
بســیاری از آقایــان ریــزش مــو را در مرحلــه ای از زندگــی خــود تجربــه کــرده انــد. ریــزش مــو در آقایــان اکثــراً از ســنین نوجوانــی آغــاز مــی گــردد. عوامــل مختلفــی ماننــد: 

ــر هــم خــوردن چرخــه  ــی نادرســت، اســترس، بیمــاری، اســتفاده از برخــی داروهــا و ... ســبب ب ــم غذای ــی، رژی ــان خــون، افزایــش فعالیــت غــدد چرب وراثــت، کاهــش جری

رویــش مــو مــی شــوند. در ایــن فرآینــد زمــان قــرار گیــری مــو در مرحلــه رویــش کاهــش مــی یابــد و موهــا قبــل از اینکــه فرصــت جایگزینــی بــا مــوی جدیــد را داشــته 

باشــند مــی ریزنــد. تکــرار ایــن مســئله باعــث مــی شــود کــه پــس از مدتــی موهــا کــم پشــت شــوند و ظاهــر نــازک و کرکــی شــکل پیــدا کننــد. شــایع تریــن فــرم ریــزش مــو 

در آقایــان، آلوپســی آندروژنیــک اســت کــه بــه علــت تولیــد هورمــون دی هیدروتستوســترون (DHT) ایجــاد مــی شــود. ایــن هورمــون تحــت تاثیــر آنزیــم ۵- آلفــا ردوکتــاز 

تولیــد مــی شــود و بــا اتصــال بــه گیرنــده هــای خــاص در فولیکــول مــو، باعــث مــرگ تدریجــی فولیکــول هــای مــو مــی گــردد. از آنجایــی کــه تعــداد گیرنــده هــای DHT در 

آقایــان بیشــتر در فولیکــول هــای خــط مــو و تــاج ســر وجــود دارد، کاهــش تراکــم مو ابتــدا ایــن مناطق را در بــر می گیرد. ســرم ضد ریــزش و تقویت مــوی ســینره، محصولی 

خالقانــه و مؤثــر بــرای کاهــش فرآینــد ریــزش مــو و افزایــش رویــش مجــدد موهــا مــی باشــد. ایــن ســرم بــه طــور همزمــان، چرخــه رویــش مــو را بــه شــرح زیــر کنتــرل 

می کند:

•   مهــار آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

•   افزایش گردش خون پوســت سر

•   افزایش متابولیســم سلولی

•   کاهش ترشــح چربی پوست سر

•   تغذیــه مو بــا ویتامین ها و عناصر ضروری

ســرم ضد ریزش و تقویت موی ســینره حاوی موثرترین مهار کننده های طبیعی آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز از جمله عصاره ریشــه گیاهان ماکا، Rehmannia Chinensis و آلوئه ورا 

مــی باشــد. ایــن عصــاره هــای گیاهــی عــالوه بــر مهــار تشــکیلDHT از اتصــال آن بــه گیرنــده هــای ســلولی نیــز جلوگیری مــی کننــد. عصاره مــاکا باعــث افزایــش رویش مو 

و اســتحکام ریشــه موها می شــود و از موها در برابر آلودگی های محیطی محافظت می کند.

بهــره گیــری از عصــاره هایــی چــون Rehmannia Chinensis، پروتئیــن هیدرولیــز شــده لوپیــن، عصــاره ســورتیا و ویتامیــن های B6 ،B5 و B3 در ســرم ضد ریــزش و تقویت 

موی ســینره، ســبب بهبود جریان خون در پوســت سر و تقویت موها می گردد.

ســرم ضــد ریــزش و تقویــت مــوی ســینره عــالوه بــر تغذیــه ســلول هــای مــو در پوســت ســر، اســتحکام و ضخامــت تارهــای مــو را دو چنــدان مــی کنــد. ریــز عناصــر موجــود 

در ایــن محصــول ماننــد مشــتقات گلوکونــات روی، منگنــز و منیزیــم، ضمــن کنتــرل چربــی مــو، از ریــزش موهــا نیــز جلوگیــری مــی کننــد. (در مــواردی کــه ریــزش مــو 

ناشــی از کمبود مواد الزم برای تغذیه مو اســت، اســتفاده از کپســول ساپالس مدز توصیه می گردد.)

