
Партнери програми лояльності  
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Курси фінансової грамотності для дітей (декілька рівнів), 
тренінги, семінари, табори та ще багато цікавого та корисного для 
дітей різного віку.

«Healthy&Happy – це лікувально-діагностичний центр з 16-річним досвідом 
роботи на ринку приватної медицини, представлений широким спектром 
консультаційних послуг для дорослих і дітей на Правому та Лівому березі у 
м Київ. Healthy&Happy готовий запропонувати консультаційні послуги, 
послуги з інструментальної і лабораторної діагностики, цільові програми 
медичного обслуговування, які дозволять контролювати стан здоров'я та 
підтримувати його в належному стані в майбутньому!

Медичний Центр «ІНГО» - сучасні приватні поліклінічні заклади 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.

на всі рівні курсів 
фінансової грамотності 

для дітей  

http://azbukadeneg.ua
м. Харків, вул. Алчевських, 43

(Артема), м. Київ, 
вул. Паньківська, 6А 

  +38 (050) 590-93-99 
+ 38 (068) 517-60-76 

www.hh.com.ua 
Київ, вул. Саксаганського, 39А

Київ, вул. Драгоманова, 1Н
Київ, вул. Володимирська, 51-53 

(відкриття восени 2018)
Тел.: (044) 501 02 03

Моб. кол-бек: (067) 231 80 29

www.mci.ua
7 днів на тиждень, без вихідних

тел.: 044 591 50 20
Адреси центрів в м. Києві:

- вул. Велика Васильківська, 54-Б 
- вул. Ревуцького, 5-А 

ДЕТАЛЬНIШЕ 

ЗНИЖКА 
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FoodEx - лідери на ринку здорового харчування в Україні. 
Доставка здорового харчування, програми схуднення, раціонів 
за лікувальними дієтами (Стіл №5, цукровий діабет). Послуга 
доступна у містах: Київ, Харків, Миколаїв, Кривий Ріг, Черкаси. 
Замовляйте за зниженою ціною! 

https://foodexhub.com.ua

+38 (098) 112-13-38

info@foodexhub.com.ua

Знижки до 15% 
на раціони здорового 

харчування

- до 30% 
на онлайн-тренування

- знижка 
на перший день

Доставка здорового харчування та складання раціону 
у  м. ОДЕССА. 

Дзвоніть і замовляйте здорове харчування. 

Безкоштовна доставка по м. Одеса.

https://crossfood.od.ua/

+38(073)208-60-48

Знижки 

від 5% до 10 % 

починаючи 
з першого дня

МІЖНАРОДНЕ ОСВІТНЄ АГЕНТСТВО «ICEA» - освітні програми 
для дітей та підлітків, вступ у ВНЗ за кодоном тощо. http://iceainternational.com/

 
+38 (067) 472-472-3 
+38 (050) 472-472-3 

+38 (073) 472-472-3-3

ЗНИЖКИ ДО 

67% 

Група компаній ADONIS – це група сучасних медичних клінік 
для дорослих і дітей  у м. Київ, у т.ч. за такими напрямками: 
поліклінічне обслуговування, стоматологія, клініко-діагностична 
лабораторія, Центр репродуктивного здоров'я, тощо.

https://www.adonis-o.com.ua/

(044) 364 19 97
для 

дорослих 
і дітей

ЗНИЖКА 

10% 
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Древній Київ у «Парку Київська Русь» - унікальний проект, що не має аналогів у 
всьому світі. На території понад 20 га з максимальною науковою достовірністю та в 
масштабі 1:1 відтворюється столиця величної держави Київська Русь – середньовічне 
місто Древній Київ V-ХІІІ ст. Древній Київ розташований в 45 хв їзди від Києва сучасного 
– Київська область, Обухівський район, с. Копачів. Маршрутки курсують  вихідні та 
святкові від ст.м. Видубичі. Приїжджайте та відчуйте дух величної епохи! Працюємо 
щодня. Шоу-програма - щовихідних та у святкові дні.

Діють 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ЦІНИ 

НА КВИТКИ 
для дорослих у т.ч. на 

фестивалі та свята 

http://parkkyivrus.com
 

+38 050 385 20 35
+38 044 461 99 37

info@parkkyivrus.com

ДЕТАЛЬНIШЕ 

Дорослі квитки (окрім фестивалів та новорічної ночі) 

Дорослі квитки на наступні фестивалі: «Зов героїв», Фестиваль кінно-трюкового 
мистецтва «Кентаври», «Билини Древнього Києва», «Скіфи» (осінній фестиваль)

Дорослі квитки на наступні фестивалі: Масляна, Івана Купала, День незалежності, 
День хрещення Русі, «Скіфи», Ruthenica medievalis, Фінал Міжрегіонального турніру 
«Витязь Київського Дитинця»

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

120 грн.

200 грн.

160 грн.

..........................................

..........................................

ДЕТАЛЬНIШЕ 

ДЕТАЛЬНIШЕ 

МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР

HEALTHY
&AND
HAPPY

Здорові та щасливі

Health Care Center

М
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Smart Medical Center – це сучасна медична клініка, яка пропонує 
найбільш ефективну, комплексну та якісну модель надання медичних 
послуг в амбулаторних умовах для дорослих і дітей. У медичному центрі 
доступно 38 напрямів лікування для дорослих і дітей. Встановлено нове 
сучасне обладнання. Без черг можливо отримати якісну кваліфіковану 
допомогу досвідчених лікарів 7 днів на тиждень.                                    для 

дорослих 
і дітей

https://smartclinic.kiev.ua/
 04210, м. Київ, Оболонь, 

ст. метро "Мінська", 
вул. Тимошенка, 19

(067) 127-03-03
(044) 490-25-03

info@smartclinic.kiev.ua

ЗНИЖКА 

10% 

на профілактичні огляди 
для дорослих і дітей,

 в т.ч. спортивні 
програми

Діють 

СПЕЦІАЛЬНІ 
ЦІНИ 

*окрім  стоматологічних послуг та лабораторних досліджень

Знижка 10%
 на консультації, 

діагностику та процеду-
ри, річне обсуговування 

та пакети обстежень.

