ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

для учасників Клубу Успішних Дітей від Партнерів СК «ТАС»

ЗДОРОВ’Я

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
«ІНГО»
Медичний Центр «ІНГО» - сучасний приватний поліклінічний заклад
для дорослих та дітей.
Лікарі 47 спеціальностей, власна лабораторія, маніпуляційні кабінети,
стоматологічне відділення, аптека – все це дозволяє отримати повний
комплекс поліклінічних послуг в одному медичному закладі. Кожен
пацієнт отримує якісну медичну допомогу, не витрачаючи час на зайві
призначення та процедури, черги та отримання інформації.
МЦ «ІНГО» приймає 7 днів на тиждень, без вихідних.
Адреси центру в м. Києві:
вул. Велика Васильківська, 54-Б
вул. Ревуцького, 5-А
+38 (044) 591 50 20

mcingo.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
Знижка 20% на придбання програми медичного обслуговування
дитини «Абонемент «Педіатр на рік», що передбачає:
• необмежену кількість консультацій педіатра в клініці
• необмежену онлайн підтримку лікаря
• виклик лікаря додому (в межах Києва) – двічі на рік
• 10% знижку на всі інші послуги МЦ (за виключенням стоматологічних
та лабораторних послуг)
Деталі програми:
mci.ua/programy/pediatria/abonement-pediatriya-na-rik/
Вартість за прайс листом складає 3 000 грн на рік*.
Вартість з урахуванням знижки для учасників клубу – 2 400 грн на рік.

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ, МАНІПУЛЯЦІЇ,
МАСАЖ ТА ФІЗІОТЕРАПІЮ ЗНИЖКА: 10%
*актуальний прайс лист можна подивитися на сайті www.mci.ua

ISIDA CLINIC
За більш ніж 25 років діяльності ім’я «ISIDA clinic» стало еталоном у
піклуванні про здоров’я жінок та їх малюків. І тепер клініка пропонує
найкращі умови для членів Клубу Успішних Дітей на пакет досліджень
та консультацій, що призначені для вступу в дитячий садок, або школу
для вашої дитини. А це не лише всебічна та якісна перевірка здоров’я
Вашої дитини перед дитсадком або школою, а ще й можливість пройти
всі необхідні процедури лише за два дні у зручний для Вас час!

0 800 60 80 80

isida.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 15%
на пакет досліджень та консультацій
«Здорова дитина (дитячий садок)» та «Здорова дитина (школа)»

Healthy&Happy
Лікувально-діагностичний центр з 15-річним досвідом, представлений
широким спектром консультаційних послуг для дорослих і дітей.
Педіатри і фахівці вузьких профілів Healthy&Happy - це наша гордість.
Вони знають всі тонкощі і особливості надання медичної допомоги
дітям. Вони вміють спілкуватися з дітьми будь-якого віку. Вони легко
допоможуть ознайомити малюків з медициною, а батьків - краще
пізнати свою дитину.
Healthy&Happy готовий запропонувати маленьким клієнтам послуги
з інструментальної діагностики (УЗД, кардіологічна, рентгенологічна,
офтальмологічна діагностика), лабораторної діагностики, з щеплення
(без страху та сліз), фізіотерапевтичні послуги та цільові програми
медичного обслуговування, які дозволять контролювати розвиток
і стан здоров’я від самого народження, та підтримувати його в
належному стані в майбутньому!
Київ, вул. Саксаганського, 39А
Київ, вул. Драгоманова, 1Н
(044) 501 02 03
(067) 231 80 29

hh.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
• Педіатр там, де Вам зручніше – Саксаганського, 39А та
Драгоманова, 1Н;
• Щорічні медичні огляди для школярів (форма 086-1 /о) з 20% ЗНИЖКОЮ;
• Медичний огляд для Вашої няні з 20% ЗНИЖКОЮ;
• Безкоштовна консультація педіатра перед вакцинацією.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
«SMART MEDICAL CENTER»
Smart Medical Center – це висока якість сервісу та максимальний
комфорт для Клієнтів. Лікарі найвищої кваліфікації раді надати свої
послуги з таких напрямків як: педіатрія, неонатологія, неврологія,
офтальмологія, ендокринологія, лабораторна діагностика, та багато
інших.
+ 38 (067) 127 03 03
+ 38 (044) 490 25 03

smartclinic.kiev.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: від 5% до 20% (в залежності від типу послуги)
Для цього варто лише надати картку Застрахованої Особи під час
відвідування клініки.
Детальний перелік: www.taslife.com.ua/article/klub-uspshnih-dtey

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
«ПРИЗМА»
Медичний центр «Призма» розпочав свою роботу в 1994 році з
відкриття відділення естетичної стоматології і за 24 роки плідної праці
став синонімом новітніх технологій та високих стандартів роботи в
усіх видах стоматологічної допомоги – від гігієни та профілактики до
протезування й естетичної реставрації.
В липні 2017 року в центрі з’явилось нове відділення естетичної
косметології та реабілітації, що дозволило поєднати естетичну
медицину, дерматологію, косметологію, стоматологію, ендокринологію,
дієтологію, невропатологію та остеопатію і застосувати індивідуальний
підхід до тіла та обличчя кожного пацієнта. Наша мета – привнести в
Ваше життя красу, гармонію та індивідуальність!
+38 (044) 425 13 13
+38 (095) 269 13 13
+38 (067) 216 13 13

prisma13.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ВІДДІЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ:
Діти у віці 5-8 років:
Безкоштовна консультація ортодонта + Герметизація фісур –
7% ЗНИЖКИ.
Це стоматологічна процедура, спрямована на запечатування
поглиблень на жувальних зубах з метою попередження появи карієсу і
руйнування емалі. Даний метод абсолютно безболісний.

