
سرم دور چشم 

Ageless Concentrated Eye Contour Serum

مراقبــت و محافظــت از پوســت را مــی تــوان نشــانه عالقــه بــه حفــظ زیبایــی بــه شــمار  آورد. بخش هــای مختلف پوســت نیاز بــه مراقبت هــای ویژه و خاصــی دارند؛ حســاس ترین 

بخــش پوســت را مــی تــوان پوســت اطــراف چشــم هــا دانســت. از آنجــا کــه اطــراف چشــم دارای پوســتی حســاس  و نــازک اســت، انجــام مراقبــت هــای ویــژه از ایــن ناحیــه ضــروری 

می باشد.

در نگاهی شــماتیک، محیط اطراف چشــم را می توان مطابق شــکل زیر به ســه قسمت تقسیم کرد: 

منطقه یک: شــامل پلک و پوســت باالی چشــم می باشــد که افتادگی پوســت باالی پلک و ایجاد پف از مشــکالت این منطقه است.

منطقــه دو: شــامل گوشــه خارجــی چشــم و قســمت انتهایــی ابــرو مــی باشــد کــه افزایــش وســعت و عمــق خطــوط  پنجــه کالغــی از عارضــه هــای ایــن قســمت محســوب 

می شود.

منطقــه ســه: پوســت زیــر چشــم مــی باشــد  کــه ایجــاد پــف، چیــن و چــروک و افتادگــی پوســت در ایــن قســمت بســیار شــایع اســت و در اثــر عواملــی نظیــر آلودگــی هــوا، 

اســتعمال دخانیات، خســتگی و ... دچار تیرگی می شود. 

از آنجــا کــه چشــم هــا نقطــه کانونــی صــورت بــه شــمار مــی آینــد، بنابرایــن مراقبــت از چشــم هــا و پوســت اطــراف آن تاثیــر بســیار زیــادی در زیبایــی صــورت دارد و بهتــر 

اســت این مراقبت از ســنین پایین تر انجام پذیرد.

ســرم دور چشــم ســینره دارای مــواد بســیار موثــر، بــا درصــد خلــوص بــاال و قــدرت جــذب ســریع مــی باشــد کــه بــرای رفــع و پیشــگیری از ایجــاد مشــکالت دور چشــم تهیــه 

ــکالت دور  ــع مش ــت رف ــاده ای در جه ــوق الع ــار ف ــرف، آث ــاه مص ــک دوره کوت ــی ی ــانس ط ــی و اس ــد چرب ــبک، فاق ــاختاری س ــا س ــرآورده ب ــن ف ــت. ای ــده اس ــه ش و ارائ

چشــم نشــان می دهد. در ســرم دور چشــم ســینره پپتیدها یکی از عوامل اصلی بازسازی پوست و محرک ســاختن پروتئین کالژن می باشند.

عــالوه بــر پپتیدهــای موجــود در ایــن ســرم، اســتفاده از ترکیبــات گیاهــی جهــت روشــن تــر نمــودن پوســت اطــراف چشــم و مــواد رطوبــت رســان و آنتــی اکســیدان، ســبب 

شــده اســت کــه ایــن ســرم سرشــار از مــواد موثــر جهــت تقویــت پوســت اطــراف چشــم باشــد. پپتیدهــا مجموعــه کوچــک پروتئینــی، متشــکل از تعــداد کمــی اســیدهای 

آمینه می باشــند که به علت کوچکی دارای قدرت نفوذ زیادی هســتند و فرآیندهای درون ســلولی را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

ســرم دور چشــم ســینره بــا مراقبــت کامــل و همــه جانبــه ای کــه از ســه منطقــه موجــود در اطــراف چشــم بــه عمــل مــی آورد، قــادر بــه پاســخگویی نیــاز هــای موجــود و 

مراقبت کامل از ناحیه دور چشــم می باشــد.