+ Знижка 3%
в Аптеці МЦ ІНГО

*

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів
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https://www.kd-life.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/ICEA.pdf
https://www.kd-life.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A5%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%86-%D0%95%D0%9D%D0%94-%D0%A5%D0%95%D0%9F%D0%86.pdf
https://www.kd-life.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A_-new.pdf
https://foodexhub.com.ua/ua/promo/club
http://iceainternational.com/
http://azbukadeneg.ua
http://www.hh.com.ua
http://www.mci.ua
https://foodexhub.com.ua
mailto:info@foodexhub.com.ua
https://crossfood.od.ua/
https://www.adonis-o.com.ua/
http://parkkyivrus.com
mailto:info@parkkyivrus.com
https://smartclinic.kiev.ua/
mailto:info@smartclinic.kiev.ua
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Speak Up - міжнародна мережа шкіл англійської мови. За 11 років 
відкрито 15 шкіл в 5 містах України: Київ, Одеса, Дніпро, Харків та 
Кривий Ріг. 

https://www.speak-up.com.ua/

м. Київ,
м. Харків
м. Дніпро

м. Кривий Ріг
м. Одеса

+38 (067) 481 89 50
+38 (093) 177 06 56
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Мiжнародна мережа фітнес-клубів для жінок та програма 
управління вагою. 
Як скористатись пропозицією?
џ Оберіть найближчий до вас клуб на сайті https://fitcurves.org/
џ Запишіться  на зручний час та дату по телефону і повідомте 

про наявність картки  KD Like
џ Приходьте на тренування та діагностику в один з понад 120 

клубів по всій Україні.

Індивідуальна 
діагностика тілобудови 

та тиждень* 
безлімітних тренувань 

в одному з понад  120 
клубів по всій  Україні

Адреси клубів на сайті 
https://fitcurves.org/

або за телефоном горячої лінії

 0 800 30 30 35 

(безкоштовно з усіх телефонів 
у межах України)

Курс англійської 
для дорослих 

на вибір 
«Англійська для 

туристів» або
 «Бізнес-англійська» 

У ПОДАРУНОК*

2  уроки англійської 
для дітей 

У ПОДАРУНОК*

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів

Курс «Англійська для туристів» складається з 5 занять по 60 хв з викладачем у школі.  
Курс «Бізнес-англійська» складається з 6 занять по 60 хв з викладачем у школі.

Чому Speak Up?
џ Міні групи від 2 до 10 чоловік.
џ Занурення в англомовне 

середовище 24/7.
џ Унікальна методика Blended 

Learning.

џ Школа поруч з Вами.
џ Письмова гарантія 

результату.
џ 9 напрямів навчання.
џ Заняття в зручний для 

Вас час.

*Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн.

http://legioner.te.ua/

м. Тернопіль

+38 (097) 979 19 45на пейнтбол 
для дорослих 

та дітей  

ДЕТАЛЬНIШЕ 

Ро
зв

аг
и

Тернопільський спортивно-патріотичний клуб «Легіонер» - 
створений в 2006 році, для організації змістовного та активного 
відпочинку.  

Ми пропонуємо: 
џ Пейнтбольні ігри
џ Організовуємо та проводимо турніри
џ Організовуємо корпоративний відпочинок
џ Поєднання пейнтболу з різними видами активного 

відпочинку та тімбілдингом

ЗНИЖКА 

О
св

іт
а

Дім роботів - це міжнародна школа  робототехніки, електроніки 
та програмування, яка займається  навчанням дітей (від 5-16 
років) та дорослих.
Новітні комплектуючі, кваліфіковані викладачі, більше ніж 25 
локацій по Україні.

+380990034043
+380675302581
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Клініка «Viva» - мережа приватних клінік в Києві, що стабільно 
розвивається і успішно здійснює діяльність з 2005 року . Візитною 
карткою нашої клініки є професійний персонал,новітнє 
обладнання та сучасний комплексний підхід на всіх етапах 
співпраці.

Знижка 20% 
на прийом лікаря, 

діагностику, 
маніпуляції, виклик 

лікаря додому, 
виклик швидкої для 
дорослих та дітей;

Знижка 15% 
на масаж;

Знижка 10% 
на аналізи.

https://viva.clinic/o-klinike/

Телефони цілодобово
+38 (044) 238 20 20 
+38 (098) 238 20 20

5  медичних центрів в місті Києві
на Виноградарі, Подолі,

Троєщині, Либідській,
Шулявській.

Знижка не розповсюджується: супровідна терапія, ЧЕК-АП, операційні пакети, 
вакцинація, комплексні програми.

 на навчання 
для дітей та 

дорослих 

15% 
ЗНИЖКА 

info@robo.house
Наша школа є у містах: 

Київ, Одеса, Харьків,
Дніпро, Ірпінь, Буча

https://www.facebook.com/Robo.houseKB/

www.robo.house

Ха
рч

ув
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ня

Кав'ярня PRO.KABУ - це завжди свіже обсмаження кавових 
зерен від українських виробників. Професійне обладнання та 
високі стандарти якості. 
Талановиті бариста приготують вам класичні кавові напої, 
альтернативу і широкий вибір якісного чаю. У нас ви спробуєте 
місцеву випічку і десерти.

 на усі напої 

Спецпропозиція #1 
Сендвіч+Капучіно 

за 88 грн.
Спецпропозиція #2 

Кава + Цукерка 48 грн.

