
Fuktighetsgivende - Beroligende



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



Fuktighetsgivende - Beroligende

Circadia - Post Peel Balm  
(59 & 236ml)

Rask absorberende balsam.
Gir betennelsesdempende og har regenererende egenskaper.
Flott for etter voksing, mikroneedling, peeling etc.

Beskrivelse
Denne beroligende balsamen er utmerket for bruk etter mikroneedling, peeling, voksing
etc. for å berolige og "trøste" huden. Post Peel Balm inneholder et hudidentisk
lipidkompleks som øker fuktighets kapasiteten og gir en beskyttende barriere.

Egenskaper;

Thermostressine (Acetyl Tetrapeptide-22) - Hjelper med å bekjempe cellulær stress og øker
HSP70-nivåene for å forhindre ytterligere stress
Panthenol (provitamin B5) - Regenerativ, beroligende
Allantoin - Beroligende, anti-irriterende
Royal Jelly - Regenerativ, anti-inflammatorisk, antimikrobiell
Squalane butter 45 (skvalan, kaprylsyre/kaprisk triglyserid, behenylbehenat og stammehenin) -
Restrukturering, utmerket følelse, beroligende
Meadowfoam Seed Oil Enhanced [vegetabilsk olje (Olus Oil)] - Bløtgjørende,
barrierebeskyttelse, fuktighetsgivende

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør etter voksing,
mikroneedling, peeling
etc.

Ingredienser: Aqua/Water, Vegetable (Olus) Oil), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Squalene, Glyc- erin, Caprylic/Capric
Triglyceride, Carbomer, Royal Jelly, Cera Alba, Acetyl Tetrapeptide-22, Allantoin, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Behenyl Behenate,
Tribehenin, Hydroxyethylpiper- azine Ethane Sulfonic Acid, Sodium Polyacrylate, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Capry- lyl Glycol,
Hexylene Glycol
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Fuktighetsgivende - Beroligende

Circadia - Tranquili-Cream 
(59ml)

Plante- og sjøpiskekstrakter reduserer betennelse, rødhet og irritasjon
Peptider og et nærende lipidkompleks gjenoppretter barriereintegriteten

Beskrivelse
En krem designet for de med sensitiv hud og/eller rosacea. Inneholder
fuktighetsgivende midler og kraftige anti-irritanter for å redusere forekomsten av
rødhet og kløe, for å forbedre hudens mykhet og komfort ved påføring.

SepiCalm VG (Sodium palmitoyl proline og Nymphaea alba flower ekstrakt) – Hemmer
inflammatorisk pigmentering, lindrer sensitiv og irritert hud, hemmer inflammatoriske
mediatorer
Stimu-Tex (brukt kornvoks, sheasmørekstrakt og argania spinosa kjerneolje) – Rik på linolsyre,
unike fytosteroler og essensielle fettsyrer, hjelper til med å regenerere den epidermale
permeabilitetsbarrieren og reduserer transepidermalt vanntap og har anti-inflammatoriske
egenskaper.
DermCom (Crocus Crysanthus pæreekstrakt) – Forbedrer epidermal kommunikasjon for å øke
kollagen- og elastinproduksjonen, stimulere vekstfaktorer og fornye motstandskraft og fasthet
Caresoft (renset fraksjon av Curculigo orchioides rot) – Ved å jobbe gjennom NHE1-
reseptoren hjelper den internt å kontrollere hudens pH, forbedrer kohesjonen mellom cellene,
reparerer integriteten til epidermis, reduserer hudens reaktivitet og følsomhet
Sjøpisk (gorgonsk) ekstrakt – Rik på kraftige antiinflammatoriske forbindelser kalt
pseudopterosiner som hemmer arakidonsyrekaskaden
-Symsitive 1609 (4-t-butylcykloheksanol) – Beroligende reaktive hudtyper og hyperaktive
nerver for å gi umiddelbar lindring fra brenning, stikking og prikking, styrker også beskyttelsen
og reduserer ytterligere irritasjon
-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
-Marrubium stamcelle (Marrubium vulgare meristem cellekultur) ekstrakt – Rik på
fenylpropanoider (dvs. forsythoside B og verbacoside) som er defensive molekyler som
beskytter huden mot oksidanter og aktiverer hudens selvforsvarssystem
-Delisense (Acetyl Hexapeptide-46) – Nedregulerer PAR-2   og reduserer dermed ubehag ved
smerte og kløe som forekommer i sensitiv hud og gjenoppretter skadet barriereintegritet, øker
også hydrering, forbedrer skalering, utjevning og mykhet i veldig tørr hud

