
یکــی از معیارهــای اصلــی زیبایــی در تمــام دنیــا داشــتن پوســـتی صـــاف و محکــم اســت. اســتحکام پوســـت یکــی از نشــانه هــای ســالمت پوســت محســوب مــی شــود. 

ــه مــدت  ــا آب داغ ب ــه زمیــن، حمــام کــردن ب ــارداری، جاذب ــد، ب ــادی ماننــد افزایــش ســن، رژیــم هــای الغــری کــه طــی آن وزن بــدن بــه ســرعت کاهــش مــی یاب عوامــل زی

طوالنــی و ... باعــث کاهــش خاصیــت ارتجاعــی پوســت و در نهایــت افتادگــی پوســـت مــی شــوند. رشــته هــای پروتئینــی کالژن و االســتین کــه در الیــه درم پوســت وجــود 

دارنــد، از عوامــل اصلــی ایجــاد اســـتحکام در پوســت و حفــظ قابلیــت کشســانی آن هســتند. پروتئیــن االســتین، بــه حالــت رشــته ای و در هــم پیچیــده و بــه شــکل شــبکه 

پروتئینــی اســت. ایــن پروتئیــن دراثــر کشــش بــاز شــده و پــس از رهــا شــدن، دوبــاره بــه حالــت اولیــه خــود بــاز مــی گــردد. مولکــول کالژن نیــز کــه فراوانتریــن مولکــول 

موجــود در پوســت مــی باشــد، از ســه زنجیــره پروتئینــی تشــکیل شــده اســت. ایــن زنجیــره هــا بــه شــکل طنــاب و بــه صــورت مارپیچــی در هــم تنیــده انــد. ایــن پروتئیــن 

هــای زنجیــره ای با کنار هم قرار گرفتن، مولکول کالژن را ایجاد می کنند.

ســرم محکــم کننــده پوســت صــورت ســینره بــا فرموالســیونی خــاص، ســرعت جــذب فــوق العــاده و قــدرت اثــر زیــاد از مجموعـــه عصـــاره ها و پپتید ها تشــکیل شــده اســت. 

ــد.  ــی دهن ــرار م ــود ق ــر خ ــت تاثی ــلولی را تح ــای درون س ــتند و فرآینده ــادی هس ــوذ زی ــدرت نف ــی دارای ق ــت کوچک ــه عل ــه ب ــند ک ــی باش ــه م ــید آمین ــد اس ــه ای از چن ــا مجموع پپتیده

ســرم محکــم کننــده پوســت صــورت ســـینره دارای عملکــرد چنــد جانبــه در راســتای حفــظ و افزایــش اســتحکام پوســـت مــی باشــد و از افتادگــی پوســت به طــور موثر و طی 

مــدت زمــان کوتــاه جلوگیــری مــی کنــد. ترکیبــات بــه کار رفتــه در ایــن ســرم، بــا حفــظ ســاختمان و عملکــرد صحیــح االســتین باعــث بهبــود خــواص بیومکانیکــی پوســـت 

می شــوند و قابلیت ارتجـــاعی پوســت را در سه جهت افزایش می دهند.

ترکیبات موثر در ســرم محکم کننده پوســت صورت سینره:
•   عصـــاره دانــه آنتــوم گراولنز(شــوید): عصـــاره شــوید عــالوه بــر بهبــود خــواص بیومکانیکــی پوســـت، از طریــق بهبــود رونــد تولیــد و افزایــش کارایــی االســـتین، ســبب 

افزایــش اســتحکام و بازســازی ســاختمان ســه بعــدی پوســت مــی شــود. بــه دنبــال ایــن فرآینــد، خاصیــت ارتجاعــی پوســت افزایــش مــی یابــد و پوســت اســتحکام طبیعــی 

خــود را بــاز مــی یابــد. همچنیــن ایــن عصــاره بــا ترمیــم الیــه درم مانــع افتادگــی پوســت مــی شـــود و بــا خــواص آنتــی اکســیدانی ســبب مهــار اثــرات مخــرب رادیــکال هــای آزاد و 

بــه تعویــق انداختــن عالئــم پیــری مــی گــردد. اســتفاده موضعــی از ایــن عصــاره عــالوه بــر افزایــش اســتحکام پوســت، ســبب محــو شــدن چیــن و چــروک هــا و بازســازی 

فرم صورت می شود.

