
НЕ СЪЩЕСТВУВА

АБСОЛЮТНО 
БЕЗПЛОДИЕ 



A B S O L U TĂNU
 EX

IS
TĂ INFERTILITATE

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО 
РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
Има много неща, които ни дават право да се гордеем с успехите  си 
в  областта нa репродуктивната медицина и лечението на 
безплодие.  

Ръководството на клиника BioTexCom продължава да увеличава 
спектъра от иновации, което благоприятства избора на подходящо 
индивудално лечение за всяка една двойка. Едно от тези 
нововъведения е донрорските митохондрии. Лекарите в BioTexCom 
имат над 20 годишен опит и усъвършенстват всички нови методи, 
което ни позволява да ги интегрираме в лечението и борбата с 
безплодието. В резултат на това имаме много благодарни пациенти. 
Благодарение на тези иновативни методи на нашите лекари, 
в BioTexCom предлагаме гъвкави начини за лечение на безплодие. 
Имаме клиенти от цял свят, което е доказателство, че сме уважавни 
и надеждни. Това се дължи не само на гореспоменатите факти, но и 
на броя неограничени опити, “All inclusive” пакети, персонал от  
изключителни професоналисти, денонощна поддръжка и т.н.

Ние от BioTexCom ще ви дадем възможност да станете свидетели 
как съвременните  репродуктивни технологии потвърждават, че 
абсолютно безплодие не съществува. 
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ИН ВИТРО С ДОНОРСКИ 
ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Пакет
ИКОНОМИЧЕН

Пакет
ДВОЕН

4900 € 7500 € 11900 € 39900 €/
64900 € 

Пакет
УСПЕХ

Пакет
ИДЕАЛ*

1 опит

1000 €

2 опита 5 опита
2 опита и 

преминаване към
сурогатно майчинство

УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

*ПАКЕТ ИДЕАЛ (пакет, включващ 2 опита с донорски яйцеклетки с възможност за преминаване към сурогатно 
майчинство): 11 900 евро. доплаща се разликата до 39 900 евро, за преминване към пакет STANDARD.

Опити с донорски яйцеклетки

Първична консултация

Медицинска консултация

Използване на репуродукционни
технологии

Настаняване и храна

Транспорт

Преводач

Медицински анализи

Медицински и психологически преглед нa
донора на яйцеклетки

Финансова компенсация на донора

Донор на сперма (при нужда)

Медикаменти за лечение след 
ембриотрансфера

Медицинско наблюдение на бременността до
12-та седмица

Гаранция за връщане на парите след 5
неуспешни опита

Ембрионална редукция (ако такава се препоръчва)

Организиране на процеса на раждане на детето

Правна помощ

Подготовка на документите неободими за 
получаване на удостовернието за раждане 
и пътуване на детето



ПРОГРАМИ С ДОНОРСКИ 
МИТОХОНДРИИ В BIOTEXCOM 

ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ ПРЕМИУМ ПРЕМИУМ
ЩАНС

ПРЕМИУМ 
ШАНС
ПЛЮС

6500 € 9900 € 14900 €

Опити а донорски митохондрии 

Опити с донорски яйцеклетки

Първична консултация

Медицинска консултация

Използване на репуродукционни технологии

Настаняване и храна

Транспорт

Преводач

Медицински анализи

Медицински и психологически преглед нa
донора на митохондрии

Донор на сперма (при нужда)

Медикаменти за лечение след 
ембриотрансфера

Медицинско наблюдение на бременността до
12-та седмица

Ембрионална редукция (ако такава се препоръчва)

Заплащане на 2 вноски

Финансова компенсация на донора

1 опита 2 опита 2 опита

3 опита

1000 €
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МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР 
BIOTEXCOM
Ние не сме първите,
но ние сме най-добрите
в областта на асистираните
репродуктивни технологии
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E I
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NO  ABSOLUTE

НАЙ-ДОБРИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ В
ОБЛАСТТА НА
БЕЗПЛОДИЕТО
Нашите лекари предлагат 
големи шансове за успех 
на всички наши пациенти 
а клиниката гарантира 
положителни  резултати

Те имат над 20 години 
опит в областта
медицинската асистирана 
репродукция на човека.
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БАЗАТА ДАННИ
С НАШИТЕ
ДОНОРИ
Нашата база данни 
съдържа над 1500 
донора на яцеклетки

Всички те са с висше 
образование и водят 
здравословен начин на 
живот. Мотивацията ни е 
да помогнем на една 
безплодните двойки да 
познаят радостта да 
бъдат родители.
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ЕТАПИ
НА
ПРОГРАМИТЕ
1). Изпращане на списъка с 
небходимите документи
и избора на дата за
първоначална консултация
2 ). Първоначална консултация
3 ). Лечение:
3.1).  Стимулиране на пациента /   
Стимулиране на донора
3.2).  Оплождане със сперматозоидите 
на пациента / донора (ICSI)
3.3).  Култивиране на  ембрионите до 
стадий на бластоциста
3.4).  Ембриотрансфер
3.5).  Поддържащо хормонално 
лечение след трансфера
3.6). Потвърждение на бременността
3.7).  Медицинско наблюдение до 12-та 
седмица
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Ние предлагаме изгодни 
условия и достъпни цени.
Всички посещения в 
Украйна се организират от 
мениджъри, които говорят 
български.
Транспортът и 
настаняването Ви са 
включени в пакета.

ПРЕДЛАГАМЕ
НА НАШИТЕ
ПАЦИЕНТИ
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ДОБРЕ 
ДОШЛИ 
В КИЕВ

Освен това имате 
възможност за посещение 
на един от най-красивите 
градове в Европа - Киев
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Ние превръщаме вашите мечти в реалност!
BIOTEXCOM
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