
رنــگ پوســت انســان هــا طیــف رنگــی متنوعــی، از قهــوه ای تیــره در سیاهپوســتان تــا صورتــی بســیار روشــن در مــردم اروپــای شــمالی را در بــر مــی گیــرد. رنــگ پوســت 

ــور  ــش ن ــه تاب ــا ک ــد. از آنج ــی باش ــی و ... م ــل هورمون ــن، عوام ــش س ــرد، افزای ــی ف ــل زندگ ــی مح ــه جغرافیای ــک، منطق ــد ژنتی ــی مانن ــل مختلف ــر عوام ــت تاثی ــراد تح اف

خورشــید باعــث تحریــک ســـاخت مالنیــن و تیــره شــدن پوســت مــی شــود، بنابرایــن رابطــه مســتقیمی بیــن میــزان تابــش نــور خورشــید و رنــگ پوســت افــرادی کــه در آن 

منطقــه زندگــی مــی کننــد وجــود دارد. تابــش نــور خورشــید باعــث آفتــاب ســوختگی، ایجــاد رادیــکال هــای آزاد و اکســید شــدن چربــی هــا و پروتئیــن هــای داخــل ســلولی 

می شود.

افزایــش مــواد حاصــل از اکســید شــدن پروتئیــن هــا در ســلول هــای پوســت، باعــث تحریــک رنگدانــه ســازی و تیــره شــدن پوســت مــی شــود. از ســوی دیگــر چربــی هــای اکســید 

شــده نیــز بــه صــورت رنگدانــه هــای قهــوه ای رنگــی در داخــل ســلول هــا رســوب مــی کننــد کــه موجــب ایجــاد لــک هــا و تیرگــی پوســت مــی گردنــد. از ایــن رو محافظــت از 

پوســت در برابر تابش نور خورشــید نقش بســیار مهمی در روشــن شدن پوست ایفا می کند.

ــا مهــار آنزیــم تیروزینــاز از تولیــد مالنیــن جلوگیــری مــی نماینــد، دارای فیلترهــای  کــرم روشــن کننــده روز SPF 30 ســینره عــالوه بــر داشــتن مــواد روشــن کننــده کــه ب

محافظــت کننــده در برابــر اشــعه هــای UVA و UVB مــی باشــد. ایــن فیلترهــا از پوســت در مقابــل طیــف گســترده ای از اشــعه UV محافظت مــی نمایند و از تیرگی پوســت 

در برابر تابش نور آفتاب و آفتاب ســوختگی جلوگیری می کنند. اســتفاده از فرم پایدار ویتامین C در کرم روشــن کننده روز SPF 30 ســینره، ســبب می شــود تا این فرآورده 

ــری  ــید جلوگی ــور خورش ــش ن ــی تاب ــا در پ ــلول ه ــی درون س ــواد آل ــدن م ــید ش ــن از اکس ــردد و همچنی ــت گ ــگ پوس ــدن رن ــر ش ــن ت ــث روش ــاز باع ــم تیروزین ــار آنزی ــا مه ب

کند. عالوه بر این وجود مواد الیه بردار مالیم در این کرم ســبب می شــود تا با افزایش ســرعت نوســازی پوســت، روشــن تر شــدن رنگ پوست تسریع گردد.

کــرم روشــن کننــده روز SPF 30 ســینره بــا فرمــول اختصاصــی خــود و بــا برخــورداری از ذرات جــال دهنــده کــه باعــث انعــکاس نــور مــی شــوند، جلــوه ای روشــن تــر و درخشــان تــر 

به پوست شما می دهد.

ترکیبات موثر در کرم روشــن کننده روز SPF 30 ســینره: 
•  فیلترهــای ضــد آفتــاب: فیلترهــای ضــد آفتــاب در ایــن فــرآورده بــه گونــه ای انتخــاب شــده انــد کــه پوســت را در مقابــل طیــف وســیعی از امــواج UV محافظــت نماینــد، بــه 

این ترتیب از ســوختگی پوســت در اثر تابش اشــعه UVB و تیره شــدن پوســت در اثر تابش امواج UVA جلوگیری می نمایند.

•  کمپلکــس گیاهــان روشــن کننــده: در ایــن مجموعــه از عصــاره هشــت گیــاه بــا مکانیســم هــای مختلــف جهــت روشــن شــدن پوســـت اســتفاده شــده اســت. ایــن مکانیســم ها 

عبارتنــد از: توقــف ســاخت مالنیــن و مهــار آنزیــم تیروزینــاز، افزایــش اکســیژن رســانی بــه پوســت و افزایــش ســرعت نوســازی پوســت، دفــع مــواد زائــد از پوســت و محافظــت 

از پوست در برابر صدمات ناشی از رادیکال های آزاد. این عصاره ها با تشدید اثر یکدیگر به سرعت باعث روشن تر شدن رنگ پوست می گردند.

•   آســکوربیل پالمیتات: این ماده نوع پایداری از ویتامین C می باشــد. از آنجا که ویتامین C معمولی محلول در آب اســت و قدرت نفوذ آن در پوســت کم اســت، اســتفاده از 

فرم پایدار آن نفوذپذیری این ویتامین را در پوســت افزایش می دهد. ویتامین C دارای خاصیت آنتی اکســیدانی اســت و رادیکال های آزاد را از بین می برد. این ویتامین با مهار 

آنزیم تیروزیناز ســاخت مالنین را متوقف می ســازد و در نتیجه ســبب روشــن تر شدن پوست می شود. 

