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خصومات
تصل إلى

على باقات
التحاليل الوقائية الشاملة

برنامج
الفحص الشامل للسيدات

صحة
D الشعر مع فيتامين

21B باقة 14 تحليل مع فيتامين
D وفيتامين

برنامج
الفحص الشامل للرجال



لفترة محدودة

عروضعروض
الجمعة البيضاءالجمعة البيضاء

باقة 1

الزالل

نسبة الزالل - الجلوبيولين

القلوية الفوسفاتاز 

البولينا

الكالسيوم

البروتين الدهني

صورة مركبات الدم

الكلوريد

الكوليسترول

الكيرياتين

أنزيم القلب والعضالت

وظائف الكلى

مخزون الحديد

الصفراء المباشرة

سرعة الترسيب

نسبة الكوليسترول الكلي/النافع

الهرمون الحر للغدة الدرقية 3

أنزيم الكبد

الهرمون الحر للغدة الدرقية 4

النافع الكوليسترول 

البروتين المناعي لحساسية الدم

الجلوبيولين

السكر التراكمي

الكوليسترول الضار

أنزيم القلب

البروتين التفاعلي عالي الحساسية

ماغنسيوم

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

SGPT أنزيمات الكبد - SGOT أنزيمات الكبد

ميكرو البومين

معامل الروماتيزم

بوتاسيوم

سكر عشوائي

الحديد

حمض الفوليك

نسبة تشبع الحديد     

الصوديوم

الصفراء الكلية

البروتينات

الدهون الثالثية

حمض البوليك

C فيتامين

 D فيتامين

1,199
ر.س999ر.س

صورة مركبات الدم

أنزيمات الكبد

والكيرياتينين البولينا 

الدهون الثالثية

الكوليسترول

النافع الكوليسترول 

الضار الكوليسترول 

حمض البوليك

الكالسيوم

الزالل

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

سكر الصائم

D فيتامين

الهرمون الحر للغدة الدرقية

الصفراء المباشرة

الكلية الصفراء 

وظائف الكبد

التراكمي السكر 

C البروتين المتفاعل

وظائف الكلى

بوتاسيوم

صوديوم

القلوية الفوسفاتاز 

الجلوبيولين

البروتينات

الكلوريد

مستوى ضغط الدم

باقة 2

889
ر.س699ر.س



لفترة محدودة

باقة 3

صورة مركبات الدم

أنزيمات الكبد

والكيرياتينين البولينا 

الدهون الثالثية

الكوليسترول

النافع الكوليسترول 

الضار الكوليسترول 

حمض البوليك

الكالسيوم

الزالل

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

سكر الصائم

D فيتامين

546
ر.س446ر.س

باقة 4

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

مؤشر كتلة الجسم

سكر الصائم

A1C الهيموجلوبين السكري 

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

T3 الهرمون الحر للغدة الدرقية

T4 الهرمون الحر للغدة الدرقية

SGOT أنزيمات الكبد

SGPT أنزيمات الكبد

الكلية الصفراء 

الصفراء المباشرة

ألبومين

الزالل المصلي

GGT أزيمات الكبد

الدهون الثالثية

الكلي الكوليسترول 

الضار الكوليسترول 

النافع الكوليسترول 

النافع/الكلي الكوليسترول 

حمض اليوريك

نتروجين اليوريا في الدم

الكرياتينين

الكالسيوم

الفوسفور

القلوية الفوسفاتاز 

هرمون الغدة الدرقية

الصوديوم

البوتاسيوم

الكلوريد

البروتين المتفاعل C عالي الحساسية

كيناز الكرياتين الكلي

اختبار البراز الكيميائي المناعي

الكالبروتكتين

الحديد

الفيريتين

الزنك

A فيتامين

الهرمون المضاد للمولريان

البروالكتين مستويات 

D فيتامين

B12 فيتامين

C فيتامين

E فيتامين

مستضد السرطان 15-3

المستضد السرطاني المضغي

مستضد السرطان 125

B المستضد السطحي اللتهاب الكبد

C التهاب الكبد

اإليدز

ضغط الدم

1999
ر.س1599ر.س

برنامج
الفحص الشامل للسيدات

عروضعروض
الجمعة البيضاءالجمعة البيضاء



لفترة محدودة

عروضعروض
الجمعة البيضاءالجمعة البيضاء

باقة 5

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

مؤشر كتلة الجسم

سكر الصائم

A1C الهيموجلوبين السكري 

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

T3 الهرمون الحر للغدة الدرقية

T4 الهرمون الحر للغدة الدرقية

SGOT أنزيمات الكبد

SGPT أنزيمات الكبد

الكلية الصفراء 

الصفراء المباشرة

ألبومين

الزالل المصلي

GGT أنزيمات الكبد

الدهون الثالثية

الكلي الكوليسترول 

الضار الكوليسترول 

النافع الكوليسترول 

النافع/الكلي الكوليسترول 

حمض اليوريك

نتروجين اليوريا في الدم

الكرياتينين

الكالسيوم

الفوسفور

القلوية الفوسفاتاز 

هرمون الغدة الدرقية

الصوديوم

البوتاسيوم

الكلوريد

الهرمون المتفاعل C عالي الحساسية

كيناز الكرياتين الكلي

اختبار البراز الكيميائي المناعي

الكالبروتكتين

هرمون التستسترون الكلي

هرمون التستسترون الحر

البروالكتين مستويات 

D فيتامين

B12 فيتامين

C فيتامين

E فيتامين

الزنك

مستضد البروستاتا المناعي

مستضد البروستاتا المناعي الحر

B المستضد السطحي اللتهاب الكبد

C التهاب الكبد

اإليدز

ضغط الدم

1999
ر.س1599ر.س

برنامج
الفحص الشامل للرجال

باقة 6

تعداد الدم الكامل

هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين الحر)

الهرمون المحفز للغدة الدرقية

الفيريانتين

الزنك

الحديد

B12 فيتامين

749
ر.س449ر.س

صحة الشعر 
D مع فيتامين



لفترة محدودة

عروضعروض
الجمعة البيضاءالجمعة البيضاء

باقة 7

العشوائي الجلوكوز 

النافع الكوليسترول 

(TSH) هرمون الغدة الدرقية

سكر الدم التراكمي

الكالسيوم

النقرس

B 12 فيتامين

فحص الدم الشامل

 الكوليسترول الكلي

الكرياتينين

وظائف الكبد

الحديد (Fe) في مصل الدم

الزالل 

D فيتامين

ر.س299

B12 باقة 14 تحليل مع فيتامين
D وفيتامين
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