10% 
ЗНИЖКА 

099 649 2112

Адреса
м. Київ, вул. Ярославська, 6

https://ru-ru.facebook.com/Pro.Kavu0/

М
ед

иц
ин

а/
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Багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей 
«Ластівка» - унікальне поєднання клініки і компактного міського 
санаторію. У центрі створені комфортні умови для профілактики і 
лікування цілого ряду захворювань. На базі клініки успішно 
застосовуються різні види масажу і фізіотерапевтичні методи, для 
чого є всі необхідне обладнання високого класу.

Знижка10% 
на прийом лікарів, та 

функціональну 
діагностику

Знижка15% 
на фізіотерапивтичні 

процедури
Знижка15% 

на дитячі масажі
Спеціальні ціни на 

косметологічні послуги
Вигідні акційні 

пропозиції для всієї 
родини

м. Київ, вул. Срібнокільська 12

044 333 42 19 
067 77 11 403

https://lastivka.clinic/

Електронна почта:
 lastivkaclinic@gmail.com

на абонементи**

ЗНИЖКА 

* тренування протягом одного тижня починаючи від дати звернення на одну особу
** від вартості на абонементи в мережі фітнес клубів FitCurves строком від 6 до 12 місяців.

15% 
..........................................

https://fitcurves.org/
https://www.speak-up.com.ua/
https://fitcurves.org/
http://www.robo.house
https://fitcurves.org/
http://legioner.te.ua/
https://viva.clinic/o-klinike/
mailto:info@robo.house
https://www.facebook.com/Robo.houseKB/
https://ru-ru.facebook.com/Pro.Kavu0/
https://lastivka.clinic/
mailto:lastivkaclinic@gmail.com
https://fitcurves.org/
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У дитячому розважальному центрі Cascade Park представлено 
найкраще наповнення дитячого центру: ігрові апарати, x-box, 
електромобілі, батути, сухий басейн з кульками, ігрові 
будиночки, гірки, футбольний майданчик, ігрові апарати. 
Родзинкою центру є ізраїльський розвиваючий комплекс "Comfy 
Land", який складено з ігор, лабіринтів, головоломок для самих 
маленьких дітей від 6 місяців.
Тут ви можете провести незабутній день народження вашої 
дитини, замовивши яскраву анімаційну програму з будь-якими 
героями, видовищне шоу або веселу вечірку і безліч майстер-
класів.

на вхід у будь-який 
день 

Вхід в дитячий центр 
оплачується тільки за 

дитину, дорослий 
супроводжує  дитину 

безкоштовно!

https://cascadepark.dp.ua/

м. Дніпро 
 Катеринославський бульвар, 1
(МФК "Cascade Plaza", 0 рівень)

 +38 (056) 732-04-05
+38 (096) 794-94-25

https://www.facebook.com/cascadepark.dp.ua

Час роботи:
Пн-Нд 10: 00-22: 00.

ЗНИЖКА 

30% 

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів

Ро
зв

аг
и

СТУДІЯ ДЕКОРУ «РАДУГА» ЦЕ:  
џ Оформлення свят повітряними кулями, тканиною, декором 

http://raduga-shop.dp.ua
џ Доставка гелієвих кульок по м. Дніпро. Фотозони до будь-

якого свята в оренду.
.......................................................................................................................................
џ Оформлення весілля тканиною, квітами, декором. 

http://raduga-decor.dp.ua
џ «У подарунок фотозоні в оренду преміум класу вартістю 

950 грн» при замовленні на оформлення весілля від 4500грн.
џ  Оформлення банкетних залів до весілля
џ  Флористика на весілля

на усі послуги

м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава

Мудрого, 59А,

+38 (067) 634-04-13
+38 (093) 029-66-22

https://raduga-shop.dp.ua/

http://raduga-decor.dp.ua/

ЗНИЖКА 

10% 

М
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а 
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и

Знижка 31% 
на повний сеанс 

об'ємного
 пневмопресингу 

для повторних пацієнтів 

та 23% для первинних. 
 

http://www.itohealth.com.ua

м. Київ, 
Бехтеревский перевулок, 14

+38 (044) 484-45-10
 +38 (044) 486-55-03 

https://www.facebook.com/bioregulator

E-mail: info@itohealth.com.ua

Інститут технологій оздоровлення (ІТО) «Нове у медицині» з 
1992 року створює прилади для унікального об'ємного масажу 
судин. В нашому медичному центрі "Біорегулятор" повітряним 
масажем лікують захворювання судин, опорно-рухового апарату, 
нервові та ендокринні порушення. Для тривалого використання 
вдома пропонується унікальний апарат "Біо-1".
Безкоштовне вимірювання артеріального тиску і системна 
діагностика за М.О. Іродовим., яка використовується для 
спортсменів Олімпійської збірної.

Ко
см

ет
ик

а

20% на консультацію 
та прийом лікаря.

Апарат для домашнього 
використання «Біо-1» зі 

знижкою 2000 грн.Безкоштовне вимірювання артеріального тиску і системна діагностика за
М.О. Іродовим., яка використовується для спортсменів Олімпійської збірної.

Сп
ор

т/
Ф

іт
не

с м. Дніпро, 
вул. Короленка, 3

+ 38 (098) 102-49-51

https://www.instagram.com/
kangoosport_ua_dp/?hl=ru 

Повертаємо колишню форму швидко і з задоволенням з 
KANGOO JUMPS! 
Тренування проводить міжнародний ліцензований інструктор 
Kangoo Jumps, сертифікований інструктор Functional Training.

Тренування безпечні  для здоров'я хребта і  суглобів- 
навантаження на дані органи мінімальна і це відмінна можливість 
спалити 1000 ккал за одне тренування.
Наші переваги:
џ знаходимося в центрі Дніпра;
џ відмінна транспортна розв'язка;
џ маленькі групи (увага приділяється всім);
џ зручне розклад (є ранкова і вечірня групи);
џ є можливість займатися людям з вагою понад 80 кг

Знижка 

10%
на всі абонементи. 

