


BioTexCom

Най-кратки
ят

път към 
щастието!



Клиниката по репродуктивната ме-
дицина Biotexcom се намира в сто-
лицата на Украйна - град Киев. Кли-
никата предлага програми за донор-
ство на яйцеклетки и гарантира по-
ложителен резултат. Връщането на 
щастливите двойки с детето и из-
ползването на услугите ни за втори 
път е най-добрата реклама за нас.

 Нашите лекари правят отчаяните па-
циенти щастливи, гарантират успеш-
на програма за лечение и в случай на 
отрицателен резултат пълно възста-
новяване на средствата. 

Клиника Biotexcom ще реализира 
мечтата ви да станете родител, с ус-
ловието да спестите парите и услу-
гите си на най-високо ниво

Най-кратки
ят

път към щастието!
Biotexcom



Услуги IVF лечение 
с донорски яйцеклетки

PROVIDED SERVICES-
ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Цикли IVF +  трансфер на ембриони
2  IVFцикъла+
переход към 

сурогатна майка
3  IVF цикъла

до 
раждането 

на бебето

след 
плащане 6000 
(ИКОНОМИКА 

ПАКЕТ)

 2 + 3

1 месец

+ 1000€

2  IVF цикъла1  IVF цикъл

Безплатна първа консултация

Медицинска консултация

Настаняване и храна

Транспортни услуги

Преводачески услуги

Необходимите тестове 
за лечение IVF

Оценка на психологическото 
състояние на здравето на донора

Възнаграждение 
за избрания донор

Спермален анализ се включва 
в цената на договора

Медикаменти след ембрионен трансфер 
 рамките (на 3 месеца)

РЕДУКЦИЯ НА МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ
(ако е необходимо)

ПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРА В 2 ЧАСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЖДАНЕ 
НА БЕБЕТО

ПРАВНА ПОМОЩ

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ И ПОДКРЕПА 
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТОЛСТВОТО 

ЗА РАЖДАНЕ И ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ

ВЪЗСТОНОВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
В СЛУЧАЙ СПОНТАНЕН АБОРТ 

СЛЕД 12 СЕДМИЦИ

Необходим ултразвук на територията 
на Вашата държавата

ХИСТЕРОСКОПИЯ (ако е необходимо)

ПЕРЕХОД НА ИДЕАЛ ПАКЕТ

МЕДИЦИНСКИ МОНИТОРИНГ
 НА БРЕМЕННОСТТА 

ДО 12 СЕДМИЦА

Използването на техники 
за репродуктивна медицина

ИКОНОМИКА 
ПАКЕТ

сТАНДАРТ 
ПАКЕТ

СЪВЪРШЕН 
(или ИДЕАЛ )

ПАКЕТ

УСПЕХ 
ПАКЕТ

9900€ +
30 000€/
40 000€6900 €4900 € 9900 €



Клиника Biotexcom 

Ние не сме първи - но ние сме уникални в областта 

на репродуктивната медицина



Нашите лекари дават възможност 

на отчаяните пациенти да бъдат щастливи



Клиниката дава гаранция за положителния успех 

на програмите. Опитът на нашите лекари в областта 

на асистирана репродуктивна медицина в продължение 

на повече от 15 години



В нашата база има повече от 400 донори



Процедурата  IVF с донорски яйцеклетки състои 

от няколко етапа

1)  Подготовка за лечение

2)  Стимулиране на яйчниците на донора

3)  Събиране на донорни ооцити за IVF, събиране на сперма от 

     биологичен баща или донор

4)  Култивиране на ембриони до зрелост на бластоциста

5)  Ембриотрансфер в матката на пациента

6)  Поддържащо хормонално наблюдение след трансфера

7)  Тест за бременност



Ресторант, кухня, европейска баня, 

зона за почивка, чист въздух



В допълнение, можете да посетите един 

от най-красивите градове 

в Европа - град Киев



Biotexcom - прави мечтите реалност!





04107, Киев Украйна, Ул. “Ото Шмид” 2/6

Phone:  +38 063 415 38 56
          +359 2 493 27 41

E-mail: biotexcom.bg@biotexcom.com

facebook.com/biotexcom

twitter.com/BiotexcomBg

instagram.com/Biotexcom.bg

Youtube: BioTexCom Clinic

www.zamestvashtomaichinstvo.com


