
معمــوال بعــد از ۳۰ ســالگی اولیــن چیــن و چــروک هــای صــورت بــه تدریــج ظاهــر مــی گردنــد. ایــن چــروک هــا بیشــتر در مناطقــی ایجــاد مــی شــوند کــه بــا تغییــر حالــت هــای 

ــن  ــه ای ــم از جمل ــی چش ــای خارج ــه ه ــی گوش ــه کالغ ــوط پنج ــا و خط ــب ه ــار ل ــای کن ــن ه ــد، چی ــم و لبخن ــوط اخ ــردد. خط ــی گ ــی م ــن خوردگ ــار چی ــت دچ ــره، پوس چه

چــروک هــا بــه شــمار مــی رونــد. در ســنین باالتــر چــروک هــا در ســایر مناطــق نیــز دیــده مــی شــوند امــا دور لــب، دور چشــم و پیشــانی مهمتریــن قســمت هایــی هســتند 

که وضوح چروک ها در آنها بیشــتر اســت. در ایجاد این چروک ها، بســیاری از عوامل مانند نور خورشــید، اســترس، کشــیدن سیگار، خشکی پوست و... تاثیرگذارند.

جلوگیــری از ایجــاد چــروک بــه مراقبــت دائمــی و طوالنــی مــدت نیــاز دارد و بســیاری از افــراد نمــی تواننــد بــه طــور مؤثــر از ایجــاد آنهــا در پوســت خــود جلوگیــری کننــد، 

در نتیجــه پوســت بــه مــرور زمــان دچــار چیــن و چــروک هایــی مــی شــود کــه ظاهــر پوســت را خســته و پیــر نشــان مــی دهنــد. وجــود ایــن خطــوط در پوســت صــورت بــه 

علت ایجاد ظاهر ناخوشــایند، در روحیه افراد اثر نامطلوب گذاشــته و اکثر افراد به دنبال راه حلی ســریع جهت رفع آنها هســتند.

کــرم پــر کننــده چــروک ســینره بــا عملکــردی منحصــر بــه فــرد ســطح چــروک را بــه ســرعت پــر مــی کنــد، بــه نحــوی کــه خطوط بــه ســرعت محو مــی شــوند و قابل مشــاهده 

نیســتند. از ســوی دیگــر مــواد مؤثــره موجــود در ایــن محصول با عمــل "لیپوفیلینگ" خود، باعث فعال شــدن ســلول های چربــی در محل چروک ها می شــوند و 

میــزان زیــادی چربــی در خــود ذخیــره مــی ســازند. ذخیــره چربــی در ایــن ســلول هــا بــا افزایــش حجــم آنهــا، ســبب بــاز شــدن چــروک هــای پوســت مــی شــود. بــه محــض 

ــگ  ــل لیپوفیلین ــد. عم ــی رس ــر م ــه نظ ــر ب ــوان ت ــر و ج ــاداب ت ــرد ش ــره ف ــه چه ــد و در نتیج ــی گردن ــر م ــا محوت ــروک ه ــروک ســینره چ ــده چ ــر کنن ــرم پ ــتفاده از ک اس

ایــن محصــول بــه مــرور زمــان باعــث بــاز شــدن چــروک هــا و صــاف شــدن پوســت مــی گــردد. همچنیــن پپتیدهــای موجــود در ایــن کــرم بــا تحریــک ســاخت پروتئیــن هــای 

کالژن و االســتین پوســت به کاهش عمق و تعداد چروک ها می شــود.

ترکیبات مؤثر در کرم پرکننده چروک ســینره:
•  پالمیتوتیــل اولیگوپپتیــد و پالمیتوتیــل تتراپپتیــد -۷: ایــن دو پپتیــد بــه طــور طبیعــی در بــدن، هنــگام ایجــاد زخــم و پارگــی رشــته هــای کالژن و االســتین بــه وجــود مــی آینــد 

و پوســت را بــه ترمیــم و نوســازی وادار مــی کننــد. پالمیتوتیــل اولیگوپپتیــد و پالمیتوتیــل تتراپپتید-۷ به کار رفته در فرموالســیون این کرم با تحریک ســاخت ایــن پروتئین ها 

و تکثیر ســلول های پوســت، ســبب ترمیم و بازســازی سریع پوســت و در نهایت کاهش عمق و تعداد چروک ها می شود.

•  Sesamin: ایــن مــاده از دانــه کنجــد بــه دســت مــی آیــد کــه ســبب افزایــش تجمــع چربــی در ســلول هــای بافــت چربــی  زیــر پوســت و افزایــش حجــم ســلول هــا در محــل 

چــروک مــی شــود. بدیــن ترتیــب قســمتی از پوســت را کــه طــی ســال هــا دچــار تغییــر شــکل شــده اســت بــه فــرم اولیــه برمــی گردانــد. مزیــت محصــوالت لیپوفیلینــگ 

ــدن انجــام مــی شــود؛ در نتیجــه عوارضــی  ــن اســت کــه عمــل لیپوفیلینــگ توســط مکانیــزم هــای داخلــی ب ــا ژل در ای ــی ماننــد تزریــق ســیلیکون ی ــه راه کارهای نســبت ب

مانند التهاب یا تغییر شــکل نامطلوب حاصل نمی شــود.

