
Many people are particularly concerned about the skin around their eyes. The most common problems affecting the eye area include wrinkles, 

puf�ness and dark circles. 

Because skin around the eyes is extremely thin and fragile, it is the �rst place to show signs of aging and problems including dryness, dark circles 

and eye bags. Puffy eyes can be caused by many factors including �uid retention, dehydration, excess salt consumption, stress, allergies, 

hormone changes and medication. From time to time, many people can suffer from dark circles. Although genetics can play a large role in 

whether you suffer from dark circles; poor circulation around the eye area, lack of sleep and stress can exacerbate the problem.

Cinere Double Action Revitalizing Eye Cream is especially formulated to reduce the appearance of �ne lines and wrinkles without irritating the 

delicate eye area and reduce the signs of puf�ness and excess darkness. 
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چــروک هــای دور چشــم اولیــن نشــانه هــای پیــری پوســت محســوب مــی شــوند. ضخامــت الیــه شــاخی پوســت در ناحیــه پلــک و دور چشــم هــا کمتــر از هــر جــای دیگــر 

بــدن مــی باشــد. بنابرایــن پوســت ایــن ناحیــه بســیار آســیب پذیــر اســت و بــه مراقبــت بیشــتری نیــاز دارد. پزشــکان معتقدنــد ایــن مراقبــت بایــد از ســن ۲۵ 

ســالگی آغاز گردد. مهم ترین عامل چـــین و چـــروک پوســـت، از بیـــن رفـــتن پـروتئـــین هـــای پوســـت (کـــالژن و االســـتین) در اثـــر فعال شــدن آنزیم کالژناز می باشــد. قرار 

گرفتن در معرض تابش نور خورشــید و رادیکال های آزاد باعث تســریع این پدیده می گردد.

کــرم دور چشــم ســینره بــا بهــره گیــری از مــواد حاصــل از فنــاوری بیوتکنولــوژی و مــواد طبیعــی قــادر اســت از تجزیــه پروتئیــن هــای پوســت و در نتیجــه ایجــاد چیــن و 

چروک در ناحیه دور چشــم جلوگیری کند و با بهبود گردش خون، باعث از بین رفتن پف و هاله تیره دور چشــم گردد.

ترکیبات موثر در کرم دور چشــم سینره:
•   عصــاره فائکــس:  ایــن عصــاره غنــی از پلــی ســاکاریدها و ویتامیــن B3 اســت. فائکــس باعــث تقویــت شــبکه مویرگــی پوســت اطــراف چشــم مــی شــود، در نتیجه شــکنندگی 

عــروق کــم شــده و جریــان خــون در مویــرگ هــا بهبــود مــی یابــد؛ بــه ایــن ترتیــب تیرگــی دور چشــم از بیــن مــی رود کــه موجــب یکدســت شــدن رنــگ چهــره مــی شــود. ایــن 

عصاره یکی از مهم ترین ترکیبات در جهت رفع پف دور چشــم می باشــد.

•   کمپلکــس MDI : ایــن مــاده حاصــل فنــاوری بیوتکنولــوژی بــوده و مخلوطــی از گلوکزآمینوگلیکانهــا اســت. ایــن مــاده بــا مهــار کالژنــاز (آنزیــم تخریــب کننــده کالژن) 

ــر  ــن مــاده عــالوه ب ــاز اســت). ای ــده هــای کالژن ــن مهارکنن ــد (MDI جــزء قویتری ــزان کالژن پوســت شــده و از ایجــاد چیــن و چــروک جلوگیــری مــی کن باعــث افزایــش می

ــر کــرده و باعــث بهبــود گــردش خــون و افزایــش مقاومــت جــداره عــروق مــی شــود، در نتیجــه تیرگــی دور  ــر روی کالژن پوســت، روی کالژن عــروق پوســتی نیــز اث ــر ب اث

چشــم کاهش یافته و شــبکه های خونی نمایان ســطح پوست محو می شوند.