Перше пробне 
тренування - 

БЕЗКОШТОВНО! 

(при наявності
вільних місць)

Lombre.com.ua – Магазин якісної оригінальної професійної 
косметики для волосся, обличчя та тіла від відомих світових 
брендів.

У нашому інтернет магазині Ви зможете просто і швидко зробити 
правильний вибір догляду за собою відповідного саме для Вас. 
Професійні косметичні засоби допоможуть зберегти та 
підкреслити Вашу природну красу!

* Знижка не поширюється на акційні товари та не підсумовується з накопичувальною

Знижка 

10%
+ додаткова знижка до 

 5% 
в залежності від суми 

замовлення:
від 2000грн. +3%
від 3000грн. +4%
від 5000грн. +5%

www.lombre.com.ua 

+38 (050) 13-75-333
+38 (097) 99-75- 333
+38  (093) 71-75-333

https://cascadepark.dp.ua/
https://www.facebook.com/cascadepark.dp.ua
http://raduga-shop.dp.ua
http://raduga-decor.dp.ua
https://raduga-shop.dp.ua/
http://raduga-decor.dp.ua/
http://www.itohealth.com.ua
https://www.facebook.com/bioregulator
mailto:info@itohealth.com.ua
http://www.madison.net.ua/
http://www.facebook.com/MadisonAmericanBarBowling/
http://www.instagram.com/madison_americanbar_bowling/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
http://www.lombre.com.ua
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Сімейний консультативний Центр "Аіст" працює для сімей 
м. Дніпро вже 16 рік і сприяє розвитку культури інституту сім'ї в 
Україні та за її межами.
Наша команда налічує понад 90 фахівців, які створюють клуб 
турботи про Вашу родину на різних етапах її розвитку.
Знижки на послуги:
џ Йога для вагітних
џ Курси підготовки до пологів та батьківства
џ Он-лайн курс підготовки до пологів
џ Супровід жінки під час пологів. Допомога доули
џ Кращі пологові зали Дніпра «Аіст»
џ Служба підтримки грудного вигодовування
џ Адаптація малюка після пологів (масаж і плавання)
џ Відновлення жінки після пологів
џ Груднічкове плавання в басейні
џ Розвиваючі заняття для дітей від 6 місяців до 3 років
џ Дитячі садки «Аістьонок» і «Пуговка» з 2-х років
џ Підготовка до школи від 3 до 7 років
џ Англійська мова
џ Творчі студії (живопис, театр, глина ...)
џ Навчання плаванню з 3 років

www.aist.dp.ua

м. Дніпро
пр.  Дм. Яворницького, 27А

 +38 (093) 307-65-54 
 +38 (067) 636-41-50 
 +38 (050) 637-61-78

https://ru-ru.facebook.com/pg/aist.dnepr/posts/

на першу оплату

ЗНИЖКА 

10% 

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів

Ро
зв

аг
и

Компанія NS Group Georgia - в столиці Грузії м.Тбілісі, пропонує 
тури по Грузії, в т.ч.
џ Бронювання транспорту (люксових і бюджетного типу)
џ Оренда конференц зали
џ Послуга професійного екскурсовода
џ Зустріч в аеропорту
џ Послуга перекладача
џ Бронювання ресторанів
џ Тім білдінг
џ Послуга професійного фотографа
џ Індивідуальні тури і групові тури
џ Люксових сервіс (вертольоти і віп машини)
џ Кулінарні майстер класи
џ Бронювання готелів, апартаментів, приватних будинків, 

оздоровчих курортів
џ Організовуємо будь-якого виду заходу (весілля, дні 

народження, семінари, конференції і т.д.)
џ Організовуємо дитячі табори
џ MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) - корпоративні 

зустрічі, презентації, переговори, корпоративні свята, 
конференції, конгреси, виставки, іміджеві заходи

https://nstoursgeorgia.com

NS Group Georgia

 Грузія, м.Тбілісі, 
  (Диди дигоми ),

 вул. Мириан Мепе , 33а

+995-593-262-323
+995-593-731-331

nstoursgeorgia@gmail.com

https://www.facebook.com/NSTours.Georgia/

ЗНИЖКА 

5% 

Àmel Medical Group – єдина в Україні стоматологічна клініка, яка 
отримала міжнародну акредитацію Global Clinic Rating та увійшла 
в TOП-200 кращих стоматологічних клінік світу.

Повний спектр стоматологічних послуг для дорослих і дітей в 
одній клініці.

https://ameldental.com/

Amel Dental Clinic
м. Дніпро,

Єкатеринославський бульвар, 2 
 (ТДК «Босфор», 2 этаж)

+38 (067) 716-76-31
………………………

 на комплексну 
консультацію – 

обстеження

ЗНИЖКА 

5% 
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 від вартості лікування

ЗНИЖКА ВІД 

10% 
Amel Dental KIDS 
(дитяча клініка)

м. Дніпро, вул. Шевченка, 53,
Бізнес-центр Enigma

+38 (096) 751-43-42
 

https://ru-ru.facebook.com/ameldental.clinic/

https://smartlab.com.ua/
 

Інформаційнна служба,
виклик медсестри додому, 

ЕКГ на дому
 

0 800 750 070
 

 
https://www.facebook.com/smartlab.com.ua

Незалежна медична лабораторія «Смартлаб»  - лідер 
лабораторної діагностики на півдні України, пропонує широкий 
спектр досліджень у найкоротші строки.
Усі аналізи виконуються у власній лабораторії «Смартлаб» в 
м. Одеса з новітнім обладнанням провідних світових виробників 
(Abbott, Siemens, Beckman Coulter).
Мережа: Одеса, Ізмаїл, Чорноморськ, Південний, Білгород-
Дністровський, Рені, Подольск, Роздільна, Біляївка, Болград, 
Авангард, Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ, Херсон, Нова 
Каховка, Балта, Вознесенськ.
Аналізи:  загальнок лінічні ,  біохімічні ,  бактеріологічні , 
гормональні, діагностика вагітності та пренатальний скринінг,
імунологічні, діагностика алергії, генетичні дослідження.

