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DMAE.  DMAE  (dimetilaminoetanols) – tas ir dabīgs 

nootropisks līdzeklis, acetilholīna priekštecis, kas atrodams 

organismā un pārtikas produktos. Dabiskais avots, no kurienes 

iegūst DMAE, ir lašu dzimtas zivis. Acetilholīna receptors atrodas uz keratinocītu, 

fibroblastu un melanocītu šūnu sieniņām. Pateicoties tam, DMAE ietekmē ādas šūnas, 

asinsvadu blīvumu, uzlabo ādas mikrocirkulāciju; stimulē fibroblastu darbību.   

Šobrīd ir sastopamas divas DMAE efektivitātes teorijas. Pirmā ir saistīta ar DMAE kā 

acetilholīna priekšteci. Mirklī, kad tiek atbrīvoti neiromediatori, notiek muskuļu saraušanās, 

un pēc tam ādas tonuss paaugstinās dabīgā ceļā, āda nostiepjas un iegūst jauneklīgāku 

izskatu. 

Saskaņā ar otru teoriju – DMAE stimulē proliferāciju un fibroblastu sintētisko aktivitāti.  Ja 

DMAE tiek pievienots fibroblastu kultūrai, notiek šūnu vakuolizācija, pie tam  ievērojami 

palielinās šūnu izmērs.   

COLLAGEN. Kolagēns ir proteīns, kas ir  kolagēna šķiedru sastāvā. Tās savukārt ir ādas 

fibriālās struktūras, kas uztur un nodrošina ādas stingrību un elastību. Mezoterapijā 

izmantojamais  kolagēns ir homeopātiskais kolagēns,- organoterapijas preparāts, kas iegūts 

no cūku audiem.  Preparāta ievadīšana ādā veicina fibroblastu stimulāciju un neokolagēna 

veidošanos. Kolagēns palielina mitruma līmeņa noturību ādā; pateicoties tam, uzlabojas tās 

turgors.    
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PISCUM OVUM EXTRACT. Stores ikru ekstrakts ir  keratinocītu, fibroblastu, limfocītu un 

makrofāgu augšanas avots. Pateicoties augstajam olbaltumvielu un aminoskābju saturam, 

ekstraktam piemīt mitrinošas un mīkstinošas īpašības. Kaviāra ekstrakts satur Omega-3 

taukskābes, kurām ir pretiekaisuma īpašības.  

 

 VITAMIN C. Spēcīgs antioksidants. Askorbīnskābe samazina fermentu aktivitāti dažādās 

melanoģenēzes stadijās, savstarpēji iedarbojoties vara joniem  tirozināzes sastāvā. Efektīvi 

balina, mazina iekaisumu. C vitamīns veicina kolagēna sintēzi, padarot sejas ādu daudz 

elastīgāku un tvirtāku. Tiek stiprināti asinsvadi, kas nodrošina šūnu apgādi ar tām 

nepieciešamo skābekli.   

 

GLUTATHIONE.  Neitralizē brīvos radikāļus, pārvērš tos ūdenī.  

CYSTEINE. Stimulē balto asinsķermenīšu migrāciju uz traumēto zonu, lai pasargātu to no 

ārējo faktoru nelabvēlīgās iedarbības, kas attiecīgi  var kaitēt organisma apgādei. Cisteīns 

uztur ādas elastību un tvirtumu un aizsargā kolagēna slāni.  

In vitro pētījumos tika pierādīts, ka aminoskābju pielietošana ar antioksidantu īpašībām 

(metionīns, cisteīns, glutations) fotonovecošanas kompleksajā terapijā 10 reizes samazina 

ārpusšūnas matrices komponentu oksidatīvās noārdīšanās ātrumu. 

 

VITAMIN E. Tokoferols izlīdzina ādas reljefu, atjauno šūnas, izlīdzina grumbiņas, aizsargā 

ādu no ultravioletā starojuma negatīvās ietekmes, pasargā ādu no agrīnas  novecošanās. 

 

VITAMIN A. Funkcionāli ādas bojājumi pazemināta tauku daudzuma un sviedru izdalīšanās 

veidā, keratinizācijas, matu augšanas un pigmentācijas traucējumi. Avitaminozes gadījumos 

raksturīgs ādas sausums, dzelteni-brūns ādas tonis un izmaiņas apmatojumā.  

