


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



Rens

Circadia - Vitamin Veil Cleanse
(236ml og 472ml)

Olje basert på soyabønne 
Renser effektivt sminke, smuss og rusk 
Bryter ikke hudbarrieren eller denaturerer keratin 

Beskrivelse
En unik soyaoljebasert, ikke-skummende rensemiddel som forsiktig fjerner sminke, smuss og
urenheter mens den etterlater et usynlig slør av antioksidanter. 

Soyabønneolje (GMO -fri) - Soyaproteiner brukes til å hemme hårvekst og dannelse av
proteaser, samtidig som pigmentering reduseres.
Tranebærolje - Rik på tokotrienoler, tokoferoler, antioksidanter, Omega 3, 6 og 9 EFA,
vitamin A
Havtornolje - Oligomere proantocyanidiner (OPC) fytosteroler, tokoferoler, betakaroten,
antioksidanter, karotenoider; nærende, regenererende og gjenopprettende
Meadowsweet olje - kumariner, flavonoider, rutin, salisylater, tanniner, antiinflammatorisk
Tocopherol (vitamin E) - Kraftig fettløselig antioksidant som beskytter cellemembraner
mot frie radikaler

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Fordel en liten mengde rensemiddel på fingertuppene og påfør ansiktet
og halsen. Fjern alle spor av sminke med en varm, fuktig vaskeklut. Tørk og
påfør Vitamin C Reversal Serum. 

Hudtilstand:
Tørr, eldret, etter

peel/pensling eller
kirurgisk inngrep

Ingredienser:
Glycine Soja (Soybean) Oil, Isopropyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Limnanthes Alba
(Meadowfoam) Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil, Hippophae Rham-
noides (Sea Buckthorn) Fruit Oil, Cananga Odorata Flower Extract, Caprylic/Capric
Triglycer- ide, Benzoic Acid, BHT.
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Rens

Circadia - Lipid Replacing Cleansing Gel
(236ml og 472ml)

Ikke-irriterende skummende gel 
Litt sur pH
God til klinikkbruk

Beskrivelse
Dette revitaliserende/gjenopplivende rensemiddelet fjerner effektivt smuss, sminke og
overflødig olje uten å skade hudbarrieren eller denaturerende keratin. Best for normal eller
litt fet hud.

Stepan Mild PCL - Et mildt rensemiddel som bruker overflateaktive stoffer, genererer skum
og tillater hudens pH -samsvar, noe som resulterer i en behagelig følelse etterpå.
Panthenol (provitamin B5) - Regenererende, beroligende
Allantoin - Anti -irriterende avledet fra comfrey rot; helbredende, beroligende,
beroligende, ikke-allergifremkallende
Mallow (Malva Sylvestris) bladekstrakt - Antiinflammatorisk, beroligende, mykgjørende
Tang (Laminaria japonica) ekstrakt - Rik på vitamin A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, E og K samt
spormineraler; tangekstrakter stimulerer, revitaliserer, myker og beroliger huden
Sacha inchi (Plukenetia Volubilis frø, også kalt "Incan-peanut") ekstrakt-Dette nærende
frøet av en frukt som er opprinnelig fra Amazonas regnskog, er rik på Omega-3, 6 og 9
essensielle fettsyrer, essensielle aminosyrer og antioksid- ikke vitamin A og E.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Fordel en liten mengde på en varm fuktig vaskeklut eller på fingertuppene.
Skum ansiktet og skyll godt. Tørk og påfør Circadia Vitamin C Reversal Serum.

Ingredienser:
Aqua/Water, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Chloride, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate,
Panthenol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Allantoin, Disodium 2-Sulfolaurate, Laminaria Japonica
Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, Plukenetia Volubilis Seed Extract, Butylene Glycol,
Chlorphenesin, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol,
Parfum/Fragrance

Hudtilstand:
Best for normal eller

litt fet hud
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Rens

Circadia - Micro Exfoliating Honey Cleanser
(236ml og 472ml)

Eksfolierer skånsomt og etterlater huden silkemyk og glatt
Naturlig oljeabsorberende og fuktighetsgivende på samme tid
Duftfri og sulfatfri
Skånsom nok til å brukes både morgen og kveld

Beskrivelse
Mikroperler av naturlig bivoks renser og eksfolierer skånsomt, mens de absorberer
overflødig olje. Etterlater huden frisk og revitalisert.

