NOVINKA!
TRANSFEKČNÍ ČINIDLA
Nejlepší transfekční reagens na trhu!! Zaručená jistota, že se Vaše DNA, siRNA,
oligonukleotidy a RNA dostanou do buňky. Výrazné zlepšení výkonnosti transfekce!
Transfekční činidla, firmy BioCellChallenge, mají vysokou účinnost transfekce,
výrazně nižší úroveň toxicity, rychlé a velmi jednoduché protokoly. Transfekce
široké škály typů buněk, včetně těch, které jsou obtížné k transfekci. Optimalizované
protokoly pro velkou škálu buněčných linií, mnohem méně času je potřeba pro
vyhodnocení a optimalizaci!
GeneCellin
GeneCellin je transfekční činidlo na bázi polymeru, s vysokou účinností transfekce
plasmidové DNA v buněčných kulturách. Výrazně nižší úroveň toxicity, rychlé a velmi
jednoduché protokoly, kompatibilní. Postačí malé množství DNA.
GC500
GC1000
GC5000

0,5 ml
1 ml
5 x 1 ml

4 760 Kč
7 560 Kč
31 640 Kč

GeneCellin HTC
GeneCellin HTC je transfekční činidlo na bázi polymeru, s vysokou účinností transfekce.
Transfekce široké škály typů buněk, především těch, které jsou obtížné k transfekci!! Rychlé
a velmi jednoduché protokoly, reprodukovatelné výsledky transfekce.
HTC100
HTC750
HTC3750

100 μl
750 μl
5 x 750 μl

2 520Kč
10 360 Kč
42 840 Kč

3D Cell Transfection Kit
3D Cell Transfection Kit je založen na unikátní technologii transfekce in vitro, která
umožňuje vysokou účinnost transfekce plasmidové DNA do 3D buněčných kultur. Díky této
sadě můžete nyní sledovat růst buněk a účinnost transfekce pod světelným mikroskopem,
provádět rozšířené 3D studie exprese transgenu v buňkách. Vysoká účinnost transfekce,
reprodukovatelnost výsledků. Dlouhodobý účinek. Snadná separace proteinů. Velmi
jednoduché.
3D-DNA24
3D-DNA96

1 kit
1 kit

5 880 Kč
4 480 Kč

NucleoBooster - Posilovač transfekce
NucleoBooster je unikátní přípravek, který zvyšuje účinnost transfekce plasmidové DNA
v buněčných kulturách. NucleoBooster zvyšuje účinnost transfekce beze změny Vašeho
transfekčního reagens! Výrazně nižší úroveň toxicity. Rychlé a velmi jednoduché.
Kompatibilní se všemi protokoly transfekčních reagens na bázi lipidů. Bez nutnosti
optimalizace.
NB500
NB1000

500 μl
1 ml
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3 080 Kč
4 200 Kč

NOVINKA!
Red Calcium Phosphate

Red Calcium Phosphate, roztok chloridu vápenatého a red HBS roztoku (roztok vytváří
tenkou sraženinu fosforečnanu vápenatého). Metoda fosforečnanu vápenatého se běžně
používá pro přechodné transfekce v buňkách HEK293. Schopnost zajistit velmi dobrou
produkci proteinů a virů. Vhodné pro citlivé buňky, stabilní přechodná transfekce. Záruka
čistoty použitého činidla. Kvalita za nízkou cenu – nejnižší cena na trhu!
1 kit – 45 ml HBS

CP75

5 040 Kč

RiboCellin
RiboCellin je transfekční činidlo na bázi lipidu in vitro, s vysokou účinností transfekce
siRNA nebo dsRNA v buněčných kulturách. Transfekce široké škály typů buněk,
kompatibilní. Postačí malé množství DNA. Rychlé a velmi jednoduché protokoly.
Dlouhodobý účinek. Vysoká reprodukovatelnost výsledků, netoxické.
RC500
RC1000
RC4000

5 880 Kč
9 800 Kč
33 040 Kč

0,5 ml
1 ml
4 x 1 ml

Injectin
Injectin In Vivo siRNA Delivery Kit obsahuje nové transfekční činidlo na bázi lipidů, které
umožňuje účinně vnášet siRNA do živých organismů. Injectin byl vyvinut pro lokální i
systémovou aplikaci siRNA specificky u myší, ale je velmi účinný i u dalších organismů.
Injectin je významný svým dlouhodobým účinkem při umlčování genové exprese a velmi
nízkou toxicitou. Použití Injectinu tak vylučuje nutnost násobných injekcí u zkoumaných
organismů.
IJ100
IJ500

7 840 Kč
23 240 Kč

0,1 ml
0,5 ml

ImmunoCellin
ImmunoCellin - NOVINKA! Univerzální systém transportu všech protilátek přímo do
buněk, pouze během několika hodin. Kompatibilní BSA. Protilátky si zachovávají svou
strukturu a funkci. Velmi snadné použití, kompatibilní. Účinné pro jakékoli protilátky.
IC100
IC500

5 600 Kč
17 360 Kč

0,1 ml
0,5 ml

RiboCellin: siRNA Delivery Reagent

3D Cell Transfection Kit

Objednávejte přes e-shop, e-mailem, faxem nebo telefonicky:
e-mail: orders@biologicals.cz, klara.pankova@biologicals.cz
Tel: +420-274 776 731
Fax: +420-274 773 997
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Ceny jsou uvedeny bez DPH