 

NICOTINAMIDE. Neatņemama PP vitamīna sastāvdaļa. Inhibē lipīdu sintēzi. To ievadot, 

neizraisa lokālu reakciju. Ievadot ādā, asinsvadus paplašinošā iedarbība ir mērena, tāpēc 

nerodas ādas apsārtumi.  Lieto profilaktiski, lai novērstu ar vecumu saistītas ādas izmaiņas, 

celulīta, ksantomatozes, sklerodermijas gadījumos,  atrofisku rētu un striju gadījumos. 

 

DEXPANTHENOL. Pieder pie B grupas vitamīniem, kas ir pantotēnskābes atvasinājums.   

Stimulē epitēlija audu veidošanos, piemīt izteikta pretiekaisuma iedarbība. Lieto aknes,  
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dažādu dermatožu gadījumos, pēc pīlingiem un dermabrāzijas, apdegumu ārstēšanā, trofisko 

čūlu un alopēcijas gadījumoā.  

 

RIBOFLAVIN (VIT. B2). Mutes dobuma un lūpu gļotādas bojājumi, pūtītes uz sejas, difūzā 

hiperpigmentācija, nagu bojājumi. Riboflavīna deficīta gadījumā paaugstinās tauku dziedzeru 

sekrēcija, novērojamas seborejas pazīmes, kas vienlaicīgi saistītas  ar matu izkrišanu.    

IRON. Dzelzs ir atrodams mitohondrijos un citās ādas šūnu organellās, ietilpst oksidatīvajos 

fermentos (peroksidāze, citohromoksidāze), kas nodrošina šūnu elpošanu.  Dzelzs piedalās 

kolagēna sintēzē, ir daļa no hemoglobīna, tādējādi apgādājot organismu ar skābekli.  

THIAMINE (VIT.B1). Ūdenī šķīstošs vitamīns, kam ir svarīga loma tauku, ogļhidrātu u.c. 

metabolisma (vielapmaiņas) procesā. Tiamīns ir nepieciešams, lai augšanas un attīstības 

procesi noritētu pareizi. Nomierina iekaisumu, mazina niezi.  

 

SODIUM DEOXYCHOLATE. Dezoksiholāts noārda adipocīta apvalku, ļaujot pilnībā 

piesaistīt un izvadīt taukskābes.  

 

RUSCUS EXTRACT. Irbulene (Ruscus Aculeatus). Tonizējošs līdzeklis vēnām, nostiprina 

asinsvadu sieniņas, uzlabo problēmas, kas radušās mikrocirkulācijas un celulīta  dēļ, efektīvi 

izvada lieko šķidrumu no organisma.  

 

HAMMAMELIS EXTRACT. Asinsrites un limfātiskās sistēmas asinsvadu tonusa 

atjaunošana.  

 

L-CARNITINE. Efektīvs taukus dedzinošs komponents. Pirmo reizi atklāts 1905.gadā kā 

dabīgs šūnu elements, kam bija svarīga loma lipīdu pārstrādē, tos sintezējot no aminoskābēm.    

L-kаrnitīns ietekmē  triglicerīda šķelšanos glicerīnā un taukskābēs. Tā kā L-karnitīns ir 

mitohondriālās membrānas pārnesējs, tas veicina taukskābju pārvietošanos no citoplazmas 

šūnām uz mitohondrijiem līdz to galīgai oksidācijai.   

 

QUILLAIA SAPONARIA. Quillaia  (mūžzaļais ziepju koks) mizas ekstrakts satur vairāk kā  

100 triterpenoīdu saponīnu, kas sastāv galvenokārt no hirālskābes glikozīdiem: tie veido 

ziepjveida formulu, kas izšķīdina lipīdus šūnu virspusē, galarezultātā iznīcinot pašu šūnu. Šo 
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metodi pielieto, lai mazinātu  silueta tauku šūnu daudzumu. Tāpat svarīgi ir polifenoli un 

tanīni, kam piemīt antioksidantu īpašības.  

 

 


