
از بیــن بــردن موهــای زائــد بــدن بــه عنــوان یکــی از الگوهــای بهداشــت فــردی بــه طــور مســتمر توســط بســیاری از خانــم هــا و آقایــان صــورت مــی گیــرد. روش هــای مختلــف 

مــو زدایــی (اصــالح بــا ماشــین، تیــغ، اپیالســیون، فــرآورده هــای موبــر، الکترولیــزر و...) ممکــن اســت باعــث التهــاب، قرمــزی، جــوش و بــه طــور کلــی ایجــاد حساســیت در 

پوست شود.

ژل بعــد از مــو زدایــی ســینره بــا بهــره گیــری از عصــاره هــای طبیعــی گیاهــان، ضمــن رفــع التهــاب و حساســیت بعــد از مــو زدایــی ســبب کاهــش رشــد مجــدد موهــا 

می شــود. وجود روغن درخت چای در این فرموالســیون مانع رشــد باکتری ها و جلوگیری از ایجاد جوش و عفونت بعد از مو زدایی می گردد.

بهره گیری همزمان از عصاره الرئا دیواریکاتا (Larrea divaricata)، میـــریکا ســریفرا (Myrica cerifera) و پروتئین دانه ســویا (Soy Bean Protein) در این ژل ســبب

می شــود با عملکردی کامل و همه جانبه، رشــد مجدد مو های زائد به تاخیر افتاده و ضخامت و تعداد موهای زائد به طور چشــمگیری کاهش یابد.

با توجه به pH باالی بعضی از کرم های موبر، ژل بعد از مو زدایی ســینره با ایجاد pH طبیعی و مطلوب در پوســت (حدود ۵/۵) باعث آرامش و تســکین پوســت می شــود 

و از بــروز صدمــات احتمالــی جلوگیــری مــی نمایــد. همچنیــن ایــن محصــول بــا ایجــاد رطوبــت مناســب و بــاال بــردن خاصیــت ارتجاعــی پوســت ســبب صافــی و شــفافی 

پوست می شود.

روش مصرف:

پــس از مــو زدایــی بــا کــرم موبــر ســینره و یــا دیگــر روش هــای مــو زدایــی، مقــدار مناســبی از ژل بعــد از مــو زدایــی ســینره را روی پوســت پخــش نماییــد. ســپس بــه آرامــی 

ماســاژ دهید تا کامال جذب شــود. شستشــوی پوســت بعد از ۲۰ دقیقه بالمانع می باشد. 

توصیه:

برای کاهش رشــد مو های زائد، اســتفاده از ژل بعد از مو زدایی ســینره را دو بار در روز به مدت دو هفته ادامه دهید.

ژل بعـد از مـو زدایـی
مناسب صورت و بدن
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Removing unwanted hair by any of the customary methods such as shaving, depilation, epilation, waxing and, etc. can often cause skin irritation, 

spots and general discomfort afterwards. Cinere Post-Depilation Gel contains a blend of Essential Oils and plant extracts especially formulated 

to reduce skin irritation and in�ammations after hair removal, as well as to restrict hair growth.

Skin's natural pH balance is often disturbed by using depilation creams and gels. Cinere Post-Depilation Gel restores pH balance of the skin to 

its natural healthy level. Natural active substances in this product, with proven anti-bacterial and anti-fungal qualities prevent in�amma-

tions caused through passible skin damage, whilst shaving or removing unwanted hair. Cinere Post-Depilation Gel moisturizes and repairs 

damaged cells, leaving your skin soft, smooth and healthy after each application.

Cinere Post-Depilation Gel's formula contains herbal extracts such as Myrica cerifera, Larrea divaricata and Soy Bean Protein which synergistically 

slows down hair growth. Consequently, the unwanted hair growth will be reduced with frequent use.

How to use:

 After hair removal (shaving, epolation, depilation, waxing, etc.), apply Cinere Post- Depilation Gel with your �ngertips to shaved skin, massaging 

gently with circular motions until it has been fully absorbed. The area can be washed after 20 minutes if so desired.

Recommendation:

To reduce unwanted hair growth, apply this product twice a day for two weeks. Both women and men can use Cinere Post-Depilation Gel.

   