•   کوآنزیــم Q10 :  آنتــی اکســیدان طبیعــی و بســیار قــوی مــی باشــد و بــه علــت کوچکــی مولکــول هایــش بــه راحتــی بــه داخــل پوســت نفــوذ کــرده و از آثــار ســوء رادیــکال هــای 

آزاد جلوگیــری مــی کنــد. ایــن مــاده بــه تولیــد انــرژی مــورد نیــاز ســلول هــا کمــک کــرده و باعــث نوســازی پوســت مــی شــود. اثــر ایــن مــاده در کاهــش عمــق چیــن و چــروک 

ها به اثبات رســیده است.

•   روغــن گل مغربــی، روغــن دانــه کتــان و روغــن گل گاو زبــان : روغــن ایــن گیاهــان سرشــار از اســید هــای چــرب امــگا۳ و امــگا۶ مــی باشــد. وجــود ایــن اســیدهای چــرب بــرای 

حفــظ ســالمت غشــاهای ســلولی حیاتــی بــوده و در ســاخت ســلول هــای پوســتی نقــش اساســی دارنــد. بــه عــالوه بــه عنــوان مــواد فعــال جهــت بــه دام انداختــن رادیــکال هــای 

آزاد عمل می نماید و از اثرات ســوء نور خورشــید، آلودگی هوا و عوامل اســترس زای محیط بر روی پوســت جلوگیری کرده و پیری پوســت را به تعویق می اندازند.

روش مصرف: 

بعــد از تمیــز کــردن پوســت بــا محصــوالت پــاک کننــده ســینره، هــر صبــح و شــب مقــدار مناســبی از کــرم را بــر روی پوســت تمیــز دور چشــم قــرار داده و بــا حــرکات ضربــه ای 

آرام پخش نمایید.

توجه:

 کــرم دور چشــم ســینره مخصــوص اطــراف چشــم اســت و هیــچ تداخلــی بــا ســایر کــرم هــای ســینره نــدارد. ایــن کــرم را مــی تــوان همزمــان بــا ســایر کــرم هــای ســینره 

استفاده نمود.



This product uses the synergistic effects of herbal extracts to promote cell regeneration and increase the skin’s overall �rmness and elasticity, 

while maintaining a fresh and younger looking eye area.

Cinere Double Action Revitalizing Eye Cream contains:

MDI complex, an ingredient that inhibits the matrix metalloproteinase (MMP) enzymes that break down and destroy the skin’s natural collagen 

network. The result is a visible reduction in the appearance of �ne lines and wrinkles. The cream also contains Coenzyme Q10 (Co Q10) which 

protects the eye area from environmental harmful effects. Faex extract in Cinere Double Action Revitalizing Eye Cream is an active ingredient, 

rich in polysaccharides and Vitamin PP (Niacinamide). This is obtained from cultured yeast and has the capacity to combat dark circles. It also 

eases blood circulation in the area of skin around the eye, cuts vascular congestion and reduces the appearance of dark circles and bags. It 

makes the area around the eye look rested, with a more uniform complexion.

Essential fatty acids such as omega 3 and omega 6 improve skin tone and texture. Meanwhile, Shea Butter and Vitamin E moisturize and provide 

antioxidant protection. Calendula, Avocado and Evening Primrose Oils soothe the skin.

How to use:

Apply in small circles around the eye area and gently smooth until thoroughly absorbed. Use every morning and evening.

Recommendation:

Apply Cinere Sunscreen Cream as needed throughout the day when exposed to the sun.

 Double Action Revitalizing Eye Cream 

@cinerecosmeticswww.mycinere.com www.cinere.irProduced With Cinere UK

۲۱  ۹۸+البراتـــوارهای داروهـای گیـاهی شـرکت طبیـعت زنـده   ۲۲۹۰۹۴۰۴ ۲۱  ۹۸+امــور مشتــریان : ۵-   ۲۴۸۱۲ 


