
پوســت بــه عنــوان عضــوی کــه بیشــتر در معــرض عوامــل مخــرب محیطــی همچــون نــور خورشــید، گــرد و غبــار، ســرما، گرمــا و... قــرار مــی گیــرد، نیــاز بــه مراقبــت هــای ویــژه 

ــر عوامــل مخــرب محیطــی، ترمیــم و نوســازی، تامیــن  ــت پوســت، محافظــت از پوســت در براب ــر تامیــن و حفــظ رطوب ــد مــواردی نظی ــرای مراقبــت از پوســت بای ای دارد. ب

مواد و انرژی الزم جهت حفظ عملکرد و ساختار طبیعی پوست، به تاخیر انداختن فرآیند پیری پوست و رفع چین و چروک های ریز در نظر گرفته شود.

کــرم مغــذی ســینره بــا اســتفاده از آخریــن دســتاورد هــای بیوتکنولــوژی در زمینه ســلول هــای بنیادی گیاهــان، گام بلنــدی را در زمینــه محافظت از پوســت در مقابل اســترس های 

فیزیکی و بیولوژیکی و همچنین تحریک پوست جهت نوسازی برداشته است.

کــرم مغــذی ســینره مجموعــه کامــل و موثــری از انــواع ویتامیــن هــا، مــواد معدنــی، اســید هــای آمینه، اســید های چــرب و آنتی اکســیدان ها می باشــد که بــرای مراقبتــی کامل و 

همه جانبه از پوســت مناســب اســت.کرم مغذی ســینره به علت وجود آنتی اکســیدان ها باعث افزایش محافظت از پوســت و افزایش مقاومت آن می شــود و  از طرف دیگر به 

علت دارا بودن منابع غنی از مواد مورد نیاز برای ترمیم و نوسازی پوست سبب تقویت و جوانسازی آن می گردد.

ترکیبات موثر در کرم مغذی سینره:
•   عصــاره مرواریــد ســیاه: عصــاره مرواریــد ســیاه سرشــار از مــواد معدنــی دریایــی اســت، ایــن مــواد ســبب تامیــن رطوبــت و تغذیــه پوســت مــی شــوند و فرآینــد پیــری در پوســت 

را به تاخیر می اندازند.

•   عصــاره Polymnia sonchifolia: بــه علــت وجــود مــواد مغــذی فــراوان (مــواد معدنــی و قنــدی) در عصــاره ریشــه ایــن گیــاه، ایــن عصــاره بــه عســل گیاهــی مشــهور اســت. 

عسل گیاهی عالوه بر تغذیه پوست و افزایش متابولیسم سلولی، آثار مخرب استرس های محیطی بر روی پوست را از بین می برد.

•   روغــن رز وحشــی: ایــن روغــن سرشــار از توکوفــرول هــای طبیعــی، ویتامیــن E و اســید هــای چرب ضروری اســت. روغن رز وحشــی باعث ترمیم و نوســازی پوســت 

می شــود و از ایجاد چین و چروک در پوســت جلوگیری می نماید.

•   عصــاره Siegesbeckia: ایــن عصــاره دارای خاصیــت ضــد التهــاب و ترمیــم کنندگــی مــی باشــد. همچنیــن بــا مهــار آنزیــم هــای تجزیــه کننــده پروتئیــن هــای پوســت (کالژن و 

االستین) مانع ایجاد چین و چروک در پوست می شود.

•   روغــن جوانــه گنــدم: روغــن جوانــه گنــدم کــه سرشــار از لســتین، اســید هــای چــرب امگا ٣ و امــگا ۶ و ویتامین هــای A،D،E می باشــد، به نوســازی و ترمیم پوســت کمک می کند 

و با تغذیه مناسب پوست، باعث رفع خشکی آن می گردد.

•   روغــن ســبوس برنــج: روغــن ســبوس برنــج حــاوی مقادیــر زیــادی گامــا اوریزانــول اســت کــه عــالوه بــر افزایــش گــردش خــون در پوســت، اثر مرطــوب کنندگــی قوی روی پوســت 

دارد.

•   ویتامین F: این ویتامین دارای مقادیر زیادی اسید های چرب ضروری امگا ٣ و امگا ۶ می باشد. ویتامین F عالوه بر تغذیه پوست باعث حفظ رطوبت پوست می گردد.

•   روغــن آووکادو: سرشــار از پتاســیم و ویتامیــن هــای E و A طبیعــی مــی باشــد. خاصیــت ایــن روغــن در مهــار اثــر ســوء رادیــکال هــای آزاد و در نتیجــه جلوگیــری از ایجــاد چیــن و 

چروک شناخته شده است.

•   شــی باتــر: در کــرم مغــذی ســینره از نــوع خاصــی شــی باتــر اســتفاده شــده اســت کــه از پوســت در برابــر آلودگی هــوا و اشــعه UV محافظت می کنــد. همچنین بــا خاصیت ضد 

التهابی قوی، سبب بهبود پوست های حساس، خشک و پوست های صدمه دیده در برابر آفتاب می شود.

روش مصرف:

 هر شب پس از تمیز کردن پوست با محصوالت پاک کننده سینره، مقدار مناسبی از کرم مغذی سینره را روی پوست صورت و گردن بمالید.
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With aging, skin becomes thinner and more fragile, while the ability to produce collagen is reduced. Skin also loses some of its ability to 

synthesise and absorb vitamins loses.

Because skin absorbs nutrients like a sponge at night, the bene�ts of regular night creams are enhanced. When you use Cinere Black Pearl 

Regenerating Nourishing Night Cream, skin is soothed, calmed, moisturized, hydrated, nourished and revitalized more effectively. Other 

bene�ts include improved circulation, �ner skin texture, boosted collagen and elastin levels, reduced sagging, and softer, smoother and suppler 

skin. Moreover, the skins ability to regenerate improves, making you look and feel better.
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Cinere Black Pearl Regenerating Nourishing Night Cream contains:

many nutrients including Black Pearl extract, which is naturally compatible and easily absorbed by the skin. Meanwhile, Black Pearl extract 

helps promote cell renewal, enhances elasticity, improves circulation, helps to detoxify skin, protects against environmental extremes, regulates 

skin discoloration, and smoothes skin texture.

•   Rose Hip Oil: is a rich natural source of essential fatty acids, which are vital for regenerating skin cells and repairing skin tissue.

•  Siegesbeckia Extract: comes from a shrub found in Asia, which has been used for thousands of years to sooth in�ammation and stimulates 

wound healing. It has long been used to effectively regenerate damaged tissues by restoring the collagen matrix and promoting natural 

collagen production. It is also said to be an excellent emollient for skin repair.

•   Polymnia Sonchifolia Extract: is an antioxidant that protects the skin against free radical damages. 

Essential for building cells and for skin metabolism, Vitamin F preserves the skin’s level of moisture and nourishes it. Furthermore, the cream 

contains Avacado Oil, Rice Oran Oil and Wheat Germ Oil, all of which are extremely helpful in making skin look and feel better.

How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser. Apply Cinere Black Pearl Regenerating Nourishing Night Cream to the face and neck every night 

before sleep, Massage gently until cream has completely penetrated into the skin.

Recommendation:

Apply Cinere sunscreen Cream as required throughout the day when exposed to the sun.

Cinere Depilatory Cream