(залежно від
 виду послуги)

ЗНИЖКА ДО

15% 
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* Дзвінки зі стаціонарних і мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

http://www.aist.dp.ua
https://ru-ru.facebook.com/pg/aist.dnepr/posts/
https://skypark.od.ua/
https://www.facebook.com/skyparkodessa/
https://www.instagram.com/skypark.tairova/
https://smartlab.com.ua/
https://www.facebook.com/smartlab.com.ua
https://nstoursgeorgia.com
mailto:nstoursgeorgia@gmail.com
https://www.facebook.com/NSTours.Georgia/
https://smartlab.com.ua/
https://www.facebook.com/smartlab.com.ua
https://nstoursgeorgia.com
mailto:nstoursgeorgia@gmail.com
https://www.facebook.com/NSTours.Georgia/
https://ameldental.com/
https://ru-ru.facebook.com/ameldental.clinic/
https://nstoursgeorgia.com
https://www.facebook.com/NSTours.Georgia/
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При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів
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Клініка естетичної косметології та лазерної епіляції МM Tutti 
Belli - пропонує: 
џ Професійна чистка обличчя та спини;
џ Поверхневі та поверхнево-серединні пілінги;
џ Доглядові процедури обличчя для різних типів шкіри;
џ Догляд за бюстом;
џ Масаж обличчя;
џ Кріомасаж обличчя та волосяної частини голови;
џ Видалення новоутворів (папіломи, міліуми(жировики), 

бородавки);
џ Видалення рубців та розтяжок;
џ Ін'єкції Ботоксу, Диспорту та Ксеоміну;
џ Плазмоліфтинг (обличчя, шия, декольте, волосяна частина 

голови, кисті рук);
џ Мезотерапія (обличчя, тіло, волосяна частина голови, кисті 

рук);
џ Пептидна біоревіталізація (Meso-Wharton P199, Meso-

Xanthin F199, MesoSculpt C71, MesoEye C71);
џ Біоревіталізація;
џ Контурна пластика (губи, носогубні складки, скули, 

підборіддя, носослізна борозна, міжбрівна складка);
џ Волюмізація Radiesse;
џ Лазерна епіляція;
џ Шугаринг;
џ Масаж тіла.

http://tutti-belli.com/

м. Львів,
вул. Шота Руставелі, 20,

+38 (068) 665-04-04

https://www.facebook.com/Tutti-Belli-271934083436254/

інстаграм: 
tutti_belli_clinica_estetica

ЗНИЖКА 

10% 
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Sky Park – дитячий батутний парк для святкування днів 
народжень. Наша мета – робити дітей здоровими та щасливими.  
Наша основна спеціалізація – святкування правильних днів 
народжень.

В е л и к а  п р о с то р а  те р ито р і я  та  н е й м о в і р н а  к і л ь к і с ть 
різноманітних розвиваючих атракціонів для дітей!

Не треба платити за кожен атракціон окремо, час перебування на 
території Sky Park  не обмежений! 

https://skypark.od.ua/

м. Одеса, 
вул. Люстдорфська дорога, 55з, 

ТЦ «Альтаїровський» (3 пов.)

0 800 21 31 31

 https://www.facebook.com/skyparkodessa/
https://www.instagram.com/skypark.tairova/

на вхід для дитини

Безкоштовний вхід 
для іменинника 

Безкоштовні кімнати
 для святкування  

дитячих днів народжень.

ЗНИЖКА 

20% 
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и

Студія  Дизайну «Коняка» та Коняка - інтернет-магазин 
аксесуарів для свята допоможуть вам у проведенні тематичних 
вечірок, підберуть  костюми   та аксесуари для найвишуканішого 
та особливого свята!
џ Композиції з повітряних кульок
џ Святковий декор приміщень
џ Тематичні свята
џ Святкові колекції одноразового посуду
џ Маски, капелюхи, костюми дитячі карнавальні
џ Жартівливі окуляри і багато різних святкових цікавинок.

https://koniaka.com.ua/

050 105 29 90
068 562 08 38

АДРЕСА МАГАЗИНУ
м. Львів, вул. Стефаника, 4

info@koniaka.com.ua
https://www.instagram.com/koniaka.com.ua/

ЗНИЖКА 

10% 

Сімейна клініка«Амеда» - мережа сімейних клінік для дорослих 
та дітей,  до якої входить 7 медичних центрів, цілодобовий 
дитячий стаціонар та власна мережа аптек. Серед переліку 
послуг: консультації спеціалістів, діагностика, цифровий рентген, 
апаратне лікування зору, усі види УЗД, вакцинація, оформлення 
довідок та лікарняних листів. Пацієнти можуть викликати лікаря 
«Амеди» додому чи в офіс і замовити виклик швидкої допомоги. В 
клініці здійснюється прийом англомовних спеціалістів.

* актуальний перелік та вартість послуг дізнавайтеся при 
зверненні до клініки

https://ameda.com.ua/ua

Контакт-центр
пн-сб: 7-20, нд: 8-20

(044) 321-01-00

Цілодобовий  дитячий 
стаціонар

(044) 321-01-90

Адреса клінік  на сайті:
https://ameda.com.ua/ua
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ЗНИЖКА 

10% 
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Основна спеціалізація клубу «ТенісОк»  – це групові та 
індивідуальні заняття з настільного тенісу для дітей, підлітків та 
дорослих, регулярне проведення турнірів та майстер-класів для 
різних вікових груп, а також організація та проведення змагань. 
Окрім основних тренувань ми проводимо літні спортивно-
оздоровчі збори як в Україні, та і за її межами.

