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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
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CIRCADIA - Spot Stop – serum 
(15ml)

Områdebehandling.
Bakteriedrepende, betennelsesdempende og beroligende.
Reduserer rødhet og smerte.

Beskrivelse
En punktbehandling for å målrette mot akutte kviser. Spot Stop er designet for å lindre, kjøle ned
og redusere tegn på betennelse. Planteekstrakter utøver antimikrobiell aktivitet mens glukaner,
kamfer og mentol gir umiddelbar lindring.

Egenskaper;

Trikenol Plus (Methylpropandiol, 4-Terpineol, Salisylsyre, Salix alba barkekstrakt) – Gir en
effektiv anti-akne, anti-irriterende, anti-seboreisk og keratolytisk virkning.
Vitamin E-acetat (tokoferylacetat) – En veldig kraftig fettløselig antioksidant
Ekstrakt av kanadisk pilurt (Epilobium angustifolium) – l Hemmer s. Aknes, reduserer
dannelsen av frie radikaler og reduserer rødhet forbundet med kjemiske og UV-skader
HomeoSoothe (Ascophyllum Nodosum-ekstrakt) – Ekstrakt fra brun tang som virker som en
PGE2-hemmer og beroliger og beroliger huden mot irritasjon
Havre beta glukan – Immunstimulerende middel, aktiverer naturlig reparasjonssystem
Quench T [Colanitida (Kola) ekstrakt, Paullinia cupana (Guarana) ekstrakt, Ilex
paraguariensis (Mate) ekstrakt] – Botanisk avledede metylxantinderivater, flavonoider,
tanniner, saponiner og glykosider som reduserer svie, prikking, brennende følelse og
rødhet forårsaket av soleksponering; motvirker effekten av frie radikaler
HEPE (4-(2-hydroksyetyl)-1-piperazinetansulfonsyre) – Helbredelse
Kamfer og mentol – Smertestillende og kjølende

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
To eller tre ganger om dagen,
påfør direkte på det urene
området. Unngå øyekontakt.

Ingredienser: Water, Hydrogenated Polyisobutene,, Hepes, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Cetereth-20, Glyceryl Stearate, PEG-
100 Stearate, Stearyl Alcohol, Avena Sativa Beta Glucan, Avena Sativa Kernel Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem
Extract, Methylpropanediol, 4-Terpineol, Salicylic Acid, Salix Alba Bark Extract, Ascophyllum Nodosum Extract, Sorbitol, Tocopheryl
Acetate, Menthol, Allantoin, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Sodium Metabisulfite, L-Menthol, Camphor, Cola Nitida Extract, Paullinia
Cupana Extract, Ilex Paraguariensis Extract, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol

Hudtype:
Hud som viser tegn

på akne/kviser eller
akne-utsatt hud.
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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: Water, Hydrogenated Polyisobutene,, Hepes, Butylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Cetereth-20, Glyceryl Stearate, PEG-
100 Stearate, Stearyl Alcohol, Avena Sativa Beta Glucan, Avena Sativa Kernel Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem
Extract, Methylpropanediol, 4-Terpineol, Salicylic Acid, Salix Alba Bark Extract, Ascophyllum Nodosum Extract, Sorbitol, Tocopheryl
Acetate, Menthol, Allantoin, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Sodium Metabisulfite, L-Menthol, Camphor, Cola Nitida Extract, Paullinia
Cupana Extract, Ilex Paraguariensis Extract, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol

Hudtype:
Hud som viser tegn

på akne/kviser eller
akne-utsatt hud.
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CIRCADIA - White Willow & Juniper Clearing Mist
(118ml)

Hyaluronat og sjøplanteekstrakt fukter og mykgjør tørr hud
En blanding av flere planteekstrakter har tradisjonelt anti-akne-aktiviteter
Naturlige salisylsyrederivater har antimikrobiell aktivitet og hjelper til med å penetrere
porene og redusere cellulær oppbygging

Beskrivelse
En forfriskende mist av hvitpil, einer, rødkløver og engsøt-ekstrakter hjelper til med å redusere
forekomsten av fet hud og urenheter.

Egenskaper;

Chondrus Crispus ekstrakt og natriumhyaluronat (Marmoist).
Trifolium Pratense (kløver) ekstrakt – Rik på antioksidanter og fytohormonisoflavoner.
Alchemilla Vulgaris ("damekappe) ekstrakt – Anti-inflammatorisk, sårhelende og rik på
antioksidanter.
Juniperus Communis (Juniper) Fruktekstrakt – Antiseptiske og astringerende egenskaper.
Hvit pilbark og engsøte blomsterekstrakter – Inneholder naturlig salisylsyre og dens
derivater.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Lukk øynene og spray
ansiktet lett to eller tre
ganger om dagen.

Ingredienser: Aqua (Water), PEG/PPG-8/3 Laurate, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone, Capric/Caprylic Triglyeride,
Spiraea Ulmaria (Meadowsweet) Flower Extract, Salix Alba (White Willow) Bark Extract, Condrus Crispus (Carrageenan), Hydrolyzed
Chondrus Crispus Whole Plant Extract, Sodium Hyaluronate, Trifolium Pratense (Clover) Extract, Alchemilla Vulgaris Extract, Juniperus
Communis Fruit Extract, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Hydrogenated Soybean Oil, Cymbopogon Martini Oil, Pelargonium
Graveolans Flower Oil, Santalum Album (Sandalwood) Oil, Communiphora Myrrha Resin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene
Glycol, Tetrasodium EDTA, Citric Acid.

Hudtilstand:
Hud som viser tegn
på akne eller akne-

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


