ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ

для учасників Клубу Успішних Дітей від Партнерів СК «ТАС»

МІЖНАРОДНЕ
ОСВІТНЄ
АГЕНТСТВО «ICEA»
Міжнародне освітнє агентство «ICEA» має багаторічний досвід (з 1999
року) співпраці з кращими навчальними закладами США, Канади,
Великобританії, Ірландії, Австралії, Франції, Мальти, Німеччини,
Швейцарії та Нової Зеландії та інших країн. Партнери агентства
знаходяться в більш ніж у 40 країнах, це близько 420 університетів і
коледжів в різних куточках світу.
«ICEA» працює для тих, хто потребує професійної кваліфікованої
допомоги при виборі навчального закладу за кордоном. Агентство
пишається своїми клієнтами, які стали студентами Гарварду та
University of Toronto, університетів York і UBC, Jagellonian University і
Imperial College of London.
Освітнє агентство «ICEA» пропонує учасникам Клубу повний комплекс
послуг, пов’язаних зі вступом дитини до найкращих закордонних ВНЗ
– від профорієнтації до візової підтримки батьків.
+38 (067) 472-472-3
+38 (050) 472-472-3
+38 (073) 472-472-3

iceainternational.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ОСВІТНІ ТАБОРИ В УКРАЇНІ
Організація дитячого освітнього відпочинку, враховуючи всі аспекти:
проживання, харчування, навчання, екскурсії, культурно-масова
програма, безпека, медичне обслуговування.
Повна вартість: від 6500 грн
ЗНИЖКА: 7%

УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ «СВІДОМА ОСВІТА»
мотиваційний тренінг для школярів різних вікових категорій;
творчі клуби;
волонтерські проекти;
профорієнтаційні зустрічі, тренінги та конференції.
Вартість: від 5 700 грн
ЗНИЖКА: 5%
ТРЕНІНГОВІ МОТИВАЦІЙНІ (КОУЧИНГ) ТАБОРИ
Модульна програма навчання для школярів. Спрямована на
формування внутрішньої і зовнішньої мотивації, побудова моделі
успішного досягнення цілей, організація часу і встановлення мети.
Вартість: від 4 500 грн
ЗНИЖКА: 7%
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ
тести профорієнтаційного характеру;
тести на визначення соціальної спрямованості дитини;
знайомство з тенденціями сучасного ринку праці;
нові напрямки професійного розвитку;
мотиваційні зустрічі з успішними людьми та видатними спортсменами.
Вартість: від 3 500 грн
ЗНИЖКА: 50%
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ SMRT
Дистанційна програма вивчення англійської мови, що включає всі
аспекти академічного спілкування, підготовку до складання іспиту
IELTS, професійні курси англійської мови в різних сферах. Програма
розрахована на 12 рівнів, від початкового до найбільш просунутого.
Вартість: від 200 $
ЗНИЖКА: 67%

ПІДБІР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1. Бакалаврські програми
• пропозиція від 1 до 5 навчальних закладів за кордоном;
• аналіз фінансових витрат у процесі навчання;
• рекомендовані варіанти проживання і страхування в країні навчання;
• інші аспекти, необхідні для комфортного перебування дитини за
кордоном;
• переклад документів, необхідних для подачі до навчального закладу,
апостилізація, легалізація (у залежності від вимог навчального
закладу);
• візова підтримка, повний спектр послуг.
Вартість: від 9 500 грн
ЗНИЖКА: 50%
2. Післядипломна освіта магістерські програми, докторантура
• аналіз потенційних можливостей клієнта;
• підбір навчальних закладів за кордоном згідно обраного напрямку;
• реєстрація в навчальний заклад згідно вимог програми і навчального
закладу;
• переклад документів, необхідних для подачі до навчального закладу,
апостилізація, легалізація (у залежності від вимог навчального
закладу);
• аналіз фінансових витрат у процесі навчання;
• рекомендовані варіанти проживання і страхування в країні навчання;
• візова підтримка, повний спектр послуг.
Вартість: від 12 000 грн
ЗНИЖКА: 40%

