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 Sunscreen Creams

نســل جدیــد کــرم هــای ضــد آفتــاب ســینره بــا بهــره گیــری از فرموالســیون پیشــرفته جدیــد و مــواد اولیــه بــا کیفیــت در جهــت حفاظــت پوســت از آثــار مخــرب پرتوهــای نــور 

خورشــید بــا توجــه بــه زاویــه تابــش نــور خورشــید در ایــران و نیازهــای پوســتی متفــاوت، تولیــد شــده اســت. از مهــم تریــن ویژگــی هــای ایــن کــرم هــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشاره کرد:

•   ایجاد جلوه مات روی پوســت

•   فاقد چربی

•   دارای ســاختار سبک و جذب سریع

•   قدرت پوشــانندگی متفاوت

FDA دارای فیلترهــای فیزیکی و شــیمیایی مورد تایید   •

•   مقاوم در برابر تعریق و شستشــو

•   عــدم ایجــاد رنــگ غیر طبیعی بر روی پوســت در کرم های ضد آفتاب بدون رنگ

•   دارای آلفا بیزابولول (یکی از مواد مؤثره عصاره بابونه) جهت پیشــگیری و رفع انواع حساســیت و التهاب

•   فاقد پارابن

•    اســتفاده از مواد نگهدارنده غیر آلرژی زا و دوســتدار طبیعت

ســینره با تولید کرم های ضد آفتاب متفاوت جهت مراقبت و محافظت از انواع پوســت، ســالمتی و زیبایی را برای همه افراد جامعه فراهم کرده اســت.

کرم ضد آفتاب SPF 30 بدون رنگ ســینره: 

•   مناســب پوســت های حساس، نازک و کودکان

•   دارای فیلترهــای فیزیکــی برگرفته از مواد معدنی

UVB و UVA حفاظت کامل از پوســت در برابر پرتوهای مضر   •

•   بدون ایجاد ســنگینی بر روی پوســت

•   دارای ترکیبــات ضــد التهاب آلفا بیزابولول با منشــاء گیاهی

•   حــاوی ویتامیــن E جهت پیشــگیری و مهار اثر مخرب رادیکال های آزاد

کرم ضد آفتاب SPF 50 بدون رنگ ســینره: 

•    مناســب پوســت های چرب، مختلط و جوش دار

•    عدم ایجاد رنگ غیر طبیعی بر روی پوســت

•   ایجاد جلوه مات بر روی پوســت

•   پیشــگیری از پیری زودرس، تیرگی و لکه های پوســتی

•   دارای ســاختار سبک و جذب سریع

کرم ضد آفتاب +SPF 60 بدون رنگ ســینره: 

•   مناســب پوســت های معمولی و خشک

UVB و UVA حفاظت کامل از پوســت در برابر اشــعه های مضر   •

•   پیشــگیری از چین و چروک، تیرگی و لکه های پوســتی

•   دارای ترکیبــات ضــد التهاب آلفا بیزابولول با منشــاء گیاهی

•   حاوی ویتامین E جهت پیشــگیری از ایجاد چین و چروک

•   بدون ایجاد رنگ غیر طبیعی بر روی ســطح پوســت

•   مقاوم در برابر شستشــو و تعریق

کرم های ضدآفتاب 
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کرم ضد آفتاب SPF 30  رنگی ســینره: (در دو رنگ بژ روشــن و بژ طبیعی)

•   مناســب پوســت های حساس و معمولی تا خشک

•   دارای پوشــش مشابه BB کرم ها 

•   دارای فیلترهــای فیزیکــی برگرفته از مواد معدنی

Photo ageing حاوی عصاره نت گرس جهت پیشــگیری از ایجاد چین و چروک ناشــی از   •

•   محافظت از پوســت در برابر اشــعه مادون قرمز

•   حــاوی ویتامیــن E جهت پیشــگیری و مهار اثرات مخرب رادیکال های آزاد

•   دارای ترکیبــات ضــد التهاب آلفا بیزابولول با منشــاء گیاهی

کرم ضد آفتاب SPF 50 رنگی ســینره: (دردو رنگ بژ روشــن و بژ طبیعی)