Stepan Mild PCL - Et mildt rensemiddel som bruker overflateaktive stoffer
Organisk bivoks - Eksfolierer huden skånsomt mens den absorberer overflødig olje
Cocomidopropyl betaine - Skummiddel avledet fra raffinert kokosolje, den er skånsom og
biologisk nedbrytbar

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Fordel en mengde på størrelse med en krone på fingertuppene og påfør på
ansiktet. Bruk forsiktig sirkulære bevegelser til å påføre cleanseren til det
skummer og skyll godt. Her er Vitamin C Reversal Serum perfekt å smøre på
etterpå.

IIngredienser:
Aqua/Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium Methyl 2-Sulfol
aurate, Cera Alba, Copernica Cerifera Wax, Acrylates Copolymer, Glycerin, Honning,
Sodium Chloride, Caprylyl Glycol, Dinodium 2-Sulfololycol. , Kaliumsorbat, Natriumbenzoat,
Parfyme, Kumarin.

Hudtilstand:
Alle hudtyper, spesielt fet
eller de som krever ekstra

peeling/eksfoliering
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Rens

Circadia - Amandola Milk Cleanser 
(236ml og 472ml)

Ikke-skummende rensl
Fjerner skånsomt smuss og rusk
Gir de milde eksfolierende fordelene til melkesyre og mandelsyre
Lysner hud
Hydrerende egenskaper

Beskrivelse
Denne krem-rensen inneholder mandelmelkprotein, melkesyre og mandelsyre for å forbedre
fuktighetsbevaringen og naturlig lysne huden din for en sunn glød.

Melkesyre – Er en type AHA (Alfahydroksysyre) som stimulerer GAGS (glykosaminoglykaner) og
fungerer som en tyrosinase hemmer. Melkesyre er en eksfolierende ingridiens for å løse opp i gamle,
tørre hudceller, stimulere cellefornyelsen, glatte ut rynker og øke fuktnivået i huden. 
Mandelsyre – Er en type AHA (Alfahydroksysyre) som stimulerer GAGS (glykosaminoglykaner) og har
tyrosinahemmende egenskaper. 
Havreprotein – Kraftig antioksidant og anti-irritasjonsmiddel
Søt mandelmelk – en nærende og fuktighetsgivende ingrediens

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du:
Fordel en mengde rens på størrelse med en krone på fingertuppene og påfør
over hele ansiktet og halsen. Skyll godt og tørk Her er Vitamin C Reversal Serum
perfekt å smøre på etterpå.

IIngredienser:
“Aqua/Water, Cetearyl Ethylhexanoate, Caprylic/ Capric Triglyceride, Triisononanoin, Pentylene Glycol, Ammonium Acryloyl
Dimethyltaurate/Carboxyethyl Acrylate Crosspolymer, Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Fruit Extract , Vanilla Planifolia Fruit Extract, Glyceryl Distearate, Avena Sativa (Oat) Kernel Protein,
Lactic Acid, Mandelic Acid, Panthenol, Glyceryl Stearate, Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Tocopherol, Isopropyl Myristate,
Ceteareth-20, Xanthan Gum, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Lecithin, Glycerin, Glyceryl Caprylate, Levulinic Acid, Potassium Sorbate,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Cinnamic Acid”

Hudtilstand:
Kombinert hud, Tørr hud,
Normal hud, Oljete hud,
Egner seg spesielt for de

med hyperpigmentering og
aldret ut
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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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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

side 15

Anti-Aging / Repair



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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Kviser / Acne

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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Kviser / Acne

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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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.

 

side 16

Pigment - Brightening