Діти у віці 5-14 років:
Безкоштовна консультація ортодонта + методика Innodent –
7% ЗНИЖКИ.
Методика, що дозволяє позбутися карієсу ще на стадії його появи.
Тепер діти не будуть боятися йти до стоматолога. Лікування карієсу без
бормашини нарешті реальність!
Підлітки у віці від 14 до 18 років:
Безкоштовна консультація ортодонта + Професійне чищення –
7% ЗНИЖКИ.
Професійне чищення включає в себе видалення м’якого зубного
нальоту, зняття твердого зубного каменю ультразвуком, видалення
пігментованого нальоту і полірування зубів спеціалізованими пастами.
ВІДДІЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ:
Підлітки у віці від 14 до 18 років:
Безкоштовна консультація косметолога-дерматолога + Програма
догляду для підлітків - Soin Teenager від Yon-ka – 7% ЗНИЖКИ.
Цей очищуючий догляд дуже ефективний для відновлення проблемної
шкіри у підлітків. Допоможе всім типам шкіри, в тому числі чутливій,
при акне, постакне, розширених порах і тьмяному кольорі обличчя.
Догляд спрямований на зняття запалень і відновлення структури
шкірного покриву.

ЦЕНТР ДОКТОР МЕЛЬНИК
У Центрі Ви маєте змогу пройти обстеження стану здоров’я за
допомогою унікальної методики - іридодіагностики (по райдужній
оболонці ока). Це безболісний, нешкідливий, найбільш точний і
швидкий метод виявлення патологічних змін в органах і системах,
тому застосовується для огляду навіть маленьких пацієнтів з 1-го
місяця життя. Досвід роботи фахівців Центру понад 40 років.
Кожному пацієнту ми підбирається індивідуальна програма
оздоровлення, що базується на натуральних методах (фітотерапія,
дієтологія, тощо).
Для дітей з 3-х років та підлітків Центр пропонує ексклюзивну послугу
– розробку індивідуальної характеристики особистості для підбору
професії, творчості та хобі
м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 25-Б, оф. 24.
Додаткова інформація та попередній запис за тел.:
(044) 440 23 25
(050) 385 01 00

drmelnyk.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА 20% НА ВСІ ПРОЦЕДУРИ

МІЖНАРОДНА
ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ
Це сучасний спортивно-оздоровчий комплекс в одному з найбільш
екологічно чистих районів України - Пущі Водиці, що пропонує своїм
клієнтам:
32 критих та відкритих тенісних корти
професійну команду тренерів
2 спортивних басейни
середню школу-пансіон з онлайн навчанням
сучасний фітнес клуб
затишний готель
м. Київ, Пуща Водиця, вул. Міська, 9
(044) 33 99 77 0

tennis-academy.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА 10%
на дитячий оздоровчий табір або на літні карти (абонементи) для дітей
з 1.06 по 31.08.

MEDION
Медичний лікувально-діагностичний центр, розташований в Полтаві.
Центр пропонує глибинну діагностику внутрішніх органів і систем
організму, комплексне лікування захворювань та інфекцій, а також
профілактику ускладнень й рецидивів. Кваліфіковані фахівці,
доктора медичних наук, академіки та професори - ось хто чекає вас в
лікувально-діагностичному центрі Медіон!
м. Полтава, вул. Сінна, 37

0 800 509 003

medion.pl.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА 7% НА ДИТЯЧУ СТОМАТОЛОГІЮ
ЗНИЖКА 10% НА ДИТЯЧУ ФІЗІОТЕРАПІЮ
подарунковий сертифікат на відвідування галокамери (“соляної
кімнати”) за умови придбання будь-якої іншої послуги для дітей.

КЛІНІКА
МАНУФАКТУРА
Медичний центр «КЛІНІКА МАНУФАКТУРА» - це новий
багатопрофільний медичний заклад, який надає високоспеціалізовану
діагностичну, консультативну, хірургічну та реабілітаційну медичну
допомогу.

+38 (044) 200 11 99

manufacturaclinica.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА 5% на усі медичні послуги.
Знижка розповсюджується не лише на дитину, а ще й на трьох членів
родини.

Інформація станом на 01.03.2020 р.
Даний перелік не є вичерпним.
Повний актуальний перелік Партнерів, послуг та спеціальних умов
обслуговування для Клієнтів АТ «СК «ТАС» (приватне) розміщується на
офіційному сайті АТ «СК «ТАС» (приватне).
facebook.com/
taslifeofficial

www.taslife.com.ua

www.facebook.com
/taslifeofficial
www.facebook.com
/TASFinancialAdviser
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