
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 های ویــژه ای 

دارد. بــرای مراقبــت از پوســت بایــد مــواردی نظیــر تامیــن و حفــظ رطوبــت پوســت و محافظــت از آن در برابــر عوامــل مخــرب محیطــی، ترمیــم و نوســازی، تامیــن مــواد و انــرژی 

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

کرم مغذی ســینره با اســتفاده از آخرین دســتاوردهای بیوتکنولوژی در زمینه ســلول های بنیادی گیاهان، گام بلندی در زمینه محافظت از پوســت در مقابل استرس های فیزیکی 

و بیولوژیکی و همچنین تحریک پوست جهت نوسازی برداشته است.

کــرم مغــذی ســینره مجموعــه کامــل و موثــری از انــواع ویتامیــن هــا، مــواد معدنی، اســید هــای آمینه، اســید های چرب و آنتی اکســیدان ها می باشــد کــه برای مراقبتــی کامل و 

ــرای ترمیــم و نوســازی پوســت ســبب تقویــت و جــوان ســازی آن  ــه علــت داشــتن منابــع غنــی از مــواد مــورد نیــاز ب همــه جانبــه از پوســت مناســب اســت. از طــرف دیگــر ب

میگردد.

ترکیبات موثر در کرم مغذی سینره (مخصوص افراد باالی ۴۰ سال):
•  عصــاره ســلول هــای بنیــادی گیــاه ادلوایــس (Edelweiss): محــل رویــش ایــن گیــاه کــوه هــای آلــپ اســت و بــه علــت مقاومــت زیــادی کــه در برابــر ســرما و نــور خورشــید دارد، 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ســلول هــای بنیــادی گیــاه ادلوایــس قــادر بــه تولیــد مــواد آنتــی اکســیدانی هســتند کــه قــوی تــر از ویتامیــن C عمــل مــی کننــد و از ســلول هــا 

در برابــر عوامــل اکســید کننــده محافظــت مــی کننــد. عصــاره ســلول هــای بنیــادی ایــن گیــاه، بــا مهــار آنزیــم هایــی کــه باعــث تخریــب پروتئیــن هــای پوســت از جملــه کالژن و 

هیالورونیک اسید می شود، به طور موثر از ایجاد چین و چروک در پوست جلوگیری می کند.

•  پپتیــد هــای اســتخراج شــده از برنــج: ایــن پپتیــد هــا بــه ســرعت در پوســت نفــوذ مــی کننــد و انرژی ســلول هــا و در نتیجــه متابولیســم آن هــا را افزایش مــی دهند. از طــرف دیگر 
بــا تســریع ســاخت انــواع پروتئیــن هــا و کالژن هــا قــدرت بازســازی پوســت را افزایــش مــی دهنــد. ایــن پپتیــد هــا عــدم تعــادل مــواد غذایــی ایجــاد شــده توســط اســترس در ســلول هــا 

را به حالت تعادل باز می گرداند.

•  نمک ســدیم، روی، منیزیم، منگنز و پیرولیدون کربوکســیلیک اســید: این مجموعه شــامل ریز مغذی هایی از روی، منیزیم و منگنز اســت که منبع تغذیه ای بســیار مناســبی 
ــه  ــید ک ــیلیک اس ــدون کربوکس ــن پیرولی ــد. همچنی ــی کنن ــک م ــا کم ــلول ه ــط س ــرژی الزم توس ــب ان ــه کس ــواد ب ــن م ــند. ای ــی باش ــدر م ــته و ک ــای خس ــت ه ــرای پوس ب

یک مرطوب کننده قوی است باعث حفظ رطوبت و ایجاد لطافت در پوست می گردد.

•  روغــن دانــه رز وحشــی: ایــن روغــن حــاوی اســید هــای چرب امگا ۳ و امگا ۶ و همچنین ویتامین های A و E می باشــد که ســرعت بازســازی پوســت را افزایش می دهــد و از ایجاد 
چین و چروک در پوست جلوگیری می نماید.