В клубі працюють досвідчені тренери, які охоче навчають всіх 
бажаючих правильно грати в настільний теніс.

http://www.tennisok.kiev.ua/

Київ, вул. Здолбунівська, 7 

+38 (098) 938 92 30 

Години: 10:00 – 21:00

ЗНИЖКА 

10% 
на індивідуальне

 тренування 

+   безкоштовне 1 (одне) 
групове тренування 

(для дітей)

https://www.facebook.com/Tutti-Belli-271934083436254/
https://ameldental.com/
https://ru-ru.facebook.com/ameldental.clinic/
https://www.facebook.com/Tutti-Belli-271934083436254/
https://skypark.od.ua/
https://www.facebook.com/skyparkodessa/
https://www.instagram.com/skypark.tairova/
http://tutti-belli.com/
https://koniaka.com.ua/
mailto:info@koniaka.com.ua
https://ameda.com.ua/ua
https://ameda.com.ua/ua
https://www.instagram.com/koniaka.com.ua/
http://www.tennisok.kiev.ua/


Партнери програми лояльності  
ПрАТ «СК «КД Життя»

Контакты квест-комнат тут: 
https://x-escape.com/kontakty.html

https://x-escape.com/ 

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів

https://mic.dp.ua

м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 243 а

mic.dp.ua@ukr.net

Пн-Сб: 9:00-19:00

+38 (099) 655-18-34
+38 (068) 482-14-38
+38 (050) 400-07-31 

(доступний Viber)
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Квест-кімнати «Вихід» - це квести в Одесі, Львові, Миколаєві.
При відвідування якісного квесту ви напевно отримаєте 
незабутні враження, сплеск адреналіну і позитивних емоцій! 
Приходьте грати в якісні квести, отримуйте задоволення!

М
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Медичний центр «Міжнародна Інноваційна Клініка» в 
Павлограді надає професійну медичну допомогу дорослим та 
дітям по всіх напрямках медицини.          

Наша основна задача - Ваше швидке одужання.

* Лапароскопія (гінекологія), Дистанційна літотрипсія 
(дроблення каменів)

ЗНИЖКА* 

10% 

ЗНИЖКА 

15% 

Проект «Гудабум» - це організація проведення свят.
Програми квестів на вибір: «Форт Боярд», «Пираты», «Алиса в 
Стране чудес», та інші на ваш смак !
Влаштуйте святкування, яке запам'ятається всім його учасникам і 
вони захочуть ЩЕ і ЩЕ!

ЗНИЖКА 

10% 
(https://gooda-boom.com/

+38 (063) 897-30-30
+38 (068) 897-30-30

м.Одеса, парк ім. Горького
goodaboom.com@gmail.com

П
ос

лу
ги

Компанія «Окошко» у Кривому Розі - пропонує виготовлення:
џ металопластикових вікон
џ дверей
џ балконів
џ натяжних стель

http://okoshko-ua.com/

м. Кривий Ріг
вул. Соборності, 45

 +38 (067) 541-54-04  
вул. Металургів ,18

 +38 (067) 637-46-00 
вул. Володимира Великого, 12

+38 (097) 555-14-33
(доступний Viber за вказаними номерами)

ЗНИЖКА 

5% 
на металопластикові 

вікна,  двері, балкони,
натяжні стелі, 

вхідні та 
міжкімнатні двері

languniverse.com.ua

 +38 (068) 207-84-84
 +38 (095) 503-26-22

 
м. Кривий Ріг,  

пр-т Металургів, 8

https://www.facebook.com/oksana.english

https://www.instagram.com/language_universe/

languniverse.edu@gmail.com
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Школа іноземних мов Language Universe  пропонує Вам:
џ Інтенсивне вивчення англійської, німецької, польської, 

арабської та французької мов усіх рівнів складності 
(індивідуально або в групах);

џ Всі вікові категорії - для дітей і дорослих;
џ Підготовка до здачі міжнародних тестів: IELTS, TOEFL, KET, 

ЗНО;
џ Навчальні матеріали - безкоштовно.

Приєднуйтесь до нас - зробіть перший крок до реалізації Ваших 
планів і мрій!

ЗНИЖКА* 

10% 
Пробне заняття - 

безкоштовно!
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Топ Ассута - це приватна клініка в місті Тель-Авів (Ізраїль), 
оснащена найсучаснішим діагностичним та  лікувальним 
обладнанням.  Висококласні фахівці працюють з актуальних 
клінічним протоколам,  успішно лікуючи найскладніші 
захворювання. Наприклад, рак шкіри виліковують більш ніж в 
98% випадків.
Топ Ассута залишає за пацієнтом право самостійного вибору 
лікуючого лікаря.
Якщо вам важливо, щоб процес обстеження і терапії курирував 
фахівець найвищого рівня, це побажання обов'язково буде 
виконано.

 * повний перелік медичних послуг зі знижкою уточнюйте у 
партнера

https://assutatop.com/

 +97 (274) 714-07-82 
(Тель-Авів)

+38 (044) 299-59-11
(Київ) 

 м. Тель-Авів,
вул. Вайцман, 14

 

ЗНИЖКА 

5% 
на медичні послуги*

https://x-escape.com/kontakty.html
https://x-escape.com/
https://mic.dp.ua
mailto:mic.dp.ua@ukr.net
https://gooda-boom.com/+38
https://gooda-boom.com/+38
mailto:goodaboom.com@gmail.com
http://okoshko-ua.com/
https://www.facebook.com/oksana.english
https://www.instagram.com/language_universe/
mailto:languniverse.edu@gmail.com
https://www.facebook.com/indigo.mental.kr
https://assutatop.com/


Партнери програми лояльності  
ПрАТ «СК «КД Життя»

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів
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к Двері нашого Гостьовий будинок «Аліса» відкриті цілодобово.