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør morgen og kveld etter rens og påføring av
passende serum, påfør forsiktig på ansikt og hals.
Unngå å få produktet i øynene. Kan brukes med
Rose-Ease Relief Cream.
Brukes også mellom HydraFacial behandlinger
med Circadia Protec-Plus Booster

Ingredienser:
Aqua (Water), Hydrogenated Polyisobutene, Aloe Barbadensis Leaf Juice, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside,
Polysilicone-11, Laureth-12, Sodium Palmitoyl Proline, Water Lily (Nymphaea Alba) Extract, Spent Grain Wax (Hordeum Vulgare)
Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, Pentylene Glycol, 4-t-Butylcyclohexanol,
Chrysanthus Bulb Extract, Acacia Senegal Gum, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Tocopheryl Acetate, Propanediol, Glycerin,
Curculigo Orchioides Root Extract, Butylene Glycol, Citric Acid, Acetyl Hexpeptide-46, Marrubium Vulgare Meristem Cell Culture,
Xanthan Gum, Pseudopterogorgia Elisabethae (Sea Whip) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit,
Vanilla Planifolia Fruit Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Carbomer, Caprylyl
Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Chlorphenesin, Limonene, Geraniol 

Hudtilstand:
Rødhet, irritasjon, flassing,

ødelagte kapillærer,
rosacea, sensitiv hud
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Fuktighetsgivende - Beroligende

CIRCADIA - Chrono-Calm - serum 
(15ml)

Designet for å redusere rødhet og irritasjon.
Inneholder peptider som reduserer rødhet i ansiktet og utvidelse av blodårene.
Inneholder botaniske ekstrakter som aktiverer hudens reparasjonssystem og
har anti-inflammatorisk og antioksidant aktivitet.
 

Beskrivelse
Chrono-Calm er et lett vannbasert fuktighetsgivende serum som lindrer kronisk
irritert hud og forbedrer rødhet og utvidede kapillærer.
Egenskaper;

Telangyn (AcetylTripeptide-33) – Reduserer rødhet i ansiktet og andre hudsykdommer
forårsaker frigjøring av interleukiner, reduserer rødhet, utvidede blodårer, vevsnedbrytning og
postinflammatorisk hyperpigmentering
MAXnolia (ekstrakt blanding av Magnolia bark og druefrø) – Beskytter huden mot kroniske
betennelser, nøytraliserer indre aldringsfaktorer og reduserer rødhet i huden
Homeo-soothe (brunt tangekstrakt) – Hemmer PGE2-produksjonen for å lindre og berolige
huden og dempe irriterende opplevelser
Panthenol- (provitamin B5) – Regenerativ, beroligende
Aldavine (to sulfaterte polysakkarider utvunnet fra alger) – En VEGF- og PGE2-hemmer og en
MMP-2 som også hemmer angiogenese
Abbysine PF (Eksopolysakkarid fra en ekstremofil som lever i dypvanns hydrotermiske ventiler) –
Reduserer uttrykket av I-CAM-1 for å redusere irritasjon i sensitiv hud, øke motstanden mot
stressorer, redusere reaktivitet og intoleranse, aktivere hudreparasjons- og
restruktureringsprosesser
QuenchT (botanisk avledede metylxantinderivater, flavonoider, tanniner, saponiner og
glykosider) – Reduserer stikkende, prikkende og brennende følelser, reduserer rødhet
forårsaket av soleksponering og motvirker effekter av frie radikaler
Ingefærekstrakt – Antiinflammatorisk, smertestillende, febernedsettende, antioksidant,
antibakteriell
Marshmallow ekstrakt – Anti-inflammatorisk og filmdannende for å beskytte mot irriterende
stoffer
Lanatellis (blanding av grønn teekstrakt og chrysanthellum indicum ekstrakt) – Inneholder frie
radikaler som beskytter mot skader og reduserer rødhet
Havre beta glukan – Immunstimulerende middel, aktiverer naturlig reparasjonssystem

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør flere dråper på fingertuppene og tap lett
på ansiktet. For best resultat, bruk med Tranquili-
Cream og Aloe & Calendula Calming Mist, eller
som instruert av din hudpleier.

