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

Webshopunkban
azonnal meg is vásárolhatja
az Önt érdeklő kezelést!

A csúcstechnológia 
és a szakértelem 
találkozása



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

4+1
akció
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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.

Vásároljon 1 alkalmat  
20% belépési 
kedvezménnyel bármely 
terület szőrtelenítésére!

, ingyenes konzultáció 
, ajándék tesztkezelés 
Az akció új páciensek részére érvényes,  
régi páciensek új terület vásárlása esetén 
vehetik igénybe.

20%
kedvezmény

 Number 

ONE
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https://www.barsony.hu/webshop/termek/1-alkalom-lezeres-szortelenites
https://www.barsony.hu/vegleges-lezeres-szortelenites-alexandrite-lezerrel


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!
+ ajándékba adunk 2 alkalom 
NCFT kezelést szemkörnyékre

35%
kedvezmény

35+
40+
50+
60+

Megereszkedés ellen 
műtét nélkül!
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https://www.barsony.hu/utims-hifu-arclifting-mikrofokuszalt-ultrahanggal
https://www.barsony.hu/webshop/termekek/utims-hifu/t/74


2+1
akció

Vásároljon most 2 alkalmas 
VIVACE bérletet, 
és ajándékba adunk 
még 1 alkalmat  

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


carBonPeeL kezelés
problémás bőrre: gyulladáscsökkentő, pórusösszehúzó 
hatás, tisztább bőr

zsíros bőr? tág pórusok, mitesszerek, pattanások? 
Válassza a carbonPeel kezelést!
A kezelés hatására csökken a pórusok mérete, javul a bőr textúrája,  
a pattanásos, aknés, gyulladt bőr állapota. Ezen kívül még alkalmas a finom  
ráncok halványítására, kollagén termelés javítására és a bőr üdébbé tételére.

a carbonPeel kezelés előnyei:
 O Hatékonyan tisztít
 O Összehúzza a tág pórusokat  

(a szénmaszk a pórusokba kerülve 
eltávolítja a mitesszereket, tisztítja  
és összehúzza a pórusokat)

 O Csökken a bőr faggyútermelése
 O Gyulladáscsökkentő hatása miatt  

az aknés bőr állapotának javítására is 
alkalmazható (a kezelés eltávolítja  
az aknékat okozó baktériumokat)

 O Az év minden évszakában, akár  
nyáron is alkalmazható,  
fájdalommentes kezelés

Vásároljon most 3 alkalmas 
bérletet CarbonPeel kezelésre,  
és ajándékba adunk  
még 1 alkalmat! 

3+1
akció

 Minden bőrtípus 
esetében alkalmazató
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https://www.barsony.hu/webshop/termekek/carbonpeel/t/81


1 2 3

carBonPeeL  
PréMIUM kezelés
azonnali hatás, üde, ragyogó, tiszta bőr

3in1 kezelés, mely nem csak  
a bőrfelszínen hat
A kezelés alkalmas a bőr textúrájának javítására, 
pórusok méretének csökkentésére, a finom ráncok 
halványítására, kollagén termelés fokozására,  
így a bőr újra ragyogó lesz. A kezelés egyben javítja  
az aknés bőr állapotát is.

carbonPeel Prémium: hatásfokozás 3 lépésben
1 . lépés 
CarbonPeel kezelés,
melynek során egy 
speciális szénpasztát 
viszünk fel a bőrre, mely a 
pórusokban felgyülemlett 
olajjal és a bőr felszínén 
elhelyezkedő elhalt 
hámsejtekkel együtt 
a finom lézer hatására 
„elvaporizálódik”, 
elpárolog a pórusokból, 
kitisztítva azokat.

2 . lépés 
Carboxy terápia, 
melynek során egy 
speciális Carboxy maszkot 
helyezünk fel a páciens 
arcára. A kezelés során 
a bőrre felvitt zselé 
és az aktivátormaszk 
találkozásánál szén-dioxid 
jön létre, amely behatol 
a bőrbe, és növeli a 
bőrsejtek oxigénellátását.

3 . lépés 
Hamupipőke szérum,  
ennek felvitelével 
folytatjuk a kezelést, amely 
egy speciális AHA+EGF 
SKIN BOOSTER. Ötféle 
AHA-sav komplexet,  
antioxidánsokat és 
növekedési faktorokat 
tartalmaz a bőr meg-
újulása érdekében.

