
dr.  Temt  Laboratories ampulės  yra  efektyvios  procedūros  skirtingiems  odos  poreikiams.  Aukšta

veikliųjų medžiagų koncentracija, atidžiai atrinktos ir tarpusavyje derančios veikliosios medžiagos leidžia

pasiekti  matomus  rezultatus.  Ampulių  įvairovė  siekia  net  13  rūšių,  taigi  galima  parinkti  pačias

tinkamiausias ampules pagal individualius klientų odos poreikius.

Šios ampulės naudojamos klasikinėms manualinėms programoms, aparatinėms procedūroms, įvedant

ultragarso/sonoforezės, galvaninės srovės/jonoforezės aparatais. Aliejų pagrindo ampulės yra tinkamos

pilnam veido masažui  atlikti.  Taip pat šias ampules galite  rekomenduoti  klientams intensyviai  odos

priežiūrai namuose.

ACTIVE HERBS AMPUL – VAISTAŽOLIŲ AMPULĖ
COLLAGEN AMPUL - KOLAGENO AMPULĖ

GINKO KUKUI AMPUL – GINKMEDŽIO AMPULĖ
HYDRO COMPLEX AMPUL – DRĖKINAMOJO KOMPLEKSO AMPULĖ

INFUSION COMPLEX AMPUL – REGENERUOJAMOJI AMPULĖ
MACADAMIA OIL AMPUL – MAKADAMIJOS RIEŠUTŲ ALIEJAUS AMPULĖ

NOURISH COMPLEX AMPUL – MAITINAMOJI VITAMINŲ AMPULĖ
RESOLUTION COMPLEX AMPUL – NUO PARAUDIMO JAUTRIAI, SUDIRGUSIAI ODAI

VITAMIN C AMPUL – VITAMINO C AMPULĖ
SOOTHE COMPLEX AMPUL – RAMINAMOJI AMPULĖ JAUTRIAI IR PAŽEISTAI ODAI

SPECIAL SKIN EXTRACT OIL AMPUL – MAITINAMOJI AUGALINIŲ ALIEJŲ IR VITAMINŲ AMPULĖ
PURITY CLEAR COMPLEX AMPUL – VALOMOJI AMPULĖ RIEBIAI ODAI

ANTI AGING ADVANCED AMPUL – STANGRINAMOJI AMPULĖ PRIEŠ ODOS SENĖJIMĄ



ACTIVE HERBS AMPUL – VAISTAŽOLIŲ AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai tonizuoja odą. Tai ideali formulė

riebiai ir mišriai odai, esant išsiplėtusioms poroms. 

Pagrindiniai ingredientai:

Hamamelių ekstraktas: astringentinis poveikis.

Ramunėlių ekstraktas: raminamasis, priešuždegiminis poveikis.

Šalavijų ekstraktas: astringentinis poveikis, mažina išsiplėtusias poras.

Jonažolių ekstraktas: gerina kraujo cirkuliaciją.

Kraujažolių ekstraktas: regeneruoja, valo nešvarią ir riebią odą.

Okra ekstraktas: slopina uždegimus, ramina pažeistą odą.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

COLLAGEN AMPUL – KOLAGENO AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje yra augalinės kilmės kolagenas. Kolagenas stiprina odą, ir

gerina jos struktūrą. Odos paviršius tampa lygesnis ir drėgmės lygis odoje yra subalansuotas. Todėl oda

tampa žymiai elastingesnė.

Pagrindiniai ingredientai:

Augalinis kolagenas: atsakingas už odos elastingumą, aktyvina kolageno sintezę.

Odos tipas: normaliai, jautriai ir brandžiai odai, taip pat sudirgintai ir saulės pažeistai odai.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

GINKO KUKUI AMPUL – GINKMEDŽIO AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje esantis augalinis ginkmedžių lapų ekstraktas aktyvina kraujo 

cirkuliaciją, maitina ir drėkina odą. Ši ampulė tinkama naudoti akių kontūrui, norint sumažinti maišelius 

ir tamsius ratilus po akimis.

