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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

Cơ hội trải nghiệm dòng sản phẩm mới của thương hiệu Millipore® -
MilliCell®DCI và MilliSentials® với các gói sản phẩm tặng kèm chất lượng 



Thiết bị chụp hình tế bào kỹ thuật số MilliCell®DCI

Một thiết bị nhỏ gọn với màn hình cảm ứng trực quan giúp bạn nhanh 
chóng lưu trữ hình ảnh tế bào trực tiếp cũng như có thêm thông số về 
mật độ tương đối của tế bào. Ngoài ra, với việc cho phép lưu trữ ngoài 
thiết bị và truy cập dữ liệu qua ứng dụng đám mây trên web sẽ giúp bạn 
hệ thống hình ảnh, phân tích kết quả thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

Thiết bị trợ pipette tái lặp MilliSentialsTM Aliquoting

Một công cụ tiện lợi, thân thiện với người sử dụng, có thể tự động chia nhỏ 
dung dịch với độ chính xác và độ tái lặp cao qua nút bấm trên thân.

1
SẢN PHẨM

TẶNG KÈM
1. 01 Huyết thanh FBS xuất xứ từ Mỹ-500mL
2. 01 Bộ dụng cụ nuôi cấy gồm:
    . Vi đĩa 96 giếng x5 cái
    . Chai nuôi cấy 75 cm² U-shape x5 cái 
    . Ống ly tâm 15ml x 50 cái
    . Pipet tips có lọc 0.2-10 μL x2 hộp

mua

1
SẢN PHẨM

TẶNG KÈM
1. 01 túi pipette huyết thanh 10mL
2. 01 Balo “hàng hiệu” 

mua

*Điều khoản và điều kiện:
• Chương trinh áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam.
• Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi.
• Chương trình áp dụng từ ngày 15/02/2022 đến hết ngày 30/06/2022
• Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết lượng quà tặng 
mà không cần phải thông báo trước.
• Tham dự chương trình bằng cách gửi hoá đơn sản phẩm cho chúng tôi qua website 
blog.merck-lifescience.com.vn 

Mọi thông tin về chương trình ưu đãi, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Merck Việt Nam
Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com
Hotline: (084) 28 38 420 117