•  روغــن جوانــه گنــدم: روغــن جوانــه گنــدم کــه سرشــار از ویتامیــن هــای D ،E و A مــی باشــد، بــه نوســازی و ترمیــم پوســت کمک مــی کند و بــا تغذیه مناســب پوســت، باعث رفع 
خشکی آن می گردد. همچنین اکتاکوزانول موجود در این روغن، منبع غنی انرژی برای پوست محسوب می شود.

•  روغن سافالور (ower Oil�Saf): این روغن حاوی مقادیر زیادی از اسید های چرب ضروری امگا ۳ و امگا ۶ می باشد که سبب تسریع فرآیند نوسازی پوست می شوند.

•  شــی باتر: در کرم مغذی ســینره (مخصوص افراد باالی ۴۰ ســال) از نوع خاصی شــی باتر اســتفاده شــده اســت که از پوســت در برابر آلودگی هوا و اشــعه UV محافظت 

می کند. همچنین با خاصیت ضد التهابی قوی، ســبب بهبود پوســت های حســاس، خشــک و پوســت های صدمه دیده در برابر آفتاب می شــود.

روش مصرف:

 هر شب پس از تمیز کردن پوست با پاک کننده مناسب، مقدار مناسبی از کرم را روی پوست صورت و گردن بمالید.
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Aging causes signi�cant changes to our skin. Wrinkles are the very �rst visible signs of aging skin. Aging depends upon many factors such as 

lifestyle, diet, personal habits, stress facial movements, obesity and heredity. Sun exposure is also one of the most common factors responsible 

for skin damage; ultra-violet rays from the sun break down elastic tissue (collagen & elastin) causing wrinkles.

As we age , the skin becomes thinner, more fragile and the ability to produce collagen is signi�cantly reduced. Our skin also loses some of its 

ability to synthesize and absorb vitamins. 

During the night our skin absorbs nutrients like a sponge ,therefore the bene�ts of using a rich and potent night cream is essential.
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Cinere Nourishing Cream softens, moisturizes, hydrates, nourishes and revitalizes the skin more effectively. Using Cinere Nourishing Cream skin 

experiences improved blood circulation, thus boosting the collagen and elastin levels signi�cantly, leaving the skin less saggy, softer, velvety and 

supple. Furthermore the skin improves its regeneration cycle, making you look and feel younger.

Cinere Nourishing Cream contains:

•  Edelweiss Stem Cell Culture*: This Edelweiss Stem Cell Culture heals damaged cells and repairs tissues as well as provides antioxidant 

protection from internal and environmental aggressors. Edelweiss also visibly reduces wrinkles depth.

•  Hydrolyzed Rice Protein: This peptide increases moisture retention resulting in a more hydrated and elastic surface. It also helps protect skin 

from premature collagen degradation while noticeably improving the skin texture by reducing �ne lines and wrinkles.

•  Sodium PCA, Magnesium PCA, Zinc PCA & Manganese PCA: The complex of Sodium, Magnesium, Zinc and Manganese salts of L-PCA, 

obtained by the cyclisation of L-Glutamic Acid. A physiological catalyst especially designed for skin essentials. Their profound effectiveness is 

based on the synergic reaction between the four salts of PCA. They are an excellent source of trace elements, bene�ting cell metabolism. The 

increase in cell metabolism is achieved by ATP synthesis.

•  Rose Hip Oil: This Oil is an natural source of essential fatty acids. These fatty acids are vital for regenerating skin cell, and repairing skin tissue 

due to  environmental and stress factors.

Furthermore Cinere Nourishing Cream contains Wheat Germ Oil which is extremely helpful in generating younger, healthier skin cells.

How to use:

Cleanse skin with an apprppriate cleanser, apply ample amount of Cinere Nourishing Cream on face and neck every night before sleep. Massage 

gently till the cream has completely penetrated into the skin. Signi�cant changes are visible in weeks.

*Leontopodium Alpinum stem cell culture

Cinere Depilatory Cream


