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Sommer tilbud
fra BioNordika!
Besøg vores hjemmeside her

New England Biolabs NEBuilder® HiFi DNA Assembly
Master Mix og
restriktionsenzymer
Det nye, NEBuilder® HiFi DNA Assembly Master
Mix, er næste generation inden for DNA assembly.
Vi tilbyder 25% i introduktionsrabat på alle
NEBuilder HiFi produkter henover sommeren.
I anledning af NEB’s 40 års juilæum tilbyder vi
40% rabat på alle restriktionsenzymer.
Læs mere om NEBuilder her

Cell Signaling Technology – de
mest pålidelige antistoffer
Ved køb af et phospho-specifikt antistof + et total
antistof gives 15% rabat
Ved køb af et phospho-specifikt antistof + et total
antistof + et sek. antistof gives 20% rabat
Eller du kan opnå mængderabat på valgfri kombinationer af antistoffer (ikke på P- eller T-størrelser):
≥ 2 CST antistoffer medfører 10% rabat
≥ 4 CST antistoffer medfører 15% rabat
≥ 6 CST antistoffer medfører 20% rabat
Mere om CSTs antistof validering

Lonza - Clonetics™ Primary cells and Media
- Mere end 150 forskellige celle typer – frosne eller prolifererende,
humane/animale
- Bred donor variation – stort udvalg af donorer for de fleste
celletyper
- Celler isoleret fra normalt eller sygt væv
- Optimeret Growth Media BulletKit™ til alle typer af celler
Vi tilbyder 20% rabat på alle primære celler ved samtidig køb af tilhørende medie BulletKit™
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Se hele udvalget af primære celler her

Det nye 2015-16 NEB katalog er kommet!
Bestil det nu hos BioNordika
Over 50 nye produkter inklusive reagenser til
kloning, PCR, RNA syntese og NGS library preparation.
Ny bufferplakat til laboratoriet.
Opdaterede selection charts, tekniske tips og troubleshooting
Guides.

Bestil NEB 2015/16 katalog

CST Guide:
Pathways and Protocols, 1st
edition
Antistoffer har været et vigtigt værktøj for forskning
i mere end 125 år og er det fortsat. CST guiden er
en omfattende samling af information om
antistofbaserede metoder, signalveje, og
protokoller. En komplet ressource inden for
cellulær forskning.
Bestil din CST Guide her
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