Ingredienser: Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Panthenol, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Alteromonas Ferment Extract, Acetyl
Tetrapeptide-33, Sorbitol, Ascophyllym Nodosum Extract, Asparagopsis Armata Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract, Vitis
Vinifera (Grape) Seed Extract, Tocopherol, Lecithin, Maltodextrin, Colanitida (Kola) Extract, Paullinia Cupana (Guarana) Extract, Ilex
Paraguariensis (Mate) Extract, Zingiber Officinate (Ginger) Root Extract, Athae Officinalis Root Extract, Chrysanthellum Indicum
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Avena Sativa (Oat) Beta Glucan, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Sodium Metabisulfite,
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Tetrasodium EDTA

Hudtilstand:
Rødhet, mild betennelse, synlige

kapillærer og irritert hud.
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Fuktighetsgivende - Beroligende

CIRCADIA - Aloe & Calendula Calming Mist  
(118ml)

Ekstrakter som fukter og lindrer irritert hud
Marine ekstrakter bidrar til å redusere betennelse

Beskrivelse
En beroligende blanding av ekstrakter av aloe, ringblomst, hylleblomst, rose og
tang som hjelper til med å roe ned ubehaget forbundet med rosacea og sensitiv
hud.

Egenskaper;

Aloe ekstrakter fremmer helbredende og beroligende effekter

Marmoist (chondrus crispus ekstrakt) – Hyauronat og sjøplanteekstrakt forbedrer hudens
tekstur og binder store mengder vann for å øyeblikkelig fukte og myke opp tørr hud
SepiCalm VG (Sodium palmitoyl proline og Nymphaea alba flower ekstrakt) – Hemmer
inflammatorisk pigmentering, beroliger sensitiv og irritert hud, og hemmer inflammatoriske
mediatorer
Sea Whip (Pseudoptrerogorgoa Elisabethae) ekstrakt – Rik på kraftige
antiinflammatoriske forbindelser kalt pseudopterosiner som hemmer
arakidonsyrekaskaden
Aloe Vera Gel (Aloe barbadensis blad) ekstrakt – Rik på mucilaginøse polysakkarider
inkludert acemannin (en av de aktive metabolittene til Aloe); sårheling, stimulerer
fibroblastvekst, angiogenese og re-epitelisering; reduserer betennelse og øker
kollagensyntesen
Calenldula (Calendula officinalis) ekstrakt – Inneholder lutein, zeaxanthin, flavonoider,
glykosider av oleansyre og fenolsyre. Den har mykgjørende, sårhelende, beroligende,
antiseptiske, kløebeskyttende og antiinflammatoriske egenskaper.
Kamilleekstrakt (Chamomilla Recutita (Matricaria) Blomst) – Anti-innflammatoriske og
reparerende egenskaper; inneholder azulen, bisabolol og fytosteroler
Hylleblomst (Sambucus Nigra flower) ekstrakt – Mild snerpende som gagner tørr hud
Rose (Rosa centifolia flower) ekstrakt – Mild snerpende

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Etter rensing med Circadia Vitamin Veil
Cleanser for tørr hud, lukk øynene og
spray lett Aloe & Calendula Calming
Mist. Påfør deretter med Circadia
Chrono-Calm serum og Tranquili-
Cream.

Ingredienser:Aqua/Water, PEG/PPG-8/3 Laurate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, BisPEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone,
Butylene Glycol, Sodium Palmitoyl Proline, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Nymphaea Alba (White Water Lily)
Flower Extract, Sodium Acrylates Copolymer, Sea Whip Extract, Chondrus Crispus Extract, Lecithin, Gluconolactone, Calendula
Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Sambucus Nigra
(Elderberry) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Benzoic
Acid, Chlorphenesin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA.

