
یکــی از اصلــی تریــن عوامــل در زیبایــی چشــم، مــژه هــا هســتند. مــژه هــای ضخیــم و بلنــد، ســبب جــذاب تــر شــدن چشــم هــا مــی شـــوند، بــه همیــن خاطــر، داشـــتن مــژه 

هــای بلنــد و پرپشـــت، یکــی از دغدغــه هــای انســان هــا بــه خصــوص خانــم هــا بــه شــمار مــی آیــد. مــژه هــا عــالوه بــر جنبــه هــای زیبایــی، نقــش حفاظتــی از چشــم هــا را نیــز بــر 

عهــده دارنــد؛ مــژه هــا از ورود گــرد و غبــار، حشــرات و دیگــر ذرات خارجــی بــه داخــل چشــم هــا جلوگیــری مــی کننــد. در پلــک بــاال حــدود ۲۰۰-۱۵۰ عــدد و در پلــک پاییــن حــدود 

نصــف ایــن تعــداد مــژه وجــود دارد. مــژه هــا، ســاختاری شــبیه ســایر موهــای بــدن دارنــد ولــی از نظــر ضخامــت، وضعیــت رنگدانــه هــا و میــزان رشـــد بــا ســـایر موهــای بــدن 

... ممکــن اســت باعــث ریختــن مــژه هــا  تفــاوت دارنــد. عوامــل مختلفــی ماننــد عوامــل هورمونــی، بیمــاری هــای پوســـتی، مصــرف برخــی داروهــا، اســـترس و 

شــوند. ولــی بــه طــور طبیعــی بــا افزایــش ســن (باالتــر از۴۰ ســـال)، مــژه هــا کــم تــر و نــازک تــر مــی گردنــد. ایــن مســئله بــه دلیــل کاهــش تعــداد فولیکــول هــای مــو نیســت، 

بلکــه بــه علــت تغییــرات چرخــه رشــد مــو در اثــر افزایــش ســن مــی باشــد. اســتفاده از محصــوالت آرایشــی نامرغــوب، کاشــت مــژه، اســـتفاده از چســب هــای بســیار قــوی 

جهــت چســباندن مــژه هــای مصنوعــی کــه بــه ســختی از بیــن مــژه هــا جــدا مــی شــوند و فــر کــردن مــژه هــا، باعــث مــی شــوند تــا مــژه هــا تحــت فشــار یــا کشــش مکانیکــی، 

آســیب زیادی ببینند. در این شــرایط مژه ها ممکن اســت دچار ریزش و یا سســتی شــوند که در این حالت باید به تقویت مـــژه ها پرداخت. 

شــرکت طبیعــت زنــده بــا انجــام آزمایــش هــای گوناگــون و تحقیقــات متعــدد در زمینــه عوامــل موثــر بــر رشـــد و تقویــت مــژه هــا، محصولــی مطمئــن و موثــر بــه بــازار 

عرضه نموده اســت. این محصول راه حلی آســان و مطمئن برای رشــد دوباره مژه های شــما، جلوگیری از ریزش و تقویت آن ها می باشــد.

ســرم تقویــت کننــده و ضــد ریــزش مــژه ســینره حــاوی فعــال تریــن ماده شــناخته شــده پپتیــدی به نــام میریســتوئیل پنتاپپتیــد-۱۷، جهت افزایش رشــد مــژه ها می باشــد. این 

مــاده ســبب مــی شــود تــا مــژه هــا مــدت زمــان بیشــتری در فــاز رشــد باقــی بماننــد و تعــداد کراتینوســیت هــا در فولیکــول مــژه افزایــش یابــد، در نتیجــه تعــداد بیشــتری 

از مــژه هــا در فــاز رشــد قــرار مــی گیرنــد. همچنیــن تحریــک کراتینیزاســیون در فولیکــول مــو، ســبب افزایــش ضخامــت، اســتحکام و پررنــگ تــر شــدن مــژه هــا خواهــد شــد. 

وجــود انــواع ویتامیــن هــا و عصـــاره هــای گیاهــی نظیــر ویتامیــن هــای گــروه B و اســیدهای آمینــه حــاوی گوگــرد در ایــن ســرم، باعــث تقویــت ســاختار مــو، افزایــش 

گــردش خــون و اکســیژن رســانی بهتــر بــه فولیکــول هــای  مــو می گردد. با اســـتفاده از ســرم تقویــت کننده و ضد ریــزش مژه ســینره، پس از دوره کوتاهی، شـــاهد افزایش رشــد 

و ضـــخامت قابل توجه مـــژه ها خواهید بود. به عالوه این محصـــول با افزایش استحکام مژه ها از آن ها در برابر عوامل مخرب محیطی محافظت می نماید.

ســرم تقویت کننده و ضد ریزش مژه سینـــره فاقد عوارض جانبی مانند تغییر رنگ پلک ها و ســـایر عوارض ایجاد شــده در اثر مصرف پروســتاگالندین ها می باشــد. 

