
This product contains an anti-bacterial element, which is very effective on skin bacteria, especially Propionibacterium acnes. The 

anti-in�ammatory qualities of this product work on hair follicles and reduce the cause of acne. This product also decreases skin scarring. The 

compound may also be used for healing eczema, which is a common result of in�ammation or an allergic reaction.  

Chamomilla recutita and Thymus vulgaris extracts have anti-septic qualities, which are enhanced by Tea Tree Oil. These ingredients have a 

tightening effect and rapidly heal the area surrounding a blemish.

Thymus vulgaris has an anti-in�ammatory quality, which prevents scars and spots on the skin once ance has been healed. Thymus vulgaris also 

stimulates skin cell production to spead up the healing process. This product has a comedolytic effect and is very ef�cient in treating both 

blackheads and whiteheads.

Cinere Anti-Acne Gel has a very strong anti-septic property that works on the skin without causing irritation or allergic reaction. Tea Tree Oil has  
anti-fungal and anti-bacterial properties,  assisting in the killing of harmful microbes on the skin. After the healing process, this ingredient leaves no scars 

or spots on the skin. Our gel dosen’t cause rashes or skin in�ammation and can be used everyday without interrupting your daily routine. However, those 
with sensitive skin should take extra care when using new products; frequency of use and duration of application in these cases should be adjusted.

آکنه یا جوش غرور جوانی يکی از اختالالت شايع پوستی است که بیشتر در سنين بلوغ دیده می شود. وجود آکنه تهديدی برای سالمتی فرد به شمار نمی رود ولی 

اگر آکنه باعث ایجاد اسکار (جای جوش) شود، فرد با تغيير شکل دائمی پوست رو به رو خواهد شد که در زيبایی او اثر سوء دارد. ظاهر ناخوشایند پوست در افراد 

آکنه ای باعث عدم تمايل فرد به حضور در جمع و فعاليت های اجتماعی می گردد، بنابراين درمان به موقع اين ضايعات امری ضروری می باشد. در واقع آکنه 

بیماری فولیکول مو است؛ فولیکول های مو به علت تجمع سلول های مرده و افزایش تجمع چربی بسته می شوند. به دنبال آن فعالیت ميکروارگانیسم ها در 

تجزیه چربی ها و ایجاد ترکیبات التهاب زا، باعث ایجاد تورم و قرمزی در محل فولیکول مو می شود و جوش به وجود می آيد. آکنه بیشتر در ناحيه صورت، سينه، 

پشت و شانه ديده می شود.

مهمترين عوامل ايجاد آکنه عبارتند از:

۱- افزايش ترشح چربی (که بیشتر تحت تاثير عوامل هورمونی و وراثتی است)

۲- افزايش سلول های مرده پوست

۳- افزایش رشد باکتری ها
جوش سینره با بهره گيری از مواد مؤثر گياهی سبب رفع سريع آکنه بدون باقی ماندن جای آن می شود و به رفع جای جوش های گذشته نيز کمک  ژل ضد 

اثرات ضد  با  آکنه  مؤثرترين ماده گياهی شناخته شده در درمان  سينره،  جوش  ضد  ژل  به کار رفته در   (Melaleuca alternifolia) می کند. روغن درخت چای 

باکتری، کراتوليتيک (الیه بردار) و مرطوب کننده می باشد. اثر آنتی باکتريال اين ژل توسط تست های کلینیکی به اثبات رسیده است؛ به طوری که ژل ضد جوش 

سينره نسبت به ژل ۲٪ اريترومايسين در درمان آکنه از برتری قابل مالحظه ای برخوردار است.

اثر کراتولیتیکی (الیه برداری) مالیم این ماده از ایجاد لک های ناشی از جوش جلوگیری کرده و به از بین رفتن جای جوش های قدیمی کمک می کند.

وجود ترکيبات  ضد التهاب گیاهی مانند عصاره بابونه و آويشن، التهاب و قرمزی پوست را کاهش می دهد و سبب تسريع ترميم پوست می گردد. اين محصول 

به صورت ژل فاقد چربی و فاقد مواد کومدوژن (جوش زا) تهيه گردیده تا افراد دارای پوست چرب بدون مشکل از آن استفاده نمايند.

روش مصرف: 

با توجه به نوع پوست خود، صورت و مناطق درگير را با شوينده ای مالیم و یا ژل شستشوی صورت سینره (مخصوص پوست های چرب) بشوييد. مقداری از ژل 

ضد جوش سينره را فقط روی جوش بماليد. بعد از ۲۰-۱۵ دقیقه صورت را با آب سرد بشوييد. روزانه ۳-۲ مرتبه اين کار را انجام دهید. 

توصیه می شود افرادی که دارای پوست حساس می باشند روزانه یک بار از ژل ضد جوش سینره استفاده نمایند، بعد از گذشت يک الی دو هفته می توان روزی 

۳-۲ مرتبه مصرف را تکرار نمود.

ژل ضد جوش 
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How to use:

After washing your face with the appropriate face wash, apply a small amount of Cinere Anti-Acne Gel on the affected areas. Wash off after 

15-20 minutes.

Recommendation:

Those who have sensitive skin and sporadic acnes are recommended to use Cinere Anti-Acne Gel once a day. After 1-2 weeks this can be 

increased to 2-3 times a day (morning, afternoon and night).
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