
در حالــت طبیعــی ریــزش هــر تــار مــو بــا رویشــی دوبــاره همــراه اســت و در نتیجــه جایگزینــی مجــدد مــو در فولیکــول، تعــداد موهــای ســر بــه طــور متوســط ثابــت 

مــی مانــد. معمــوال ریــزش روزانــه صــد تــار مــوی ســر طبیعــی اســت کــه ایــن رقــم در نــژاد هــا، جنســیت هــا و ســنین مختلــف متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه نقــش 

ــا  ــم ه ــوی خان ــزش م ــری از ری ــرای جلوگی ــاری ب ــی انحص ــد محصول ــه تولی ــدام ب ــده اق ــت زن ــرکت طبیع ــا، ش ــم ه ــژه در خان ــه وی ــان ب ــی انس ــو در زیبای ــه م ــل توج قاب

نموده است.

عوامــل مؤثــر در ریزش موی خانم ها عبارتند از:

•   وراثت

•   هورمون آندروژن

•   بیماری های خاص (تیروئید، فشــار خون، دیابت و...)

•  مصرف برخی داروها (شــیمی درمانی، داروهای ضد افســردگی و...)

•   اســترس و کم خوابی

•   رژیم غذایی نامناســب

•   اســتفاده از مواد شــیمیایی (مانند رنگ، مش، دکلره، و...)

•   اســتفاده از حرارت های باال برای خشــک کردن و حالت دادن مو

•   کشــش بیش از حد مو و اعمال فشــار روی ریشــه مو (عامل ریزش موی برگشــت ناپذیر)

•   کاهش میزان هورمون های زنانه پس از زایمان و یائســگی

ریــزش مــو در خانــم هــا بــا منشــاء هورمونــی، بــه دلیــل ترشــح هورمــون تستوســترون اتفــاق مــی افتــد کــه بــه طــور طبیعــی بــه میــزان کــم در بــدن خانــم هــا وجــود دارد. 

ایــن هورمــون تحــت تاثیــر آنزیــم ۵- آلفــا ردوکتــاز بــه شــکل بســیار فعــال تــری بــه نــام دی هیــدرو تستوســترون (DHT) تبدیل می شــود که ســبب مــرگ تدریجی فولیکــول های 

مــو مــی گــردد. از آنجــا کــه فولیکــول موهــای قســمت میانــی ســر (فــرق ســر) خانــم هــا  بــه DHT حســاس ترنــد، ریــزش مــو در خانــم هــا بیشــتر در ایــن منطقــه دیــده 

ــاه،  ــد کوت ــه رش ــل چرخ ــه دلی ــو، ب ــزش م ــوع ری ــن ن ــت. در ای ــر اس ــرق س ــدن ف ــت ش ــم پش ــدن و ک ــاز ش ــاهده، ب ــل مش ــزش قاب ــانه ری ــن نش ــوال اولی ــود. معم ــی ش م

کوچکتر شــدن ریشــه موها و همچنین کاهش ســلول های زایا، موها نازک می شــوند و به تدریج کم پشــت می گردند.

ســرم ضــد ریــزش و تقویــت مــوی ســینره (مخصــوص خانــم هــا) یــک محصــول کامــال طبیعــی اســت کــه بــا عملکــرد همزمان بــر روی چهــار فاکتــور کنتــرل کننده چرخــه ریزش 

مو، ســبب کاهش ریزش و افزایش رشــد مجدد موها می گردد.

•   مهــار آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

•   افزایش گردش خون پوســت سر

•   افزایش متابولیســم سلولی

•   تغذیــه مو بــا ویتامین ها و عناصر ضروری

 Rehmannia Chinensis از جمله عصاره ریشــه DHTاثــر اعجــاب انگیــز ســرم ضــد ریــزش و تقویــت موی ســینره (مخصوص خانم ها) بــه علت وجود مهــار کننده طبیعــی

مــی باشــد. عصــاره هــای رازیانــه، ســورتیا و جینســنگ و ویتامیــن هــای B6 و B3 موجــود در ایــن محصــول بــا افزایــش گــردش خــون در پوســت ســر، ســبب تغذیــه بهتــر 

ــد  ــی مانن ــذی های ــز مغ ــک ری ــا کم ــر ب ــت س ــت پوس ــر تقوی ــالوه ب ــاده ع ــوق الع ــول ف ــن فرم ــد. ای ــی گردن ــو م ــش م ــاز روی ــدن ف ــر ش ــی ت ــو و طوالن ــای م ــول ه فولیک

ترکیبــات روی، منگنــز، منیزیــم و ویتامیــن هــای B5 ســبب اســتحکام مــو هــا و افزایــش تراکــم مو می گــردد. (در مواردی که ریــزش مو ناشــی از کمبود مواد الزم بــرای تغذیه 

مو اســت، اســتفاده از کپســول مولتی ویتامین مینرال ساپالس مدز توصیه می گردد.)

