
Ajánlataink

2022. 
május 2-31-ig

barsony.hu
A csúcstechnológia 
és a szakértelem 
találkozása

Weboldalunkon  
további információkat  
talál a kezelésről, 
ha az ikonra kattint. 

Webshopunkban
azonnal meg is vásárolhatja
az Önt érdeklő kezelést!



A lézeres szőrtelenítés 
biztos befektetés!
… 4-8 kezelés után nem kell többet a szőrtelenítéssel foglalkoznia

… a kezelések alatt a szőrállomány folyamatosan kopik, így már két 
kezelés között megtapasztalható a végleges szőrtelen állapot

… kezeli a szőrbenövés, szőrtüszőgyulladás problémáját

Lézeres 
szőrteLenítés

Alexandrite Candela lézerrel

Vásároljon most 3 alkalmas 
lézeres szőrtelenítő 
bérletet bármely terület 
szőrtelenítésére, és ajándékba 
adunk még 1 alkalmat 
ugyanerre a területre! 

3+1
akció

Utolsó 
alkalommal
a jelenlegi árakon! !
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https://www.barsony.hu/vegleges-lezeres-szortelenites-alexandrite-lezerrel
https://www.barsony.hu/webshop/termek/31-akcio-lezeres-szortelenites-nok


Válassza a lézeres 
szőrtelenítés specialistáját, 
a Bársony 
   Orvos-Esztétikát! 
Összehasonlíthatatlan, 23 éves szakmai  
tapasztalattal rendelkezünk. 

A Bársonyban orvosi felügyelet mellett történik  
a kezelés.

Sok éve itt dolgozó tapasztalt asszisztenseink 
kezelnek.

Mi csúcstechnológiás orvosi lézerrel kezelünk.

Az általunk használt Alexandrite Candela lézer  
rendkívüli precizitásával és gyorsaságával  
kiemelkedik a lézerkészülékek közül.

Több ezer páciens bízott már  
a szakértelmünkben.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és a 
hírlevélben található kuponkóddal  
1 alkalom lézeres szőrtelenítést  
20% kedvezménnyel vásárolhat 
meg webshopunkban!*
*A kedvezmény egyszer vehető igénybe  
és más akcióval nem összevonható.

20%
kedvezmény
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https://www.barsony.hu/hirlevel-feliratkozas
https://www.barsony.hu/webshop/termek/1-alkalom-lezeres-szortelenites


Bársony  
UtIMs HIFU
tartós arclifting mikrofókuszált 
ultrahanggal

A UTIMS HIFU kezelés során az ultrahanggal egészen mélyen, akár  
az izomfelszíni rétegben is tudunk kezelni, ott ahová semmilyen más  
non-invazív eljárás nem tud eljutni.

Látható és érezhető eredmények
 O már egy kezeléssel akár éveket fiatalodhat az arca
 O javul a bőr textúrája, a kezelés serkenti a bőr kollagén és elasztin termelését
 O természetes, újra kisimult és élettel teli bőrkép érhető el
 O az eredmény látványos és tartós

Bármely terület 
UTIMS HIFU kezelésére 
35% kedvezményt adunk! 
Nálunk 1 kezelés  
2 alkalmat jelent!

35%
kedvezmény

35+
40+
50+
60+

Megereszkedés ellen 
műtét nélkül!

4

https://www.barsony.hu/utims-hifu-arclifting-mikrofokuszalt-ultrahanggal
https://www.barsony.hu/webshop/termekek/utims-hifu/t/74


Most 3 alkalmas  
VIVACE bérlet  
vásárlása esetén  
40% kedvezményt 
adunk!

40%
kedvezmény

20+
30+
40+
50+

 Bőrmegújítás 
mesterfokon

Bársony
VIVace
frakcionált multi mikrotűs  
rádiófrekvenciás kezelés

Három módszer hatását ötvözi
A VIVACE kezelés a sokak által már jól 
ismert frakcionált lézer és a hagyományos 
rádiófrekvenciás ránctalanítás eredményeit 
egyesíti úgy, hogy a dermaroller kollagén 
indukciós terápia jótékony hatását is beveti.

