
لوسیون گیاهی تقویت مو
مخصوص خانم ها

 Women's Revitalising Hair Tonic 

   

  

 
 

  
  
  

 
 

  
  
  

 

  
 

 
  

  
  
  
  

 

 
   

عملکرد و اثرنام عصاره ردیف

• تحریک رويش مو
DHT مهار تشکیل •

• مهار رشــد باکتری ها و قارچ ها
• افزایش گردش خون در پوســت سر

• تحریک رويش مجدد مو
• ضد التهاب

• نــرم کننده و مرطوب کننده مو

• کاهش ترشح چربی اضافی
DHT مهار تشکيل •

• حجم دهنده مو

• کنترل ترشــح چربی پوست سر
• افزایش گردش خون در پوســت سر

• ضد عفونی کننده

• رفع شوره سر

استحکام  ساقه موها و ایجاد درخشش در آنها  •

• تحریک رویش مو
• تقویت ریشه مو

• مهار رادیکال های آزاد

• تحریک فولیکول مو و جلوگیری از ریزش مو
آنتــی باکتریال و ضد التهاب  •

• افزایش گردش خون در پوســت سر

• تحریک رويش مجدد مو
• ضد شوره

• جلوگیری از ریزش مو
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چای سبز 

آرنیکا

از دیربــاز تــا کنــون داشــتن موهــای ســالم و پــر پشــت یکــی از جنبــه هــای مهــم زیبایــی بــه شــمار مــی آیــد. در ایــن میــان آنچــه بــه هنــگام ریــزش مــوی مــردان وضعیــت 

نامطلــوب تلقــی مــی گــردد، در مــورد خانــم هــا بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت. الگــوی ریــزش مــو در خانــم هــا بــا آقایــان متفــاوت اســت و در خانــم هــا کمتــر پیــش مــی آیــد 

کــه خــط موهــا در پیشــانی عقــب بــرود. هــر تــار مــو در طــول عمــر خــود یــک دوره ســه مرحلــه ای را مــی گذرانــد کــه شــامل مراحــل رویــش، اســتراحت و ریــزش اســت. 

در حالــت طبیعــی بیشــتر موهــا در فــاز رویــش و اندکــی از آنهــا نیــز در فــاز اســتراحت و ریــزش بــه ســر مــی برنــد. هــر عاملــی کــه در رونــد ایــن چرخــه خللــی ایجــاد کنــد، 

موجبــات ریــزش مــو را فراهــم مــی آورد. یکــی از عوامــل، هورمــون مردانــه تستوســترون اســت کــه در بــدن خانــم هــا بــه میــزان کــم ترشــح مــی شــود. ایــن هورمــون در 

ریشــه مــو توســط آنزیــم  آلفــا ردوکتــاز تبدیــل بــه دی هیــدرو تسـتوستـــرون (DHT) مــی شــود کــه ایــن تغییــر در فولیکــول و چرخه رویــش مو باعــث طوالنی تر شــدن زمان 

اســتراحت مــو مــی گــردد. ایــن فرآینــد ســبب ریــزش تعــداد زیــادی از موهــا مــی شــود، بــدون آنکــه فرصتــی بــرای جایگزینــی آنهــا وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن بعــد از 

مدتــی مــو هــا نــازک و کــم پشــت مــی شــوند. همچنیــن اختــالل در گــردش خــون پوســت ســر، فعالیــت زیــاد غــدد چربــی، رژیــم هــای غذایــی نامناســب، وراثــت و اســترس هــای 

روحی از دیگر عواملی هســتند که موجب ریزش موها می شــوند.

