
Anti-Aging / Repair



Circadia er et profesjonelt hudpleiemerke basert på hudens og kroppens
naturlige døgnrytmer. Kronobiologi, vitenskapen om å forsvare huden mot
miljøskader i løpet av dagen, og stimulere interne reparasjonsmekanismer
under søvn er kjernen i konseptet vårt.
Circadias formuleringer kombinerer rene botaniske stoffer,
stamceller, andre generasjons vitaminer og innovativ
peptidteknologi for å oppnå optimal hudhelse og skjønnhet. Våre
spesialbehandlingsprodukter bruker disse teknologiene for å
behandle en rekke hudsykdommer, inkludert aldring, akne,
dehydrering, pigmentering og rosacea.
Hovedkvarteret til Circadia er etablert i de bølgende åsene i det
landlige Pennsylvania hvor grunnlegger Dr. Pugliese begynte sin
medisinske praksis og tidlige forskning på fysiologien til menneskelig
hud. Circadia av Dr. Pugliese har en rik historie og lys fremtid. Dr.
Peter T. Pugliese er fortsatt en sterk, innflytelsesrik stemme i
vitenskapen om aldring. Michael Q. Pugliese, tredje generasjons
administrerende direktør har opparbeidet seg et godt rykte som en
lærer innen hudvitenskap og en innovatør innen produktutvikling.
Under hans ledelse har merket vokst for å oppnå internasjonal
anerkjennelse og distribusjon.

Møt Circadia



Circadia - Nighttime Repair   
(59ml og 236ml)

Formulert for kunder under 35 år
Inneholder moderat nivå av vitamin A for nye brukere
Øker celleomsetningen
Tilbyr høy antioksidantbeskyttelse
Forynger hudceller
Øker hudens styrke

Beskrivelse
Denne kraftfulle formuleringen inneholder avansert peptidteknologi, andre generasjons
vitaminer, antioksidanter og et samarbeid med vitamin A som vil reversere tegn på
aldring under søvn. Denne avanserte formuleringen lar huden din forynges over natten.

Vitamin A (Retinylacetat) – En familie av vitaminer som til slutt omdannes til retinsyre
i huden. De fungerer som frie radikaler, beskytter mot UV-skader og hjelper til med
DNA-reparasjon etter UV-eksponering. Retinsyre kan også spille en rolle i
keratinocyttdifferensiering og spredning.
Palmitoyl tripeptid-38 (Matrxyl Syth 6) – Jevner ut hudavlastning og jevner ut rynker
fra innsiden ved å gjenoppbygge huden der det trengs. Øker syntesen av 6
hovedbestanddeler i matrisen og dermal-epidermal forbindelsen betydelig. (dvs.
kollagen I, II, IV, fibronektin, hyaluronsyre og laminin 5)
Ergotionin (tiotain) – Antioksidant som hjelper til med å regenerere vitamin C
Phytosirt – "Kompleks av meksikansk bambus (resveratrol), Boldline fra Boldo-treet,
aminoguanidin og decarboxy carnosine forhindrer glykering og øker Sirtuin 1 og 2"
BV-OSC (Tetrahexyldecyl Ascorbate) – Oljeløselig vitamin C-ester som reduserer
melaninsyntesen
Vitamin E (tokoferolacetat) – Fettløselig antioksidant som beskytter
cellemembraner mot frie radikaler

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør om kvelden, etter rensing og
påføring av Vitamin C Reversal Serum.
Pump en mengde på størrelse med en ert
i håndflaten og påfør på ansikt og hals
med oppadgående strøk.
Brukes også mellom HydraFacial
behandlinger med Circadia Chrono-
Peptide Booster

Ingredienser:
Aqua, Diethylhexyl Succinate, Glycerin, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Cetyl Ethylhexanoate, Ethylhexyl
Methoxycrylene, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ergothioneine, Lepidium Sativum Sprout Extract, Retinyl Acetate, Tocopherol, Hydroxypropyl
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, Tocopheryl Acetate, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Carbomer,
Arachis Hypogaea (Peanut) Oil, Acrylamide/ Sodium Acryloyldime thyltaurate Copolymer, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 80,
Isohexadecane, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hydrogenated Lecithin, Lecithin, Succinic Acid, Sorbitan Oleate, Phenoxyethanol,
Potassium Hydroxide

