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پوســت بــرای حفــظ لطافــت و نرمــی خــود بــه رطوبــت نیــاز دارد. رطوبــت مــورد نیــاز پوســت از الیــه هــای زیریــن پوســت گرفتــه مــی شــود، ولــی چــون مقــدار زیــادی از 

رطوبــت پوســت تبخیــر مــی شــود ممکــن اســت پوســت دچــار کمبــود آب و خشــکی گــردد. بــه طــور طبیعــی پوســت دارای مــوادی اســت (NMF) کــه رطوبــت 

را در پوســت حفــظ مــی کننــد. بــه عــالوه الیــه چربــی روی ســطح پوســت از تبخیــر بیــش از حــد آب جلوگیــری مــی کنــد. شستشــوی زیــاد پوســت باعــث از بیــن رفتــن چربــی 

ســطح پوســت و مــواد نگهدارنــده آب (NMF) مــی شــود. آب و هــوای ســرد و خشــک، کــم بــودن ترشــح چربــی از غــدد چربــی، کمبــود برخــی ویتامیــن هــا، وجــود 

برخی بیماری ها و افزایش ســن باعث تشــدید خشــکی پوست می گردند.

خشــکی پوســت گاهــی بــا خــارش و قرمــزی و در مــوارد شــدیدتر بــا تــرک خوردگــی پوســت همــراه اســت. تــرک خوردگــی هــای پوســت دردنــاک هســتند و پوســت را در مقابــل 

نفوذ باکتری ها آســیب پذیر می نمایند. همچنین پوســته پوســته شــدن پوســت خشــک، وضعیت ظاهری فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

کــرم مرطــوب کننــده مناســب پوســت هــای خشــک و معمولــی ســینره، بــا فراهــم آوردن رطوبــت مانــدگار باعــث حفــظ طــراوت و شــادابی پوســت مــی شــود و از اثــر عوامــل 

مخرب محیطی بر روی پوســت جلوگیری می کند.

ترکیبات موثر در کرم مرطوب کننده ســینره:
•   روغن ســبوس برنج: این روغن سرشــار از آنتی اکســیدان های طبیعی و اســترول های گیاهی اســت و خاصیت مرطوب کنندگی فوق العاده ای دارد.

•   روغــن آرگان: ایــن روغــن قــدرت جــذب باالیــی دارد و بــه راحتــی جــذب پوســت می شــود. روغن آرگان سرشــار از اســید های چرب ضــروری و ویتامیــن E  طبیعی اســت و عالوه 

بر مرطوب نمودن پوســت، باعث تغذیه پوســت می شــود. امروزه خاصیت ضد چروک این روغن مورد توجه واقع شــده اســت.

ــد و  ــی کن ــم م ــت را ترمی ــرآمیدون، پوس ــد. س ــی کن ــل م ــت عم ــی پوس ــرآمیدهای طبیع ــبیه س ــه ش ــت ک ــید اس ــیلیک اس ــدون کربوکس ــتقات پیرولی ــرآمیدون: از مش •   س

ســاخت چربــی هــای پوســت را افزایــش مــی دهــد. ســرآمیدها حــدود %۴۵ چربــی هــای پوســت را تشــکیل مــی دهنــد. در افــراد مبتــال بــه خشــکی شــدید پوســت، میــزان 

این ســرآمیدها به شدت کاهش می یابد.

•   اســکوالن: یک ترکیب طبیعی اســت که شــبیه چربی پوســت می باشــد و مانع تبخیر آب از ســطح پوست می شود.

•    NMF: این کمپلکس حاوی اوره، پـــیرولیدون کـــربوکسیلیک اســید، اســید های آمینه، امالح و برخی قندها می باشــد که ترکیبی مشــابه NMF طبیعی دارد و پس از نفوذ 

بــه درون پوســت، جایگزیــن NMF از دســت رفتــه پوســت مــی شــود. ایــن مــاده بــا آب موجــود در پوســت پیونــد ایجــاد مــی کنــد و از خــارج شــدن آب از پوســت جلوگیــری مــی 

نماید. بنابراین رطوبت پوســت به طور فعال افزایش می یابد و پوســت دوباره حالت مرطوب و شــاداب خود را به دســت می آورد .

•   عصــاره مخمــر: ایــن عصــاره حــاوی برخــی پروتئیــن هــا، اســید هــای آمینــه و ویتامیــن هــای گــروه B اســت. عصــاره مخمــر باعــث ترمیــم پوســت مــی گــردد و پوســت را بــه 

مــدت طوالنی مرطوب نگه می دارد.

روش مصرف:

پس از تمیز کردن پوســت با محصوالت پاک کننده پوســت خشــک، مقدار مناســبی از کرم را روی پوســت صورت و گردن بمالید.

Moisturizing dry skin is essentials to maintaining a youthful appearance. There are many factors that can cause dry skin including a dry climate, 

lack of various essentials (proteins, lipids, and vitamins), hormonal changes, over-exfoliation and the treatment of other skin disorders.

The most effective step to combat dry skin is to use a suitable moisturizer for rehydration. The refreshing and fast absorbing texture of Cinere 

Moisturizing Cream provides both instant and long-lasting results that makes skin appear smooth and plump.

Cinere Moisturizing Cream contains a bioactive moisturizing complex based on the Natural Moisturizing Factor (NMF) to improve skin’s water 

retention properties, (induchem). Furthermore, the cream contains Argan Oil, Rice Bran Oil and Yeast extract, all of which can be extremely 

helpful in making dry skin look and feel better.

کـرم مرطـوب کننـده
مناسب پوست های معمولی تا خشک
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How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser. As required, apply Cinere Moisturizing Cream everyday to the face & neck. Massage into the skin until 

completely absorbed.    

Recommendation:

Apply Cinere Sunscreen Cream when needed throughout the day when exposed to the sun. Repeat application every 3-4 hours.