Pagrindiniai ingredientai:

Ginko Biloba ekstraktas: augalinis ekstraktas, kuris gerina mikrocirkuliaciją, aktyvina regeneraciją.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

HYDRO COMPLEX AMPUL – DRĖKINAMOJO KOMPLEKSO AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje esanti hialurono rūgštis padeda padidinti odos drėgmės lygį ir

odos elastingumą. Ši ampulė ypač tinkama dehidratuotai, pažeistai ir sausai odai.



Pagrindiniai ingredientai:

Hialurono rūgštis:  padeda išlaikyti drėgmę odoje. Ši medžiaga turi savybę surišti vandenį, taigi veikia

kaip drėgmės magenetas, padeda atstatyti drėgmę odoje.

Glicerinas: mažina transderminį drėgmės netekimą.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

INFUSION COMPLEX AMPUL – REGENERUOJAMOJI AMPULĖ, 5 ml

Produkto  savybės: ši  ampulė  jaunina  odą,  aktyvina  regeneraciją,  pagerina  ląstelių  aprūpinimą

deguonimi. Oda tampa elastingesnė ir lygesnė.

Pagrindiniai ingredientai:

Tripeptidas-5: revitalizuoja ir regeneruoja brandžią odą, aktyvina kolageno sintezę, mažina raukšles.

Pieno rūgštis: padeda išlaikyti drėgmę odoje.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

MACADAMIA OIL AMPUL – MAKADAMIJOS RIEŠUTŲ ALIEJAUS AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: makadamijos riešutų ampulė yra puikiai absorbuojamos į odą, suteikią odai ypatingą

švelnumą ir minkštumą. Ampulės konsistencija – aliejus.

Pagrindiniai ingredientai:

Makadamijos riešutų aliejus: makadamijos riešutų aliejus  yra  išgaunamas iš  Makadamijos  medžių

riešutų masės, šis augalas kilęs iš Australijos. Makadamijos riešutų aliejus yra efektyvus, maitinamojo

poveikio aliejus, kuris greitai susigeria į odą. Labiausiai rekomenduojama naudoti sausai odai. Ramina ir

maitina odą, saugo nuo laisvųjų radikalų, ypač UV spindulių žalingo poveikio. Didžioji dalis šio augalinio

aliejaus yra trigliceridai – esteriai iš glicerolio ir riebiųjų rūgščių. Makadamijos riešutų aliejus turi malonų

kvapą dėl aukštos koncentracijos palmitino rūgšties.

Naudojimas: naudoti ant švarios odos. Prieš naudojimą suplakti. Švelniai įmasažuoti į odą. Galima atlikti

masažą.

NOURISH COMPLEX AMPUL – MAITINAMOJI VITAMINŲ AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: maitinamojo komplekso ampulę sudaro svarbiausi vitaminai A + B2 + B5 + B6 + E.

Ši  ampulė  rekomenduojama  išsekusiai  ir  streso  paveiktai  odai.  Šis  veikliųjų  medžiagų  kompleksas

maitina ir regenruoja odą, be to saugo nuo laisvųjų radikalų žalingo poveikio. Tinka jautriai odai.

Pagrindiniai ingredientai:

Pantenolis (B5): raminamasis ir drėkinamasis poveikis.

Vitamino A palmitatas: prasiskverbiai giliai į odą iki dermos, ir gerina odos regeneraciją.

Vitaminas B6: padeda sureguliuoti riebalinių liaukų veiklą.



Vitaminas B2: yra būtinas aminorūgščių ir  baltymų apykaitai.  Mažina odos pleiskanojimą,  tinkamas

esant seborėjiniam dermatitui.

Vitaminas E: saugo nuo laisvųjų radikalų, maitina ir drėkina odą.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

RESOLUTION COMPLEX AMPUL – AMPULĖ NUO PARAUDIMO JAUTRIAI, SUDIRGUSIAI ODAI, 5 ml

Produkto savybės: tai labai efektyvi ampulė jautriai ir sudirgusiai odai, esant silpniems kapiliarams.

