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EMBERI REPRODUKCIÓS 
KÖZPONT
Számos dolog különböztet meg minket a világ minden tájáról 
származó versenytársainktól az emberi szaporodás területén.
Klinikánk a mitokondriális pótló terápiának (MRT) nevezett új, 
innovatív terméketlenség-kezelési módszert vezet be. A BioTex-
Com PHD gyakorló orvosai ezt a módszert kiegészítették 
tudásukkal és tapasztalataikkal, amelyek lehetővé tették szá-
munkra, hogy sikeresen végrehajtjuk a forradalmi új meddőség-
kezelést. Ennek eredményeként sok hálás páciensünk van. 
Orvosaink hitelesen engedélyezett innovatív módszereinek 
köszönhetően a BioTexCom klinika rugalmas megközelítést 
kínál a meddőségkezelési módok megválasztásában.
 Vannak ügyfeleink a világ minden tájáról, ami valóban 
bizonyíték arra, hogy tisztességesek és megbízhatóak vagyunk. 
Nemcsak a fent említettek miatt, hanem a korlátlan számú 
kísérlet, az all-inclusive csomagok, a magasan profi személyzet, 
a 24 órás ügyfélszolgálat stb. miatt is.
 A BioTexCom lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy megfi-
gyelje, hogy a modern reproduktív technológiák hogyan állítják 
elő az abszolút meddőség hiányát.



IVF / TOJÁS ADOMÁNYOZÁSI
PROGRAMOK A BIOTEXCOM-ban

ECONOMY
csomag

DUPLA
csomag

4900 € 6900 € 11900 € 39900 €/
64900 € 

SIKER
csomag

IDEÁLIS*
csomag

Tojás adományozási ciklusok

Ingyenes kezdeti konzultáció

Orvosi konzultáció

Humán asszisztált reprodukciós technikák 
alkalmazása

Szállás

Szállítás

Tolmácsi szolgáltatások

Orvosi vizsgálatok szükségesek 
IVF kezelésre

Tojás donor orvosi és pszichológiai  
diagnosztizálása

Az adományozók pénzügyi jutalma

Sperma adományt tartalmazza

Az embrióátadást követő gyógyszerek

A terhesség orvosi 
ellenőrzése 12. Hétig

Pénzvissza�zetési garancia 5 kísérlet után

Szelektív embrió redukció (ha ajánlott)

A baba születésének szervezése

Jogi segítségnyújtási szolgáltatások

Dokumentumok elkészítése és támogatása a 
csecsemő születési bizonyítványának és 
úti okmányának beszerzéséhez

 1 ciklus

1000 €

2 ciklus 5 ciklus
2 ciklus + 

transzfer 
béranyaságra

SZOLGÁLTATÁSOK

* IDEALIS (tojásadományozási csomag a helyettesítésre való áttérés lehetőségével): 11 900 EUR. 39 900 EUR a 
STANDARD helyettesítő csomaghoz való áttérés esetén; 64 900 EUR a VIP helyettesítő csomaghoz való áttérés esetén



MRT PROGRAMOK A 
BIOTEXCOM-ban

SZOLGÁLTATÁSOK ESÉLY
csomag

DUPLA 
ESÉLY 

(MRT) csomag

TÖKÉLETES
 ESÉLY 
(MRT ED) 
csomag

6500 € 9900 € 14900 €

A mitokondriális adományozási ciklus

A tojásadomány ciklusa

Ingyenes kezdeti konzultáció

Orvosi konzultáció

Humán asszisztált reprodukciós 
technikák alkalmazása

Szállás

Szállítás

Tolmácsi szolgáltatások

Orvosi vizsgálatok 
az IVF kezeléshez

Tojás donor orvosi és pszichológiai 
diagnosztikája

Sperma adományt tartalmazza

Az embrióátadást követő gyógyszerek

A terhesség orvosi ellenőrzése 
a 12. hétig

Szelektív embrió redukció
 (ha ajánlott)

2 szerződéses ki�zetés

Tojás donor díja

1 ciklus 2 ciklus 2 ciklus

3 ciklus

1000 €



BIOTEXCOM 
ORVOSI 
KÖZPONT

Nem mi vagyunk az 
elsők, de mi vagyunk a 
legjobbak a támoga-
tott emberi szapor-
odás területén

MEDDŐSÉGNI
NC

S ABSZOLÚT



LEGJOBB 
SZAKEMBEREINK

Orvosaink minden ügy-
felünknek nagy esélyeket 
kínálnak a sikerre, és a klini-
ka garantálja a programok 
pozitív eredményét
Több mint 20 éves tapaszta-
lattal rendelkeznek a 
segített emberi szaporodás 
területén
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NC

S ABSZOLÚT



DONOR 
ADATBÁZIS

Adatbázisunk több mint 
1500 tojás donort tartal-
maz
Mindegyik főiskolai vég-
zettséggel rendelkezik és 
egészséges életmódot 
folytat. Motivációjuk az, 
hogy segítsen egy ter-
méketlen párnak megis-
merni a szülői örömöt

MEDDŐSÉGNI
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MINDEN 
PROGRAM 
SZAKASZAI
1). Dátum kiválasztása az első 
konzultációhoz és a szükséges do-
kumentumok listájának elküldése
2). Első konzultáció
3). Kezelés:
3.1). A beteg és a donor stimulálása
3.2). A páciens / donor megter-
mékenyítése partner / donor sper-
májával (ICSI)
3.3). Embrionális tenyésztés blasto-
cysta stádiumba (in vitro)
3.4). Embrionális transzfer
3.5). Transzfer utáni hormonális 
támogató kezelés
3.6). Terhesség megerősítése
3.7). Orvosi ellenőrzés 12. Hétig
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Kínálunk kedvező feltételeket 
és megfizethető árakat.
Az összes ukrán látogatást 
magyarul beszélő 
menedzserek szervezik.
A transzfert és a szállást a 
csomag tartalmazza

ÜGYFELEINKNEK 
AJÁNLJUK

MEDDŐSÉGNI
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ÜDVÖZÖLJÜK 
KIJEVBEN

Ezenkívül nagyszerű le-
hetősége van megtekinteni 
egy gyönyörű várost Eu-
rópában
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Meg tudjuk valósítani az álmait!
BIOTEXCOM
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