
The most common cause of sagging skin is aging. As you age, your skin loses collagen and elastin; the connective tissues which make skin look 

soft, plump and youthful. Sun exposure is another cause of skin losing its elasticity. Weight loss, especially a dramatic amount over a short 

period, can cause skin to sag. Other causes of premature aging include smoking, poor skin care, stress, lack of sleep, and genetics. 

Cinere Advanced Collagen Firming Lift Cream promotes the natural production of collagen and elastin and recreates the skin's youthfulness 

and �rmness by abating the signs of aging. This cream also helps preserve skin elasticity and suppleness. 

Cinere Advanced Collagen Firming Lift Cream contains MDI complex, an active ingredient inhibiting the Matrix Metalloproteinase (MMP) 

enzymes that degrade and destroy the skin's collagen network. The result is a visible reduction in the appearance of �ne lines and wrinkles, as 

well as increased �rmness.

Furthermore, this lifting cream contains marine biopolymers to strengthen skin tissues and improve �rmness and elasticity for an uplifted 

appearance.

 Advanced Collagen Firming Lift Cream

بــا گذشــت زمــان و تحــت تاثیـــر عوامــل مخـــرب محیطــی پوســت بــه تدریــج شــادابی و طــراوت خــود را از دســت مــی دهــد و دچــار چیــن و چــروک مــی شــود. در ایــن حالــت بافــت 

همبنــد و چربــی زیــر پوســت تحلیــل مــی رود، قابلیــت ارتجاعــی آن کاهــش مــی یابــد و در نهایــت افتادگــی پوســت صــورت پدیــدار مــی شــود. کاهــش ســریع وزن و رژیــم هــای 

الغــری ســنگین، بــارداری، جاذبــه زمیــن، سونــــا و حمــــام هــای آب گــــرم طوالنــی و ... عواملــــی هســتندکه افتادگــی پوســـت را تشـــدید مــی کننــد. کالژن و االســتین مهمتریــن 

پروتئین های پوســـت هســــتند که از بین رفتـــن آنها اصلــــی ترین عامل افتـــادگی و چروک های پوست است.

کــرم محکــم کننــده پوســت صــورت ســینره بــا بهره گیری از مــواد حاصل از فناوری بیوتکنولوژی، بیوپلیمرهای دریایی و مواد گیاهی، اســتحکام الزم را به پوســت بخشــیده و مانع 

افتادگــی آن مــی شــود. ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن محصــول تاثیــر دو جانبــه آن اســت. از طرفــی اثــر ســریع آن درکمتــر از چنــد دقیقــه ظاهــر مــی شــود و پوســت جــوان تــر 

بــه نظــر مــی رســد و از طــرف دیگــر بــا افزایــش میــزان کالژن در دراز مــدت موجــب اســتحکام پوســت مــی گــردد. ایــن کــرم همچنیــن حــاوی مــواد ضــد چــروک و مغــذی جهــت 

کمک به حفظ ســاختار طبیعی پوســت می باشد.

ترکیبات موثر در کرم محکم کننده پوست سینره:
•  بیوپلیمرهای دریایی(Chitosan): کیتوسان با ایجاد یک الیه محافظ، االستیک و همچنین مستحکـم بر روی پوسـت باعث استحکام پوست می گردد. خاصیت مرطوب کنندگی 

کیتوسان، رطوبت پوست را افزایش داده و به آن طراوت می بخشد.

پوست  در  میـزان کالژن  افــزایش  با   MDI کمپلکس  است.  کالژناز  آنزیم  پرقدرت  از مهارکننده های  یکی  و  بوده  بیوتکنولوژی  فناوری  ماده حاصل  این   : MDI کمپلکس   •
موجـب حفاظـت پوست در برابر عوامل مخرب مانند نور خورشید، استرس و آلودگی های محیطی می شود.

•  روغن گل همیشه بهار: ایـن عصاره سبب نوسازی سلـول های پوست شده و خواص مرطوب کنندگی و ضد التهاب فوق العاده ای دارد.  
این روغن سرشار از ویتامین های E ،D ،A، لستین و مقدار کمی اسید های چرب امگا ٣ و امگا ۶ می باشد. اکتاکوزانول موجود در این روغن منبع غنی  •  روغن جوانه گندم: 

انرژی برای پوست به شمار می آید.

آزاد  A ،E و لینولئیک اسید می باشد و به نوسازی پوست کمک می کند. همچنین از پوست در برابر اثرات مخرب رادیکال های  حاوی ویتامین های  آفتابگردان:  روغن    •
محافظت می کند.

روش مصرف:

 پــس از تمیـــز کـــردن پوســـت بــا شیـــرپاک کــن و یـــا ژل پــاک کننــده ســینره متنـــاسب بــا نــوع پوســت خــود، هــر صبــح و شــب، مـــقداری از کـــرم محـــکم کننـــده پوســـت صـــورت 

سینره را روی پوســـت صـــورت و گردن بمالید. استفاده از این کرم از سن ٣٠ سالگی توصیه می گردد.

توجه:

در افتادگی های شدید پوست صورت، استفاده از سرم محکم کننده پوست صورت سینره به طور مکمل با کرم محکم کننده پوست صورت سینره باعث کسب بهترین نتیجه 

می گردد. 
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This product is further enriched with Wheat Germ Oil and Vitamin E to protect skin against oxidants. Wheat Germ Oil contains high levels of 

Vitamin E, as well as other vitamins, minerals, proteins, and essential fatty acids.

How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser. Apply Cinere Advanced Collagen Firming Lift Cream every morning and evening to the face and 

neck, then massage gently until t completely absorbed.

Recommendation:

When exposed to the sun apply Cinere sunscreen Cream as needed throughout the day.
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