
Pigment - Brightening



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



Pigment - Brightening

CIRCADIA - White Veil Brightener - krem 
(59ml)

Hemmer produksjonen av tyrosinase
Ingen hydrokinon eller kojinsyre
Kan brukes som morgen-fuktighetskrem under solkrem
Skånsom

Beskrivelse
Denne silkeaktige, raskt absorberende kremen inneholder SepiWhite MSH, Chromabright og ß-
White, alle klinisk vist for å lyse opp huden og lysne opp hyperpigmentert hud.

Egenskaper;

Niacinamid – Melanosomoverføringshemmer som resulterer i lysere hud
Alpha-Arbutin – Tyrosinasehemmer som gir lysere hud
SepiWhite MSH (Undecylenoyl fenylalanine) – Alpha-MSH-antagonist binder MC1-R og
forhindrer produksjon av tyrosinase, noe som resulterer i lysere hud
B-hvit (Oligopeptid-68) – Reduserer MITF (mikroftalmiassosiert transkripsjonsfaktor) for å
redusere konstitutive og fakultative pigmenteringsveier; reduserer tyrosinaseaktivitet og
melaninsyntese for å redusere hudpigmentering
K3 Vita C (aminopropylaskorbylfosfat) – Stabilisert form av vitamin C som har lysende
egenskaper på grunn av hemming av tyrosinase; har også regenererende og antioksidant
aktivitet
Chromabright (dimetylmetoksykromanylpalmitat) – Lysende effekt sannsynligvis på grunn
av hemming av tyrosinase i en mekanisme som ligner på askorbylpalmitat

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Påfør på kvelden på hele
ansiktet etter rens med etter rens
med Circadia Amandola Milk og
etterfulgt av Vitamin C Reversal
Serum.

Ingredienser: Aqua (Water), Capric/Caprylic Triglyeride, Undecylenoyl Phenylalanine, Alpha-Arbutin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol,
Cetearyl Glucoside, Polysilicone-11, Laureth-12, Cyclopentasiloxane, Polyethylene, PEG/PPG-20/15 Dimethicone, Phenyl Methicone,
Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Oligopeptide-68, Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate, Butylene Glycol, Lecithin, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Triethanolamine, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol,
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Disodium EDTA

Hudtype:
Aldersflekker, solflekker,

ujevn pigmentering,
melasma etter graviditet.
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Pigment - Brightening

CIRCADIA - Bright White - serum
(15ml)

Hvitt serum med ingredienser som reduserer melaninproduksjonen.
Ingen hydrokinon eller kojinsyre.
Trygg og skånsom.
Den kan brukes under en fuktighetskrem.

Beskrivelse
Dette lette melkeaktige serumet er formulert med potente antioksidanter og hemmere av
melaninproduksjonen for å lysne huden og redusere forekomsten av hyperpigmentering.

Egenskaper;

Regufade (Trans-Resveratrol) – Kraftig hudlysende middel
BV-OSC (Tetrahexyldecyl Ascorbate) – Oljeløselig vitamin C-ester som reduserer
melaninsyntesen
Vitamin E-acetat (alfa-tokoferolacetat) – Meget kraftig fettløselig antioksidant som
beskytter cellemembraner mot frie radikaler
Phenylethyl Resorcinol (SymWhite) – Tyrosinasehemmer, hudlysner og antioksidant
Marrubium stamcelleekstrakt – Rik på fenylpropanoider (dvs. forsythoside B og
verbacoside) som er defensive molekyler som beskytter huden mot oksidanter og aktiverer
hudens selvforsvarssystemer
Tyrostat-11 (Rumex Occidentalis ekstrakt) – Hemmer tyrosinase, begrenser soling, anti-
erytemieffekt, reduksjon av aldersflekker

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Om kvelden, etter rens med
Circadia Amandola Milk rens,
spotbehandle problemområder.
For best resultat, bruk med White
Veil Brightener og Licorice &
Bearberry Brightening Mist, eller
som instruert av din hudpleier.

Ingredienser: Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Dimethyl Isosorbide, Steareth-20, bis-PEG/PPG-16/16, Dimethicone,Capryli/Capric
Triglyceride, Jojoba Oil, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Stearic Acid, Resveratrol, Rumex Occidentalis Extract, Phenylethyl Resorcinol,
Marrubium Vulgare Meristem Cell Culture, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Extract,
Vanilla Planifolia Fruit Extract, Glycerin, Sodium Metabisulfite, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol,
Phenoxyethanol,HexyleneGlycol, Tetrasodium EDTA, Citric Acid

Hudtype:
Aldersflekker, solflekker,

ujevn pigmentering,
melasma etter graviditet.
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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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Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no


