


O sonho torna-se

realidade 

hoje!
BioTexCom



O centro de reprodução humana está situada na 

Ucrânia, na cidade de Kiev, a capital do pais. 

Propõe vários tipos de tratamentos de 

infertilidade tais como FIV com os óvulos 

doados, maternidade de substituição com os 

óvulos próprios dos pais biológicos e 

maternidade de substituição com os óvulos 

doados o que garante o resultado positivo.

A nossa melhor publicidade é os casais felizes 

que voltaram para casa com os bebés deles e 

voltam a ligar para nós para ter segundo 

programa.

Os nossos doutores propõem altas 

possibilidades para todos os clientes 

desesperados e a clínica garante o resultado 

positivo dos nossos programas assim como o 
reembolso caso o tratamento não dê certo.

Na nossa clínica vão realizar o vosso sonho de 

ser pais. Poupem o dinheiro e aproveitem o serviço 

de alto nivel.

BioTexComO sonho torn
a-se

realidade hoje!



Serviços de FIV com a 
doação de óvulos da 

clínica BioTexCom

Serviço

Número de tentativas
2 cislos de FIV + 

+ transição para 
a maternidade de 
substituição

5 cislos de FIV

Até o 
nascimento 

de bebé

 2 + 3

1 mes

+ 1000€

2 cislos de FIV1 ciclo de FIV

Primeira consulta gratuita

Consulta médica

Alojamento

Transporte

Serviços de intérprete

Exames médicos necessários 
para o tratamento de FIV 

Diagnóstico médico e pasicológico 
de doadora de óvulos

Compensação da doadora

Doação de sémen

Medicação após a transferência 
de embriões (3 meses)

Redução seleitiva de embriões (caso 
seja recomendável)

Etapas de pagamentos

Organização de 
nasimento do bebé

Serviços jurídicos

Assistência na preparação e 
obtenção de certidão de nascimento e 

passaporte/documento de viagem

Reinicio das tentativas no 
caso da perda de gravidez 

após a semana 12

Ecografias receitadas feitas no pais 
de residência

Histeroscopia (caso seja recomendável)

Monitorização de 
gravidez até a 

semana 12

Aplicação das técnicas de 
reprodução humana assistida

Pacote 
Económico

Pacote 
Duplo

Pacote 
Ideal

Pacote 
Sucesso 

Garantido

9900€ + 
30 000€4900 € 6900 € 9900 € 

Transição para o pacote Ideal



Clínica BioTexCom

Não fomos os primeiros, mas nós ficamos uns 

dos melhores no âmbito da reprodução 

humana assistida



Os nossos doutores propõem altas possibilidades para 

todos os clientes desesperados e a clínica garante o 

resultado positivo de todos os nossos programas



Os nossos doutores têm mais de 20 anos de experiência 

no âmbito da reprodução humana assistida 



A nossa base de doadoras contem mais de 1000 
doadoras de óvulos



ETAPAS DE FIV COM A DOAÇÃO DE ÓVULOS

1) Revisão inicial
2) Estimulação ovárica de doadora
3) Fecundação dos óvulos de doadora com o sémen de esposo ou

de doador (FIV)
4) Cultivação de embriões até a fase de blastocista (in vitro)
5) Transferência de embriões na cavidade uterina
6) Assistência no tratamento hormonal após a transferência
7) Verificação da gravidez



Dispomos das condições favoráveis e preços 
acessíveis. Todas as visitas à Ucrânia são 

organizadas por nossos managers



Além disso, vocês têm uma ótima 

oportunidade de conhecer uma das mas 

lindas cidades da Europa – Kiev



BIOTEXCOM – AQUI OS VOSSOS SONHOS TORNAM-SE REALIDADE!





04107, Ukraine, Kiev, 2/6 Otto Schmidt str.

E-mail: biotexcom.portugal@biotexcom.com 

WWW.BIOTEXCOM.PT

+(38) 099-183-04-87