Hudtilstand:
Aldret hud, 

Hud som behøver økt
celleomsetning
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Circadia - Vitamin A Boosting Cream    
(50ml)

Forbedrer utseendet til kviser (beregnet for begrenset bruk)
Behandler huden før operasjoner
Reparerer solskader
Fungerer for å gjenoppbygge aldrende eller skadet hud

Beskrivelse
En rik, hurtigabsorberende krem som retter seg mot de mer avanserte aldringstegnene.
Inneholder vitamin A og andre nøkkelingredienser som øker hudens ungdomsfaktor.
Forynger og regenerer for å avsløre en ungdommelig glød.

Vitamin A (Retinylacetat) – En familie av vitaminer som til slutt omdannes til
retinsyre i huden. De fungerer som frie radikaler, beskytter mot UV-skader og
hjelper til med DNA-reparasjon etter UV-eksponering. Retinsyre kan også spille
en rolle i keratinocyttdifferensiering og spredning.
Glukoseoksidase – Beskytter vitamin A mot oksidasjon og bevarer dermed
maksimal effekt.
Vitamin E – En svært kraftig fettløselig antioksidant som beskytter
cellemembraner mot frie radikaler

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør på kvelden etter rens på ønskede områder
på ansikt og hals.

Ingredienser:
Aqua/Water, Hydrogenated Polyisobutene, Cetearyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Ceteareth-20, Retinyl Acetate, Tocopheryl Acetate,
Tocopherol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arachis
Hypogaea(Peanut/Cacahuète/Cacahuate) Oil, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, BHA, BHT

Hudtilstand:
Sliten og kjedelig hud,
Grov og gusten hud,

Sterkt keratinisert eller
solskadet hud
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Circadia - MeriStem Serum   
(15ml)

Motvirker aldring i huden
Styrker huden, forbedrer fasthet og elastisitet
Rik på antioksidanter

Beskrivelse
Inneholder eksotiske eple- og edelweiss-stamcelleekstrakter som virker synergistisk
for å bremse aldring samtidig som den beskytter huden mot skader fra frie radikaler.

Eple (Malus Domestica) stamcelleekstrakt – Dette er et liposomalt preparat fra
stamceller som kommer fra et sjeldent sveitsisk eple som er kjent for sin lange levetid;
Denne eple stamcelleekstrakten øker vitaliteten i huden, forsinker aldring, bekjemper
kronologisk aldring i hudceller, hjelper hudstamceller til å opprettholde sine
egenskaper og kapasitet til å bygge nytt vev. 
Distinkt Phytostem Edelweissstamcelleekstrakt – Forberedelse av Leontopodium
Alpinum meristem kultur som gir antioksidant, anti-hyaluronidasisk og anti-kollagensaisk
aktivitet; Det er vist å redusere rynkedybden med 15 % rundt øyet etter bare 20 dagers
behandling
Aloe Vera Gel-Eco (Aloe barbadensis) ekstrakt – Rik på mucilaginøse polysakkarider
inkludert acemannin (en av de aktive metabolittene til Aloe); sårheling, stimulerer
fibroblastvekst, angiogenese, re-epitelisering; reduserer betennelse og øker
kollagensyntesen
Syklopeptid-5 – Et nytt syklopeptid binder integriner og øker signalering for produksjon
av ekstracellulær matrise og krysstaler mellom hudceller. Dette gir økt strekk- og
trykkstyrke, elastisitet, fasthet, rynkereduksjon og utjevning av huden

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Bruk morgen og kveld
etter du har renset huden.
For best resultat, bruk før
PhiTo-Pep 1.6.