•  پلیمرهــای ســیلیکونی: پلیمرهــای ســیلیکونی  بــه کار رفتــه در ایــن کــرم بــه همــراه ترکیبــات نشاســته، باعــث ایجــاد خاصیــت پوشــانندگی مــی شــوند کــه در محــل چــروک هــا 

(Fix) شــده و بــا تفــرق نــور خطــوط را محــو مــی نماینــد. تثبیــت مقــدار مناســبی از محصــول در چــروک هــا، ســبب افزایــش تمــاس مــاده مؤثــره بــا تمــام 

ســطح چروک می شــود و عمل لیپوفیلینگ با ســرعت بیشتری انجام می گیرد.

•  شــی باتــر(Shea Butter): در فرموالســیون ایــن کــرم از نــوع خاصــی کــره شــی اســتفاده شــده اســت کــه نســبت بــه کــره شــی معمولــی بســیار خالــص تــر مــی باشــد ایــن 

مــاده بــا افزایــش ســاخت کالژن در پوســت، چیــن و چــروک پوســت را کاهــش داده و بــه بهبــود ســاختار پوســت کمــک مــی کنــد. کــره شــی دارای خــواص ترمیــم کنندگی و ضــد التهابی 

نیز می باشد. 

روش مصرف:

مقــدار مناســبی از کــرم پــر کننــده چــروک ســینره را روی چــروک هــا قــرار داده و بــا حــرکات آرام در محــل، کمــی پخــش و محــو نماییــد. از ماســاژ یــا پخــش بیــش از حــد 

محصــول خــودداری کنیــد. در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از ســایر کــرم هــا (مرطــوب کننــده، ضدآفتاب، ضــد چــروک و ...)، ابتدا کــرم مورد نظــر را اســتفاده کنید و پــس از نیم 

ســاعت از کرم پر کننده چروک ســینره استفاده نمایید.

کرم پر کننده چروک
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Wrinkles are amongst the most unwanted signs of aging which usually begin to appear after the age of 30. Typical areas of concern are around 

the eyes, lips and forehead. Left untreated, �ne lines and wrinkles will become deeper and more pronounced. Wrinkles are caused by a 

combination of factors such as habitual facial expressions, aging, sun damages, smoking and dehydration.

To prevent the formation of wrinkles, it is important to protect the skin against UV rays and apply a moisturizer that contains antioxidants to 

the skin on a regular basis. Although prevention is the best action to help combat the appearance of wrinkles, there are a variety of products 

and procedures that can help minimise the appearance of wrinkles, and even erase them completely. Using wrinkle �ller that contains powerful 

active ingredients is an easy and effective solution to help reverse the signs of aging skin. The immediate �lling and plumping effects transform 

a tired appearance to reveal a smooth and youthful complexion instantly.

Cinere Instant Wrinkle Filler �lls lines and wrinkles immediately so they are completely erased.

The cream is formulated to �rm up skin, smooth out �ne lines and enhance your complexion by diffusing light and helping to camou�age the 

appearance of �ne lines and wrinkles. It restores facial contours for an overall improved appearance.

Cinere Instant Wrinkle Filler contains lipo�lling properties which help increase lipid accumulation in the adipose tissue. The unique formulation 

penetrates the skin to stimulate the body's natural ability to increase the number and size of adipocytes replacing lost volume. 

Cinere Instant Wrinkle Filler contains:

•  Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7: Association of 2 Palmitoyl peptides support the activation of the cutaneous repair process, 

in particular at the level of the fragile and UV damages prone papillary dermis. These peptides smooth out wrinkles and improve tone and 

elasticity. They also activate the genes that are involved in the extracellular matrix renewal and cell proliferation process. These mechanisms 

become weaker and weaker with age.

•  Sesamin: Sesamin is the most prominent lignan compound found in sesame seeds. It helps �ll creases and replump skin to reduce the look of 

wrinkles.

•  Silicone Cross Polymers: Using a combination of silicone cross polymers and modi�ed starch give the cream a consistency that �xes the cream 

to the areas of concern and diffuse light to conceal wrinkles effectively. The sebum absorbing properties mattify skin for a smooth non greasy 

appearance.

•  Shea Butter: This ingredient derives from the Butyrospermim Parkii seed. The intense moisturizing properties make shea butter extremely 

effective in diminishing facial lines. We use the most potent part of shea butter (triterpene ester concentrate), which stimulates epidermal 

collagen production and decreases collagen breakdown.   

How to use:

 Apply to clean and dry skin using upward tapping motions until the cream has been evenly spread on the skin. The cream should be applied 

30 minutes after the application of moisturizers and/ or sunscreens. 
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