Látványos  
és tartós  

eredmények 
az arc, a nyak és  

a dekoltázs területén

 O személyre szabott kezelés
 O ránccsökkentés, bőrfeszesítés
 O aknés hegek elsimítása
 O pórusösszehúzó hatás
 O hatása akár évekig tart
 O barna bőrön is biztonságosan 

alkalmazható
 O tökéletes választás fiatalabb 

hölgyeknek, akár már megelőzésre is!
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https://www.barsony.hu/vivace-frakcionalt-multi-mikrotus-rf-kezeles
https://www.barsony.hu/webshop/termek/vivace-kezeles-3-alkalmas-berlet


tHread  
LIFtIng
felszívódó szálas  

arckontúr kezelés 

Hatékony, műtét nélküli eljárás a megereszkedett arcbőr 
helyreállítására, feszesítésére. Hatása természetes, 
látványosan korrigálja a megeresz-kedett bőrt.  
Az eredmény nem lesz mesterkélt: a vonások csupán  
a helyükre kerülnek.

Látványos 
bőrmegújulási 

folyamat
akár már  

30 éves kortól

 O Nincs vágás, a bőrben elhelyezett 
szálak nem láthatóak sem a 
kezeléskor, sem később.

 O Azonnal látható az eredménye, 
hatása hosszantartó.

 O Megemeli a lógó bőrt.
 O Helyreállítja az arc kontúrját.
 O Jól kombinálható más esztétikai 

kezelésekkel, akár hialuronsavas 
feltöltéssel, mezoroller kezeléssel, 
lézeres finomhámlasztással.

Thread Lifting kezelés most
20% kedvezménnyel

20%
kedvezmény
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https://www.barsony.hu/thread-lifting-felszivodo-szalas-arckontur-kezeles


1
2

Bársony dUO rF
kíméletes arcfrissítés és bőrfeszesítés 
tű nélkül, a rádiófrekvencia erejével

termális rádiófrekvenciás kezelés

Kíméletes, komfortos arcfrissítés: 
A kezelés eredménye rövid idő alatt újjászülető, 
fiatalosabb, feszesebb, egyenletesebb arcbőr. 
Hosszabb távon a termális RF  elősegíti 
a kollagéntermelést. 

Mikor alkalmazzuk?

 O ráncok simítására és anti-aging hatás elérésére
 O arcfrissítésre, bőrfeszesítésre
 O tömörebb, simább bőrszerkezet kialakítására

Frakcionált rádiófrekvenciás  
kezelés

Az eljárás során a kezelőfejben található érint-
kezési pontokon keresztül kilépő RF energia 
apró, pontszerű sérüléseket hoz létre a bőrben. 
A sebgyógyulás az ép területekről indul ki, és 
gyorsan, eredményesen zajlik. 

Mikor alkalmazzuk?

 O ráncok elsimítására és anti-aging hatás elérésére
 O pórusok és bőr textúra javítására
 O faggyútermelés normalizálására
 O szebb, jobb minőségű, feszesebb bőr elérésére

Vásároljon  
2 alkalmas bérletet,  
és +1 alkalmat  
ajándékba adunk!

2+1 
akció

Kétféle rádió-
frekvenciás 
technológia
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https://www.barsony.hu/barsony-duo-rf-kimeletes-arcfrissites-es-borfeszesites


ráncFeLtöLtés, 
ajaKFOrMáLás
 Juvederm feltöltő anyagokkal

Miért előnyös Önnek?

 O feltölti, elsimítja az orca és a száj  
körüli ráncokat

 O teltté formálja az ajkakat

Ráncfeltöltő és  
ajakformáló kezelés  
most 10% kedvezménnyel!

PrOFHILO® 
Magas koncentrációjú, hialuronsav alapú 
töltőanyag, mely átstrukturálja, alapjaiban  
változtatja meg a bőr szerkezetét.

Miért előnyös Önnek?

 O Segít a bőr rugalmasságának, feszessé-
gének, teltségének visszaállításában. 