ШКОЛА ФІНАНСОВОЇ
ГРАМОТНОСТІ
«АБЕТКА ГРОШЕЙ»
«АБЕТКА ГРОШЕЙ» - інноваційний навчальний центр для дітей, мета
якого - навчаючи фінансовій грамотності, допомогти дитині впевнено
увійти в доросле життя і досягати успіху. В Школі фінансової грамотності
«АБЕТКА ГРОШЕЙ» діти отримують базові знання та навички в сфері
особистих фінансів. Вони починають розуміти, що таке сімейний
бюджет, доходи сім’ї, витрати, особисте планування, навчаються
правильно розпоряджатися кишеньковими грошима, знайомляться з
фінансовими інститутами, інструментами та їх можливостями, а також
з основами фінансової безпеки. Ці знання допомагають сформувати у
дитини повноцінну картину світу фінансів, сприяють побудові більш
близьких відносин між дитиною і батьками в питаннях, які стосуються
грошей, допомагають дитині поважати працю батьків та більш
усвідомлено підходити до витрат.
+38 (050) 590 93 99
+38 (068) 517 60 76

azbukadeneg.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
КУРСИ ТА ТРЕНІНГИ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ, КОМУНІКАЦІЙ ТА
ЛІДЕРСТВА:
курси фінансової грамотності (для дітей від 5 до 15 років);
тренінги та фінансові ігри;
on-line навчання.
ЗНИЖКА: ДО 15%

ТВОРЧИЙ ТАБІР
«ЧАС ІНДІГО»
«Час Індіго» - міжнародний творчий дитячий табір, де відпочивають
діти із різних країн. За 12 років роботи, табір відвідали більше 10 000
дітей, проведено більше 100 змін, а 85% діток повертаються до табору
вдруге.
Дитячий табір – це атмосферний дитячий простір, який сприяє особистому
та духовному росту. Програма табору спрямована на розвиток у дитини
творчого, позитивного і критичного мислення, емоційного інтелекту
та вміння правильно використовувати інформацію. Організатори
табору є визнаними професіоналами в сфері дитячого відпочинку як
в Україні, так і за кордоном.
+38 (044) 361-60-79
+38 (067) 864-97-25

indigocamp.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ТУРИ ТА ПОДОРОЖІ
в межах України - ЗНИЖКА 1 000 гривень
за межами України – ЗНИЖКА 30 євро
(як еквівалент в національній валюті на дату придбання послуг)

НАЦІОНАЛЬНА ВОЛОНТЕРСЬКА
МЕРЕЖА КЛУБІВ
«CODE CLUB UA»
«Code Club UA» – це всеукраїнська мережа безкоштовних
факультативних волонтерських клубів кодування для дітей 8-13 років.
Волонтери навчають дітей писати комп’ютерні програми у вільний від
уроків час. У «Code Club» діти навчаються програмувати, створюючи
комп’ютерні ігри, анімацію і веб-сайти. Навчання у «Code Club»
зовсім не означає, що в майбутньому дитина має обов’язково стати
програмістом. Вміння писати код розвиває здатність критично мислити
і швидко знаходити вирішення будь-якої проблеми, пов’язаної, в
першу чергу, з точними та природничими науками і технологіями.
На сьогоднішній день вже відкрито 502 Клуби. Амбіції організаторів:
відкрити клуби програмування «Code Club» в усіх школах України - це
приблизно 19 500 закладів!
www.facebook.com/
CodeClubUA/

codeclub.com.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 8-13 РОКІВ

ПЛАТФОРМА
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
«THINKGLOBAL»
Загальноосвітня Інноваційна Школа ThinkGlobal – це мережа шкіл з
демократичною культурою навчання, спрямована на самопізнання та
поглиблене вивчення явищ реального світу, набуття навичок впливу
на себе, оточення та глобальний світ. Основними акцентами школи
є розвиток глобального мислення дитини, глибинне пізнання світу,
а також розвиток спроможностей впливу через власний інтелект та
інновації.
Окрім цього, є навчання англійською мовою, літні табори та preschool
(для дітей віком 5-6 років).
Школи є в таких містах: Тернопіль, Харків, Львів, Рівне, Хмельницький,
а також у Київській області (Чайка, ЖК Софія).
+38 (095) 353 20 98

