
АКТУАЛЬНІ АКЦІЇ 

Додаткова знижка -20% 
на пакет «МАКСИМУМ»

Пропозиція дійсна до 01.01.21 р. 
В РАМКАХ ПАКЕТУ: 

Збереження пуповинної крові
+

збереження фрагментів пуповини
+

збереження культивованих мезенхімальних 
стовбурових клітин з пуповини АБО з плаценти

+
генетичний паспорт дитини в подарунок

Додаткова знижка -20% 
на пакет «ПРЕМІУМ»  

Пропозиція дійсна до 01.01.21 р. 
В РАМКАХ ПАКЕТУ: 

Збереження пуповинної крові
+

збереження культивованних мезенхімальних 
стовбурових клітин з пуповини АБО з плаценти

+
генетичний паспорт дитини в подарунок

Постійно діючі знижки.
5% знижка при оформленні договору на терміні вагітності 
до 32 тижнів.
10% знижка для медичних працівників.
10% знижка при укладанні другого договору з ГЕМАФОНД та 
20% знижка при укладанні третього договору.
20% знижка при оформленні договорів для двійні або трійні.

Подарунки та бонуси.
12 місяців зберігання депозиту для нових клієнтів при 
оформленні договору на лекціях ГЕМАФОНД.

Додаткова 5% знижка для нових клієнтів при оформленні 
договору за рекомендацією діючих клієнтів ГЕМАФОНД 
та 12 місяців зберігання в подарунок діючим клієнтам за 
рекомендацію. 

В деяких випадках знижки не сумуються. Знижки діють тільки при укладанні нових договорів та не 
розповсюджуються на пролонгацію. 
Деталі – у Вашого медичного консультанта або за телефоном кол-центру (098) 496 09 26.

До 15-річчя 
ГЕМАФОНД

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО 
ВАРТОСТІ ПАКЕТІВ

• консультативний супровід протягом усього періоду 
співпраці з ГЕМАФОНД;
• організація транспортування біологічного матеріалу 
коштом ГЕМАФОНД до будь-якого медичного закладу 
в Україні або 
в світі у разі необхідності застосування;
• надання транспортного шипера безкоштовно у разі 
необхідності транспортування біологічного матеріалу 
для застосування або на зберігання за кордон;
• страхування здоров’я Дитини від тяжких захворювань 
на суму до $20 000;
• знижка 20% на консультації та послуги Центру 
Передових Клітинних технологій QR Health Solutions 
в Києві, включно, 
на комплексну програму «Довголіття+».

Додаткова знижка -20% 
на пакет «УЛЬТРА»
Пропозиція дійсна до 01.01.21 р. 

В РАМКАХ ПАКЕТУ: 
Збереження пуповинної крові

+
збереження культивованих мезенхімальних 

стовбурових клітин з пуповини 
+

збереження культивованих мезенхімальних 
стовбурових клітин з плаценти

+
гомогенат плаценти в подарунок
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