Ми із задоволенням розмістимо Вас в номерах класу Люкс, 
Делюкс і Покращений стандарт.

Гостьовий будинок «Аліса» зробить  все можливе, щоб Ваш 
відпочинок був максимально комфортним, а ділова поїздка - 
плідною!

+ 38 (066) 106-20-79

Запорізька обл., 
м. Енергодар,

вул. Козацька 35 

 https://www.facebook.com/Alisa.gostevoydom/

ЗНИЖКА 

5% 
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КЛУБ МЕНТАЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ (ментальна арифметика) - це 
м е то д и к а  у с н о го  р а х у н к у,  я к а  с т р і м к о  Р О З В И В А Є  І 
ВДОСКОНАЛЮЄ розумові здібності та інтелект дитини від 5 до 14 
років. Процес навчання проходить на спеціальних японських 
рахівницях  Абакус.

Ментальна арифметика тренує одночасно ліву і праву півкулі 
мозку, удосконалюючи зорову пам'ять, концентрацію уваги, 
креативну спрямованість, образне мислення дітей.

џ Ваша дитина навчиться рахувати швидше калькулятора.
џ Навчання забезпечує всесторонній розвиток та успіх дитини 

у різних сферах.
џ Ідеально поєднується з вивченням іноземних мов.
џ Клуби знаходяться в різних районах міста зі зручним 

розкладом занять та з невеликими групами, де увага 
приділяється всім.

+38 (068) 457-67-30
+38 (067) 204-49-17

https://www.facebook.com/indigo.mental.kr 

ЗНИЖКА 

15% 
Знижка на 

абонемент  на рік

5% 
Знижка на абонемент 

на місяць

Пробне заняття 
БЕЗКОШТОВНЕ!

М
ед

иц
ин

а 
/ Л

ік
и

Санаторій Молдова Трускавець – пропонує санаторно-
курортне лікування по профілю урологія – терапія.

 
 

* повний перелік медичних послуг зі знижкою уточнюйте у 
партнера

www.san-moldova.com.ua 

+38 (096) 826-01-31
+38 (03247) 6-93-52
+38 (0247) 5-53-74

+38 (03247) 5-13-37

м. Трускавець, вул. Городище,12 

https://www.facebook.com/pro�le.php?id=100011513437571

ЗНИЖКА 

10% 
на послуги 
санаторію*
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Топ Іхілов - державна лікарня в місті Тель-Авів (Ізраїль). 
Відмінна риса лікарні Топ Іхілов - це набагато більш доступна 
вартість діагностики та лікування в порівнянні з приватними 
клініками Ізраїлю. 
У клініці Топ Іхілов працюють провідні ізраїльські фахівці з різних 
галузей медицини. 
Пацієнту надана можливість самому вибирати лікаря зі списку, 
що включає світил медицини, професорів і завідувачів відділень 
п'яти найбільших державних лікарень Ізраїлю.

* повний перелік медичних послуг зі знижкою уточнюйте у 
партнера

https://ichilovtop.com/

 +9 (723) 60-536-18  
(Тель-Авів)

+38 (044) 392-05-79 
(Київ)

 м. Тель-Авів,
вул. Вайцман, 14

 

ЗНИЖКА 

5% 
на медичні послуги*
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к Аквапарк Пляж, м. Львів - пропонує екстремальні гірки різної 
висоти та рівня складності, 5 басейнів, 5 барів, веселі аніматори, 
розіграші та призи – розважайся та оздоровлюйся.
У нас завжди +30С. 

* від діючих тарифів аквапарку на день звернення;
детальніше уточнюйте у партнера

http://www.aqualviv.com.ua

+38 (096) 640-25-63 

м. Львів,
вул. Княгині Ольги,114

ЗНИЖКА 

15% 
на всі абонементи,

окрім сімейних та річних 

Знижка не діє 
на разові входи!

 

https://www.facebook.com/indigo.mental.kr
https://www.facebook.com/Alisa.gostevoydom/
http://www.san-moldova.com.ua
https://www.facebook.com/pro%ED%AF%80%ED%B1%9Cle.php?id=100011513437571
https://ichilovtop.com/
https://ichilovtop.com/
http://www.aqualviv.com.ua


Партнери програми лояльності  
ПрАТ «СК «КД Життя»

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів 30.12. 2019
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Центр здоров‘я та краси Іванни Лопушанської у м. Трускавець 
пропонує такі послуги:
џ Ін’єкційна та апаратна косметологія
џ Контурна пластика
џ Лікування волосся
џ Корекція фігури
џ Чистка обличчя
џ Лікування проблемної шкіри
џ Мікроблейдинг брів та губ

Безкоштовна консультація та підбір програми !

* повний перелік медичних послуг зі знижкою уточнюйте у 
партнера

+38 (097) 905-32-08

м. Трускавець, вул.Суховоля, 72

https://instagram.com/ivanna_lopushanska?igshid=k1lcgw5jrj0t

https://www.facebook.com/ivanna.lopushanska.79

 

ЗНИЖКА 

10% 
на усі послуги

15% 
щомісячна акція 
на 1 вид послуг *
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Заміський комплекс MOREWELL створений для виняткового 
комфорту приватних клієнтів та проведення ідеальних 
корпоративних заходів! Комплекс розташований в с.Толконунь, в 
40 км від Києва.
Переваги та послуги комплексу:
џ Комфортабельні номери з виглядом на море та двір
џ 25-метровий літній басейн зі зручними шезлонгами і дитячою 

