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CENTRU DE REPRODUCERE 
UMANĂ
Există multe lucruri care ne dau preferinţă în domeniul 
reproducerii umane. 
Conducerea clinicii BioTexCom continuă să mărească spectrul de 
inovaţii ceia ce favori-zează alegerea unui tratament potrivit pentru 
fiecare cuplu în particular. Una dintre aceste inovaţii este 
substituţia mitocondrială.
Medicii de la BioTexCom cu experienţă de peste 20 ani au 
perfecţionat această metodă, fapt ce ne permite integrarea noului 
tratament revoluţionar în luptă cu infertilitatea. Drept urmare, avem 
mulţi pacienţi recunoscători. Datorită metodelor inovatoare 
autorizate ale medicilor noștri, clinica BioTexCom oferă o 
modalitate flexibilă pentru tratarea infertilităţii.
Avem clienţi din întreaga lume, fapt care este drept dovadă că 
suntem respectuoși și de încredere. Acest lucru se datorează nu 
numai faptelor menţionate mai sus, ci și datorită numărului 
nelimitat de încercări, pachete all-inclusive, personal extrem de 
profesional, suport 24/7 etc.
BioTexCom vă va oferi ocazia de a fi martor la modul în care 
tehnologiile moderne de reproducere umană afirmă faptul că nu 
există o infertilitate absolută.
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FIV / DONARE DE OVOCITE
PROGRAMELE BIOTEXCOM

Pachetul
ECONOMIC

Pachetul
DUBLU

4900 € 6900 € 11900 € 39900 €/
64900 € 

Pachetul
SUCCES

Pachetul
IDEAL*

1 ciclu

1000 €

2 cicluri 5 cicluri
2 cicluri + 
transferul 
la surogat

SERVICII PRESTATE

*PACHETUL IDEAL (pachetul ce conține donarea de ovocite cu posibilitate de a trece la mamă surogat): 11.900 €. 39.900 € în 
cazul în care veți trece la pachetul cu mamă surogat STANDARD; 64.900 € în cazul în care veți trece la pachetul cu mamă 
surogat VIP.

Cicluri donare de ovocite

Consultație inițială gratuită

Consultație medicală

Aplicarea tehnicilor de 
reproducere umană

Cazarea

Transportul

Servicii de interpretariat

Analizele medicale necesare pentru tratamentul FIV

Diagnosticarea medicală și psihologică a 
donatoarei de ovocite 

Recompensa �nanciară a donatorilor

Donare de spermă inclus

Medicația pentru tratament după transferul 
embrionar

Monitorizarea medicală a sarcinii până în 
săptămâna a 12-a

Garanție de returnare a banilor după 5 
încercări

Reducția embrionară selectivă (dacă este 
recomandată)

Organizarea procesului de naștere a copilului

Servicii de asistență juridică

Pregătirea actelor pentru obținerea 
certi�catului de naștere și a titlului de 
călătorie pentru copil



PROGRAMUL DE SUBSTITUŢIE 
MITOCONDRIALĂ LA BIOTEXCOM 

SERVICII PRESTATE PREMIUM PREMIUM
CHANCE

PERFECT 
CHANCE

6500 € 9900 € 14900 €

Ciclu donare de mitocondrii 

Ciclul donare de ovocite

Consultație inițială gratuită

Consultație medicală

Aplicarea tehnicilor de reproducere umană

Cazarea

Transportul

Servicii de interpretariat

Analizele medicale necesare pentru tratamentul FIV

Diagnosticarea medicală și psihologică a 
donatoarei de ovocite

Donare de spermă inclusă

Medicația pentru tratament după transferul 
embrionar

Monitorizarea medicală a sarcinii până în 
săptămâna a 12-a

Reducția embrionară selectivă (dacă este 
recomandată)

2 plăți contractuale

Recompensa �nanciară donatoarei de ovocite

1 ciclu 2 cicluri 2 cicluri

3 cicluri

1000 €
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CENTRU 
MEDICAL 
BIOTEXCOM
Nu suntem primii, 
dar suntem cei mai buni
în domeniul reproducerii
umane asistate medical
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CEI MAI BUNI 
SPECIALIȘTI ÎN 
DOMENIUL 
FERTILITĂŢII
Medicii noștri oferă șanse 
mari de succes tuturor 
clienţilor, iar clinica 
garantează rezultatele 
pozitive ale programelor

Au o experienţă de peste 
20 de ani în domeniul 
reproducerii umane asistate 
medical.
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BAZA 
NOASTRĂ 
DE DONATORI
Baza noastră de date 
conţine peste 1500 de 
donatoarr de ovocite

Toţi acestea deţin studii 
universitare și duc un stil 
de viaţă sănătos. Moti-
vaţia constă în faptul de a 
ajuta un cuplu infertil să 
cunoască bucuria de a fi 
părinţi.
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ETAPELE
FIECĂRUI
PROGRAM
1). Trimiterea listei de documente 
necesare și alegerea datei pentru 
consultarea iniţială
2 ). Consultarea iniţială
3 ). Tratamentul:
3.1).  Stimularea Pacientului / Pacientului 
și donatorului
3.2).  Fertilizarea ovocitelor pacientei / 
donatoarei cu sperma partenerului / 
donatorului (ICSI)
3.3).  Cultivarea embrionului până la 
stadiul de blastocist (in vitro)
3.4).  Transferul de embrioni
3.5).  Tratamentul hormonal de susţinere 
post-transfer
3.6).  Confirmarea sarcinii
3.7).  Monitorizare medicală până în 
săptămâna a 12-a
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Oferim condiţii favorabile și 
preţuri accesibile.
Toate vizitele în Ucraina sunt 
organizate de manageri care 
vorbesc limba română.
Transportul și cazarea sunt 
deja incluse în pachet.

OFERIM
CLIENŢILOR 
NOȘTRI
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BINE ATI 
VENIT 
LA KYIV

În plus, aveţi o ocazie 
excelentă de a vizita unul 
dintre cele mai frumoase 
orașe din Europa – Kyiv
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Facem cavisele dvs. să devină realitate!
BIOTEXCOM
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