Hudtilstand:
Sensitiv, irritert og

rosacea.
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Fuktighetsgivende - Beroligende

CIRCADIA - Aloe & Calendula Calming Mist  
(118ml)

Ekstrakter som fukter og lindrer irritert hud
Marine ekstrakter bidrar til å redusere betennelse

Beskrivelse
En beroligende blanding av ekstrakter av aloe, ringblomst, hylleblomst, rose og
tang som hjelper til med å roe ned ubehaget forbundet med rosacea og sensitiv
hud.

Egenskaper;

Aloe ekstrakter fremmer helbredende og beroligende effekter

Marmoist (chondrus crispus ekstrakt) – Hyauronat og sjøplanteekstrakt forbedrer hudens
tekstur og binder store mengder vann for å øyeblikkelig fukte og myke opp tørr hud
SepiCalm VG (Sodium palmitoyl proline og Nymphaea alba flower ekstrakt) – Hemmer
inflammatorisk pigmentering, beroliger sensitiv og irritert hud, og hemmer inflammatoriske
mediatorer
Sea Whip (Pseudoptrerogorgoa Elisabethae) ekstrakt – Rik på kraftige
antiinflammatoriske forbindelser kalt pseudopterosiner som hemmer
arakidonsyrekaskaden
Aloe Vera Gel (Aloe barbadensis blad) ekstrakt – Rik på mucilaginøse polysakkarider
inkludert acemannin (en av de aktive metabolittene til Aloe); sårheling, stimulerer
fibroblastvekst, angiogenese og re-epitelisering; reduserer betennelse og øker
kollagensyntesen
Calenldula (Calendula officinalis) ekstrakt – Inneholder lutein, zeaxanthin, flavonoider,
glykosider av oleansyre og fenolsyre. Den har mykgjørende, sårhelende, beroligende,
antiseptiske, kløebeskyttende og antiinflammatoriske egenskaper.
Kamilleekstrakt (Chamomilla Recutita (Matricaria) Blomst) – Anti-innflammatoriske og
reparerende egenskaper; inneholder azulen, bisabolol og fytosteroler
Hylleblomst (Sambucus Nigra flower) ekstrakt – Mild snerpende som gagner tørr hud
Rose (Rosa centifolia flower) ekstrakt – Mild snerpende

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Etter rensing med Circadia Vitamin Veil
Cleanser for tørr hud, lukk øynene og
spray lett Aloe & Calendula Calming
Mist. Påfør deretter med Circadia
Chrono-Calm serum og Tranquili-
Cream.

Ingredienser:Aqua/Water, PEG/PPG-8/3 Laurate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, BisPEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone,
Butylene Glycol, Sodium Palmitoyl Proline, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Nymphaea Alba (White Water Lily)
Flower Extract, Sodium Acrylates Copolymer, Sea Whip Extract, Chondrus Crispus Extract, Lecithin, Gluconolactone, Calendula
Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Sambucus Nigra
(Elderberry) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Benzoic
Acid, Chlorphenesin, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA.

Hudtilstand:
Sensitiv, irritert og

rosacea.
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Fuktighetsgivende / Hydrate

CIRCADIA - Daytime Control Lotion - krem
(59ml)

Hjelper med å kontrollere overflødig talg gjennom dagen.
Kontrollerer utbrudd.
Beroliger og beskytter.

Beskrivelse
En lett fuktighetskrem som inneholder et kompleks av et patentert antimikrobielt peptid med et
tripeptid som forsterker hudens naturlige forsvarsmekanisme. Lignaner og fytosteroler bidrar til å
kontrollere og redusere talgproduksjonen, spesielt i T-sonen, mens botaniske ekstrakter beroliger
og jevner ut huden.

Egenskaper;

Niacinamid – Melanosomoverføringshemmer, reduserer synlig pigmentering
Regu-Seb – Langtidsregulator og kontroller av talgproduksjon basert på 5a-reduktase
hemming
Acetyldipeptid-3 (Bodyfensine) – Human β-defensin-2 og -3-mimetika som forsterker
hudens naturlige immunitet og reduserer risikoen for mulige infeksjoner fra eksterne midler
GranActive Akne – Botanisk kompleks av antimikrobielle peptider, som er spesielt effektivt
mot p. akne bakterier
Kanadisk pileurtekstrakt – Hemmer s. Aknes, reduserer dannelsen av frie radikaler og
reduserer rødhet forbundet med kjemiske og UV-skader
Vitamin E (tokoferylacetat) – Meget kraftig fettløselig antioksidant som beskytter
cellemembraner mot frie radikaler
Allantoin – Anti-irritasjonsmiddel avledet fra comfrey rot; helbredende, beroligende,
beroligende, ikke-allergifremkallende
Syrin stamcelleekstrakt – Rik på verbascoside med sterk anti-inflammatorisk aktivitet og
effektivitet mot p. kviser