Vásároljon most 3 alkalmas 
bérletet CarbonPeel kezelésre,  
és ajándékba adunk  
még 1 alkalmat! 

3+1
akció
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https://www.barsony.hu/webshop/termekek/carbonpeel/t/81


321

PHotorejUVenácIó 
– a szépítő fény

Szeretne egységesebb tónusú 

bőrképet? Ismerjen meg egy 

tűmentes bőrmegújító kezelést, 

ami 3 problémára is megoldást 

jelenthet!

1. BŐRFIATALÍTÁS 
Fokozza a kollagén és 
elasztin termelést, növeli 
a bőr hidratáltságát, 
csökkenti az apró 
ráncokat, tehát fiatalít.

2. PIGMENTFOLTOK 
Halványítja a bőrön 
látható színeltéréseket, 
pigmentfoltokat.

3. ÉRTÁGULATOK 
Halványítja a bőr 
felszínén elhelyezkedő 
apró piros értágulatokat.

ALKALMAzHATó: 
az arc, nyak, dekoltázs és a kézfejek területén

A kezelés területenként mindössze 
20 perc. A photorejuvenációt követően 
csupán enyhe, átmeneti kipirosodás 
láható, folytatható utána a szokásos napi 
tevékenység. Tű nélküli kezelés. 
Akár már 25 éves kortól ajánlott!

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

8

https://www.barsony.hu/webshop/termekek/photorejuvenacio/t/78
https://www.barsony.hu/photorejuvenacio


szeMHéj FIataLító 
PLazMakezeLés
– egyedülálló megoldás  
a megereszkedett szemhéj  
problémára 

Miért előnyös Önnek?

Műtét és hegek nélkül szabadít  
meg a megereszkedett szemhéj 
problémától. Hatása akár évekig  
is eltarthat.

Szemhéj fiatalító 
plazmakezelés most 
20% kedvezménnyel!

FraXeL co2  
Lézeres ránctaLanítás 
– facelifting lézerrel
Miért előnyös Önnek?

 O finom ráncok elsimítása
 O bőr feszesítése, textúrájának javítása
 O tág pórusok összehúzása
 O hegek elsimítása
 O napfénykárosodott bőr minőségének javítása

2 alkalom vásárlása  
esetén a 2. alkalom  
féláron lehet az Öné!
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https://www.barsony.hu/plazmakezeles-ujdonsag-szemhej-fiatalitasban
https://www.barsony.hu/fraxel-co2-lezeres-ranctalanitas


tHread  
LIFtIng
felszívódó szálas  

arckontúr kezelés 

Hatékony, műtét nélküli eljárás  
a megereszkedett arcbőr helyreállí-

tására, feszesítésére. Hatása természetes, 
látványosan korrigálja a megereszkedett 
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


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”.

skInBooster kezelések
nctF® 135 Ha
szemkörnyék kezelés

Az NCTF® 135 HA vízállagú polirevitalizációs készítmény, mely mezoterápiás 
kezelésekhez használható. Hatásos a finom vonalak elsimítására és a bőr 
rejuvenálására, újraépítésére. Sejtszinten kezeli a bőrt, tápanyagokkal tölti fel.

Miért előnyös Önnek?

 O A kezelés hatására a bőrminőség már az első 
kezelés után szemmel láthatólag javul, az apróbb 
ráncok elsimulnak, a bőrfelszín egyenletessé,  
a bőr ragyogóvá válik.

 O Szemkörnyék kezelés esetén: a szarkalábak 
halványulnak, a sötét karikák enyhülnek
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https://www.barsony.hu/profhilo
https://www.barsony.hu/nctfr135ha-szemkornyek-kezeles-skinbooster-kezeles


ejaL40
Innovatív technológiával előállított három különböző molekulasúlyú 
hyaluronsavat tartalmazó biorevitalizációs készítmény, mely a három 
lépéses kezeléssorozatnak köszönhetően helyreállítja a természete-
sen csökkenő hyaluronsav szintjét a bőrben.

Miért előnyös Önnek?

 O Segít javítani a kissé megereszkedett, 
dehidratált bőr minőségét, hatására a bőr 
rugalmasabb, teltebb, hidratáltabb lesz.

 O Segít a megjelenő ráncok finomí-
tásában.

