
پوست داراى رنگدانه هایی به نام مالنین است که توسط سلول هاي مالنوسیت ساخته مى شود.
آنزیــم تیروزینــاز، مســئول ســاخت مالنیــن از اســید آمینــه تیروزیــن مــى باشــد. تولیــد مالنیــن تحــت تاثیــر عوامــل ژنتیکــی و محیطــى قــرار مــى گیــرد. هورمــون هــا، 
بــه خصــوص هورمــون هــاي جنســی، روى میــزان تولیــد مالنیــن تاثیــر مــی گذارنــد؛ بــه طــور مثــال پوســت برخــی از خانــم هــا در زمــان بــارداري دچــار لــک هــاي تیــره 
مــى گــردد. مهمتریــن عامــل محیطــى کــه باعــث تغییــر رنــگ پوســت مــی گــردد، تابــش اشــعه خورشــید اســت. پوســت برخــی از افــراد در تمــاس بــا نــور خورشــید 

دچار لک شده و پوست برخی دیگر دچار تیرگی می گردد.
 کــرم ضــد لــک و روشــن کننــده ســینره حــاوي مجموعــه اي از مــواد روشــن کننده می باشــد کــه از یک ســو با مهــار اثــر آنزیــم تیروزینــاز و از ســوى دیگر بــا کاهش 

تولید این آنزیم، باعث روشن تر شدن پوست و از بین رفتن لک هاي آن مى گردد.
ایــن فــرآورده بــا کاهــش میــزان تولیــد مالنیــن باعــث روشــن تــر شــدن رنــگ پوســت مــی شــود. همچنیــن مــواد مغــذي و آنتــی اکســیدان موجــود در ایــن محصــول بــه 
افزایــش نوســازي پوســت و مقاومــت آن در برابــر عوامــل محیطــی کمــک می کنند. کرم ضد لک و روشــن کننده ســینره  فاقــد هیدروکینون می باشــد و بــا بهره گیرى 

از مواد طبیعی و عصاره هاى گیاهی، مناسب ترین تاثیر را روى پوست دارد.

ترکیبات موثر درکرم ضد لک و روشن کننده سینره:
•   اکتادســن دى اوئیــک اســید: باعــث کاهــش تولیــد تیروزینــاز و در نهایــت کاهــش ســاخت مالنیــن مــی شــود کــه ایــن فراینــد ســبب روشــن شــدن پوســت و نیــز از بیــن رفتــن 

لک هاي پوستی می شود. این ماده در درمان لک هاي ناشی از افزایش سن موثر می باشد و خاصیت ضد چروك و ضد التهابى دارد.
•   لیکوریس: این ماده از شیرین بیان استخراج شده و مهار کننده آنزیم تیروزیناز و روشن کننده رنگ پوست مى باشد.

•   آلفــا هیدروکســی اســید هــا (AHA): ایــن اســید هــا از میــوه هــا و یــا شــیر بــه دســت مى آینــد و باعــث تســریع نوســازي پوســت و افزایــش اثر مــواد روشــن کننده 

می شوند. این مواد همچنین داراي خاصیت ضد چروك مى باشند.
•   روغــن گل مغربــى و دانــه کتــان: روغــن ایــن گیاهــان سرشــار از اســید هاي چــرب  امــگا 3 و امگا 6 اســت کــه با داشــتن خواص ترمیــم کنندگــی، مقاومت پوســت را 

در برابر رادیکال هاى آزاد افزایش مى دهد. 
همچنین این روغن ها از ایجاد چین و چروك بر روى پوست جلوگیـرى مى کنند و مصرف موضعى آنها سبب روشن تر شدن رنگ پوست مى گردد. 

•   کمپلکــس ویتامیــن هــاي E ، A و C : ویتامیــن A باعــث نوســازى پوســت، ویتامین E باعث محافظت پوســت و ویتامین C باعث روشــن تر شــدن رنگ پوســت و افزایش 

کالژن در پوست مى شود.
•   پروتئیــن هــاي هیدرولیــز شــده شــیر: ایــن پروتئیــن ها بــه راحتی جذب پوســت می شــوند و عــالوه بر تغذیــه و تقویت پوســت ســبب اســتحکام، شــفافیت و طراوت 

پوست می گردند.

روش مصرف: 
جهــت از بیــن بــردن لــک هــاي پوســتی، پــس از پــاك کــردن پوســت بــا محصــوالت پــاك کننــده ســینره، (هــر صبــح وشــب) مقــدار مناســبى از کــرم را بــر روى پوســت 
تمیــز صــورت بمالیــد. بــه منظــور روشــن تــر شــدن پوســت خــود، روزى دوبــار کــرم ضــد لــک و روشــن کننــده را بــر روى پوســت تمیــز صــورت بمالیــد. بــه همــراه 
کننــده  روشــن  و  لــک  ضــد  کــرم  نماییــد  توجــه  گــردد.  مــى  توصیــه  ســینره  آفتــاب  ضــد  کــرم  مصــرف  کــرم،  ایــن  از  اســتفاده 
ســینره بایــد نیــم ســاعت قبــل از کــرم ضــد آفتــاب اســتفاده شــود. در صــورت اســتفاده از ســایر کــرم هاى ســینره، جهــت جــذب حداکثر مــواد مؤثــره، حداقل نیم ســاعت 

بین مصرف آنها فاصله بگذارید.
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کرم ضد لک و روشن کننده سینره

Cinere Repair Whitening Cream

Cinere Repair Whitening Cream

It is very important for people of all skin colors to have an even skin tone because it can make you look considerably younger. 

Hyper pigmentation is the result of an overproduction of melanin. Melanin gives skin its color, helps protect skin against damaging UV light and absorbs 

heat from the sun. However, overproduction of melanin stimulated by excessive sun exposure, hormones, or scarring, can lead to an uneven skin tone. 

Cinere Repair Whitening Cream contains herbal active ingredients which make skin appear shades lighter and more radiant as well as reducing age 

spots and marks caused by pregnancy.

The contents of Cinere Repair Whitening Cream slow down Tyrosinase activity, while reducing the production of Tyrosinase and lessening the 

pigmentation process, hence lightening skin color.



This product contains Vitamin A and AHA (Alpha Hydroxy Acids), which gently assist with skin regeneration without causing in�ammation or dehydration. 

Vitamin A is also an anti-oxidant, helping the skin stay younger. The cream is enriched with Omega 3, Omega 6, Vitamins and Hydrolyzed Milk Protein to 

provide highly e�ective regenerative and protective systems. Hydrolyzed Milk Protein also keeps the skin moist, preserving its softness, vitality and 

silkiness.

How to Use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser. Apply Cinere Repair Whitening Cream every morning & evening to the desired areas & massage gently into 

the skin until completely absorbed.

Recommendation:

Apply Cinere Sunscreen Cream of your choosing throughout the day when exposed to the sun.
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