thinkglobal.xyz

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
ЗНИЖКА: 3%

ГРУПА КОМПАНІЙ
DEC
До групи входять компанії, спрямовані на розвиток та освіту як дітей,
так і дорослих. Ми віримо, що людина має навчатися та розвиватися
усе життя. Тому все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб людина
навчилася навчатися та робила це із задоволенням. Наша діяльність
сфокусована на трьох напрямках:
• Development – постійний розвиток у професійному та особистому
плані
• Education – освіта для дітей та дорослих в Україні та за її межами
• Culture – участь у культурних заходах партнерів та проведення
власних заходів.
Бульвар Лесі Українки, 23Б, м.Київ
+38 (044) 390 76 24

dec.ua

АЛЬТЕРНАТИВНА
ШКОЛА
DEC LIFE SCHOOL
DEC life school – це перша альтернативна школа повного дня для
студентів віком від 6 до 12 років. Наша унікальна методика навчання
допомагає дітям отримати знання, які вони зможуть застосувати у
майбутньому, максимально розкрити їх таланти, навчити приймати
власні рішення і нести за них відповідальність. Досвід альтернативних
шкіл з усього світу показав, що такий підхід – це крок вперед. І DEC life
school вже зробила цей крок в Україні.
+38 (044) 495 51 86

declifeschool.com

МІЖНАРОДНА
ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ
DEC EDUCATION
DEC education – провідна освітня компанія, допомагає українцям
отримати освіту за кордоном. Фахівці компанії допомагають побудувати
персональну освітню стратегію дитини, вибрати спеціальність,
навчальний захід, програму та країну навчання. Компанія займається
освітою за кордоном з 1999 року, допомогла здобути освіту понад
10 000 клієнтів.
Компанія співпрацює з рейтинговими міжнародними приватними
школами, коледжами та університетами Великобританії, США,
Канади, Швейцарії та інших країн. Окрім середньої та вищої освіти за
кордоном ми пропонуємо мовні курси для дітей та дорослих, а також
групові, індивідуальні та сімейні поїздки з вивченням іноземних мов.
0 800 30 44 33

dec-edu.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 2 500 грн (на послуги Агентства)

МЕРЕЖА ШКІЛ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
DEC SCHOOL
Школи DEC school навчають дітей та дорослих англійської мови.
Ми пропонуємо групові та індивідуальні заняття для різних вікових
категорій: дітям від 4 до 17 років та дорослим від 17 років.
Програми різного рівня складності проводять носії мови та
висококваліфіковані українські викладачі. Спілкування відбувається
виключно англійською. Наприкінці обраного курсу ми надаємо
сертифікат, що підтверджує ваш рівень володіння мовою згідно CEFR.
У DEC school ми поважаємо ваш час, тому пропонуємо записатись на
безкоштовне пробне заняття та тестування, щоб обрати оптимальну
саме для вас програму.
0 800 304 400

dec-school.com

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 5% (при купівлі року навчання у групі)
Голосіїв
вул. Ломоносова, 73
в (ЖК «Сонячна брама»)
067 327 96 01
Либідська
вул. Академіка Філатова, 2/1
067 466 84 47
Печерськ
вул. Професора Підвисоцького, 16
067 240 19 05

Лук`янівка
вул. Січових Стрільців (Артема), 42
067 327 96 03
Осокорки
вул. Дніпровська набережна, 19 а
067 234 28 60
Оболонь
вул. Оболонська набережна, 19
067 447 99 82

АНГЛОМОВНИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ ТАБІР
DEC CAMP
DEC camp - команда однодумців, яка об’єдналася навколо ідеї з’єднати
драйв справжнього відпочинку з ефективним вивченням англійської
мови. DEC camp єдиний табір в Україні, який є членом Американської
Асоціації таборів і членом Міжнародної табірної спільноти. Вже 10
років з нами працюють сертифіковані педагоги native-speakers з
США, Канади, Англії, Ірландії, Іспанії та інших країн, а наші вожаті
щороку підтверджують свою майстерність на навчанні з тренерами
Американської асоціації таборів.
Щорічно понад 1000 дітей відпочивають на канікулах разом з нами,
повертаються другий, третій, десятий раз, а в майбутньому мріють
стати нашими вожатими. Діти люблять нас тому, що знають DEC - це
сім’я. Велика, любляча сім’я, в якій ми дбаємо один про одного, дбаємо
про наших кемперів і їхнє майбутнє.
Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб діти йшли в ногу з часом і
не боялися йти назустріч мріям. А найголовніше - із задоволенням
згадували своє яскраве дитинство!
+38 (067) 506 20 58

dec.camp

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 1 300 грн.

ДИТЯЧИЙ
ПАРК ПРОФЕСІЙ
«КІДЛАНДІЯ»
Дитячий парк професій «Кідландія» є найбільшим в Україні
інтерактивним розважальним парком. Це справжня країна для дітей,
зі своїми законами та правилами, власною економікою та грошовою
одиницею.
Більш ніж 45 ігрових станцій Кідландії – від пожежної частини до школи
мистецтв, від школи піци до салону краси, – близько 100 професій –
від лікаря до пілота, від фотооператора до автогонщика.
Маленькі громадяни Кідландії матимуть змогу у цікавій для них та
легкій для сприйняття формі дізнатися про те, як працює економіка в
дорослому світі, зрозуміти цінність праці та навчитися відповідально
ставитись до грошей.
Ігрові станції проекту розраховані на дітей різних вікових груп (від
4-х до 16-ти років). Для малюків до 4-х років також передбачені усі
зручності (сповивальна зона, зона відпочинку та розваг).
Потрапивши у Кідландію Ви зможете весело та з користю провести час
всією родиною!
РЦ «Блокбастер», 2 поверх, м.Київ, пр-т Степана Бандери, 34-В
+38 (044) 498 48 48

kidlandia.ua

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 30%
на придбання індивідуального дитячого квитка до Парку професій
для дітей «Кідландія» (без ігрової карти банку Кідландії) у будні та
вихідні дні. Знижка не діє під час шкільних канікул, за винятком літніх.
Надається за наявності сертифікату, який вкладається до комплекту
Полісу.

КВЕСТ-КІМНАТИ
«ЗАМКНЕНІ»
«Замкнені» - це українська мережа квест-кімнат. Перший в країні
квест компанія відкрила чотири роки тому. Сьогодні ж в мережі працює
майже 50 квест-кімнат. Особливість компанії «Замкнені» - це акцент
на сюжеті, уважність до деталей декорацій і висока технологічність
кімнат. Завдяки цьому квести «Замкнені» викликають шквал
емоцій, дивують і захоплюють. Суть гри полягає в тому, що вас з
друзями замикають в кімнаті повній загадок, головоломок і потаємних
механізмів. Ваша мета - за одну годину знайти спосіб вийти.
Крім того, «Замкнені» створює квести самих різних форматів: масові
шоу-квести для компаній на 200 чоловік, квести по місту, онлайнквести в інтернеті і навіть квести в віртуальній реальності.
Команда «Замкнені» знає, як здивувати і урізноманітнити ваше
дозвілля. Звертайтеся, приходьте на квести та отримуйте незабутні
емоції.
+38 (093) 170 14 45

vzaperti.com.ua/kiev

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
ЗНИЖКА: 10%
Щоб отримати знижку на відвідування квест-кімнат, звертайтесь за
номером телефону
0 800 500 117 або пишіть у месенджер на нашій сторінці у соціальних
мережах www.facebook.com/taslifeofficial та отримуйте свій секретний
промокод. Знижка діє на всі кімнати в будні та вихідні дні та не
додається до інших пропозицій, які діють в мережі на постійній основі.

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

www.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
«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:
https://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

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 в 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.

Інформація станом на 06.06.2018 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).
www.facebook.com/
taslifeofficial

www.taslife.com.ua

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