 O Mélyen hidratálja és feltölti a bőrt, 
alkalmas az öregedő bőr szöveteinek  
„remodellizációjára”.

A 2. kezelés most  
10% kedvezménnyel 
vehető igénybe. 
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https://www.barsony.hu/profhilo
https://www.barsony.hu/rancfeltoltes-es-ajakformalas


BOtOx KezeLés
– a mélyebb ráncok látványos  
csökkentésére

Miért előnyös Önnek?

Csökkenti
 O a ráncokat a szemöldökök között
 O a mély homlokráncokat
 O a szem körüli szarkalábakat;
 O megemeli a szemöldököt

Botox kezelés  
most  
10% kedvezménnyel!

Bársony MezOPen
Egyedülálló mikrotűs kezelés elektroporációs 
hatóanyag-bevitellel a feszes és hidratált bőrért.
Az eljárással nagyobb molekulatömegű ható-
anyagokat is be lehet juttatni közvetlenül a bőr 
mélyebb rétegébe.

Miért előnyös Önnek?

 O Feszesebb, fiatalosabb, homogénebb bőr  
az arc, nyak és a dekoltázs területén

3 alkalmas bérlet vásárlása  
esetén most 1 alkalmat 
ajándékba adunk!
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https://www.barsony.hu/mezopen-mikrotus-hatoanyag-bevitel
https://www.barsony.hu/mimikai-rancok-csokkentese


Próbálja ki most  
10% kedvezménnyel
az izzadást megszüntető 
botox kezelést!

10%
kedvezmény

Izzadás 
Megszüntetése 
BOTOX segítségével

Tudta, hogy botox kezeléssel 

hatékonyan és biztonságosan 

kezelhető a hónalj, a tenyér-  

és a talpizzadás is?

A módszer bizonyítottan kockázatmentes, és egyáltalán nincs káros hatással az 
egészségre. A kezelés lényege, hogy korlátozzuk a verejtékmirigyek működését, 
így látványosan csökken az izzadás mértéke, ez a hatás pedig egészen 3-4 
hónapon át tart. További előnye, hogy rendszeresen ismételhető is. 
Ennek az egyszerű és megbízható eljárásnak az alkalmazása mindössze 15-20 
percig tart, akár ebédidőben elvégezhető. Az eredmény kb. 10 nap múlva lesz 
teljes, de már a 3. naptól érezhető a kezelés izzadáscsökkentő hatása.
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https://www.barsony.hu/tetovalas-eltavolitas


szaKrendeLéseInK
BŐRGYÓGYÁSZAT
Akár egy egyszerű csípés, napégés, gyulladás, fertőzés, gombák, 
ekcéma vagy akár a szervezet belső betegségének a tünete jelenik 
meg a bőrön, érdemes bőrgyógyász szakorvost felkeresni!

EndokRinolÓGiA
Nem találja a megoldást problémájára? Az alábbi tünetek valamelyikével 
küzd?

 O fáradékonyság, levertség
 O szabálytalan menstruáció
 O normál étkezés melletti  

hízás vagy fogyás
 O meddőség

 O kóros szőrnövekedés
 O potenciazavarok
 O fokozott izzadás
 O koncentráció csökkenése

Forduljon hozzánk,
hogy kivizsgáljuk, milyen probléma állhat  

tüneteinek hátterében!

Alapos 
kivizsgálás

Komplex
kezelés

Egyénre
szabott 
terápia

nŐGYÓGYÁSZAT
Minden nő számára javasolt évente nőgyó-
gyászati szűrővizsgálaton részt venni,  
pana-szok esetén pedig feltétlenül szakor-
voshoz fordulni. Elhanyagolt, kezeletlen 
gyulladásos, fertőző megbetegedések 
további súlyos betegségeket okozhatnak.