ــو  ــراف م ــاب در اط ــاد الته ــر و ایج ــای مض ــم ه ــد میکروارگانیس ــر، از رش ــت س ــی پوس ــم چرب ــن تنظی ــراه روی، ضم ــه هم ــرم ب ــن س ــژه در ای ــای وی ــاره ه ــود عص وج

جلوگیری می کنند.

همچنیــن پروتئیــن هیدرولیــز شــده لوپیــن موجــود در ایــن ترکیــب بــا مهارآنزیــم ۵- آلفــا ردوکتــاز و تحریــک متابولیســم ســلولی، ســبب توقــف ریــزش مــو و تحریــک رویــش 

مجدد آن می شود.

روش مصرف:

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

موهــا، هفته ای ۲ الــی ۴ بار مصرف را تکرار نمایید.

سرم ضد ریزش و تقویت مو
مخصوص خانم ها
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About two-thirds of women suffer from hair loss at some point in life. A combination of problems can contribute to female hair loss as women are 

increasingly under greater stress.

Female pattern hair loss starts with thinning of the hair across the central area of the scalp. Whilst most women tend to retain their hairline, some will 

suffer from Frontal Fibrosing Alopecia. If left untreated, the thinning often spreads to the side areas of the scalp, in the temples and above the ears. A 

small number of women will experience baldness.

Cinere is renowned for our expertise in manufacturing natural skin and hair care products. Our newly developed natural Cinere Anti Hair Loss Serum 

(For Women) is made speci�cally to treat hair loss in women. It works effectively in treating alopecia, as the serum activates the anagen phase and acts 

simultaneously on the 4 principle factors that control the hair cycle:

•   Inhibitory effect on testosterone 5-Alpha Reductase

•   Promotes blood circulation

•   Increases cell metabolism

•   Nutritioning

The powerful effect of Cinere Anti Hair Loss Serum (For Women) occurs due to the potent natural DHT blockers, such as Rehmannia Chinensis Root 

extract and Fennel extract. These natural ingredients not only inhibit the formation of DHT but they also restrict DHT from binding sites.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Women) contains strong natural vasodilators, such as Rehmannia Chinensis Root, Ginseng extract, Swertia Japonica 

extract and Vitamins B3, B6 and B5 which vastly improve blood circulation within the scalp and give hair a healthier appearance.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Women) is a especial serum for treating hair loss as it contains plant extracts and Zinc whose properties restore 

oil-gland secretion and tones  the hair and scalp. 

We strongly recommend using this serum for chronic hair loss, whether caused by stress, an unhealthy diet, antibiotics or anemia. It is also suitable for 

hair loss after pregnancy. Perifollicular Fibrosis is a condition in which collagen around the roots becomes rigid, tighter and pushes the hair out. Our 

serum helps to soften the collagen affected by this condition and activates hair follicle growth whilst preventing premature hair loss. 

   

  

 
 

  
  
  

  

 
 

  
  

 

  

  
  
  
  

 

 

عملکرد اثرنام ماده ردیف

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

• بهبود جریان خون پوســت سر
• مهــار عملکرد آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

(DHT) مهار دی هیدرو تستوســترون •
• 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

• مهارفعالیــت آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز

• آنتی آندروژنیک

• مرطــوب کننده و نرم کننده طبیعی

• افزایش رشد موها
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عصاره سورتیا

عصاره رازیانه

عصاره جوجوبا

عصاره جینسنگ

عصاره ریشه
 Rehmannia Chinensis

گلوکونات روی،
منیزیم، منگنز

پروتئین هیدرولیز
 شده لوپین

ویتامین های

 B3و B6 ،B5
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Cinere Anti Hair Loss Serum (For Women) increases hair volume while at growth stage by working on the deep structure of the roots.

Cinere Anti Hair Loss Serum (For Women) 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 Women) 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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