ترکیبات موثر در ســرم دور چشم سینره:
•   عصاره فوکوس وزیکولوس: مویرگ های ظریف اطراف چشــم بســیار شــکننده می باشــند و در اثر ضربات کوچک حتی مالیدن چشــم ها دچار خونریزی های میکروســکوپی 

مــی گردنــد. خــون خــارج شــده از مویــرگ هــا در محــل، دچــار تغییــر رنــگ مــی شــود و باعــث ایجــاد رنــگ کبــود در اطــراف چشــم مــی گــردد. آنزیــم هــای خاصــی در بــدن 

با اکســید کردن این مواد باعث از بین رفتن ســریع آن ها می شــود و محل را از رنگدانه های ایجاد شــده پاکســازی می کند.

عصــاره فوکــوس وزیکولــوس بــا تحریــک ایــن آنزیــم باعــث پاکســازی ناحیــه دور چشــم از باقــی مانــده هــای رنگــی هموگلوبیــن مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب رنــگ پوســت 

ایــن ناحیــه روشــن تــر مــی گــردد. عصــاره فوکــوس وزیکولــوس بــا افزایــش ســنتز کالژن نــوع I ســبب اســتحکام پوســت و جــداره عــروق خونــی مــی گــردد و 

از ایجــاد چیــن و چــروک در پوســت جلوگیــری می نماید. این عصاره همچنین با خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی به کاهــش چین و چروک ها کمک می کند.

•   پالمیتوئیــل تتراپپتیــد -۳ و هســپریدین متیــل چالکــون: ســرم دور چشــم ســینره با کمــک پالمیتوئیــل تتراپپتید - ۳ و مواد طبیعــی منحصر به فرد مانند هســپریدین متیل 

ــر  ــن ناحیــه، تجمــع آب در بافــت زی ــد. علــت ایجــاد پــف در ای ــاالی چشــم) جلوگیــری مــی نمای چالکــون، از ایجــاد پــف و افتادگــی پوســت در ناحیــه یــک چشــم (پلــک و ب

پوســتی اســت کــه در اثــر اختــالل در شــبکه خــون رســانی در ایــن قســمت اتفــاق مــی افتــد. ســرم دور چشــم ســینره  بــا تقویــت شــبکه مویرگــی دور چشــم و 

افزایــش ســرعت دفع مواد زائد، ایجاد تــورم در این ناحیه را مهار می کند.

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

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



•   پالمیتوئیــل  الیگوپپتیــد و ویتامیــن C: اســتفاده از پالمیتوئیــل الیگوپپتیــد و ویتامیــن C در ســرم دور چشــم ســینره، آن را بــه مجموعه کاملی از یک سیســتم مقابله کننده 

ــود  ــی ش ــبب م ــرم س ــن س ــواد در ای ــن م ــود ای ــت. وج ــوده اس ــل نم ــرو) تبدی ــی اب ــمت انتهای ــم و قس ــه چش ــم (گوش ــه دوم چش ــروک در ناحی ــاد چ ــف ایج ــل مختل ــا عوام ب

ــد و میــزان پروتئیــن هــای ســاختمانی پوســت از جملــه کالژن و االســتین افزایــش  ــا تمــام مکانیســم هــای داخلــی بــدن جهــت ترمیــم و بازســازی پوســت فعــال گردن ت

یابنــد. افزایــش کالژن و االســتین ســبب کاهــش قابــل مالحظــه وســعت و عمــق چــروک هــا و خطــوط پنجــه کالغــی مــی گــردد. همچنیــن وجــود پالمیتوئیــل الیگوپپتیــد 

در این ترکیب مانع افتادگی و شــل شــدن پوســت در ناحیه یک چشــم (پلک و باالی چشم) می شود.

•   دی پپتیــد-۲، پالمیتوئیــل تتراپپتیــد - ۷ و کریســین: ســرم دور چشــم ســینره بــرای مراقبــت از منطقــه ســه چشــم (زیــر چشــم) کــه در واقــع بیشــترین مشــکالت پوســت 

اطــراف چشــم در ایــن ناحیــه دیــده مــی شــود، بــا کمــک دی پپتیــد -۲ از تجمــع مــواد و آب اضافــی در فضــای میــان بافتــی ایــن ناحیــه جلوگیــری مــی کنــد. در نتیجــه مانــع 