روش مصرف:

در دو هفتــه اول مصــرف، روزانــه چنــد قطــره از ســرم را بــا کمــک نــوک انگشــتان روی پوســت ســر پخــش نماییــد و ماســاژ دهیــد. در ادامــه بــا توجــه بــه شــدت ریــزش 

موها، هفته ای ٢ الی ۴ بار مصرف ســرم را تکرار نمایید.

 

سرم ضد ریزش و تقویت مو 
 مخصوص آقایان

   

  

 
 

  
  
  

  

 
 

  
  

 

  

  
  
  
  

 

    

عملکرد اثرنام ماده ردیف

• افزایش گردش خون پوســت سر
• مهــار عملکرد آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

• طوالنی کردن فاز رویش مو با افزایش تقسیم سلولی در فولیکول مو
• محافظت از ساقه مو

(DHT) مهار کننده دی هیدروتستوســترون •
• آنتی اکسیدان

• تغذیه فولیکول های مو
• تنظیم ترشــح چربی پوست سر

• تحریک متابولیسم سلولی
• افزایش گردش خون پوست سر

• تســریع اکسیژن رسانی به فولیکول های مو
• کاهش ترشــح چربی پوست سر

• نــرم کننده و مرطوب کننده طبیعی
• تنظیم ترشــح چربی پوست سر

• ضد شوره

• مهارعملکــرد آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

• مهــار عملکرد آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز
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عصاره ریشه ماکا

عصاره ریشه
 Rehmannia Chinensis

عصاره آلوئه ورا

عصاره سورتیا

گلوکونات روی،
منیزیم، منگنز

پروتئین هیدرولیز
 شده لوپین

ویتامین های
 B3 و B6 ،B5
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The most common form of hair loss in men is Androgenetic Alopecia which occurs when Dihydrotestosterone (DHT) levels rise. The hair follicles 

begin to shrivel and hair growth is dramatically affected.

The �rst signs of male pattern baldness are a receding hair line and thinning around the crown area. Hair loss will progress if left untreated as the 

follicles become more shrivelled.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) is an innovative and powerful product for hair regrowth and reducing the hair loss process. To combat Alopecia, 

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) activates the anagen phase and acts simultaneously on the 5 principal factors controlling the hair cycle:

•  Inhibitory effect on testosterone 5-α Reductase

•  Promotes blood circulation

•  Decreases sebum secretion

•  Increases cell metabolism

•  Nutritioning

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) is a powerful and effective treatment due to the natural inhibition of Dihydrotestosterone (DHT) formation and 

potent natural DHT blockers, such as Rehmannia Chinensis Root extract and Maca extract. These natural ingredients not only inhibit the formation of 

DHT, they also restrict DHT form binding at cellular binding sites. Maca extract stimulates long term hair growth by promoting Keratinocyte Mitosis, 

which protects the hair bulb whilst preventing Alopecia and also limits the effects of external aggressors such as pollution and smoking.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) contains strong natural vasodilators such as Rehmannia Chinensis Root, Hydrolysed Lupine Protein, Swertia 

Japonica extracts and Vitamins B3, B6 and B5 which vastly improve blood circulation within the skin and give hair a healtheir appearance.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) is a special serum for treating hair loss as it contains plant extracts and Zinc whose properties restore Oil-Gland 

secretion and tones the hair and scalp. Perifollicular Fibrosis is a condition in which collagen around the roots becomes rigid and tighter which results 

in the hair being pushed out of the bulb. Our serum helps to soften the collagen and activate hair follicle growth whilst preventing premature hair loss. 

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) increases hair volume while at the growth stage by working on the deep structure of the roots.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) activates vital cells within the hair bulb, favouring the Keratinization which is necessary for hair to grow. This 

process is supplemented by Hydrolysed Lupine Protein.

How to use:

In the �rst two weeks, we recommend using Cinere Anti Hair Loss Serum (For Men) on a daily basis. Apply a few drops of  the serum to the desired 

areas, using your �ngertips, massage gently until the serum has been completely absorbed by the scalp. After the inital fortnight, continue the 

treatment 2 to 4 times a week.
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