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Πριν λίγους μήνες, η Biohellenika υποσχέθηκε δημόσια, πως όσο διαρκεί η 
κατάσταση ανάγκης για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία μας, θα 
συμβάλλει στην προσπάθεια στήριξης των ελληνικών οικογενειών. 
Συνεπείς στο δρόμο που επιλέξαμε, προχωράμε στην έναρξη του τρίτου 
κύκλου εφαρμογής του προγράμματος “ΔΩΡΟ η ΦΥΛΑΞΗ” με ακόμα πιο 
στοχευμένες πρωτοβουλίες: 

Συμμετέχετε στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας την Κάρτα Υγείας 
Biohellenika από 1 Οκτωβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 
(ανεξαρτήτως ημερομηνίας τοκετού) και αποκτάται τα μοναδικά προνόμια 
που απολαμβάνουν ήδη 30.000 οικογένειες στην Ελλάδα:

�10 Χρόνια Φύλαξη δωρεάν των βλαστοκυττάρων από το ομφαλικό αίμα 
και τα νεογιλά δόντια

�Ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής

�Οικονομική ενίσχυση έως 50.000 ευρώ σε περίπτωση κακοήθους 
ασθένειας του παιδιού

�Φύλαξη των δειγμάτων σε δυο ανεξάρτητους χώρους

�Εγγύηση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την απρόσκοπτη φύλαξη 
των βλαστοκυττάρων σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της εταιρείας

�Επιστημονική ενημέρωση από ιατρούς

�Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

�20ετές πρόγραμμα Ιατρικής Καθοδήγησης

Η Biohellenika προσφέρει ειδικό πρόγραμμα δωρεάν φύλαξης 
βλαστοκυττάρων για 20 χρόνια στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Α' Κατηγορία:

�Άνεργοι �Μονογονεϊκή οικογένεια 

�Πολύτεκνοι �Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

�Τρίτεκνοι � Χαμηλό ετήσιο εισόδημα 2009 (μέχρι 10.000 ευρώ)

Β' Κατηγορία:

�Εθελοντές Αιμοδότες

�Δότες Μυελού των Οστών και Οργάνων

�Τοκετοί σε Δημόσια Νοσοκομεία 

Κλείστε τώρα ένα ραντεβού ή τηλεφωνείστε και
χρησιμοποιήστε την Κάρτα Υγείας Biohellenika.

Α. Σε όλες τις οικογένειες ανεξαιρέτως, ΔΩΡΟ 10 Χρόνια Φύλαξης 

Β. Στις οικογένειες με ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
ΔΩΡΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 

1. Όλες οι οικογένειες ανεξαιρέτως:

2. Οικογένειες με ορισμένα χαρακτηριστικά:

�Πιστοποιημένα εργαστήρια και διαπιστευμένη μεθοδολογία
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