


HAKKIMIZDA

NOVAGENTEK A.Ş. uzun yıllar bu sektörde 
hizmet vermiş deneyimli kadrosuyla her 
zaman bilimin ve araştırmacının yanında 
olmayı kendine ilke edinmiştir.

Üniversiteler ve Enstitülerdeki hizmetlerimizde 
müşteri memnuniyetinin sağlanması, 
teknik bilgi desteği, yerinde uygulamalar ve 
zamanında teslimat ile pazarda saygın bir yer 
edinmenin gururunu taşımaktayız.

Araştırmalarınıza yönelik kimyasal ve sarf 
malzemeler, standartlar, laboratuvar cihazları 
ve diğer proje ihtiyaçlarınızda sizlere hizmet 
vermekten memnuniyet duyacağız. 

Alanlarında uzmanlaşmış ve bilimsel 
araştırmalarda yer almış Kimya Mühendisi, 
Kimyager ve Biyolog kadromuzla bilim 
dünyasını takip etmekte, sizlerin güncel 
ihtiyaçlarınıza ulaşmanızı kolaylaştırmak için 
çalışmaktayız. 
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Greiner Bio-One GmbH, tıbbi, farmasötik 
ve biyoteknolojik araştırmalardaki spesifik 
uygulamalarda, hücrelerin yetiştirilmesi, 
saklanması ve ayrıştırılması için ürünler 
geliştirir. 

Greiner Bio-One ürün gamı olarak 
CELLSTAR® grubu geniş bir yelpazede 
hücre kültürü flaskları, dish ve multiwell plateler,  

cryo tüpler, filtreli pipet uçları ve otomatik 
pipetleri sunmaktadır. Fonksiyonel tasarımı, 
malzeme özellikleri ve özel kaplamalar, bu 
ürünlerin sadece standart hücre kültüründe 
değil aynı zamanda kanser araştırmalarında, 
viral diagnostikte, genetik mühendisliğinde ve 
aşı yapımında da kullanılmasını sağlar. 

Hücre Kültürü ve Biyolojisinde Lider

Türkiye Yetkili Distribütörü olarak Greiner Bio-One ürünlerinde 
geniş stok ve hızlı teslimat garantisi ile hizmetinizdeyiz.

www.gbo.com

HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ
• CELLSTAR® dish, plate ve flask, EASYstrainerTM, 

Serolojik pipetler, AutoFlaskTM, Roller şişeler, 
CELLdiscTM, Cryo.sTM tüpler

OTOMATİK PİPET VE UÇLARI
• Tek ve çok kanallı otomatik pipetler,                              

filtreli ve filtresiz pipet uçları

MIKROSKOPİ VE GÖRÜNTÜLEME
• CELLviewTM, SensoPlateTM, SCREENSTAR

TANI VE DİAGNOSTİK
• Multiwell plateler ve ELISA plateleri



ABD’nin Hücre hatları (primary ve continuous 
cell line) ve mikroorganizma kültür 
kolleksiyonu olan ATCC’den ihtiyaçlarınız 
için LGC Standards ile distribütörlüğümüz 
kapsamında adınıza ithalat yapmaktayız. 

Gerek ATCC kayıt prosedürleri, gerekse 
ithalat işlemleri firmamız tarafından özenle 
yürütülmekte, ürünler güvenle labınıza teslim 
edilmektedir. 

Türkiye Yetkili Distribütörü
olarak tüm ATCC ürünleri
NOVAGENTEK güvencesiyle sizlerle

  •
  •

 www.lgcstandards-atcc.org



Avrupa’nın lider animal sera üreticisi 
olan BIOWEST, 1987 yılında Fransa’da 
kurulmuştur. Hücre kültürü pazarında en geniş 
FETAL BOVINE SERA ve MEDIA çeşidine 
sahip olan BIOWEST ürünleri, akademik 
ve endüstriyel araştırmalarda güvenle 
kullanılmaktadır.

