
بــا گذشــت زمــان و افزایــش ســن، تغییــرات متعــددی در ســـاختار پوســت رخ مــی دهــد کــه بــه تدریــج باعــث ایـــجاد چـــروک هــای سـطـــحی و عمـــیق در پـوســـت مــی شــود. 
از جملــه ایــن تغییــرات مــی تــوان بــه کاهــش فعالیــت غــدد چربــی، کاهش رطوبــت و همچنین نازک شــدن الیه درم پوســت اشــاره کرد. امــا مهمتریــن اتفاقی که طی ایــن دوران 
رخ می دهد؛ اختالل در سـاخت پروتئین های پوسـت (کالژن و االسـتین) و کند شدن فرآیند نوســـازی می باشـــد. کاهش پروتئین های پوســـت که وظـــیفه حفظ اســـتحکام و 

انعطاف پذیری آن را بر عهده دارند، باعـث ایجاد چین و چروک در پوست می شود.
زمـــان خاصـــی بــرای آغــاز ایــن فـــرآیند وجــود نــدارد ولــی تاثیــر عوامـــل مخرب محیطــی که تمــاس مداوم با نــور خورشــید و رادیــکال هــای آزاد، از مهمتریــن آنها می باشـــد، در 
تســـریع ایــن پدیــده بــه اثبــات رســـیده اســت. ایــن عوامــل باعــث فعـــال شــدن آنزیــم هایــی مــی گردنــد کــه ســبب تجزیــه کالژن، االســتین و ســایر پروتئیــن هــای پوســت 
مــی شــوند. بنابرایــن بــا محافظــت از پوســت در برابــر آثــار مخرب و حفظ رطوبــت مورد نیاز، می توان تا حــد زیادی پیری را به تعویق انداخت. کرم ضد چروک ســینره با اســتفاده 
از تکنولــوژی روز دنیــا قــادر اســت بــه خوبــی از پوســـت در برابــر عوامــل مخــرب محافظــت نمایــد، رطـــوبت مــورد نیاز پوســـت را فراهــم ســازد و در نتیجه میزان کالژن پوســت 

را افزایش دهد.

ترکیبات موثر در کرم ضد چروک سینره:
•   عصـــاره گیــاه مــورد: عصــاره هیدرولیــز شــده بــرگ گیــاه مــورد، از یــک طــرف بــا افزایــش ســـنتز پروتئینــی کــه مســئول طـــول عمــر ســـلول هــا مــی باشــد، باعث افزایــش عمر 

ســـلول هــای پوســـت مــی شـــود و از طــرف دیگــر از تجزیــه کالژن کــه مســئول اســتحکام پوســت مــی باشــد جلوگیــری مــی کنــد کــه در نتیجــه باعــث بــه تأخیــر انداختن فـــرآیند 
پیری پوسـت می شود.

•   کمپلکــس MDI: ایــن مــاده حاصـــل فنـــاوری بیـــوتکنولوژی بــوده و یکــی از قویتریــن مهــار کننــده هــای آنزیــم مخــرب کالژن مــی باشـــد. بدیــن ترتیــب باعــث افزایــش میزان 

کالژن در پوست می شود و از آن در برابر عـوامل مخرب مثل نور خورشـید، اسـترس، آلـودگی های محیطی و... محافظت می کند.
•   کوانزیم Q10: این ماده یک آنتی اکســیدان طبیعی و بســیار قوی اســت که به علت کوچکی مولکول های آن به راحتی به داخل پوســت نفوذ می کند و از آثار ســوء رادیکال های 

آزاد بــر روی پوســت جلوگیــری مــی نمایــد. ایــن مــاده بــه تولیــد انــرژی مــورد نیاز ســلول های پوســـت نیز کمک مــی نماید و باعث نوســازی و تجدید ســاخت ســلول ها می شــود. 
اثر این ماده در کاهش عمق چین و چروک ها به اثبات رسیده است.  

