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Sản phẩm cột sắc ký thương hiệu Supelco®

LỰA CHỌN TỐT NHẤT CHO CÁC HỆ THỐNG LC VÀ GC

Từ nay cho đến hết ngày 30/06/2022, khi đặt 
hàng từ 3 sản phẩm cột Supelco® và gửi 
đơn đặt hàng hoặc hóa đơn cho chúng tôi, bạn 
sẽ nhận được balo xịn với logo Merck độc đáo.

*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 trinh áp dụng với đơn hàng có số lượng đặt mua cột Supelco từ 3 

cột trở lên.

• Chương trình áp dụng từ ngày 07/02/2022 đến hết ngày 30/06/2022

• Màu sắc của quà tặng có thể thay đổi.

• 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.

Các dòng cột HPLC và UHPLC của Supelco® đáp ứng nhu cầu phân tách nhanh trên U/HPLC, 

LC-MS và biopolymer, tuân theo các tiêu chuẩn dược điển cho lĩnh vực dược cũng như các 

tiêu chuẩn quốc tế trong các ngành công nghiệp khác nhau. Cột Supelco® HPLC có sẵn các 

dạng hạt nhồi như: hạt Fused-Core® với lõi đặc, silica nguyên khối và các hạt xốp hoàn 

toàn, bao gồm cả silica siêu tinh khiết. Ngoài ra, còn có các loại hạt nhồi cao phân tử, oxit 

nhôm và các hạt zirconia có thể ổn định với độ pH cao, hạt nhồi carbon chịu được pH và 

nhiệt độ cao thích hợp phân tích các hợp chất phân cực.

Bên cạnh HPLC, Sắc ký khí (GC) là một kỹ thuật sắc ký được sử dụng để tách nhanh các 

hợp chất dễ bay hơi bằng cách sử dụng khí mang trơ (pha động). Với hơn 50 năm cung cấp 

sản phẩm cho kỹ thuật GC, Supelco đem đến giải pháp toàn diện cho phân tích GC, trong 

đó có các dòng sản phẩm cột GC, cột GC cho thiết bị GC Intuvo của Agilent với chất lượng 

cao và ổn định.

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