зоною
џ SPA-комплекс із закритим теплим басейном, саунами і 

чарівним масажем
џ Ресторан VESLO - середземноморська та авторська кухня
џ Прогулянки по Київському морю на яхті або катері для 

компаній чи закоханих
џ Риболовля з пірсу, катера та яхти. Послуги гіда по рибних 

місцях
џ Ексклюзивний мангал-парк для любителів стейків і шашликів
џ Активний відпочинок на території: пейнтбол, лазертаг
џ Прогулянки на потужному і сучасному Баггі Polaris Ranger 570 

для компаній
џ Прокат велосипедів, самокатів, веломобілів
џ Дитяча анімація, дитяча кімната і майданчик, батут на 

території комплексу
џ Міні зоопарк в якому Ви можете погодувати тварин і птахів
Хочете бути бадьорим, здоровим і підкорювати постійно нові 
вершини? Тоді сміливо приїжджайте в заміський комплекс 
Morewell!

+38 (067) 161-65-15

Київська область, 
Вишгородський район, 

село Толокунь, 
вулиця Київська, 43А

https://morewell.com.ua/ 

https://www.facebook.com/morewell.com.ua/

ЗНИЖКА 

20% 

*Послуги з 
проживання в номерах 

категорії: Комфорт, 
Полулюкс, Люкс, 

Семейній

**Послуги з надання 
харчування у 

ресторані VESLO

на послуги 
з проживання*

ЗНИЖКА 

10% 
на послуги 

харчування**
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Комплекс SOSNOVEL розташований у мальовничому та 
екологічно чистому куточку Київської області — в сосновому лісі 
поблизу Десни.
В комплексі  поєднані  всі компоненти повноцінного відпочинку: 
краса природи, різноманіття розваг, домашня їжа, затишок і 
комфорт для релаксації та гармонії душі.
Переваги та послуги комплексу:
џ Комфортабельні номери та будиночки
џ 25-метровий літній басейн зі зручними шезлонгами і дитячою 

зоною
џ SPA - комплекс із закритим теплим басейном, саунами і 

чарівним масажем
џ Ресторан Знахар – українська  та авторська кухня
џ Риболовля на озері та Десні. Послуги гіда по рибних місцях
џ Активний відпочинок на території: пейнтбол, лазертаг
џ Прогулянки по лісу та воді на всюдиході – амфібії  для 

компаній
џ Прокат велосипедів, самокатів, веломобілів
џ Дитяча анімація, дитяча кімната і майданчик, батут на 

території комплексу
џ Контактний зоопарк в якому Ви можете погодувати тварин і 

птахів

Sosnovel - одне місце - тисяча розваг! Завжди відкриті для гостей!

+38 (067) 161-65 -15

Київська область, 
Вишгородський район, 

 село Воропаїв, 
вулиця Київська, 100.

https://sosnovel.com.ua/

https://www.facebook.com/sosnovel/

ЗНИЖКА 

20% 

*Послуги з 
проживання в номерах 

категорії: Комфорт, 
Стандарт,  Полулюкс, 

Люкс, Семейній

**Послуги з надання 
харчування у 

ресторані Знахар

на послуги 
з проживання*

ЗНИЖКА 

10% 
на послуги 

харчування**

https://instagram.com/ivanna_lopushanska?igshid=k1lcgw5jrj0t
https://www.facebook.com/ivanna.lopushanska.79
https://instagram.com/ivanna_lopushanska?igshid=k1lcgw5jrj0t
https://morewell.com.ua/
https://www.facebook.com/morewell.com.ua/
https://sosnovel.com.ua/
https://www.facebook.com/sosnovel/
https://instagram.com/ivanna_lopushanska?igshid=k1lcgw5jrj0t


Партнери програми лояльності  
ПрАТ «СК «КД Життя»

При зверненні до компанії-партнера по телефону держателю картки необхідно 
повідомити про належність до клубу  та пред'явити картку учасника клубу у закладі партнера.

*детальніше  про умови надання спеціальних пропозицій та знижок дізнавайтеся у партнерів 31.01.2020

Стоматологія VINIR clinic надає стоматологічні послуги по 
комплексному лікуванню ротової порожнини, протезування 
зубів, ортодонтичне та хірургічне лікування (видалення, 
імплантація, кісткова пластика),  використовуючи високоякісні 
матеріали і сучасні технології для того щоб, повернути Вам 
красиву і здорову усмішку.

Повний спектр стоматологічних послуг для дорослих в одній 
клініці.

*для клієнтів та співробітників СК «KД Життя» та членів їх сімей.

https://vinir.com.ua/

м. Київ, пр-т. П.Григоренка 16,   
прим. 364

+38 (044) 384-48-17
+38 (068) 708-58-05
+38 (093)  630-62-50

ЗНИЖКА 

10% 
за умови пред'явлення 

картки

ЗНИЖКА 

7% 
без пред'явлення

картки

М
ед

иц
ин

а 
/ Л

ік
и

М
ед

иц
ин

а 
/ Л

ік
и

Медичний центр «Медіора» – пропонує такі стоматологічні 
послуги:
џ  діагностика
џ терапевтична стоматологія
џ ортопедична стоматологія (протезування)
џ хірургічна стоматологія
џ ортодонтична стоматологія
џ  гігієна порожнини рота і пародонтологія. 

*  повний  перелік  медичних  послуг  зі  знижкою  уточнюйте  у 
партнера

ЗНИЖКА 

5% 
на ортопедичні 

та хірургічні послуги

ЗНИЖКА 

3% 
на лікувальні, 

ортодонтичні та 
гігієнічні послуги

 

http://mediora.com.ua/

м. Київ,
вул. Єлизавети Чавдар, 7

+38 (044) 577-27-27
+38 (044) 577-27-37
+38 (066) 103-02-27
+38 (063) 371-47-53

e-mail: mediora-dent@ukr.net

 