Rutinas,  hamamelių  ir  dilgėlių  ekstraktai  padeda  akivaizdžiai  sumažinti  odos  raudonį.  Naudojama

jautriai,  raustančiai  odai,  esant  išsiplėtusiems  kapiliarams.  Rekomenduojama  priežiūrai  namuose

kraujagyslėms stiprinti ir odos paruošimui prieš injekcijas, norint sumažinti kraujavimą.

Pagrindiniai ingredientai:

Dilgėlių  ekstraktas:  gausus  vitaminų  K,  C  ir  B1.  Gerina  kraujo  cirkuliaciją  ir  stiprina  kraujagyslių

sieneles.

Rutinas: bioflavanoidas - vitaminas P; antioksidacinis, antiuždegiminis poveikis, padeda įsisavinti 

vitaminą C. Stiprina kraujagysles, mažina kraujavimą.

Hamamelių ekstraktas: priešuždegiminis poveikis, stiprina kraujagysles, mažina kapiliarų laidumą, 

sutraukia kraujagysles.

Pieno rūgštis: padeda išlaikyti drėgmę odoje.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

SOOTHE COMPLEX AMPUL – RAMINAMOJI AMPULĖ JAUTRIAI IR PAŽEISTAI ODAI, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje esantys augaliniai ekstraktai specialiai parinkti jautriai odai,

reikalaujančiai  ypatingos  priežiūros.  Didelė  koncentracija  ramunėlių,  šalavijų,  jonažolių  ir  kraujažolių

ekstraktų  ramina  odą  ir  aktyvina  jos  regeneraciją,  Rekomenduojama  jautriai,  pažeistai,  sudirgusiai,

šerpetojančiai odai.

Pagrindiniai ingredientai:

Ramunėlių ekstraktas: raminamasis, priešuždegiminis poveikis.

Šalavijų ekstraktas: astringentinis poveikis, mažina išsiplėtusias poras.

Jonažolių ekstraktas: gerina kraujo cirkuliaciją, antiuždegiminis poveikis.

Kraujažolių ekstraktas (regeneruoja, valo nešvarią ir riebią odą), 

Okra ekstraktas (slopina uždegimus, ramina pažeistą odą).

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.



SPECIAL SKIN OIL AMPUL – MAITINAMOJI AUGALINIŲ ALIEJŲ IR VITAMINŲ AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: ši aliejinė vitaminų ir  ekstraktų ampulė yra specialiai sukurta sausai ir  brandžiai

odai. Maitinamieji augaliniai aliejai ir vitaminai A, B, E atstato odos elastingumą ir drėgmę, maitina odą,

gerina regeneraciją.

Pagrindiniai ingredientai:

Vitaminas E: saugo nuo laisvųjų radikalų, maitina ir drėkina odą.

Vitaminas B2: yra būtinas aminorūgščių ir baltymų apykaitai. Mažina odos pleiskanojimą, padeda esant 

seborėjiniam dermatitui.

Vitaminas B5: raminamasis ir drėkinamasis poveikis.

Vitamino A palmitatas: prasiskverbiai giliai į odą iki dermos, ir gerina odos regeneraciją.

Ricinos aliejus: minkština odą.

ß-karotinas: gausus vitamino A, maitina odą, gerina regeneraciją.

Kviečių gemalų ir sėlenų ekstraktas: padeda išlaikyti drėgmę odoje, stiprina odos apsaugines 

funkcijas, maitinamasis ir raminamasis poveikis.

Naudojimas: naudoti ant švarios odos. Prieš naudojimą suplakti. Švelniai įmasažuoti į odą. Galima atlikti

masažą.

VITAMIN C AMPUL – VITAMINO C AMPULĖ, 5 ml

Produkto savybės: vitaminas C pasižymi plačiu veikimu: saugo ir striprina odą, veikia prieš laisvuosius

radikalus - antioksidacinis poveikis, gerina odos regeneraciją, kolageno ir elastino sintezę, skaistina odą

ir stiprina kraujagysles. Ampulės sudėtyje yra ne tik vitaminas C, bet taip pat šlapalo ir vitamino PP.