•   روغــن گل مغربــی و دانــه کتــان: روغــن ایــن گیـــاهان حاوی مقادیر فراوان اســید های چرب امگا ۳ و امگا ۶ می باشــد. این اســید های چرب در ســاختمان غشــاء ســلولی به کار 

مــی رونــد و در فرآینــد التیــام زخــم هــا و نوســازی پوســـت نقــش بســزایی دارنــد. ایــن مــواد از پوســت در برابــر رادیــکال هــای آزاد محافظــت مــی کننــد و مانــع از ایجــاد چیــن 
و چروک روی پوست می شوند.

•   روغــن آووکادو: ایــن روغــن سرشــار از پتاســیم و ویتامیــن هــای طبیعــی A و E مــی باشــد که باعث تغذیه، افزایش مقاومت پوســـت نســبت بــه رادیکال هــای آزاد، افزایش 

سرعت نوسازی پوست و رفع خشکی آن می گردد.
•   عصــاره گل همیشــه بهــار: ایــن عصــاره عــالوه بــر خاصیت ضد التهابی، باعث بازســـازی و نوســـازی پوســـت می شـــود و مکمل تاثیر روغـــن آووکادو در جلوگیری از ایجـــاد 

چین و چـروک می باشد. به خصوص ترکیب این دو ماده جهت حفظ طراوت و شادابی پوست بانوانی که در دوران یائسگی به سر می برند توصیه شده است.
•   دکسپانتول و Shea Butter: این مواد، رطوبت پوست را به میزان موثری افزایش می دهند.

روش مصرف:
 هــر صبــح و شــب پــس از تمیــز نمــودن پوســت بــا محصــوالت پــاک کننــده ســینره، مقــدار مناســبی از کــرم ضــد چــروک ســینره را روی صــورت و گــردن قــرار داده و بــا 

نوک انگشتان روی تمام صورت پخش نمایید.

توجه: 
در صــورت اســتفاده از ســایر کــرم هــای سینـــره حداقــل نیــم ســاعت بیــن مصــرف آنهــا فاصلــه بگذاریــد. اســتفاده از کــرم ضــد چــروک ســینره از ســن۳۰ ســالگی توصیــه 

می گردد. 
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Skin undergoes a number of changes with age. Wrinkles are the �rst visible signs of skin aging. Aging also depends upon many other 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; for example ultra-violet rays from the sun break down elastic tissue (collagen and elastin) which results in 

wrinkles. Cinere Repair & Control Anti Aging Cream helps improve skin texture, reduce wrinkles by size and number as well as preventing 

further wrinkling of the skin.

Cinere Repair & Control Anti Aging Cream contains:

MDI complex, which is an active ingredient that restricts the Matrix Metalloproteinase (MMP) enzymes that degrade and destroy the skin’s 

natural collagen network. This ingredient  helps visibly reduce the appearance of �ne lines and wrinkles. The cream also contains Coenzyme 

Q10 (Co Q10) which is used as a potent free-radical scavenger, protecting the facial area from environmental harmful effects.

This product also contains Myrtus Communis extract to promote cellular longevity with anti-oxidant and anti-aging properties. Essential fatty 

acids such as Omega 3 and Omega 6 improve skin tone and texture. Shea Butter and Vitamin E on the other hand, moisturize and provide 

anti-oxidant protection. Calendula, Avocado and Evening Primrose oils helps soothe the skin.

How to Use:

Cleanse skin before use with an appropriate cleanser. For the best results apply a suitable amount of Cinere Repair & Control Anti Aging 

Cream twice a day to the face and neck, massage gently until completely absorbed.

 

Recommendation:

If you are exposing your skin to the sun, we suggest you to use one of our Cinere sunscreen Creams for protection.

Cinere Repair & Control Anti Aging Cream gives the following bene�ts:

•  Signi�cantly reduces �ne lines and wrinkles.

•  Effectively �ghts visible signs of aging.

•  Contains MDI complex to promote the natural production of collagen and elastin.

•  Works on the surface to �ll and plump out �ne lines and wrinkles.

•  Contains Myrtus Communis extract to promote cellular longevity with anti-oxidant and anti-aging properties.
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