 O Megújítja az öregedés és a napsugár-
zás következtében károsodott bőrt.

nUcLeoFILL
A Nucleofill gél egy olyan bio-restruktáló hatású anyag, amely a 
sejtek aktív működését serkenti, ezáltal javul a bőrtónus, elhalvá-
nyulnak a ráncok. A kezelés történhet az egész arc területén vagy 
kifejezetten egy részterületre fókuszálva, szemkörnyéken.

Miért előnyös Önnek?

 O Feszesíti és hidratálja az arcbőrt és  
a szemkörnyék területet

 O Mérséklődnek a szem körüli ráncok
 O Elhalványulnak a sötét karikák
 O Összhatásában a szemkörnyék és az 

arc terület simábbá válik

13

https://www.barsony.hu/ejal40-skinbooster-kezeles
https://www.barsony.hu/nucleofill-skinbooster-kezeles


ráncFeLtöLtés, 
ajakForMáLás
 Juvederm feltöltő anyagokkal

Miért előnyös Önnek?

 O feltölti, elsimítja az orca és a száj  
körüli ráncokat

 O teltté formálja az ajkakat

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/rancfeltoltes-es-ajakformalas
https://www.barsony.hu/mezopen-mikrotus-hatoanyag-bevitel


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
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https://www.barsony.hu/mimikai-rancok-csokkentese


Lézeres esztétIkaI 
kezeLések
Mi mindenre jó az orvosi lézer?

Az elszíneződés típusát, mértékét, kiter-
jedését és mélységét is figyelembe véve,  
a leghatásosabb módszert tudjuk alkal-
mazni. Kezelhetők az arcon vagy kézfejen 
látható barnafoltok, májfoltok, szeplők és 
más egyéb jóindulatú bőrelváltozások. 
Klinikánkon a lézeres és a villanófényes 
kezelést is alkalmazzuk a hatékonyság 
növelése érdekében.

PIgMentFoLtok, 
öregségI BarnaFoLtok, 

MájFoLtok 
eLHaLVányítása
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https://www.barsony.hu/pigmentfoltok-elhalvanyitasa


Egy régi tetoválás, vagy a száj, szem és a 
szemöldök vonalát kiemelő kozmetikai 
tetoválások idővel zavaróvá válhatnak viselőjük 
számára. Sötét és színes tetoválásokat lézerrel, 
több lépésben heg nélkül lehet eltüntetni.

Lézerrel tudjuk kezelni a különféle éreredetű 
elváltozásokat, igy a felületes értágulatokat, seprűvénákat, 

tűzfoltokat, apró visszereket. Hatékonyan kezelhető 
lézerrel a rosacea is. Ez a korszerű kezelés  

bizonyitottan eredményes, gyors és higienikus. 
Lézereink a piros és a lilás színben előtűnő

értágulatok megszüntetésére alkalmasak. Elsősorban
az arcon és a lábon fordulnak elő az értágulatok, de

természetesen bármely testrészen alkalmazható érkezelés.

Akné, kisebb sérülések, lezajlott gyulladások hatására 
akár fiatalabb korban is kialakulhatnak a bőrön különböző 
méretű hegek. 
A frakcionált CO2 lézer tökéletes megoldást nyújt heg-
kezelésben, képes a bőr felszínéről elpárologtatni azokat 
a sejtsorokat, amelyek az esztétikai problémát okozzák. 
A lézer ezáltal elősegíti, hogy a szervezet maga építsen fel 
egy új, sima bőrfelszínt.

HegkezeLés
LézerreL

tetoVáLás 
eLtáVoLítás 

éreredetű 
eLVáLtozások

kezeLése
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https://www.barsony.hu/tetovalas-eltavolitas
https://www.barsony.hu/erkezeles-lezerrel-rosacea-visszer-sepruvenak
https://www.barsony.hu/hegkezeles-lezerrel


aLakForMáLás 
és karcsúsítás

Fontos a feszes bőr? 
Szeretne tenni a narancsbőr ellen?  

Elege van a zsírpárnákból? 
Valóban hatékony alakformáló  

eljárást keres?
 Az alábbi módszerekkel 

a bőr alatti kötőszöveteket 
dolgozzuk meg, így a kezelés 

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!
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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,  
formálódik a test, a bőr feszesebbé válik.

4=8
alkalom

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


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 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 nőgyógyászati szűrővizsgálaton 
részt venni,  panaszok esetén pedig feltétlenül szakorvoshoz fordulni. 
Elhanyagolt, kezeletlen gyulladásos, fertőző megbetegedések további 
súlyos betegségeket okozhatnak.

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


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 2022.12.31-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