ترکیبات موثر در ســرم تقویت کننده و ضد ریزش مژه ســینره: 
•   میریســـتوئیل پنتــا پپتیــد- ۱۷: ایــن پپتیــد باعــث افزایــش فعالیــت کراتینوســیت هــا و همچنیــن افزایــش تولیــد کراتیــن در پیــاز مــو مــی شــود. ایــن امــر ســـبب مــی شــود 

تا موها در مرحله رشــد، میزان رشــد بیشــتری داشــته باشــند و مژه ها بلندتر، ضخیم تر و پر پشت تر شوند.

•   عصاره ریشــه توت: این عصاره حاوی β توکوفرول می باشــد. عصاره ریشــه توت باعث تحریک رشــد مو و آغاز مجدد چرخه رشــد موها می گردد.

•   مخلــوط نمــک هــای روی، ســـدیم، منیـــزیم و پیرولیـــدون کربوکســـیلیک اســـید: ایــن ریــز مغــذی ها عالوه بر نقش موثری که در ســاختار آنزیم های حیاتی ســلول هــا دارند، باعث 

افزایش متابولیســم ســلول ها شــده و با افزایش ســرعت نوسازی، سبب افزایش اســتحکام و پرپشت شدن مژه ها می گردند.

•   کراتیــن هیدرولـــیز شــده: کراتیــن هیدرولیــز شــده، حــاوی مخلوطــی از اســید آمینــه هــای مختلــف اســت. کراتیــن هیدرولیــز شــده ســبب افزایــش اســتحکام مــژه هــا و 

محافظــت از آن ها در برابــر عوامل مخرب محیطی می گردد.

روش مصرف: 

ســرم را  هــر صبــح و شــب بــر روی مــژه هــای تمیــز بمالیــد. پــس از دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب، مصــرف محصـــول را بــه صـــورت یــک بــار در روز ادامــه دهیــد. پــس از 

جذب و خشــک شــدن محصول می توانید از لوازم آرایشــی استفاده نمایید.

توجه:

ــا رفــع کامــل ســوزش، مصــرف  ــا آب ســرد بشــویید و ت ــه داخــل چشــم ممکــن اســت ســوزش خفیفــی ایجــاد کنــد؛ در ایــن صــورت چشــم هــا را ب ــول ب  وارد شــدن محصـ

محصــول را متوقف نمایید.

سرم تقویت کننده و ضد ریزش مژه 
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Eyelash Growth Serum

Long luscious eyelashes are seen as a sign of beauty and femininity amongst many women. They accentuate the eyes making them appear 

bigger and more youthful, however, their primary function is to protect the eyes from dust and debris entering and harming the eye. 

Each eyelash has a lifecycle of between three to six months, however, there are a variety of conditions that can disturb this cycle such as 

infections, side effects from medications and in some cases wearing false eyelashes on a regular basis can cause eyelashes to fall out.

Cinere Eyelash Growth Serum contains Milk Protein and Hydrolysed Keratin to help promote the development of new hair follicles whilst 

reinforcing, protecting, and boosting the general condition of eyelashes. Peptides and Vitamins strengthen lashes and stimulate hair growth. 

Cinere Eyelash Growth Serum forti�es follicles, protecting them against environmental damages and side effects from cosmetics to help achieve 

beautiful, long luscious lashes naturally. Our formula is prostaglandin free and will not darken eyelids which is a known side effect from many 

eyelash enhancing products. 

Cinere Eyelash Growth Serum contains:

•  Myristoyl Pentapeptide - 17: This peptide is a keratin stimulating peptide which is shown to visibly increase eyelash length. This wonderful 

ingredient enhances the appearance, length and density of eyelashes. 

•  Mulberry Root extract: The plant has been used in traditional Chinese medicine for the prevention of hypertension and relieving fatigue. This 

extract is also shown to rejuvenate follicles and help resume a normal, healthy hair growth cycle and thicken thinning hair.

•  Complex of Amino Acids with Milk Protein: The complex increase the number of anagen hair follicles (growth stage) and decrease telogen 

hair follicles (resting stage). The active ingredient composition normalises excess sebum secretion.

•  Sodium, Magnesium, Zinc, and Manganese PCA: They increase cell metabolism and blood circulation to stimulate hair growth and promote 

a healthy hair growth cycle.

•  Vitamin B6: This vitamin improves hair growth by blocking hormones that prevent healthy hair growth. Vitamin B6 de�ciency can bring 

on a skin condition called dermatitis which is often responsible for slow hair growth and thinning.

 

How to use: 

Before use, ensure the area is clean and dry.  Using the applicator supplied, apply Cinere Eyelash Growth Serum directly to the base of the upper 

eyelash starting from the inner corner of the eye moving outwards. The serum can also be applied to the lower lash line, however, use greater 

care when applying to avoid direct contact with the eye. Allow to dry before applying additional cosmetics. For best results use twice a day. 

Once the desired results are achieved use once a day to maintain the appearance and condition of your luscious lashes.

Caution:

 If irritation occurs, discontinue use and seek medical advice immediately.
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