
Solbeskyttelse & Beskyttelse



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



Solbeskyttelse

Circadia - Light Day Sunscreen – SPF 37  
(59ml og 236ml)

Målrettede ingredienser som gir bevist bredspektret beskyttelse mot UV-stråler
Beregnet for daglig bruk
Trygg for bruk etter peeling, mikrodermabrasjon, voksing og laserprosedyrer

Beskrivelse
Miljøet vårt krever daglig beskyttelse med nye ytelsesnivåer. Denne lette lotionen inneholder
druestamcellekulturekstrakt for å forbedre fotobeskyttelse og forsinke cellealdring. Rask
absorberende med en elegant følelse, dette er designet for daglig bruk.

Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) – 7,5% solkrem
Octocrylene – 2,8% solkrem
Avbenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) – 3,0% solkrem
SolaStay (Ethylhexhyl Methoxycrylene) – Prisvinnende fotostabalizer 
PhytoCellTech Solar Vitis (grape stem cell extract) – Beskytter mot oksidativ og
UV-skader
Lipochroman 6 (Dimethylmethoxy chromanol) – Fanger opp reaktivt oksygen
og reaktive nitrogenarter som beskytter cellene mot skade, for tidlig aldring
og beskytter cellemaskineri mot nedbrytning
Preventhilia (Diaminopropionoyl Tripetide-33) – Tetrapeptid som forhindrer
skade forårsaket direkte eller indirekte av UV-stråling på DNA og proteiner,
og dermed forhindrer fotoaldring

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør rikelig (ca. 2 g eller 1/3 teskje) på
ansikt, nakke og ører 15 minutter før
soleksponering. Advarsel: å redusere
denne mengden vil redusere
beskyttelsesnivået betydelig. Hold deg
unna øynene. 

Ingredienser:
Aqua/Water, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycrylene, Glycerin, Silica, VP/Eicosene Copolymer, Dimethicone,
Cyclopentasiloxane, Potassium Cetyl Phosphate, PEG-100 Stearate, Dimethyl Capramide, Hydrogenated Palm Glycerides, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract, Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Aniba
Rosaeodora (Rosewood) Wood Extract, Lecithin, Vitis Vinifera Fruit Cell Extract, Diaminopropionoyl Tripeptide-33, Sodium Benzoate,
Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Cyclohexasiloxane, Glyceryl Distearate, Glyceryl Stearate,
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane, Polysilicone-11, Isomalt, Xanthan Gum, Caprylic/Capric
Triglyceride, Dimethylmethoxy Chromanol, Sorbitan Oleate, l, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, PhenoxyethanoL, Polysorbate 80,
Disodium EDTA, Limonene, Linalool.

Hudtilstand:
Alle hudtyper
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Beskyttelse  - Vitamin C

Circadia - Vitamin C Reversal Serum   
(15ml og 28ml)

Magnesiumaskorbylfosfat ser ut til å ha samme potensial som andre former for vitamin C,
for å øke hudens kollagensyntese, men er effektivt i betydelig lavere konsentrasjoner.
Magnesiumaskorbylfosfat omdannes til naturlig syre Vitamin C i huden.
Vitamin C er også en potent antioksidant.

Beskrivelse
Kraftig anti-aging serum som inneholder vitamin C for å øke fastheten og nøytralisere frie
radikaler, dette lette serumet inneholder også hyaluronsyre og vitamin B5 for å hydrere og
berolige.

Magnesiumaskorbylfosfat (vitamin C) – En biologisk aktiv form for
vitamin C som hemmer nedbrytningen av kollagen.
Magnesiumaskorbylfosfat ser ut til å ha samme potensial som andre
former for "C", for å øke hudkollagensyntesen og er effektivt i betydelig
lavere konsentrasjoner. 
Magnesiumaskorbylfosfat omdannes til naturlig syre Vitamin C i huden.
Dette er et kraftig antioksidant.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør morgen og kveld etter rens, mist og påfør deretter flere dråper
på fingertuppene og tap lett inn i ansikt og hals.

Ingredienser:
Aqua/Water, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate, Pentylene Glycol, Panthenol, Phenoxyethanol, Capryl
Glycol, Hexylene Glycol

Hudtilstand:
Kombinert hud, Tørr hud
Normal hud, Oljete hud
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Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no