•   پالمیتوئیــل الیگوپپتیــد و پالمیتوئیــل تتراپپتیــد -۷: ایــن پپتیدهــا مکانیســم های مختلف ســاخت کالژن و االســتین و ســایر پروتئین های حیاتی پوســت را فعال می ســازند 

ــه  ــد. در پوســت ســالم رشــته هــای کالژن ب ــدازی مــی نماین ــاال راه ان ــا ســرعت و دقــت ب ــم پوســت را جهــت بازســازی پوســت ب ــه مکانیســم هــای طبیعــی ترمی ــز کلی و نی

صــورت مرتــب، یکدســت و یــک انــدازه کنــار یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد و از نظــر تعــداد نیــز در ســـطح مطلوبــی هســتند. عــدم مراقبــت از پوســـت باعــث از بیــن رفتــن نظــم، 

یکدســتی و هماهنگــی در انــدازه اتصــاالت بیــن ایــن رشــته هــا مــی شــود کــه ایــن خــود عامــل اصلــی افتادگــی و شــل شــدن پوســت مــی باشــد. همانطــور کــه گفتــه شــد 

ایــن  دیدگــی  آســیب  اثــر  در  شــوند.  مــی  االســتین  و  کالژن  هــای  مولکــول  تخریــب  طریــق  از  پوســت  اســتحکام  رفتــن  بیــن  از  ســبب  زیــادی  عوامــل 

پروتئیــن هــا، پوســت دچــار افتادگــی، مخصوصــا در نواحــی بــاالی پلــک، دو طــرف چانــه و گــردن مــی شــود. پپتیــد هــای موجــود در ایــن ســرم باعــث مــی شــوند تا رشـــته های 

کالژن ســـاخته شــده بــه طــور منظــم در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد و پیوندهــای بیــن ایــن رشــته هــا اســتحکام یابنــد. از دیگــر آثــار اســتفاده از ایــن پپتیدهــا اســتحکام شــبکه 

عروقــی پوســت، کاهــش واکنــش هــای مخــرب در برابــر اســترس، کاهــش اثــر مخــرب رادیــکال هــای آزاد و اشــعه UV مــی باشــد. در واقــع ایــن پپتیدهــا نقــش بازســازی پوســت و 

محافظت از پوســت را همزمان ایفا می کنند. 

•   عصــاره جلبــک دریایــی و پلــی ســاکاریدی بــه نــام Pullulan: ایــن دو ماده که هر دو حاصـــل فنـــاوری بیوتکنـــولوژی هســتند، باعث ظهور اثــرات محکم کنندگــی در مدت زمانی 

کوتــاه (کمتــر از چنــد دقیقــه) در پوســت مــی شــوند. پلــی ســاکارید Pullulan بــا تشــکیل الیــه ای ظریــف و محکم بر روی پوســت، باعــث ایجاد لیفت آنی در پوســت می شــود. 

ــر شــدن مشــکل و کاهــش افتادگــی آن مــی گــردد.  ــر محافظــت از پوســت، موجــب بهبــودی فــوری وضــع ظاهــری پوســت، جلوگیــری از حادت ــه عــالوه ب وجــود ایــن الی

بازســازی  و  کالژن  ســاخت  افزایــش  باعــث  اســت،   B12 و   C هــای  ویتامیــن  و  آمینــه  اســیدهای  ســاکاریدها،  پلــی  از  غنــی  کــه  نیــز  دریایــی  جلبــک  عصــاره 

ســلول ها و محافظت از پوســت در برابر اثر ســوء رادیکال های آزاد می شود.

   

سرم محکم کننده پوست صورت
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Cinere Lifting Serum has been speci�cally formulated to target the primary cause of loss of elasticity in mature skin. Cinere Lifting Serum 

dramatically improves collagen and elastin functionality that begins to decline after the age of 40. It also helps restore the skin’s renewal 

process, the results are a healthier appearance, plumper looking skin, radiant complexion, silky smooth texture and increased skin tension. This 

highly concentrated serum visibly �rms, tones and smoothes out irregularities. Marine Algae extract, Vitamin C and protein peptides tighten 

the skin which reinforces the �rming effect to reveal a brighter, more youthful appearance. 

Immediate Bene�ts:  

Cinere Lifting Serum helps strengthen skin which visibly lifts, tones and de�nes facial structures; mimicking the appearance of a natural face lift. 

Upon application you will feel a tightening and �rming effect, �ne lines and wrinkles will begin to fade and your skin will feel lifted, toned, 

revitalised and refreshed.