لوســیون گیاهــی تقویــت مــوی ســینره (مخصــوص خانــم هــا) با اســتفاده از عوامل طبیعی مهار کننــده آنزیم ۵- آلفا ردوکتــاز، عالوه بر کنترل عامل ریزش مو، فولـــیکول های 

مــو را جهــت رویــش مجــدد تحریــک مــی نمایــد. ایــن محـــلول ضمــن کنـــترل چـــربی و مـــهار شــوره ســر، ســبب افزایــش استـــحکام ریـــشه مــــو مــی شــود و بــا تســریع 

جریــان خــون در پوســت ســر، باعــث تغذیــه بهتــر فولیکــول مــو مــی گــردد. برخــی از عصــاره هــای موجــود در ایــن محصــول خاصیــت ضــد التهابــی دارنــد و از 

خارش و قرمزی پوســت ســر جلوگیری می کنند. لوســیون گیاهی تقویت موی ســینره (مخصوص خانم ها) با فرمولی۱۰۰٪ گیاهی و فاقد مواد نگهدارنده، دارای اثرات طوالنی 

مــدت مــی باشــد و بــر خــالف محصــوالت مشــابه شــیمیایی، عــوارض جانبــی بــه همــراه نخواهــد داشــت. شــایان ذکــر اســت کارایــی و اثــر بخشــی ایــن لوســیون در انــواع 

تســت های کلینیکی اثبات شــده اســت و با اســتفاده مداوم از این محصول، پس از مدتی کوتاه موهایی ســالم و پر پشــت خواهید داشت.

روش مصرف:

۱۵ – ۱۰ قطــره از لوســیون را روی مناطــق مــورد نظــر پوســت ســر بریزیــد و بــه آرامــی بــا نــوک انگشــتان بــه مــدت ۵ دقیقــه ماســاژ دهیــد. این عمــل را ۴ بــار در هفتــه تکرار 

نمایید (پس از اســتفاده موها را نشویید).
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Hair is considered as one of the most de�ning aspects of the human appearance. Hair loss or alopecia in women is a common and distressing 

problem, with many women encountering changes in hair texture and growth during the course of their lives. This can lead to feelings of grief 

and loss of con�dence. Cinere Women's Revitalising Hair Tonic is a revolutionary natural solution at the forefront in the �ght against hair loss 

made with natural herbal ingredients that have been scienti�cally proven to reduce DHT production, block androgen receptors and stimulate 

hair growth by blocking enzyme 5-α reductase activity. By blocking 5-α reductase activity and reducing the DHT concentration in the scalp, 

Cinere Women's Revitalising Hair Tonic not only helps to revitalise and protect the hair follicle but also thickens weak, damaged hair. The 

medicinal properties found in Nettle and Horsetail extracts improve blood circulation in the skin and supports new hair growth. 

Cinere Women's Revitalising Hair Tonic Bene�ts:

•   Fights hair loss, encouraging new hair growth

•   Enhances hair density and postpones premature hair loss

•   Hair appears fuller with added body

•   Helps stimulate root metabolism and promotes hair growth

•   Naturally blocks DHT

•   Prevents hair from becoming oily

•   Nourishing roots with nutrients to strengthen hair and promote growth

•   Increases the supply of blood to hair follicles

•   Made from 100% natural ingredients 

•   No added color, fragrance or preservatives

•   Clinically tested

How to use:

After washing hair, towel dry to remove excess water. Apply 10-15 drops of Cinere Women's Revitalising Hair Tonic directly to the scalp using 

the nozzle provided or �ngertips. Begin at the center of the affected area, spreading liberally over the entire scalp. Gently massage into the 

scalp for 5 minutes. Comb hair through and dry naturally.

  

 Women's Revitalising Hair Tonic 

Entry Ingredients Functions/Effects 

1 Nettle extract  

• Blocks 5 -α reductase, which 
makes DHT 

• Stimulates hair growth 
• Improves blood circulation  
• Anti-fungal 

2 Chamomile 
extract  

• Anti- in�ammation 
• Moisturizing and softening 
• Promotes hair regrowth 

3 Thyme extract  
• Promotes hair regrowth 
• Anti -  dandruff 

 

 Rosemary extract  
• Inhibits 5-α reductase

activity  
• Sebum control 

6 Horsetail extract 
• Contains silica which strengthens hair 
• Increases blood circulation  
• Sebum control 
• Anti -dandruff 

7
 Green Tea

extract  
•
•
•
 

Stimulates hair growth
Strengthens hair roots  

4

8 Arnica extract
Stimulates blood circulation 
Anti-bacterial and anti-in�ammatory

5

Inhibits free radicals

Fennel extract •   Anti-androgen

•
•
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