
Більше 25 років досвіду 
та успішного позитивного 

результату
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Ти довіряєш – ми лікуємо



ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ. 
РЕАБІЛІТАЦІЯ.

Неврологія, Кардіологія, Ендокринологія,  
Терапія, Педіатрія, Психологія, Акушерство, 

Гінекологія, Урологія

Головний мозок

Хребет

Серце

Судинна  
система

Ендокринологiя

Нирки

Печiнка 

Нижнi кiнцiвки 

Верхнi 
кiнцiвки

Еректильна 
дисфункцiя



МИ ЛІКУЄМО:
• серцево-судинні захворювання без хірургічного 

втручання;

• гіпертонію, головні болі, мігрені;

• діабет - корекція рівня цукру в крові, відновлення 
уражених органів і систем (судини, очі, нирки, 
кінцівки);

• ожиріння;

• безпліддя у жінок і чоловіків;

• лікування чоловічої сексуальної слабкості;

•  лікування дітей з затримкою розвитку, аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП, олігофренія;

• нейрореабілітація після інсульту / інфаркту, 
нейрореабілітація після черепно-мозкових травм;

• лікування коматозних хворих і повернення таких 
пацієнтів до самообслуговування;

• захворювання нервової системи;

• психореабілітація при патології мозку;

• лікування спадкових захворювань 
психоневрологічного спектра;

• лікування раннього старіння організму;

• лікування хребта, суглобів, м’язів.

Вартість лікування: від 7000$
Кожному пацієнту програма лікування  

або реабілітації підбирається індивідуально



КОМПЛЕКСНА   
ДІАГНОСТИКА:

• виявлення на ранній стадії ризиків серцево-судинних 
захворювань;

• виявлення схильності до онкозахворювань до появи 
пухлини і корекція після видалення пухлини;

• комплексна діагностика для оцінки серцево-судинної 
системи і розробка найбільш ефективних методів 
лікування;

Сучасне обладнання, висока кваліфікація  
і досвід наших лікарів -  

гарантують найкращий результат!



КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ  
З ВІДНОВЛЕННЯ ВСІХ ОРГАНІВ  

І СИСТЕМ:

ПРОГРАМИ РОЗРОБЛЕНІ УКРАЇНСЬКИМИ 
ВЧЕНИМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ УНІКАЛЬНІ, 

ЗАПАТЕНТОВАНІ В УКРАЇНІ

• Судинна

• Кардіологічна

• Дихальна

• Неврологічна 

центральна

• Неврологічна 

спинальна

• Неврологічна 

периферична

• Мовна дитяча

• Мовна доросла

• Психологічна доросла

• Психологічна дитяча

• Суглобова

• Хребетна

• Імунна

• Репродуктивна

• Сечостатева

• Аллерго

• Ендокринна:  
цукровий діабет

• Ендокринна: 
ожирінння

• Генетична



СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я РОДИНИ 

Науковці Клініки Судинних Інновацій довгий час 
працювали над вирішенням проблем з генетичними 
захворюваннями.

Генетична патологія без лікування має тенденцію 
погіршуватися з кожним поколінням, що призводить  
до виродження роду.

Спадкові захворювання, з якими вже сьогодні наша 
Клініка успішно справляється це:

Клініка Судинних 
Інновацій -  
це можливість 
мати здорових 
дітей, допомогти 
впоратися з 
важкою генетичною 
проблемою та мати 
щасливу здорову 
родину!

• діабет;

•  інсульт;

• гіпертонія;

• ожиріння;

• онкозахворювання;

• аутизм;

• олігофренія;

• фенілкетонурія;

• синдром Дауна;

• інші генетичні 
захворювання нервової 
системи.



1-й день (5 годин)

2-й – 9-й день (3 години)

10-й день (5 годин)

11-й – 19-й день (3 години)

20-й день (5 годин)

СХЕМА КУРСУ ЛІКУВАННЯ  
(20 ДНІВ) 

комплексна діагностика

лікарський контроль

лікарський контроль

лікарський 
контроль

процедури

процедури

процедури

процедури

пробні ін’єкції контрольна діагностика 
після ін’єкцій

контрольна діагностика

контрольна 
діагностика

 виписка  рекомендації  

корекція програми



КЛІНІКА СУДИННИХ  
ІННОВАЦІЙ ЦЕ:

• більше 25 років довіри та визнання пацієнтів;

• порятунок десятків життів тяжкохворих і сотні 

задоволених результатом пацієнтів;

• фахівці виключно вищої кваліфікації, доктори 

медичних наук, професори;

• унікальні технології ранньої діагностики і лікування, 

які не мають світових аналогів;

• персоніфікований підхід до кожного пацієнта;

• колосальний досвід роботи з пацієнтами з різними 

захворюваннями;

• медичний супровід під час перебування за 

кордоном;

• це унікальна можливість стати дійсно здоровим;

• ексклюзивні технології лікування та діагностики, 

захищені патентами України і Росії.



КЛІНІКА В СТОЛИЦІ УКРАЇНИ 
- КИЄВІ, МАЄ ПРЕКРАСНУ 

ЛОКАЦІЮ:

• аеропорт «Київ» в 15 хвилинах;

• прекрасна інфрастурктура - 15 хвилин від Центру;

• міжнародний багатофункціональний комплекс - 

«Експоцентр України»;

• Ландшафтний парк «Феофанія»;

• Національний природний парк «Голосіївський»;

• Національний музей народної архітектури та побуту 

України «Пирогово»

• Сучасні готелі зі spa-зоною, ресторани  

з європейською і арабською кухнею;

МИ РОЗМОВЛЯЄМО ВАШОЮ МОВОЮ - 
співробітники Клініки володіють англійською, 
російською, німецькою, арабською мовами, ми 

можемо надати трансфер, супровід під час 
перебування в Україні.



ЛІЦЕНЗІЇ  
ТА ПАТЕНТИ:





   inno-health.com

КЛІНІКА СУДИННИХ 
ІННОВАЦІЙ

БАЖАЄ ВАМ ЗДОРОВ’Я  
І ДОВГОЛІТТЯ!

Welcome 
to 

Ukraine


