
بــا گذشــت زمــان و افزایــش ســن، پوســت دچــار تغییراتــی مــی شــود کــه ایــن تغییــرات در نهایــت منجــر بــه ایجــاد چیــن و چــروک در پوســت مــی گردنــد. از مهمتریــن ایــن 

ــه اپیــدرم، کاهــش چربــی زیــر پوســت، کاهــش میــزان پروتئیــن هــای رشــته ای  پوســت نظیــر کالژن و االســتین، کاهــش ترشــح چربــی و کاهــش  ــازک شــدن الی تغییــرات ن

رطوبــت پوســت مــی باشــند. عواملــی نظیــر ژنتیــک، تمــاس طوالنــی بــا نــور خورشــید، رژیــم غذایــی، اســترس، کشــیدن ســیگار و ... باعــث تســریع رونــد پیــری پوســت و ایجــاد 

چین و چروک در آن می گردند.

کرم ضد چروک سینره، به گونه ای طراحی شده است تا با عوارض ناشی از افزایش سن به مقابله بپردازد. این کرم حاوی پپتید هایی است که افزایش میزان کالژن، االستین 

و سایر پروتئین های ساختمانی پوست، سرعت نوسازی پوست را افزایش می دهند. از سوی دیگر این محصول، با ایجاد حالت آرامش در عضالت صورت، فشار ناشی از انقباض 

عضالت بر روی پوست را از بین می برد و به رفع چین و چروک ها کمک می کند. اسید های چرب امگا ٣ و امگا ۶ موجود در روغن گیاهانی نظیر سافالور و گل مغربی، پوست را 

در مقابل اثر سوء رادیکال های آزاد محافظت می نمایند و به بازسازی پوست کمک می کنند. کرم ضد چروک سینره با بهره گیری از مواد مرطوب کننده موثر، رطوبت مورد 

نیاز پوست را نیز فراهم می کند.

ترکيبات موثر در کرم ضد چروک سينره (مخصوص افراد باالی ۴٠ سال):
•  پالمیتوئیل الیگو پپتید: ترکیب پپتیدی است که به سرعت جذب پوست می شود و پوست را وادار به ساختن پروتئین های ساختمانی از جمله کالژن و االستین می نماید. 

این ترکیبات عمق و تعداد چروک های پوست را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.

٣: این پپتید نیز به سرعت جذب پوست می شود و باعث افزایش سرعت نوسازی پوســت می گردد. از اثرات مهم دیگــر این پپتید، افزایش استـحکام  •  کاپروئیل تتراپپتید-
اتصاالت بین الیه های درم و اپیدرم می باشد که با افزایش سن سست می گردند. این عمل اثر گذشت زمان بر روی پوست را خنثی می سازد.

SYN®-AKE: این ماده پپتیدی از انقباض شدید عضالت پوست جلوگیری می کند و عضالت پوست را در حالت آرامش قرار می دهد. این خاصیت باعث می شود تا پوست    •
کمتر تحت تاثیر انقباضات عضالت صورت قرار بگیرد.

سویا: این پروتئین باعث افزایش سوخت و ساز سلول های پوست می شود که در نتیجه  فعالیت آنها ، کالژن III ،I و پروتئوگلیکان ها  شده  هيدروليز  پروتئين های    •
تولید می شوند. افزایش پروتئین های پوست باعث افزایش استحکام و مقاومت آن در برابر تاثیر استرس های محیطی می شود.

و گل مغربی: روغن این گیاهان سرشار از اسید های چرب امگا ۳ و امگا ۶ می باشد. وجود این اسید های چرب جهت  اینچی  اینکا  روغن های گیاهی شامل سافالور،    •
حفظ سالمت غشاهای سلولی حیاتی می باشد و در سوخت و ساز سلول های پوستی نقش اساسی دارند. به عالوه، به عنوان مواد فعال  جهت به دام انداختن رادیکال های 

آزاد عمل می نمایند و از اثرات سوء نور خورشید، آلودگی هوا و عوامل استرس زای محیط بر روی پوست جلوگیری می کنند.