•  دی اســـتیل بلدیــن: ایــن مــاده بــا عمــل بــر روی ســـطح آنزیــم تیروزینــاز، رنگدانــه ســازی را بــه خوبــی کنتــرل مــی کنــد و آن را کاهــش مــی دهــد. دی اســتیل بلدیــن بــا اثــر 

شــفاف کنندگی و روشــن کنندگی اثبات شــده، سبب درخشــندگی و یکدست شدن سطح پوست می شود.  

•  پلی هیدروکســی اســید: مجموعه ای از اســیدهای میوه می باشــد که با خاصیت الیه برداری مالیم به روشــن شــدن پوست کمک می کند.

روش مصرف:

هــر صبــح مقــدار مناســبی از کــرم را بــر روی پوســت صــورت بمالیــد. در صــورت قــرار گرفتــن طوالنــی در معــرض نــور خورشــید، مصــرف کــرم را تجدیــد نماییــد. از آنجــا کــه 

ــی  ــا هیدروکس ــرم آلف ــینره و ک ــن C س ــده ویتامی ــن کنن ــرم روش ــا از ک ــب ه ــر، ش ــه بهت ــول نتیج ــت حص ــت، جه ــده اس ــه ش ــه تهی ــرف روزان ــت مص ــول جه ــن محص ای

اسـید ســـینره استفاده نمایید.
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The skin is composed almost entirely of water and organic molecules. UV radiation and other harmful environmental factors can cause 

chemical damages when absorbed by skin molecules.  Skin is the largest organ of the body which is under constant attack from internal and 

external factors.  To protect itself, the skin often reacts by modifying its constitutive pigmentation pattern.

 Skin tanning is achieved by an increase in the dark pigments within the skin’s cells called melanocytes, however, if you  are exposed to the sun 

for too long, ultraviolet radiation from sunlight penetrates the skin and cells, damaging their RNA and DNA. The body’s automatic defense 

mechanism against such aggressors is to darken the skin using a pigment called melanin, which reduces UV penetration into the cells.

Lightening the skin requires a method that uses active ingredients that inhibit melanin production. To accelerate this process, it is essential that 

you protect your skin against UV radiation before you attempt to fade the existing darkened areas. 

Cinere Pro-Lightening Day Cream SPF 30 protects the skin from further sun damages whilst penetrating deep into the epidermal layer of skin 

to perform a whitening action. It helps stimulate microcirculation, and increases translucency by renewing the skin’s outer layer. The active 

ingredients used in Cinere Pro-Lightening Day Cream SPF 30 inhibits hyperpigmentation and performs a skin illuminating action for a brighter 

and more youthful appearance. The cream has been especi�cally formulated to lighten skin discolorations and correct the appearance of sun 

damages and age spots.

Cinere Pro-Lightening Day Cream SPF 30 contains:

•  Complex of lightening plants: The ingredients used in this complex are amongst the most effective free radical �ghters available that contain 

highly potent lightening effects. They boost the condition of the skin by improving circulation and delivering oxygen-rich blood to the dermal 

matrix. The anti-in�ammatory effects and antioxidant activity also help to decrease reddening of the skin.  

•  Ascorbyl Palmitate: Ascorbyl Palmitate is an oil-soluble liquid which has a high compatibility with the skin. As a cosmetic ingredient it has many 

functions including skin lightening, minimising discolorations, promoting collagen synthesis and inhibiting lipid peroxidation. 

It also inhibits intracellular tyrosinase and melanogenesis activity and reduces UV induced cell/DNA damage. 

•  Bearberry extract: Bearberry leaves contain a natural lightening compound called Arbutin that is said to be quite powerful at lightening dark 

spots, age spots and melasma. It reacts on the melanocytes by inhibiting tyrosinase activity and reducing melanin biosynthesis (Tyrosinase is 

the enzyme that is responsible for skin pigmentation).

• Soybean Protein: Soy’s depigmenting abilities has recently attracted considerable attention. Demonstrated effects include antioxidant/anti-in�ammatory 

activity, enhancement of collagen synthesis, initiation of skin elastin repair, and restricting melanin transfer. The use of soy in the treatment of 

hyperpigmentation derives from serine protease inhibitor activity which affects  pigmentation by reducing melanosome transfer into 

keratinocytes.

•  Diacetyl Boldine: This powerful ingredient works at Tyrosinase-level to reduce and control pigmentation. Used in skincare products as a 

lightening agent, its molecular structure resembles that of stress receptors, which leads many to believe that it has the ability to simultaneously 

block stress receptors and inhibit the body's melanin production (skin pigmentation).

How to use: 

Apply the cream to the desired areas every morning. Allow the cream to sink into the skin before applying your make-up. Regularly reapply the 

cream when exposed to the sun for extended periods of time.

Note:

For the best results use Cinere Vitamin C Lightening Cream and Cinere AHA Facial Lightening Cream.
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