
پوســت انســان دارای خاصیــت ارتجاعــی مــی باشــد کــه ایــن خاصیــت مربــوط بــه پروتئیــن هــای رشــته ای درون آن اســت. کاهــش خاصیــت ارتجاعــی پوســت یکــی از مشــکالتی 

ــر کاهــش میــزان پروتئیــن هــای رشــته ای، پوســت اســتحکام اولیــه خــود را از دســت مــی دهــد و در  ــا افزایــش ســن در اث ــده مــی شــود. ب ــاالی ۴۰ ســال دی اســت کــه در افــراد ب

قســمت هایــی ماننــد زیــر ابــرو، زیــر چشــم و اطــراف چانــه دچــار افتادگــی مــی شــود. تابــش اشــعه خورشــید، کاهــش ســریع وزن، رژیــم غذایــی نادرســت، کشــیدن ســیگار و جاذبــه 

زمین عواملی هســتند که باعث تخریب پروتئین های رشــته ای پوســت می شــوند و در نهایت منجر به ایجاد چروک و افتادگی پوســت می گردند.  

کــرم محکــم کننــده ســینره بــا اســتفاده از پپتیدهــای الگــو بــرداری شــده از پروتئیــن هــای ســاختمانی پوســت، ســلول هــا را وادار بــه ســاخت پروتئیــن هــای مــورد نیــاز جهــت حفــظ 

االستیســیته پوســت می نماید و از ســوی دیگر با ایجاد یک الیه بســیار ظریف بر روی پوســت، باعث افزایش اســتحکام و کاهش چین و چروک های پوســت می گردد.

ترکیبات مؤثر در کرم محکم کننده ســینره (مخصوص افراد باالی ۴۰ ســال):
•   اســتیل دی پپتیــد-۱: ایــن مــاده پپتیــدی ســاخت االســتین و ســایر پروتئیــن هــای پوســت نظیــر دکوریــن را افزایــش مــی دهــد. اســتیل دی پپتیــد-۱ پوســت را قــادر مــی ســازد تــا ایــن 

پروتئیــن هــا را بــه صــورت صحیــح در کنــار هــم بچینــد و بهتریــن ســاختار شــبکه ای را بــرای پوســت ایجــاد نمایــد. ایــن عمــل باعــث افزایــش اســتحکام پوســت، ایجــاد مقاومــت 

در مقابــل تأثیــر جاذبه و همچنین کاهش افتادگی پوســت می گردد.

•  پالمیتوئیل الیگوپپتید: این پپتید ســاخت االســتین را افزایش می دهد و خاصیت ارتجاعی پوســت را بهبود می بخشــد.

•   کمپلکــس MDI:  ایــن مــاده حاصــل فــن آوری بیوتکنولــوژی مــی باشــد و یکــی ازمهارکننــده هــای پــر قــدرت آنزیــم کالژناز اســت. کمپلکــس MDI با افزایــش میزان کالژن در پوســت، 

موجب حفاظت پوســت در برابر عوامل مخرب مانند اشــعه فرابنفش خورشــید، اســترس و آلودگی های محیطی می شــود.

•   بیوپلیمــر دریایــی (Chitosan): کیتوســان بــا ایجــاد یــک الیــه محافــظ، محکــم و االســتیک بــر روی پوســت، باعث اســتحکام پوســت می گــردد. همچنین خاصیت مرطــوب کنندگی 

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

•   روغــن جوانــه گنــدم: ایــن روغــن سرشــار از ویتامیــن هــای D، E، A، لســتین و مقــدار کمــی اســیدهای چــرب امــگا ۳ و امــگا ۶ مــی باشــد. اکتاکوزانول موجــود در این روغــن منبع غنی 

انرژی برای پوســت به شمار می آید.

روش مصرف: 

هر صبح و شــب، پس از تمیز نمودن پوســت با پاک کننده مناســب، مقدار مناســبی از کرم محکم کننده ســینره را روی پوســت صورت و گردن بمالید.

Ageing is the most common cause for sagging skin. As you age, your skin loses collagen and elastin, these are the essential connective tissues 

that make the skin look soft, plump and youthful. Sun exposure is another reason why skin loses its elasticity. Weight loss and crash diets are 

another factors because when a large amount of weight is lost over a short period of time, it often causes skin to sag. Other causes for 

premature skin aging include smoking, poor skin care, stress, inadequate sleep, genetics and environmental factors. 

Cinere Lifting Cream promotes the natural production of collagen and elastin. The lifting cream visibly reduces the signs of aging by increasing 

�rmness and creating a youthful appearance. it also helps to preserve skin's elasticity and suppleness.

Unlike other lifting creams, this extremely effective formula works with your skin's natural abilities to repair itself in order to lift sagging skin, 

while restoring and rejuvenating at the molecular level.

Cinere Lifting Cream contains especially formulated peptides that work hard to restore the networks of collagen and elastin within the skin, 

speci�cally targeting �ne lines and wrinkles.

Cinere Lifting Cream contains: 

•  Chitosan: This ingredient keeps the skin healthy and moisturized. It also improves elasticity as it forms a protective �lm that covers the skin.
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•  Glycosaminoglycans: This ingredient is used to neutralize excessive enzyme activity (MMP). This results in a better enzyme equilibrium which 

is needed for a natural and healthy skin appearance. This also creates greater skin elasticity, increased resistance to external irritants, as well as 

a reduction in the appearance of dark circles, varicose veins and rosacea.

• Acetyl Dipeptide-1: This ingredient stimulates elastin synthesis. It also promotes the elastic �bres architecture to function correctly by inducing 

the most important elements involved in tissue structure. 

•  Palmitoyl Oligopeptide: Contains a natural fragment of elastin. This fragment creates a restructuring, repairing effect and has a characteristic 

of the repeat spring structure. This ingredient also signi�cantly improves �rmness and skin tone. 

•  Calendula Essential Oil: This is a soothing therapeutic oil distilled from pot marigold. It has a variety of uses, such as soothing minor skin 

disorders, pimples, dry and chapped skin.

How to use:

Cleanse skin with an appropriate cleanser before use. Apply a suitable amount of Cinere Lifting Cream to the face & neck every morning & 

evening. Massage gently into the skin until completely absorbed.
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