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør hele ansiktet om
morgenen etter rens. De
beste resultatene oppnås
etter påføring av Vitamin
C Reversal Serum.

Ingredienser: Aqua (Water), Argania Spinosa Kernel Oil, Cetearyl Octanoate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, PPG-2
Myristyl Ether, Cetyl Alcohol, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Beta-Sitosterol, Niacinamide,
Butylene Glycol, Acetyl Dipeptide-3, Aminohexanoate, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Ammonium Acryloyldimethytaurate/VP Copolymer, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Tetrasodium
EDTA, Citric Acid

Hudtilstand:
Hud som viser tegn
på akne eller akne-

utsatt hud.
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Fuktighetsgivende - Hydrate

CIRCADIA - Licorice & Bearberry Brightening Mist 
(118ml)

Hemmer produksjonen av tyrosinase og melanin
Ingen hydrokinon eller kojinsyre
Fuktighetsgivende og mykgjørende

Beskrivelse
Denne fantastiske blandingen av lakris, bjørnebær og andre naturlige ekstrakter er kjent for å
belyse huden. Denne misten utfyller vår White Veil Brightener og Bright White Serum for å hjelpe
til med å lysne mørke flekker og forbedre utstrålingen.

Egenskaper;

Marmoist (Chondrus Crispus ekstrakt) – Hyauronat og sjøplanteekstrakt forbedrer hudens
tekstur og binder store mengder vann for øyeblikkelig å fukte og myke opp tørr hud
Ekstrakter av lakris, bjørnebær og morbær – Inneholder naturlige blekemidler
Melfade PF (Bjørnebærbladekstrakt og magnesiumaskorbylfospat) – Tyrosinasehemmere
Melanostatin 5 – Hudblekende peptidantagonist alfa-melanocyttstimulerende hormon (a-
MSH) som blokkerer tyrosinaseaktivering

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
To ganger om dagen etter
rensing med Circadia
Amandola Milk rens, lukk
øynene og spray lett i ansiktet.
Kan også brukes etter behov i
løpet av dagen.

Ingredienser: Aqua (Water), PEG/PPG-8/3 Laurate, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone, Capric/Caprylic Triglyerides,
Condrus Crispus (Carrageenan), Hydrolyzed Chondrus Crispus Whole Plant Extract, Sodium Hyaluronate, Dextran, Nonapeptide-1,
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba Twig Extract, Magnesium Ascorbyl
Phosphate, Butylene Glycol, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Tetrasodium
EDTA, Flavor, Citric Acid

Hudtilstand:
Aldersflekker, solflekker,

ujevn pigmentering,
melasma etter graviditet.
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Fuktighetsgivende - Hydrate

CIRCADIA - AquaPorin Hydrating - krem  
(50ml)

Inneholder naturlige oljer for deres mykgjørende, regenererende og beroligende egenskaper
Øker fuktighet, beskytter mot transepidermalt vanntap (TEWL)
Inneholder spesielle cellulære hydratorer og aktive mykgjøringsmidler

Beskrivelse
Fukter med naturlige oljer for å opprettholde og øke hudens fuktighet. Med de mest effektive
fuktighetsmidlene, etterlater denne fantastiske kremen huden myk og sunn.

