
از بین بردن موهای زائد از نکات مهم و اساســی در حفظ نظافت و زیبایی پوســت محســوب می شــود و داشــتن پوســتی لطیف و بدنی عاری از مو، برای هر فردی خوشــایند 

اســت. اگرچه مو زدایی به روش های مختلفی صورت می گیرد اما هریک از آنها معایب و نواقص خود را دارد. کرم موبر سینـــره به طور قاطع و موثر انواع موهای زائد، از 

نازک و روشــن تا ضخیم و تیره را از روی پوســت برداشــته و ســبب می شــود پوســت به حالت ابریشــمی و صاف درآید. مواد موثره موجود درکرم موبر ســینره به ســرعت و با 

مالیمت ظرف مدت ۵ دقیقه موهای زائد را رفع می کند. بر خالف روش تراشــیدن مو که موجب قطع تارهای مو از ســطح پوســت می شــود، کرم موبر ســـینره از ناحیه ای 

عمیــق تــر از ســطح پوســت، تارهــای مــو را مــی زدایــد؛ ایــن امــر باعــث مــی شــود مــدت زمــان بیشــتری طول بکشــد تــا موهــای جدید از ســطح پوســت بیــرون آیند. کــرم موبر 

سینره با بهره گیری از عصاره گیاهان مختلف، به داخل ریشه مو نفوذ کرده و فعالیت پیاز مو را کاهش می دهد، در نتیجه با استفاده مستمر از کرم موبر سینـره، موهای 

زائد به مرور تضعیف شــده و رشــد آنها به حداقل می رسد.

روش تست:

ــل از  ــردد قب ــی گ ــه م ــود، توصی ــی ش ــای التهاب ــش ه ــیت و واکن ــروز حساس ــث ب ــراد باع ــی از اف ــت در برخ ــن اس ــر ممک ــرم موب ــوع ک ــر ن ــتفاده از ه ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

هــر بــار مصــرف کــرم هــای موبــر، در ابتــدا به صورت آزمایشــی امتحان شــود؛  مقداری از کرم را روی ســطح کوچکی از ناحیه مــورد نظر قرار داده و پس از۵ دقیقــه پاک کنید. 

اگر تا ۲۴ ســاعت التهاب، حساســیت، خارش و یا قرمزی دیده نشــد می توانید با اطمینان از کرم موبر اســتفاده نمایید.

روش مصرف:

 کــرم را توســط انگشــتان یــا کاردک مخصــوص بــر روی پوســت صــورت یــا بــدن قــرار دهیــد؛ بــه صورتــی کــه کامــالً روی موهــا را بپوشــاند و الیــه ضخیمــی را بــه وجــود 

ــرم  ــی ک ــه آرام ــا، ب ــش موه ــورت زدای ــد، در ص ــاک کنی ــت را پ ــطح پوس ــی از س ــل کوچک ــه مح ــد از ۵ دقیق ــد. بع ــش ندهی ــت مال ــر روی پوس ــرم را ب ــد ک ــه نمایی آورد. توج

را توســط کاردک مخصــوص در خــالف جهــت رویــش موهــا از روی پوســت برداریــد و ســپس پوســت را بــا آب ســرد بشــویید. چنانچــه پــس از ۵ دقیقــه موهــا بــه راحتــی 

زدوده نشــدند، مــی توانیــد چنــد  دقیقــه دیگــر نیــز کــرم را روی پوســت باقــی بگذاریــد. جهــت برداشــتن موهــا مــی تــوان از یــک پارچه نــرم و لطیف و یــا پنبه نــم دار نیز اســتفاده 

نمــود. در مناطقــی از بــدن کــه دارای موهــای ضخیــم و خشــن هســتند، جهــت تســریع در رونــد مــو زدایــی مــی توانیــد در ابتــدا چنــد دقیقــه بــدن را بــا آب ولــرم شستشــو 