Ingredienser:
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Pentylene Glycol, Leontopodium Alpinum Meristem Cell
Culture,Alcohol, Lecithin,Ectoin, Cyclopeptide-5, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Xanthan
Gum, Glycerin, Sodium Metabisulfite, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Citric Acid

Hudtilstand:
Alle hudtyper
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Circadia - PhiTo-Pep 1.6    
(59ml og 236ml)

Beskytter huden mot frie radikaler indusert lipid- og DNA-skader
Fukter og styrker hudregenerering

Beskrivelse
Denne peptidanrikede fuktighetskremen gir optimal fuktighet samt aldersbestridende
peptidteknologi.

BV-OSC (Tetrahexyldecyl Ascorbate) – Oljeløselig vitamin C-ester som reduserer melaninsyntesen
Panthenol – Regenerativ, beroligende
Exo-T (Vibrio Alginolyticus fermentfiltrat) – Exopolysakkarid fra mikroorganismer som lever i kantene
av polynesiske atoller, Exo-T stimulerer avskalling, differensiering og transglutaminaseuttrykk for å
regenerere huden, forbedre strekkstyrke, glatthet og tekstur
LNST [Kaprylsyre/caprinsyre/ravsyretriglyserid, Sesamum Indicum (Sesam) frøolje, Triticum Vulgare
(Hvete) kimolje, tokoferylacetat] – Essensielle fettsyrer fra sesam- og hvetekim beskytter, fukter og
jevner ut huden
Matrixyl synthe'6 (Palmitoyl tripeptid 38) – Jevner ut hudavlastning og jevner ut rynker fra innsiden
ved å gjenoppbygge huden der det trengs. Øker syntesen av 6 hovedbestanddeler i matrisen og
dermal-epidermal forbindelse betydelig. (dvs. kollagen I, II, IV, fibronektin, hyaluronsyre og laminin 5)
Dismutin PF (Superoxide Dismutase) – Gjær-avledet superoksiddismutase beskytter cellemembraner
Everlasting-ECO (helicrysum stoechas) ekstrakt – Inneholder polyfenoler og regnes som anti-aldring
Phormistim G (sjøvann og Phormidium persicinum ekstrakt) – Ekstrakt fra sørafrikansk plankton, øker
tioredoksinaktiviteten for å redusere DNA-skader

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Etter du har renset huden om
kvelden, påfør Vitamin C
Reversal Serum. Følg med
Phito-Pep 1.6. For best
resultat, bruk sammen med
MeriStem Serum.

Ingredienser:
Water (Aqua), Hydrogenated Polyisobutene, Sodium Cocoyl Alaninate, Polysilicone-11, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Panthenol, PEG 100 Stearate, Helichrysum Stoechas Extract, Phormidium Persicinum,
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Superoxide Dismutase, Glycerin, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Avena Sativa (Oat) Beta Glucan,
Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Hydroxypropyl
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, Tocopheryl Acetate, Hydrogenated Soybean Oil, Benzyl Acetate, Amyris Balsamifera Bark Oil,
Jasminum Grandiflorum (Jasmine) Flower Extract, Cananga Odorata Flower Oil, Eugenol, Rosa Damascena Oil, Linalool,
Benzylaldehyde, Coriandrum Sativum (Coriander), Santalum Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglyceirn, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol.

Hudtilstand:
Aldret -alle hudtyper
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Circadia - Cyto-Comm 1.6   
 (15ml)

Peptider reduserer forekomsten av fine linjer og rynker
Botaniske ekstrakter forbedrer cellulær kommunikasjon og avgifter huden
Aminosyrer utgjør byggesteinene for kollagenproduksjon og hjelper til med
cellekommunikasjonen

Beskrivelse
Cellekommunikasjon er avgjørende for hudhelsen. Dette lette serumet optimaliser celle-
til-celle-kommunikasjon.