سرامید: از اجزای چربی ساختمانی پوست است و سلول های اپیدرم را به هم متصل می سازد. این ماده، تقویت کننده سد محافظتی پوست در برابر عوامل مخرب    •
محیطی می باشد و وجود آن برای حفظ رطوبت پوست ضروری است.

ایزومرات: یک ترکیب طبیعی (پلی ساکارید) است که قدرت نگهداری آب را در پوست، حتی در شرایط بد آب و هوایی حفظ می نماید. •  ساکارید 
•  نمک های عناصر کمیاب سدیم، منیزیم، روی و منگنز: باعث افزایش سرعت متابولیسم سلول های پوست می شوند و اعمال فیزیولوژیک پوست را به حالت طبیعی 

باز می گردانند.

مصرف: روش 

هر صبح و شب، پس از تمیز کردن پوست با شیر پاک کن و یا ژل پاک کننده سینره، مقدار مناسبی از کرم را روی پوست صورت و گردن بمالید.

کرم ضد چروک
 مخصوص افراد باالی ۴۰ سال
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Aging causes signi�cant changes to our skin. Wrinkles are often the �rst visible signs of aging. Skin aging depends upon many factors such as 

lifestyle,  diet, personal habits, stress, facial expression and heredity factors. Sun exposure is also one of the most common factors responsible 

for skin damage and premature skin aging. Ultra-violet rays from the sun break down the elastic tissue (collagen and elastin) which results in 

the appearance of wrinkles.

Cinere Anti-Wrinkle Cream helps improve skin texture, visibly reduce the size and number of wrinkles while actively working beneath the skin 

layer to prevent further skin damage. Cinere Anti-Wrinkle Cream transforms your skin in a matter of weeks to feel richer, softer and younger 

looking.
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Cinere Anti-Wrinkle Cream contains: 

•  Dipepetide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate (SYN®-AKE): This peptide acts by reducing muscle cell contractions, it smoothes mimic 

wrinkles in a short period and is reversible. It has excellent skin smoothing properties and reduces the depth of facial wrinkles in just a few days. 

It is safe, effective and painless cosmetic alternative to controversially discussed muscle-relaxing anti-aging treatments like botulinum toxin.

•  Caprooyl Tetrapeptide-3: Is a biomimetic tetrapeptide derived from a growth factor. It is linked to a lipid for higher stability and optimal skin 

penetration. It provides an outstanding reduction in the appearance of �ne lines and wrinkles after 28 days.

•  Palmitoyl Oligopeptide: This ingredient stimulates cell communication and repairs aged and damaged skin. This natural ingredient promotes 

the ef�cacy of elastin and Matrikine by a majority. 

•  Saccharide Isomerate: Is derived from the D-glucose of wheat and is similar in composition to the endogenous carbohydrate complex in the 

natural moisturizing factor (NMF) found in the stratum corneum. However , it is highly substantive to skin, binding itself to Keratin like a 

magnet, this regulates and retains moisture in the skin under any conditions.

•  Hydrolysed Soy Protein: This active ingredient is obtained from soybeans and increases the density of dermal structures. This is achieved by 

stimulating the biosynthesis of essential components of the extracellular matrix and preserving the architectural arrangement of the dermis and 

by restoring the  adhesion and contraction capacities of �broblasts.

•  Sodium, Magnesium, Zinc and Manganese Salts of L-Pyrrolidone Carboxylic Acid (L-PCA) Physiological Component of the Epidermis: Is 

especially designed to meet the nutritional needs of tired, dull skin, working particularly well on blotchy complexions. Its activity is based on 

the synergy of sodium, magnesium, zinc and manganese salt of L-PCA. It restores skin cell energy while providing the epidermis with optimal 

moisturization and protection.

•  Inca Inchi Oil: Is the only vegetable oil with high contents of  both essential fatty acids omega-3 and linoleic acid (omega-6). It allows the 

restoration and organization of the cutaneous barrier and the epidermic elasticity. It regulates the cutaneous permeability and contributes to 

the control of imperceptible water loss and works to maintain skin hydration.

How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser before use. Use a generous amount of Cinere Anti-Wrinkle Cream in the morning and evening on the 

face and neck. Gently massage, using upward sweeping motions until has been completely absorbed.

Anti-Wrinkle Cream
For Mature Skin

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

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