Egenskaper;

Diffuporine (Acetyl Hexapeptide-37) – Øker Aquaporin-3 som fremmer indre
hydreringsmekanismer og vannbevegelse fra det basale laget av epidermis og til
stratum corneum, forynger huden ved å forbedre barrierefunksjonen, kollagen I-
syntese og celleproliferasjon
Aquasense (Piptadenia colubrine ekstrakt) – Øker Aquaporins-3, 9 og 10 for å
hydrere huden, øker fibronektin og konvoluttproteiner for å forbedre
korneocyttkohesjonen
Avokadoolje (Persea gratissima) – Mykgjørende og beroligende
Olivenolje (Olea Europoea) – Bløtgjørende, antibakteriell og kollagenstimulerende
Macadamia ternifolia nøtteolje – Inneholder palmitoleinsyre som er gunstig for tørr
hud
OPC fre druefrøekstrakt – Oligomere proantocyanidiner er antioksidanter som
stimulerer kollagen

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Etter rens med Circadia
rens, morgen og kveld,
påfør lett på ansikt og
hals.

Ingredienser: Water (Aqua), Hydrogenated Polyisobutene, Cetearyl Alcohol, Cetereth-20, Glycerin, Persea Gratissima (avocado) Oil,
Olea Europaea (olive fruit) Oil, Lactamide, Stearyl Alcohol, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG- 16/16 Dimethicone, Caprylic/Capric
Triglyceride, Palmitoyl Grape Seed Extract, Macadamia Ternifilia Seed Oil, Butylene Glycol, Piptadenia Colubrina Peel Extract,
Tocopheryl Acetate, Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Persea Gratissima Extract, Acetyl Hexapeptide-37,
Glycine Soja Protein, Benzyl Alcohol, Rincis Communis Seed Oil, Linalool, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Salvia Sclarea Oil,
Jasminum Sambac Flower Extract, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol

Hudtype:
Tørr, kjedelig, grov, flakete,

lett irritert.
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Fuktighetsgivende - Hydrate

CIRCADIA - Moisture on Demand - serum
(15ml)

Gir optimal fuktighet i ethvert klima.
Rik på naturlige antioksidanter.
Beskytter mot transepidermalt vanntap.

Beskrivelse
Et nytt konsept innen "smarte" produkter. Dette lette serumet gir ekstra hydrering etter behov,
samtidig som det tilpasser seg klimaet! Serumet vet hva huden din trenger, når den trenger det.

Egenskaper;

Arganolje – Rik på tokoferol, essensielle fettsyrer; absorberes lett av huden for å nære,
regenerere og beskytte hudfunksjoner
Pantenol (Provitamin B5) – Regenerativ, beroligende
OPC (oligomeriske proanthocyanidiner) – Antioksidantkompleks, proteasehemmere,
antiinflammatorisk
E-vitamin acetat (tokoferylacetat) – En veldig kraftig fettløselig antioksidant
Pentavitin (sakkaridisomerat) – Hudidentisk karbohydratkompleks, øker vannholdende
kapasitet, binder keratin, reduserer tørrhet og irritasjon forårsaket av AHA
Fytaluronat (Cerotonia Siliqua Gum) – Høyrenset fraksjon av galaktomannan avledet fra
frø av St. Johns brødtre; fuktighetsgivende og utjevnende hud, lett filmdannende, øker
vannholding
Xpertmoist (Pseudoalteromonas fermnt extract) – Gir en marin-avledet molekylær film,
svært fuktighetsgivende og regenererende, minimerer transepidermalt vanntap under
ekstreme forhold.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør på renset hud med
Circadia rens etter Vitamin
C Reversal Serum.

Ingredienser: Water, Saccharide Isomerate, Polysilicone-11, Glyceryl Monostearate, PEG-100 Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Argania
Spinosa Kernel Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Panthenol, Palmitoyl Grape Seed Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Tocopheryl
Acetate, Cetyl Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium EDTA, Glycerin, Pseudoalteromonas Ferment
Extract, Xanthan Gum, Proline, Serine, Alanine, Sodium Phosphate, Sodium Hydroxide, Ethylhexyl Glycerine, Laureth-12, Flavor, Caprylyl
Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol

Hudtype:
Kronisk tørr eller normal hud som
krever sporadiske fukt-booster.
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Fuktighetsgivende - Hydrate

CIRCADIA - Hydralox - serum
(15ml & 28ml)

Designet for å "låse inne" fuktighet og myke opp huden.
Hjelper til levering av næringsstoffer som finnes i andre Circadia hudpleieprodukter.
Antioksidanter.

Beskrivelse
Skap en smidig glans mens du lukker inne kritisk fuktighet og reduser vanntapet. Dette
kraftforsterkende våpenet kan legges til andre Circadia-produkter for å gi svært gode resultater.