DermalRx LuShield – Avgifter huden fra glykoserende midler og oksidanter,
beskytter biomolekyler mot effektene av glykering og glykasjonsindusert
betennelse, forhindrer celletap fra A.G.E.s og økte sukkernivåer
DermCom (Crocus Crysanthus pæreekstrakt) – Forbedrer epidermal
kommunikasjon for å øke kollagen- og elastinproduksjonen, stimulere
vekstfaktorer og fornye motstandskraft og fasthet i huden
Progelin (F3acetyl Tripeptide-2) – Reduserer progerinsyntese, MMP og
elastasehemmere, øker syndekan, trekker sammen kollagen for å redusere
aldringstegn inkludert slapphet og rynker
Vita C (aminopropylaskorbylfosfat) – Stabilisert form av vitamin C som
stabiliserer E og er en antioksidant
L-glysin, L-lysin, L-prolin, L-valin, LAlanin – Spesiell formulering av aminosyrer
for å fremme kollagendannelse og signalering

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør på kvelden,
etter rensing og
misting av huden,
påfør Cyto-Comm.
Følg med Revita-Cyte
Complex.

Ingredienser:
Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Osmanthus Fragrans Flower Extract, Butylene Glycol, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate,
Pentylene Glycol, Glycerin, Dextran, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Crocus Chrysanthus Bulb Extract, Acacia Senegal Gum, Glycine, L-
Proline, L-Lysine, L-Valine, L-Alanine, Sodium Metabisulfite, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA

Hudtilstand:
Alle hudtyper - spesielt de

som ønsker økt fasthet
eller bevaring av fasthet
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Circadia - Revita-Cyte Complex     
(59ml)

Beskrivelse
Formulert som et alternativ til vitamin A-krem som kan brukes når retinoider er kontraindisert. Dette anti-
aldringskomplekset hjelper huden til å føles og se fastere og jevnere ut, samtidig som den gir umiddelbar
mykhet i huden ved påføring. Perfekt for bruk med vårt SWiCH Dermal Rejuvenation System.

EUK-134 – Mimetikk av superoksiddismutase og katalaseenzymer; fjerner superoksid, eliminerer
hydrogenperoksid, transformerer reaktive oksygenarter til vann og oksygen, reduserer frie
radikaler lipid- og DNA-skader i huden
Pepha-ctive (mikroalgeekstrakt) – Beskytter og stimulerer mitokondrier ved å øke ATP-nivåer,
forbedrer hudens utstråling
Revitalin PF (renset mitokondriell og cytoplasmatisk fraksjon fra gjær) – Stimulerer
celleåndedrettsaktivitet og celleomsetning, revitaliserer stoffskiftet og styrker hudens
selvbeskyttelsesmekanismer
Havre Beta Glucan – Immunstimulerende middel, aktiverer det naturlige reparasjonssystemet
Thymulen 4 (Acetyl-Tetrapeptid-2) – Biomimetisk av thymopoietin, øker hudregenerering og
forsterker hudens immunforsvar
Exo-T (Eksopolysakkarid fra mikroorganismer som lever i kantene til polynesiske atoller) –
Stimulerer avskalling, differensiering og transglutaminaseuttrykk for å regenerere huden,
forbedre strekkstyrke, glatthet og tekstur
Matrixyl Synthe'6 (Palmitoyl tripeptid 38) – Jevner ut hudavlastning og jevner ut rynker fra
innsiden ved å gjenoppbygge huden der det trengs. Øker syntesen av 6 hovedbestanddeler i
matrisen og dermal-epidermal forbindelse betydelig. (dvs. kollagen I, II, IV, fibronektin,
hyaluronsyre og laminin 5)
Kronocyklin (kronopeptid) – Anti-aldring, forbedrer ekspresjonen av døgngener, optimerer
celleforsvar og fornyelsesaktiviteter, vitamin D transformasjon
Tokoferol (E-vitamin) – Kraftig fettløselig antioksidant som beskytter cellemembraner mot frie
radikaler
Alpha-Bisabolo – Anti-inflammatorisk, anti-irriterende, antibakteriell og ikke-
allergifremkallende
Edelweiss stamcelleekstrakt – Rik på adaptogener som hjelper til med å beskytte, pleie og
helbrede skadede celler, også høy i leontopodsyre A og B, klorogensyre, 3,5-dikaffeoylkinsyre,
fytosteroler, aminosyrer og polysakkarider

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Brukes hver kveld, etter rens av huden og påføring av
Vitamin C Reversal Serum. Pump en mengde på størrelse
med en ert på fingertuppene og påfør forsiktig på
ansiktet og halsen med oppadgående strøk.