ایجــاد پــف و تــورم در زیــر چشــم مــی شــود. وجــود پالمیتوئیــل تتراپپتیــد -۷ و مــواد خالــص و طبیعــی فعــال مانند کریســین و ویتامیــن C پایدار باعث می شــود تــا عالوه بر 

کاهــش مالنیــن ســازی، دیــواره عــروق تقویــت شــود و جریــان خــون در ایــن قســمت افزایــش یابــد. همچنیــن بــا اکســیژن رســانی کامــل بــه پوســت تیرگــی دور چشــم بــا 

هر نوع منشــاء از جمله افزایش رنگدانه، مشــکالت عروقی و ... به طور کامل و پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

روش مصرف:

۲ بــار در روز پوســت اطــراف چشــم را از آلودگــی و باقــی مانــده مــواد آرایشــی پــاک کنیــد. ســپس چنــد قطــره از ســرم را بــه کمــک نــوک انگشــتان در اطــراف چشــم قــرار 

داده بــا ضربــات آرام در اطــراف چشــم پخــش نماییــد. بــرای جلوگیــری از ورود محصــول بــه داخــل چشــم، مقــدار کمــی از ســرم هــا را در اطــراف چشــم پخــش نماییــد و 

بعد از جذب شــدن، مقدار دیگری از محصول را اضافه نمایید.  

 Ageless Concentrated Eye Contour Serum

The eye area is usually the �rst place to display visible signs of aging. The skin around the eyes is extremely thin which becomes even thinner 

as we age. This makes the skin surrounding the eyes susceptible to age related changes such as wrinkles, dark circles, puf�ness and bags. These 

changes although harmless present as extreme exhaustion and a generally unhealthy, rundown appearance which can make you look and feel 

much older than you are. Cinere Eye Contour Serum targets the primary causes of these concerns to strengthen the skin and slow down and 

supress the formation of wrinkles. Cinere Eye Contour Serum is a fast absorbing , lightweight formula, speci�cally developed to reduce dark 

circles, �ne lines and a combination of highly concentrated peptides such as Palmitoyl Tetrapeptide-7, Dipeptide-2 and Palmitoyl Oligopeptide. 

These key ingredients work in synergy to put wrinkles on hold instantaneously and visibly reducing the signs of aging whilst �rming, toning and 

hydrating the skin. Serums are often regarded as a non-medical approach to treating the signs of aging and preferred by experts due to the high 

volume of concentrated active ingredients they contain, and the way in which they are quickly absorbed deep into the skin. Unlike eye creams 

and gels, Cinere Eye Contour Serum begins to work immediately after application. It rapidly penetrates the skin , providing an instant lifting and 

toning effect for a bright and visibly youthful appearance. This product is perfect for those looking for immidiate, visible results against the signs 

of aging.

Cinere Eye Contour Serum contains:

•   Fucus Vesiculosus Extract: This extract enhances the skin's own capacity to eliminate heme, the red pigment complex present in hemoglobin. 

Fucus Vesiculosus extract increases the collagen I �ber synthesis which may redensify the eye contour area and result in a wrinkle smoothing 

effect. It also reduces in�ammation which can lead to vessel fragility.

•   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 damage 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.

•   Vitamin C and Bearberry Extract: They react on the melanocytes to inhibit tyrosinase activity and reducing melanin biosynthesis. (Tyrosinase 

is the enzyme that is responsible for skin pigmention). Bearberry extract contains a natural lightening compound called Arbutin that is said to 

be quite powerful at bleaching dark spots, age spots and melasma.

•   Depeptide-2: It mobilizes �uid in the tissues and drains it by activing the lymphatic pump, so it reduces the puf�ness and under-eye bags.

 Ageless Concentrated Eye Contour Serum
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Ageless Concentrated Eye Contour Serum

How to use:

 Apply a few drops of serum to �ngertips. using a gentle dabbing motion apply to the eye area starting from the inner corners of the eyes 

working your way outwards, following the natural contours of the eye. Avoid dragging or pulling on the delicate skin. Continue until the Serum 

has been completely absorbed. For the best results use twice a day before applying Cinere Double Action Revitalising Eye Cream.

Precautions:

•   For external use only 

•   Avoid direct contact with eyes. If contact occurs,rinse thoroughly with water.
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