Novagentek olarak BIOWEST hücre kültürü 
ürünlerinin (FBS ve Media) distribütörlüğünü 
yapmaktayız. Stoklarımızdan derhal teslimat 
yaparak, çalışmalarınızda herhangi bir 
aksama olmamasına özen gösteriyoruz. 
Referanslarımız ve fiyat detayları için bizimle 
irtibata geçebilirsiniz.  

SERUM
• Fetal Bovine Serum
• Specialty Fetal Bovine Serum
• Other Animal Serum
• Animal Plasma
• Bovine Serum Albumin
• Human Serum, Plasma & Albumin
CELL CULTURE MEDIA
• BME - Basal Medium Eagle
• CMRL 1066
• DMEM - Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium
• GMEM - Glasgow MEM BHK 21
• Ham’s F10, F12, F14 
• IMDM - Iscove’s Modified Dulbecco’s 

Medium
• Leibovitz L-15 Medium
• McCoy’s 5A Medium
• Medium 199
• MEM - Minimum Essential Medium
• RPMI 1640 Medium
• Schneider’s Drosophila Medium
• MCDB - Serum Reduced Media
SPECIAL MEDIA
• LymphoGrow Medium
• AmnioGrow Plus Medium
• MarrowGrow Medium
• PrenaPlus medium

SALT SOLUTIONS
• DPBS - Dulbecco’s Phosphate 

Buffered Saline
• EBSS - Earle’s Balanced Salts Solution
• HBSS - Hanks’ Balanced Salts 

Solution
• HEPES
ANTIBIOTICS
• Amphotericin B
• Antibiotic-Antimycotic
• Gentamicin Sulfate
• G-418
• Glutamine-Penicillin-Streptomycin
• Kanamycin
• Nanomycopulitine concentrat
• Penicillin
• Vancomycin
CELL CULTURE REAGENTS & 
OTHERS
Trypsin
Accutase
BME & MEM Concentrate Amino Acids, 
Vitamins, NEAA
Lymphosep
Glucose
Glutamine
Cell Culture Water
Colcemid
Phytohaemagglutinin-M (PHA-M)
Mycokit
Bioguard

Türkiye Distribütörlüğünü yaptığımız BIOWEST markalı 
hücre kültürü ürünlerinde geniş stok ve uygun fiyat garantisi ile 
hizmetinizdeyiz! www.biowest.net



LGC Standards, İngiltere’nin kimyasal ve 
biyoanalitik ölçümler için Ulusal Ölçüm 
Enstitüsü olarak belirlediği ve laboratuvar 
hizmetleri, ölçüm standartları, referans 
materyalleri, genomik ve yeterlilik testi 
pazarlarında uluslararası lider olan LGC 
Group’un bir kuruluşudur.

100.000’den fazla ürün ve 40’ın üzerinde 
yeterlilik testi programı ile yandaki konuları 
içeren çok çeşitli sektörleri desteklemektedir.

• Çevresel ve kirletici maddeler 
• İlaç
• Elemental analiz 
• Fiziksel standartlar
• Yiyecek ve içecek yeterlilik testi
• Adli ve Klinik Solventler
• Petrol CRM’leri ve referans malzemeleri

www.lgcstandards.com

Türkiye Distribütörü olarak LGC STANDARDS 
bünyesinde yer alan tüm ürünler satış grubumuzdadır.



Selleck Chemicals bünyesinde 3.000’in üzerinde inhibitör ve modülatör ile tüm cell signalling 
pathways’de yer alan ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Pfizer’ın biyomolekülleri  
de yer almaktadır. Bioactive Screening Libraries kapsamında 2500’den fazla biyolojik ve 
farmakolojik aktiviteleri valide edilmiş, klinik öncesi ve klinik araştırmalarda kullanıma yönelik, 
birçoğu FDA onaylı  ürün bulunmaktadır.

Tıbbi ve biyolojik araştırmalar için deneysel laboratuvarlarda sıkça kullanılan sınıfının en iyi 
malzemeleri ve reaktifleri

1990 yılında kurulan Agtech, büyük hayvan üreme endüstrisine hizmet etmektedir. Başarısına 
güvenebileceğiniz embriyo transferi ve suni tohumlama ürünleri için Agtech’i güvenle 
kullanabilirsiniz. 
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