
آکنه زمانی آغاز می شود که فولیکول های مو با چربی و سلول های مرده مسدود شوند. افزایش ترشح چربی پوست در طی دوران بلوغ یک نقش کلیدی در ایجاد آکنه دارد. با 

افزایش ترشح چربی پوست و بسته شدن دهانه فولیکول مو توسط چربی و سلولهای مرده پوست، زمینه برای رشد برخی میکروب ها از جمله پروپیونی باکتریوم آکنه و بروز 

التهاب در اطراف فولیکول مو فراهم شده و بدین ترتیب جوش یا آکنه ایجاد می شود. غدد مترشحه چربی پوست (غدد سباسه) در تمام بدن به جز کف دست و پا پراکنده اند و 

تراکم آنها در برخی نواحی بدن مانند صورت، سینه، کمر و نواحی فوقانی بازوها بیشتر است. 

ژل کرم مناسب پوست مستعد جوش سینره به صورت ژل-کرم فاقد روغن فرموله شده است بنابراین به راحتی روی پوست پخش شده و به سرعت جذب می شود و هیچگونه 

چربی اضافه روی پوست باقی نمی گذارد. این محصول فاقد الکل و پارابن است. عالوه بر این ژل کرم مناسب پوست مستعد جوش سینره حاوی سالیسیلیک اسید به فرم 

لیپوزومی است که به افزایش نفوذ این ماده به داخل پوست کمک می کند.

ترکیبات مؤثر در ژل-کرم مناسب پوست مستعد جوش سینره:
روغن درخت چای یک ماده گیاهی بسیار موثر و شناخته شده در درمان آکنه با اثرات ضد باکتری، کراتولیتیک (الیه بردار) و   :  (Melaleuca alternifolia) •  روغن درخت چای 
مرطوب کنندگی می باشد. روغن درخت چای یک آنتی سپتیک قوی بوده و باعث از بین رفتن باکتری ها، قارچ ها، و ویروس ها می شود (اثر باکتریوسیدال). این ترکیب یک 

ضد باکتری انتخابی برای باکتری های پوستی به خصوص پروپیونی باکتریوم آکنه می باشد. عالوه بر این روغن درخت چای دارای اثرات ضد التهابی است که باعث کاهش 

التهاب در داخل فولیکول مو می گردد. اثر کراتولیتیکی (الیه برداری) مالیم این ماده از ایجاد لک های ناشی از جوش جلوگیری کرده و به از بین بردن جای جوش های قدیمی 

نیز کمک می کند. 

•  سالیسیلیک اسید: سالیسیلیک اسید یک بتا هیدروکسی اسید گیاهی است که مقادیر زیادی از آن در پوست درخت بید وجود دارد. سالیسیلیک اسید دارای خواص الیه بردار، 
ضد التهابی و آنتی باکتریال است. این ماده سبب سستی پیوند بین سلول های سطح پوست (الیه شاخی) و افزایش سرعت جدا شدن پوسته های مرده می شود. سالیسیلیک 

اسید با این روش از ایجاد جوش های سر سیاه و سر سفید جلوگیری می کند. این اثر به همراه اثرات ضد میکروبی سبب درمان سریع آکنه و کاهش التهاب در محل جوش 

می شود.

عصاره پروپولیس: پروپولیس یک ماده رزینی شکل است که توسط زنبورها به عنوان چسب و ماده ضد عفونی کننده تولید شده و درزهای کندو با آن پر می شود. زنبورها با    •
استفاده از این ماده از ورود میکروارگانیسم ها به داخل کندو و انتشار بیماری جلوگیری می کنند. پروپولیس دارای خواص ضد باکتری، آنتی اکسیدان و ضد التهاب است. این ماده 

سبب ازبین رفتن باکتری های مولد جوش می شود و به دلیل خواص ضد التهابی، قرمزی و تورم پوست ناشی از آکنه را کاهش می دهد.

نیاسین آمید: نیاسین آمید فرم آمیدی نیاسین (vitamin B3) است که با مکانیزم های مختلف در درمان آکنه موثر است. در مطالعات مختلف کارایی بالینی نیاسین آمید    •
در درمان آکنه به اثبات رسیده است؛ طبق این مطالعات نیاسین آمید دارای اثرات آنتی باکتریال، ضد التهاب، تنظیم کننده ترشح چربی پوست و مرطوب کننده است.

•  ژل آلوئه ورا:  آلوئه ورا خاصیت مرطوب کنندگی دارد و باعث می شود پوست رطوبت خود را حفظ کند و غدد چربی کمتر تحریک شوند. آلوئه ورا خاصیت ترمیم کنندگی داشته 
و با تحریک فیبروبالست ها ترشح کالژن را افزایش می دهد و باعث تسریع بازسازی پوست و ترمیم جای جوش ها می شود.

روش مصرف: 
مقدار مناسبی از ژل کرم را به صورت موضعی روی جوش قرار دهید و تا ازبین رفتن کامل جوش استفاده کنید.

توجه:  افراد دارای آلرژی به عسل و فرآورده های آن از مصرف این محصول خودداری نمایند.

Cinere Anti-Acne Gel-Cream

Acne is a skin condition that occurs when your hair follicles become plugged with oil and dead skin cells. It causes whiteheads, blackheads or 

pimples. Acne is most common among teenagers, though it affects people of all ages, and typically appears on your face, forehead, chest, upper 

back and shoulders because these areas of skin have the most oil (sebaceous) glands. 

Cinere Anti-Acne Gel-Cream contains:

•  Tea Tree Oil: Tea tree oil, also known as melaleuca oil, is an essential oil that comes from steaming the leaves of the Australian tea tree. The 

primary uses of tea tree oil have historically capitalized on the antiseptic and anti-in�ammatory actions of the oil.
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•  Salicylic Acid: Salicylic acid is a beta hydroxy acid. It’s well-known for reducing acne by exfoliating the skin and keeping pores clear. Salicylic 

acid works best for mild acne (blackheads and whiteheads). It can also help prevent future breakouts.

•  Propolis: Propolis is a waxy substance formed by the combination of tree sap and beeswax that bees use to create their nests. Propolis and its 

extracts have many uses in treating various concerns due to its antiseptic, anti-in�ammatory, antioxidant, antibacterial, and antifungal 

properties.

As a natural sealant, Propolis may also help skin retain more moisture to maintain a healthier, more vibrant complexion. Propolis is gentle on 

sensitive skin, and can even help reduce redness.

•  Niacinamide: Niacinamide is a form of vitamin B3 and is also called nicotinamide that works with the natural substances in the skin to help 

visibly minimize enlarged pores, tighten lax or stretched out pores, improve uneven skin tone, soften �ne lines and wrinkles, diminish dullness, 

and strengthen a weakened surface.

Other bene�ts of niacinamide are that it helps renew and restore the surface of skin against moisture loss and dehydration. 

•  Aloe Vera: Aloe Vera is perhaps one of the most widely used herbal remedies for topical skin conditions. This is because the gel-like 

components of the plant are known to heal the skin from a variety of minor ailments. In fact, you might have even used aloe in the past for 

sunburn, minor cuts, or small abrasions.

How to Use:

Apply on pimple-affected areas.
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