Egenskaper;

Tokoferol (vitamin E) – Kraftig lipidløsende antioksidant som beskytter cellemembraner
mot frie radikaler
Soyaolje (GMO-fri) – Soyaproteiner brukes til å hemme hårvekst og dannelsen av
proteaser, samtidig som de reduserer pigmentering.
Riskliolje – Har et peptid som hemmer MMP (matrix metalloproteinase) aktivitet, enzymer
som ødelegger kollagen og elastin
Macadamia frøolje – Et svært stabilt mykgjørende middel som inneholder 85 %
enumettede fettsyrer som både er fuktighetsgivende og beroligende
Karribladolje – Et botanisk ekstrakt med anti-inflammatoriske og antioksidantegenskaper
Kanelbladolje – Et antimikrobielt, antioksidantkrydder som også er et naturlig
konserveringsmiddel
Sesamolje – Et naturlig konserveringsmiddel som er rikt på antioksidanter og flerumettet
fett
COQ10 – Et naturlig forekommende enzym som finnes i mitokondriene i cellen som
inneholder antioksidantegenskaper
Eteriske oljer av rose, vanilje og jasmin – Hydraterende egenskaper

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Morgen og kveld etter rens,
påfør 2-3 dråper Hydralox
over hele ansiktet. Gir også
en utmerket mykgjøring av
skjellaget og
leppebehandling.

Ingredienser: Glycine Soja (Soybean) Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Macadamia
Ternifolia Seed Oil, Ubiquinone (CoQ10), Tocopheryl Acetate, Squalene, Linalool, Rhodinol Natural, Rosa Damascena Flower Oil,
Vanillin, Vanilla Planiforia Fruit Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, Coriandrum Sativa (Coriander) Fruit Oil, Murraya
Koenigi (Curry) Leaf Oil, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Leaf Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride

Hudtype:
Tørr, sprukken eller

vindbrent hud.
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Fuktighetsgivende - Hydrate

CIRCADIA - Blueberry & White Tea Hydrating Mist
(118ml)

Fuktighetsgivende og beskyttende.
Kan brukes hele dagen.

Beskrivelse
Fukter og gir næring samtidig som du beskytter huden med et kompleks av kraftige
antioksidanter. Fukt og frisk opp huden hele dagen med denne forfriskende fuktighetsprayen.

Egenskaper;

Blåbærekstrakt – Inneholder antoncyaninbaserte sterke antioksidanter
Ekstrakt av hvit te – Inneholder kraftige antioksidanter
Chondrus Crispus ekstrakt – Hyauronat og sjøplanteekstrakt forbedrer hudens tekstur og
binder store mengder vann for øyeblikkelig å fukte og myke opp tørr hud
Sericin – En naturlig ingrediens laget av silke som øker fuktighetsgivende aktivitet,
reduserer transepidermalt vanntap og etterlater huden silkemyk
Honningekstrakt – Gir en fuktbalanserende effekt som etterlater huden myk og smidig
Lakrisrotekstrakt – Lysner huden
Linden blomster ekstrakt – Inneholder høye nivåer av flavonoider som reduserer
betennelse
Glatt almeekstrakt – Svært beroligende med nærende og beskyttende egenskaper

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Etter rens med Circadia rens,
lukk øynene og spray ansiktet
lett. Kan brukes morgen, kveld
og hele dagen for en ekstra
boost av fuktighet og
antioksidanter.

Ingredienser: Aqua (Water), PEG/PPG-8/3 Laurate, Sericin, Condrus Crispus (carageenan), Hydrolyzed Chondrus Crispus Whole Plant
Extract, Sodium Hyaluronate, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone, Capric/Caprylic Triglyerides, Polysorbate 20,
Panthenol, Allantoin, Glycyrrhizza Glabra (licorice) Root Extract, Ulmus Fulva (Slippery Elm) Bark Extract, Vaccinium Angustifolium
(blueberry) Fruit Juice, Camellia Simensis (White Tea) Leaf Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Honey Extract, Tilia
Americana (Linden) Flower Extract, Butylene Glycol, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene
Glycol, Disodium EDTA

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