Ingredienser:
Aqua/Water, PPG-15 Stearyl Ether, Polysilicone-11, Glycerin, Squalane, Palmitoyl Tripeptide-38, Acetyl Tetrapeptide-2. Panthenol, To ‐
copheryl Acetate. Allantoin, Bisabolol, Leontopodium Alpinum Meristem Cell Culture, Vibrio Alginolyticus Ferment Filtrate, Algae
Extract, Carbo mer, Hydroxyethylpiperazine Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, Dimethylmethoxy Chromanol, Ethylbisiminome ‐
thylguaiacol Manganese Chloride, Avena Sativa Kernel Protein, Threonine, Valine, Butylene Glycol, Glycopro teins, Dextran,
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Cananga Odo rota Flower Extract, Bis-PEG/ PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Caprylic/Capric
Triglyceride, Glutamic Acid, Beto-Glucon, Glutamylami doethyl lmidozole, Laureth-12, Ethylhexylglycerin, Sodium Metabisulfite, Xanthan
Gum, Polysorbate 20, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol,
Linalool.

Hudtilstand:
Viser tydlige tegn på synlig

aldret hud, Gusten tørr og grov
hud, Langvarig UV-skadet hud,

Mangel på fasthet

Nye antioksidanter beskytter mot miljø- og UV-skader
Stamcelleekstrakt gir cellehelende fytokjemikalier
Peptider stimulerer hudregenerering og bindevevsproduksjon
Renset planteekstrakt og gjærekstrakt forbedrer mitokondriell funksjon for mer energisk hud
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Circadia -Myo-Cyte Plus – Anti Wrinkle Serum
(15ml)

Multipeptidformel hemmer visse rynkefremkallende forbindelser i huden
Stimulerer regenerering av kollagen og elastin

Beskrivelse
Dette prisvinnende serumet inneholder Matrixyl®, Matrixyl® 3000, Snap 8 og InylineTM, for å
forbedre utseendet til uttrykkslinjer betraktelig.

MatrixylTM (Palmitoyl Pentapeptide) – Bidrar til å stimulere kollagensyntesen og elastin,
veldig lik retinol uten irritasjon
Matrixyl 3000TM (Palmitoyl Pentapeptide-3) – Hjelper med å reparere skadet vev
Snap-8 (Acetyl Octapeptide-3) – Reduserer dybden av rynker forårsaket av
sammentrekning av muskler i ansiktsuttrykk
Inylin (Acetyl Hexapeptide-30) – Reduserer dybden av rynker forårsaket av
sammentrekning av muskler i ansiktsuttrykk
Hyaluronsyre – Fukter huden ved å okkludere fuktighet; naturlig muskelavslappende med
anti-inflammatoriske egenskaper
L-prolin – Essensiell aminosyre som kreves for å lage kollagenfibre
L-karnosin – Antiglykering og transglykering
L-treonin – Antioksidantstabilisator
L-glysin – Byggestein for kollagendannelse
Pasjonsblomstekstrakt – Inneholder tre kraftige muskelavslappende midler som er
effektive for å jevne ut rynket hud

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør morgen og kveld etter rens, påfør en eller to dråper på fingertuppene og
glatt ut ansiktsuttrykkene (pannen, rundt munnen og utvendig øyekrok). Må ikke
påføres på øyelokkene.

Ingredienser:
Aqua (Water), Hyaluronic Acid, Ethoxydiglycol, Acetyl Glutamyl Heptapeptide-1, Palmitoyl Pentapeptide-4, Acetyl Hexapeptide-30,
Arginine, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glycerin, Butylene Glycol, Carbomer, Magnesium Ascorbyl Phosphate,
Carnosine, Proline, Glycine, Threonine, Passiflora Incarnata (Passion) Flower, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract,
Matricaria Recutita Flower Extract, Polysorbate 20, Tetrasodium EDTA, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol

Hudtilstand:
Fine linjer,

Kråketær, Rynker
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Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no


