شــود و از ایجاد چین و چروک جلوگیری می کند.
• ویتامین E: بـه عنوان یـک آنتی اکسیـدان عمـل می کنـد و از اثـرات مخـرب UV و رادیکال هـای آزاد بـر پـوست جـلوگیری می کنـد.
این ماده اکسید شدن چربی های پوست را به تاخیر می اندازد و از ایجـاد چیـن و چـروک جلـوگیری می کند. ویتامین E باعـث اتـساع
رگ های خونی سطح پوست می شود و خـون رسانی به پـوست افـزایش می یابد؛ در نتیـجه آب و مـواد مغذی بیشتری در دسترس

سلول های پوست قرار می گیرد و پوست شاداب تر می شود.

Color Correction Cream CC CREAM
SPF 40

كرم پودر متعادل كننده رنگ پوست سينره
SPF 40



@cinerecosmeticswww.mycinere.com www.cinere.irProduced With Cinere UK

امــور مشتــریان : ۲۴۸۱۲  ۲۱  ۹۸+امــور مشتــریان : ۵-۲۲۹۰۹۴۰۴  ۲۱  ۹۸+البراتـوارهای داروهـای گیـاهی شـرکت طبیـعت زنـده

• آلفا بیزابولول: این ماده از عصاره بابونه اســتخراج می گردد و خاصیت ضد التهاب و ضد آلرژی دارد. آلفابیزابولول، به التیام
پوست کمک می کند و در درمان سوزش ناشی از آفتاب سوختگی نقش بسزایی دارد. کاهش التهاب در پوست باعث کاهش

فعالیت آنزیم کالژناز می شــود که در نتیجه آن پیری پوســت در اثر تابش نور خورشــید به تعویق می افتد.
روش مصرف:

پس از پاک کردن پوســت با پاک کننده مناســب نوع پوســت خود، مقدار مناســبی از کرم را روی پوست صورت و گردن پخش کنید.
در صورت نیاز به پوشــش دهی بیشــتر، مقدار استفاده از کرم را افزایش دهید.

Color Correction Cream CC CREAM
SPF 40

Cinere CC Cream
CC cream usually stands for color correcting cream or complexion corrector cream. Like BB cream, CC creams typically
serve multiple purposes—however, unlike BB cream, CC cream usually provides a little more coverage to disguise
imperfections like dark spots or redness. Because CC creams offer more coverage than BB creams, they tend to have
thicker, heavier formulas. CC cream is often formulated for aging skin that may need more coverage to help smooth
the appearance of �ne lines and wrinkles.
Cinere CC Cream instantly blurs and diffuses skin imperfections with a buildable full coverage radiant �nish and broad
spectrum SPF 40 protection. Made with vitamin C to simultaneously treat, moisturize, brighten, protect and color-
correct skin.

Cinere CC Cream contains:
Titanium Dioxide: Titanium dioxide works as a UV �ltering ingredient in sunscreen – it helps protect a person’s skin by 
blocking absorption of the sun’s ultraviolet light that can cause sunburn and is also linked to skin cancer.
• Melfade J: : It is plant-derived from Bearberry extract whose primary mechanism of action is tyrosinase inhibition
 combined with magnesium ascorbyl phosphate. Melfade-J inhibits the progress of skin darkening and effectively
 reduces existing pigmentation.
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.
Alpha-Bisabolol: Alpha-Bisabolol is a colorless oily liquid that is the main component of chamomile essential oil. 
Alpha-Bisabolol, which is nontoxic and nonirritating to the skin, has been shown to possess anti-in�ammatory and
wound healing properties, as well as antimycotic and antibacterial effects. It also can help to increase the 
absorption of certain ingredients.

How to Use: Cleanse skin with an appropriate cleanser, apply a pea-sized amount of cream to face and blend 
using your �ngertips.


