
DỰ BÁO ĐIỀU GÌ?
Gen có thể

GIẢI MÃ GEN CHỦ ĐỘNG
Hiểu bản thân, sống khỏe mạnh

Bạn có biết nếu mang gen bất thường, 
nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng nhiều lần?

• Bạn có thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh 
do gen?

• Bạn đã phát huy hết năng lực bản thân chưa?

• Bạn đã khám phá những tiềm năng và cơ hội 
phát triển của chính mình chưa?

Giải mã gen giúp bạn hiểu rõ 
bản thân:

Giải mã gen chủ động chỉ 1 lần trong đời để hiểu
tiềm năng di truyền của bản thân và sống khỏe mạnh:

Tầm soát nguy cơ
ung thư di truyền

cho nam

Tầm soát nguy cơ
ung thư di truyền

cho nữ

Tầm soát bệnh
tăng Cholesterol máu

di truyền

Sàng lọc
bệnh di truyền lặn

phổ biến ở người Việt

Khám phá thể chất,
tính cách, tiềm năng

cho trẻ < 18 tuổi

Hiểu rõ sức khỏe thể chất,
chất lượng giấc ngủ cho 

người từ 18 tuổi

Lưu ý quan trọng:

• Giải mã gen không phải là xét nghiệm chẩn đoán bệnh và không thể thay thế tầm soát 
sức khỏe định kỳ. 

• Bạn không nên thay đổi lối sống chỉ dựa vào kết quả giải mã gen mà cần sự tư vấn 
từ các chuyên gia trước khi quyết định thay đổi chế độ ăn uống hoặc lối sống.

• Gen là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bạn. Ngoài ra, 
có rất nhiều yếu tố khác quyết định đến tình trạng sức khỏe, như môi trường, lối sống. 
Bạn nên yêu cầu tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
nào liên quan đến chẩn đoán, điều trị bệnh, giảm nhẹ, phòng ngừa bệnh, hoặc tình trạng 
suy giảm sức khỏe của bạn.

• Khi sử dụng gói dịch vụ giải mã gen của Gene Solutions, bạn sẽ là khách hàng chỉ của 
Gene Solutions và Gene Solutions sẽ là bên chịu trách nhiệm duy nhất về chất lượng của 
dịch vụ này.

• Gene Solutions sẽ không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc kết quả giải mã gen 
nào của bạn với Sun Life Việt Nam. Kết quả giải mã gen của bạn sẽ không ảnh hưởng 
đến Hợp đồng bảo hiểm của bạn với Sun Life Việt Nam và/hoặc phạm vi bảo hiểm 
của bạn. 

• Sun Life Việt Nam không yêu cầu bạn kê khai bất kỳ thông tin và kết quả giải mã gen 
khi tham gia bảo hiểm hoặc giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

• Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, chương trình tặng dịch vụ giải mã gen khi tham gia SUN – Sống Tinh Hoa 
có thể thay đổi hoặc kết thúc. Sun Life Việt Nam hoặc Gene Solutions sẽ thông báo đến 
bạn việc thay đổi hoặc kết thúc của chương trình này.
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2.500
Bác sĩ tin tưởng

chỉ định xét nghiệm

1.500
Bệnh viện,

phòng khám hợp tác

63
Tỉnh thành có mặt 

Gene Solutions

EMQNISO 15189:2012
Đạt ngoại kiểm chuẩn 

quốc tế
Đạt chứng nhận

tiêu chuẩn quốc tế

GENE SOLUTIONS - Hợp tác hơn 2.500 đối tác - 
bệnh viện đầu ngành khắp Việt Nam

6 GÓI DỊCH VỤ TÙY CHỌN DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Khi tham gia gói bảo hiểm SUN - Sống Tinh Hoa, bạn được 
TẶNG 1 DỊCH VỤ GIẢI MÃ GEN bất kỳ dưới đây

và nhiều đối tác khác

• Ung thư vú
• Ung thư
buồng trứng
• Ung thư đại - 
trực tràng

• Ung thư
tiền liệt tuyến
• Ung thư đại - 
trực tràng
• Ung thư
dạ dày

PinkCare MenCare

Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền*

Dành cho trẻ < 18 tuổi
GenLove Kid

Dành cho người từ 18 tuổi
GenLove Me

genLDL
Bệnh tăng
Cholesterol máu
di truyền (nguy cơ 
đột quỵ tăng 3-4 lần 
nếu mang
gen bất thường)

Tầm soát nguy cơ bệnh 
mạn tính di truyền

• Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Alpha
• Tan máu bẩm sinh Thalassemia thể Beta
• Không sử dụng được đạm (Phenylketon niệu)
• Không dung nạp Galactose (Sữa)
• Thiếu men G6PD

triSure Carrier

Giải mã gen - Phân tích thể chất, tích cách, tiềm năng từ gen di truyền

(*) Chương trình hỗ trợ đặc biệt: Nếu có kết quả dương tính với nguy 
cơ mắc bệnh, bạn sẽ được TƯ VẤN MIỄN PHÍ với bác sĩ chuyên khoa 
và TẦM SOÁT MIỄN PHÍ cho 3 người thân cùng huyết thống đối với 
gói PinkCare/MenCare hoặc cho vợ/chồng đối với gói triSure Carrier.

Sàng lọc 05 bệnh di truyền lặn phổ biến ở người Việt*

GIẢI MÃ GEN GENE SOLUTIONS
Tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực di truyền họcGiải pháp cho cuộc sống chất lượng hơn
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