•   مناســب انواع پوست

•   دارای پوشــش و رنگ طبیعی

•   ایجاد جلوه مات بر روی پوســت

•   دارای ســاختار ســبک با جذب سریع

•   مقاوم در برابر تعریق و شستشــو

•   محافظت از پوســت در برابر آفتاب ســوختگی و اشــعه های مضر آفتاب

کرم ضد آفتاب +SPF 60 رنگی ســینره: (در دو رنگ بژ روشــن و بژ طبیعی)

•   مناســب پوســت های چرب، مختلط و جوش دار

•   دارای پوشــانندگی مناسب و طبیعی

•   ایجاد جلوه مات بر روی پوســت با ماندگاری طوالنی مدت

•   دارای ســاختار ســبک با جذب سریع

•   محاظت از پوســت در برابر اشــعه های مضر آفتاب

کرم ضد آفتاب SPF 45  ســینره: (مخصوص آقایان) 

•   حــاوی عصــاره مورینگا جهت محافظت از پوســت در برابر آلودگی هوا

•   دارای ســاختار ســبک، بدون ایجاد رنگ غیر طبیعی بر روی پوســت

•   ایجاد جلوه مات بر روی پوســت

•   مقاوم در برابر تعریق و شستشــو

UVB و UVA حفاظت کامل از پوســت در برابر اشــعه های مضر   •

روش مصرف:

نیــم ســاعت قبــل از تمــاس بــا نــور خورشــید، مقــدار مناســبی از کــرم ضــد آفتــاب را روی پوســت خــود قــرار داده و کامــالً پخــش کنیــد. اســتفاده از ضــد آفتــاب را هــر ۳-۴ 

ساعت تجدید نمایید.

توصیه تخصصی:

 اشــعه مــاوراء بنفــش بیــن ســاعات ۱۰ صبــح الــی ۴ بعــد از ظهــر در بیشــترین حــد خــود مــی باشــد. بــه همیــن دلیــل مراقبــت از پوســت در برابــر خطــرات آن طــی ایــن ســاعات 

از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. اســتفاده از عینک آفتابی، کاله، چتر و لباس آســتین بلند در این ســاعات حائز اهمیت می باشــد.

Sunscreen Creams
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Mineral Sunscreen Cream (SPF 30)

High Protection Matte Finish Sunscreen Cream (SPF 50)

High Protection Sunscreen Cream (SPF 60+)

Tinted Mineral Sunscreen Cream (SPF 30)

High Protection Tinted Sunscreen Cream (SPF 50)

High Protection Matte Finish Tinted Sunscreen Cream (SPF 60+)

Broad Spectrum Sunscreen Cream for Men (SPF 45) 

Cinere's sun care range applies innovative formulas to offer excellent sun protection creams that are pleasant, easy to use and suitable for all 

skin types.

These products have been developed to provide maximum protection and care. Cinere's sunscreen �lters are FDA approved, hence our UVA 

and UVB �lter system reliably protects the skin from sunburn and premature skin ageing. Water resistance protection lasts for up to 4 hours. 

Cinere's sun care range offers photostable sun protection for the whole family with a various range of SPFs; including 30 , 50 and 60+ as well as 

tinted sunscreen cream and we also provide a Broad Spectrum Sunscreen Cream SPF 45 for men.

Cinere's sunscreen leaves skin with an ultra light and silky touch. Enriched with   - bisabolol, vitamin E and other elements providing excellent 

protection for sensitive skin, it helps reduce the risk of sun allergies.

Our special formulas are rich in moisturizing ingredients, protecting skin from dehydration and actively keeping skin soft and smooth. Our 

lightweight, matte �nish, silky sun protection creams absorb quickly, leaving no heavy residue behind.  

 

Cinere suncare products give the following bene�ts:

•   High performance UVA/UVB protection

•   Restores moisture and prevents sunburn

•   Contains    - bisabolol to prevent skin redness 

•   Enriched with Vitamin E

•   Ultra - light texture

•   Non - estrogenic effects 

How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser. Apply Cinere Sunscreen Cream 30 minutes before exposure to the sunlight.

Recommendation:

Apply Cinere Sunscreen Cream throughout the day when exposed to the sun. Repeat application every 3 to 4 hours, or after removal of cream.