Taigi ši ampulė ne tik aktyvina odos regeneraciją, bet ir gerina odos drėgmės lygį, gerina kraujotaką.

Pagrindiniai ingredientai:

Vitaminas C: didina kolageno, elastino ir hialurono rūgšties sintezę. Veikia 

prieš laisvuosius radikalus.

Niacinamidas (vitaminas PP): gerina kraujotaką.

Šlapalas: drėkina odą, stiprina odos apsauginę funkciją.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

ANTI AGING ADVANCED AMPUL – STANGRINAMOJI AMPULĖ PRIEŠ ODOS SENĖJIMĄ, 5 ml

Produkto savybės: šios ampulės sudėtyje yra gausus kiekis naudingų odai medžiagų, kaip vitaminas C,

hialurono  rūgštis,  augalinis  kolagenas,  peptidai,  šaltalankių  aliejus.  Taigi  ši  ampulė  veikia  daugeliu

krypčių  –  drėkina  odą,  patempia  ir  stangrina ją,  oda tampa skaistesnė,  lygesnė,  sumažėja  raukšlių,

atrodo sveikesnė. Rekomenduojama nuo 25 metų amžiaus.

Pagrindiniai ingredientai:

Vitaminas C: didina kolageno, elastino ir hialurono rūgšties sintezę. Veikia 

prieš laisvuosius radikalus.

Syn®-Ake (tripeptidas-5): veiklioji medžiaga prieš odos senėjimą, išvestinis tripeptidas. Šis junginys



atpalaiduoja raumenų įsitempimą ir sumažina raukšles.

Syn®-Coll (dipeptidas): gerina kolageno sintezę per TGF augimo faktorių aktyvinimą. Mažina raukšles,

patempia odą, didina drėgmės lygį odoje.

Hialurono  rūgštis:  ši  medžiaga  turi  savybę  surišti  vandenį,  taigi  veikia  kaip   drėgmės  magenetas,

padeda atstatyti drėgmę odoje.

Augalinis kolagenas: atsakingas už odos elastingumą, aktyvina kolageno sintezę.

Šaltalankių  ekstraktas:  gausus  vitaminų  augalinis  ekstraktas.  Sudėtyje  yta  vitaminų  F.  A.  C.  E,

didžiausias kiekis iš jų vitaminų C ir E, kurie veikia kaip stiprūs antioksidantai.

Augalinis kompleksas (Phyto-Complex):  daugiafunkcinis augalinis  komponentas,  maitinantis  odą ir

gerinantis jos regeneraciją. 

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

PURITY CLEAR COMPLEX AMPUL – VALOMOJI AMPULĖ RIEBIAI ODAI, 5 ml

Produkto savybės: ši ampulė yra antiseptinio poveikio, valo riebią ir užsiteršusią odą. Rekomenduojama

naudoti  riebiai,  inkštiruotai  odai, esant  išsiplėtusioms  poroms,  aknei.  Tai  antibakterinio  ir

priešuždegiminio poveikio ampulė probleminei odai.

Pagrindiniai ingredientai:

Rezorcinolis: antiseptinis ir dezinfekuojamasis poveikis.

Salicilo rūgštis:  antibakterinis poveikis, padeda pasišalinti  suragėjusioms ląstelėms, išvalyti  poras ir

sumažinti inkštirus.

Arnika ekstraktas: priešuždegiminis ir antibakterinis poveikis.

Naudojimas: naudoti  ant  švarios  odos.  Švelniai  įmasažuoti,  arba  įvesti  naudojant  ultragarso  ar

jonoforezės aparatus. Naudojant jonoforezę pereiti nuo “-” iki “+”.

Esant poreikiui, galima naudoti dukart per savaitę, kaip intensyvią terapiją.

Oficialus atstovas Lietuvoje -  UAB „AESTHETA“, Ateities g. 21, Vilnius, 

tel. +37060773030, +37060802666, el.p. info  @aestheta.lt, www.estetinekosmetologija.lt 
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