نمــوده و پــس از خشــک کــردن مناطــق مــورد نظــر، کــرم را بــر روی آن نواحــی مصــرف نماییــد. پــس از انجــام مــو زدایــی، جهــت پیشــگیری از ایجــاد 

ــر  ــره اســتفاده نماییــد. ایــن ژل گیاهــی عــالوه ب جــوش و رفــع التهابــات احتمالــی و بــرای ایجــاد نرمــی و شــفافیت پوســت، مــی توانیــد از ژل بعــد از مــو زدایــی سینـ

دارا بــودن خاصیــت قوی ضد میکروبی، دارای قدرت تضعیف موهای زائد نیز می باشــد.

توصیه های مهم:

•  برای  اطمینان بیشــتر، ۲۴ ســاعت قبل از هر بار مصرف، کرم موبر را در ناحیه مورد نظر تســت نمایید.

•  کــرم موبــر نباید بیش از ١٠ دقیقه روی پوســت باقی بماند.

•  از اســتفاده نمــودن کــرم هــای موبــر در اطــراف چشــم، گــوش، بینــی، نــوک پســتان و نیــز بــر روی پوســت هــای ملتهــب و یــا زخمــی اجتنــاب شــود و در صــورت تمــاس،       

نواحی مذکور را ســریعاً با آب و ســپس با محلول اســید بوریک ٣٪ شستشــو دهید.

•  از ٢ ســاعت قبل تا ١٢ ســاعت بعد از اســتفاده از کرم موبر بر روی ســطح پوســت صورت، از مواد آرایشــی، دئودورانت، صابون و غیره اســتفاده ننمایید.

•  فقــط برای مصرف موضعی 
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Cinere Depilatory Cream is the perfect product for those who wish to eliminate body hair quickly and easily without having to shave or wax. 

The cream is a depilatory alternative for removing unwanted and unnecessary body hair. There is no risk of nicks or cuts and once applied the 

hair will take a great deal of time to grow back. You will notice when it does, the hair is a lot softer than shaven or waxed areas. The cream 

penetrates the hair follicles quickly and works by softening and dissolving the proteins which help produce the hair in our skin. Therefore the 

hair will take a longer time to grow back. The formula doesn't irritate the skin itself; instead it is left soft, smooth and hairless.
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Cinere Depilatory Cream contains calendula oil which soothes and restores dry, dehydrated skin. This is a nutritive and emollient agent that has 

properties which help to soften and maintain moisture, as well as skin elasticity and in�ammation. 

Other ingredients in the formula include; Papaya extract, Aloe Vera, alpha bisabolol as well as Vitamins A, B and C. All of these work by healing 

and moisturising the skin, maintaining hydration and decreasing irritation and in�ammation.

Cinere Depilatory Cream is a unisex product speci�cally developed for sensitive skins as it soothes and forms a protective skin barrier. The 

cream requires one simple application and is suitable for face and body.

Advantages: 

•  Instantly and painlessly erases unwanted hair.

•  No shaving or waxing is required.

•  Your skin is left without unnecessary razor cuts, burns and bumps.

•  Suitable areas for use include; chest, back, bikini line, underarms and face.

How to use:

Before each use, test your skin's reaction by applying and removing the product to a small area of skin you wish to treat. If there are no adverse 

reactions after 24 hours you can continue to use the product.

Apply an even layer of cream to the desired area. After 5-10 minutes gently remove the cream using the spatula supplied. Finish by rinsing 

thoroughly with cold water.

Precautions:

•  Read and follow all instructions carefully before use.

•  Do not exceed the recommended application time.

•  Avoid contact with eyes. If contact occurs rinse thoroughly with clean water. If you experience an abnormal burning sensation seek medical 

advice immediately.

•  Do not use on in�amed, damaged or sunburnt skin.

•  Avoid using the cream within 72 hours of each hair removal session.

•  Do not use excessive amounts.

•  Keep out of reach of children. 
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