
Monarch™ nukleinsav-tisztító kitek
Itt az ideje, hogy a DNS-tisztítási gyakorlaton változtasson! A NEB Monarch nukleinsav-tisztító 
kitek a maximális kihozatalra lettek optimalizálva és minimális terhelést jelentenek a környezetre. 
Az egyedi, vékonyfalú oszlopokhoz kevesebb műanyagot használunk fel, kevesebb a puffer igénye, 
csökkent a szennyezés kockázata és a tiszta nukleinsavat kisebb térfogatban lehet eluálni róla. Az 
eredmény: magas színvonalú DNS-tisztítás, melynek eredményét felhasználhatja a továbbiakban.

Optimalizálja az eredményeit az egyedileg tervezett oszlopokkal

- Megnövelt mennyiségű, koncentrált, tiszta DNS kinyerése
- Kis térfogatban történő eluálás, ami nagy koncentrációjú DNS-t eredményez
- Az oszlop nem vesz fel felesleges mennyiségű puffert, ami megszünteti a szennyezés kockázatát

Fejlessze DNS-tisztítási gyakorlatát!

- Gyors, felhasználó-barát módszerek
- Az oszlopok könnyen jelölhetők és kezelhetők
- Továbbfejlesztett pufferek a megbízhatóbb eredmény érdekében

Megnyugtató a környezettudatos a Monarch kitek választása

- Jelentősen kevesebb műanyag mindegyik kitben
- Vevőbarát tervezésű, vékony falú oszlopok és gyűjtőcsövek
- Felelősséggel kiválasztott és újrafelhasználható csomagolás
- A csomagolást és a módszereket tartalmazó kártyákat víz- és szója-alapú festékekkel nyomtattuk
- Újrafelhasználható dobozok

Válassza a Monarch kiteket azok különleges értékeiért

- A puffereket és az oszlopokat egyedileg is megvásárolhatja
- Nincs járulékos szállítási vagy kezelési költség
- Versenyképes árak

_________________________________________________________________________________

Jelenleg vásárolható kitek:

1.)  MonarchTM plazmid miniprep kit
      Ez a kit sejtek oldásához, alkalikus líziséhez és neutralizációhoz alkalmas reagenseket
      tartalmaz, melyek mellett színes jelzőfestékek segítik az adott fázis monitorozását. A kisebb
      térfogatban történő elúció a koncentráltabb, nagy tisztaságú DNS kinyerését szolgálja.

Monarch plazmid miniprep kit leírása

2.)  MonarchTM DNS gél-extrakciós kit
      Akár 5 µg koncentrált, nagy tisztaságú DNS gyors kinyeréséhez agaróz gélből, melynek során
      nem kell külön beállítani a pH-t. Akár 6 µl térfogatban is lemosható az oszlopról a
      koncentráltabb DNS minta kinyerése érdekében.

      Monarch DNS gél-extrakciós kit leírása

3.)  MonarchTM PCR&DNS tisztító kit (5 µg)
      Különböző enzimreakciók során keletkezett DNS tisztításához, beleértve a PCR reakciót,
      restrikciós emésztéseket, ligálást és reverz transzkripciót. 

      Monarch PCR&DNS tisztító kit leírása
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Ideje váltani! - Próbálja ki ingyen a MonarchTM kiteket!*

* A magyaroszági kiszállítás díja terheli a minta kiszállítását, amennyiben nem rendeli meg más 
NEB termékkel együtt. Ez utóbbi esetben nincs külön szállítási díj a MonarchTM mintákon.
_________________________________________________________________________________

Amennyiben megosztja véleményét a New England Biolabs céggel az ingyenesen kipróbálható 
MonarchTM kitekről, megnyerheti a képen látható ajándékok egyikét:

A New England Biolabs megnyerhető ajándékai:
Havonta
 - 2 db napelemes töltő
 - 20 db NEB 4 GB USB kulcs
 - 5 db NEB laboratóriumi hűtőegység

Az akció 2016. július 31-ig tart!
Az akció végén a NEB kisorsolja az 1 db iPad Mini számítógépet.

Sok sikert kívánunk Önnek a sorsoláshoz!                                              www.nebmonarch.eu
_________________________________________________________________________________
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