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E S T E T İ K

Gençliğimizin süresini Refresh 
Gençlik Kokteyli ile uzatabiliriz...

Geçen zamana rağmen genç görünmek, yıllara 
meydan okumak, yer çekimine karşı koymak her 
yaş grubunun ortak arzusudur.

Refresh Gençlik Kokteyli “Bitkisel Kök Hücre” 
içermesi, Kondroitin Sülfat ve içerdiği somon 
DNA'ya ek olarak yoğun Hyalüronik Asit ve güçlü 
Anti - Oksidan destekli Vitaminler bulunması
 ile fark yaratmaktadır.

Yirmili yaşlar sonrası hyaluronik asitin düzeyinin 
azalmaya başlaması sonucu deri elastikiyeti 
azalır. Bu durum kırışıklık ve sarkmaların ortaya 
çıkmasının en önemli nedenlerden biridir. Ciltteki 
hyaluronik asit miktarını arttırmak Refresh Gençlik 
Kokteyli'nin temel amacıdır. Refresh Gençlik Kokteyli 
içeriği iki ayrı yapılandırmaya sahiptir. İçeriğinde 
hem cilde volum ve nem veren saf  hyaluronik asit 
hem de cilde parlaklık ve elastikiyet veren Somon 
DNA mevcuttur. Bu sayede cildi iki şekilde destekler.

Cildini daha nemli, daha sıkı ve 
ışıltılı görmeyi kim istemez ki? 
Peki, içten dışa ışıltılı bir cilde nasıl 
sahip olup gençliğimizin süresini 
uzatabiliriz? 2019’un en trend 
antiaging uygulaması olan 
Refresh Gençlik Kokteyli'ni, 
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Gökhan Haytoğlu anlatıyor.

We can protracted our youth 
with the Refresh Youth Cocktail…
Who would not want to see his or her skin moisturized, 
tighter and radiant? So, how can we prolong the period of 
our youth by having a radiant skin? Aesthetic and Plactic 
Surgery Specialist Op.Dr. Gökhan Haytaoğlu tells Refresh 
Youth Cocktail the most trend antiaging practice of 2019.

Despite elapsed time, it is common desire of every age group 
to look young, to challenge the years and to resist gravity. It 
makes a difference Refresh Youth Cocktail contains “ Plent 
Stem Cell”, in addition to Chondroit Sulfate and  Salmon 
DNA with Intense Hyaluronic Acid and Strong Antioxidant 
Supported Vitamins . When the hyaluronic acid level 
decreases after mid-twenties, the skin elasticity decreases. 

This is one of the most important reasons fort he emergence 
of wrinkles and sagging. Increasing the amount of hyaluronic 
acid in skin is the main purpose of The Refresh Youth 
Cocktail. Refresh Youth Cocktail content has two separate 
configurations. It contains both püre hyaluronic acid, which 
gives both skin volume and moisture, and Salmon DNA which 
gives skin gloss and elasticity. 
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15 dakikanızı ayırmanız yeterli
Refresh Gençlik Kokteyli, işlemin gerçekleştirileceği 
bölgeye sürülen lokal anestezik krem sonrasında, cilde 
15–20 dakika gibi kısa bir sürede uygulanır.

Kırışıklıkları açalım ve sarkmaları donduralım
Yüz, boyun, dekolte ve el sırtları başta olmak üzere 
kırışıklıkların ve sarkmaların olduğu alanlar ve cilt 
dokusunun gevşemeye başladığı noktalara uygulanır.

İlk uygulamadan itibaren etkisini farkettiriyor
Refresh Gençlik Kokteyli'nin etkisi, ciltteki parlaklık 
ve canlılığı 7 gün içinde başlar ve aylar içinde artarak 
devam eder. 

Yenilenen bir cilt yüzeyi
➤ Cildin kalitesinin artması,
➤ Yüzeysel kırışıklıkların azalması,
➤ Yeni kırışıklıkların oluşumunun önüne geçilmesi,
➤ Cilt lekelerinin azalması,
➤ Sigara ve olumsuz yaşam koşullarıyla oluşan solgun 
ve yıpranmış cildin yenilenmesini sağlar.

Just take 15 minutes

The Refresh Youth Cocktail is applied to skin in a 
short period of 15 to 20 minutes  after the local 
anesthetic cream applied to the area where the 
procedure is performed.

Let’s open the wrinkles and freeze 

It applies especially, face, neck, decollete, hands 
ridges, and wrinkles, sagging areas and, where the 
skin tissue begins to relax.

It indicates effect from the first application

Refresh Youth Cocktail effect, skin brightness 
and vitality starts within 7 days and continues to 
increase in months.

A renewed skin surface
It provides
Increase skin quality
Decrease in superficial wrinkles,
Preventing the formation of new wrinkles,
Reduction of skin stains,
Renewal of pale and worn skin caused by smoking 
and adverse living conditions.

Refresh Gençlik Kokteyli, cildin yaşlanma sürecini gerileterek daha genç daha sağlıklı daha canlı 
yapıda olmasını sağlayarak; yenilenme ve dokularda  “geri dönüşüm” sağlamaktadır. 
Refresh Youth Cocktail provides by reducing the aging time of the skin and ensuring 
younger, healthier and more vivid; “regeneration” and “recycling” in tissues.