Nőgyógyászati konzultáció 
rákszűréssel és hüvelyi 
ultrahanggal
10% kedvezmény 
(25 000 Ft helyett 
22 500 Ft)

https://www.barsony.hu/nogyogyaszat-maganrendeles
https://www.barsony.hu/borgyogyaszat
https://www.barsony.hu/endokrinologia


Miért 
a cO2re IntIMa
a legjobb választás  
az intim lézeres kezeléshez?  
Egy kezeléssorozattal egyszerre  
négy probléma szüntethető meg: 

 O Inkontinencia, vizelettartási problémák 
 O Kitágult hüvely miatti örömtelen  

szexuális élet 
 O Hüvelyszárazság kellemetlen tünetei
 O Külső intim területek rugalmatlansága, 

sötét színű pigmentálódása 

cOre2 IntIMa
az intim zóna problémáira

Vásároljon 2 alkalmas bérletet  
30% kedvezménnyel.
Vásároljon 3 alkalmas bérletet   
40% kedvezménnyel. 

akár 40%
kedvezmény
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https://www.barsony.hu/webshop/termekek/intimlezer/t/77
https://www.barsony.hu/intimlezeres-kezeles


aLaKFOrMáLás 
és Karcsúsítás

Fontos a feszes bőr? 
Szeretne tenni a narancsbőr ellen?  

Elege van a zsírpárnákból? 
Valóban hatékony alakformáló  

eljárást keres, amely hamar, 
centiméterekben mérhető  

karcsúsodást eredményez?

Ultracontour
végleges zsíreltávolítás ultrahangos kezeléssel

Az egyetlen olyan orvostechnikai készülék, amelyben két különböző 
ultrahang eljárást ötvöztek: fókuszált ultrahangot a helyi zsírbontásért, 
és intenzív nyirokmasszázst a salak és méreganyagok elszállítására.  
Kedvelt területek: comb elől-hátul, popsi, has, csípő

4=8
alkalom

Vásároljon 8 alkalmas 
UltraContour bérletet  
4 alkalom áráért! 
Ez 50% kedvezményt jelent!

Utolsó 
alkalommal
a jelenlegi árakon! !
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https://www.barsony.hu/ultracontour-kezeles-vegleges-zsirbontas-fokuszalt-ultrahanggal
https://www.barsony.hu/webshop/termek/44-alkalmas-ultracontour-berlet-akcio


Velashape
cellulit csökkentés, zsírbontás, bőrfeszesítés

A kezelés fájdalommentes és hatékony testformáló orvosi eljárás, 
amely négy technológiát (infravörös fényenergia, rádiófrekvencia, 
vákuum és görgős masszázs) egyesít magában.  
Az eredmény: csökkennek a zsírpárnák és a narancsbőr,  

4=8
alkalom

Vásároljon 8 alkalmas 
VelaShape bérletet  
4 alkalom áráért! 
Ez 50% kedvezményt jelent!

Mindkét módszerrel
a bőr alatti kötőszöveteket dolgozzuk meg, így a kezelés hamar, 

centiméterekben mérhető karcsúsodást eredményez.
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https://www.barsony.hu/webshop/termek/44-alkalmas-velashape-berlet-akcio
https://www.barsony.hu/velashape-kezeles-zsirbontas-borfeszesites-cellulit-csokkentes


Részletes információt kedvezményeinkről 
és kezeléseinkről honlapunkon olvashat!

www.barsony.hu

Orvosi központjainkban a kedvezmények nem 
összevonhatók, egyszerre egy kedvezmény vehető igénybe. 
Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
Ajánlataink 2022.05.31-ig érvényesek. 

BÁRSONY BUDA
1126 Budapest
Kernstok tér 3. 
Bejelentkezés:  

(06 20) 324 7676
buda@barsony.hu

BÁRSONY ÓBUDA
1032 Budapest

Bécsi út 183. 
Bejelentkezés: 

(06 20) 241 9734
obuda@barsony.hu

BÁRSONY NYUgATI TéR
1138 Budapest
Nyugati tér 5. 

Bejelentkezés:  
(06 20) 482 4793

nyugati@barsony.hu

a legjobb választás

Kezeléseinket és 
szolgáltatásainkat a fokozott 

egészségügyi előírásoknak 
megfelelően végezzük!
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