Long Term Bene�ts:

Cinere Lifting Serum contains a unique blend of 6 active ingredients. It works by improving the structural �bres in  the dermis. Cinere Lifting 

Serum is a revolutionary treatment in the �ght against ageing and sagging skin. It also nourishes and protects the skin against free radicals and 

triggers elastin and collagen production, which helps repair damaged tissue and scars. Skin is left feeling �rm and elevated with a youthful and 

naturally beautiful appearance.  

Cinere Lifting Serum contains:

•  Palmitoyl Oligopeptide and 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. 

 

•   کمپلکــس فعــال حــاوی عصــاره مخمــر و پپتیدهــای خالــص شــده ســویا  و برنــج: ایــن کمپلکــس فعــال کــه در واقــع از فــرآورده هــای فنــاوری بیوتکنولــوژی اســت، سرشــار 

از پپتیدهای خالص شــده ســویا، برنج و عصاره مخمر می باشد. 

ــود را در  ــی خ ــش اصل ــی نق ــدت طوالن ــرای م ــتین، ب ــای کالژن و االس ــته ه ــی رش ــکل طبیع ــظ ش ــن حف ــاز و همچنی ــتاز و کالژن ــای االس ــم ه ــار آنزی ــا مه ــس ب ــن کمپلک ای

افزایــش اســتحکام پوســت ایفــا مــی کنــد. تقویــت شــبکه عروقــی پوســت، افزایــش خــون رســانی و اکســیژن رســانی از دیگــر نقــش هــای ایــن کمپلکــس مــی باشــد کــه 

خــود عامــل مهمــی در جهــت بهبــود وضعیــت کلــی پوســـت بــه شــمار مــی رود. وجــود آنزیــم ردوکتــاز در ایــن کمپلکــس، بــا خنثــی کــردن اثــر مخــرب رادیــکال هــای آزاد و 

مواد اکســید کننده باعث حفاظت موثر از پوســت می گردد.

•   هیالورونیــک اســید: در ســرم محکــم کننــده پوســت صــورت ســینره از هیالورونیــک اســید بــه عنــوان عامــل تامیــن و حفــظ رطوبــت اســتفاده شــده اســت کــه نقــش حیاتی 

در آب رســانی بافــت هــا دارد. هیالورونیــک اســید پلــی ســـاکاریدی اســت کــه بــه طــور طبیعــی در بــدن وجــود دارد و مــی توانــد بیــش از وزن خــود آب جــذب کنــد. وجــود 

ــر محکــم کنندگــی  ــر اث ــر پوســت خواهــد شــد. ایــن ســرم عــالوه ب ایــن مــاده در ســرم محکــم کننــده پوســت صــورت ســینره باعــث رطوبــت رســانی قــوی، عمیــق و موث

ســریع و موثر، ســاختار پوســت را اســتحکام می بخشد و از پوســت در برابر عوامل مخرب محیطی محافظت می کند.

روش مصرف:

روزی ۱ الی ۲ بار، بعد از تمیز کردن پوســت صورت و گردن، چند قطره از ســرم محکم کننده پوســت صورت ســینره را با نوک انگشــت روی پوســت پخش نمایید.
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• Dill Seed Extract: Dill Seed extract improves skin biomechanical properties, appearance and �rmness while at the same time improves 

suppleness and elasticity of the 3 dimension structure of skin. It activates the synthesis of LOXL protein and  consequently causes the assembly 

of micro�brils and  tropoelastin, leading to improved mechanical properties of the reconstructed skin. It renews elastin functionality and 

promotes healing of the skin. Anti oxidant property �ghts against free radicals and signs of aging. Using Dill extracts topically, the skin feels 

more elastic, wrinkles appeared smoothed, and face contours appeared remodeled. 

•  Micro Algae Extract: The main constituents of this extract are Polysaccharides, Amino Acids and Vitamins, especially Vitamin C, an effective 

antioxidant and B12, responsible for the formation of cells. This ingredient is a two-in-one skin tightener; it provides a perceptible instant 

tightening effect on the skin and acts also on the long term basis, protecting the skin cells from oxidative stress and stimulating the formation 

of collagen I.

• Hydrolysed Rice Protein and Soybean Protein: These ingredients improve blood hemodynamic and microcirculation, strengthen the 

connective tissue and reduce the proteolytic breakdown of the collagen and elastin matrix. They reduce the presence of free radicals and 

in�ammation and prevent UV damage. 

How to use:

Apply several drops of Serum to the �ngertips of your index and middle �ngers of one hand. Touch together and massage gently into the face 

and neck using small circular motions until it has been completely absorbed. Use twice a day.  

Precautions:

•   For external use only

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