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QUEM NÓS SOMOS



A BioLinker é uma startup nacional de biotecnologia e biologia sintética, que utiliza de maneira inovadora e
disruptiva, os conhecimentos e técnicas provenientes da biologia sintética. Aqui desenvolvemos muito mais
que produtos e serviços, desenvolvemos soluções que simplificam e aceleram processos e pesquisas
possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias inovativas. 

Na BioLinker trabalhamos com plataformas disruptivas como a Síntese de Proteínas Livre de Células (CFPS),
Phage Display e Ribosome Display, otimizando o processo de descoberta, desenvolvimento, síntese e
purificação protéica, garantindo um processo acelerado e de alta qualidade. Nossos processos são aplicáveis
desde a pesquisa acadêmica de base e pesquisas de novas tecnologias até a produção a nível industrial. 

Buscamos o crescimento contínuo de nossos parceiros, sempre visando criar e inovar em todos os aspectos.
Prezamos pela alta qualidade e excelência de nossos produtos, serviços e atendimento, proporcionando o
aumento de performance em pesquisas e processos, corroborando com o desenvolvimento da ciência em
todas as instâncias. 

Na BioLinker é onde a síntese proteica acontece!

QUEM SOMOS

MISSÃO: Nossa missão é desenvolver produtos biotecnológicos de alta
qualidade que melhorem a performance de pesquisas e processos,
corroborando para o desenvolvimento tecnológico e científico.

VISÃO: Nossa visão é sermos reconhecidos como referência nacional e
internacional em biologia sintética, estando entre as melhores empresas de
biotecnologia, agregando valor para nossos parceiros em todo o mundo,
sempre contribuindo com o desenvolvimento científico e tecnológico. 

VALORES: Nossos valores são estruturados nas premissas de inovação e
desenvolvimento. Buscamos inovar em todos os aspectos, criando soluções e
desenvolvendo tecnologias inovativas em diversas áreas de aplicação.
Prezamos pela excelência em nossos produtos, serviços e atendimento,
sempre corroborando com o desenvolvimento tecnológico e científico em
todos os aspectos. 



TOP 40 STARTUPS 
WOLVES SUMMIT

TOP 500 STARTUPS 
HELLO TOMORROW

A equipe BioLinker é composta por profissionais altamente qualificados em todas as áreas de atuação, tendo
ampla liberdade para inovar e desenvolver novos processos, produtos e metodologias, sempre buscando
entregar o melhor resultado para os nossos clientes. 

Contando com uma equipe multidisciplinar e altamente engajada, estamos sempre à disposição para auxiliar
nossos parceiros em todas as etapas de suas pesquisas e processos. Seu sucesso é o nosso sucesso. 

Na BioLinker nos esforçamos ao máximo para obter a excelência. Como uma empresa de biotecnologia feita de
cientistas para cientistas, entendemos a importância da alta qualidade e confiabilidade dos produtos e serviços
para a aplicação científica e industrial, e é isso que entregamos. Solucionar problemas de maneira rápida,
eficiente e com alta qualidade são parte determinante do nosso DNA, essa é a síntese de nossas proteínas. 

Nossa dedicação e amor pela ciência nos faz querer ir sempre além, contribuindo cada vez mais com nossos
parceiros e com o desenvolvimento científico, e nossos esforços estão sendo notados e reconhecidos.

FASE 1
PIPE FAPESP

FASE 3
MULHERES INOVADORAS
PIPE-PAPPE FINEP

DESAFIO
BRF HUB

ACELERAÇÃO
BAUDUCCO LAB
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EQUIPE E CONQUISTAS

Programa Além
Acelrração



ANTÍGENOS VIRAIS 



SARS-CoV-2 (COVID19)
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Na BioLinker trabalhamos com serviços e produtos de alta qualidade para estudos, síntese de proteínas e
detecção do vírus SARS-CoV-2 da COVID-19. Atuamos ativamente junto a você para desenvolver soluções e
conhecimentos a respeito do novo Sars-Cov, contribuindo para simplificar e otimizar processos laboratoriais,
acadêmicos e industriais. 

Garantimos alta qualidade, confiabilidade e velocidade em nossos produtos e soluções, corroborando para o
desenvolvimento de seus projetos e processos de forma inovadora, simples e eficiente. 

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Nosso kit ELISA para COVID-19 é ideal para a detecção, de forma rápida e
simples, de IgG para o vírus Sars-CoV-2 com alta confiabilidade e eficiência.
Com nosso teste é possível o estudo do novo vírus, averiguando a indução da
produção de imunoglobulina IgG em seu laboratório. 

KIT ELISA PARA DETECÇÃO COVID-19

Placa de ELISA, 96 poços 
(#364115376135191): 1800 BRL

 

USO EXCLUSIVO EM PESQUISA



<a href='https://www.freepik.com/photos/medical'>Medical photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Código do Produto 

 

#PEK1003 

#PEK1004 

#PEK1006

Antígeno 

 

SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Receptor-Biding Domais (S1-RBD)

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein N-Terminal Domain

Metalotransferase-NSP14

100µg 

 

1820 BRL

1650 BRL

1969 BRL

250µg 

 

3640 BRL

3300 BRL

6188 BRL

500µg 

 

6540 BRL

5940 BRL

11125 BRL

1000µg 

 

 10.900 BRL

   9900  BRL

18532  BRL

TABELA DE VALORES PROTEÍNAS SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Os controles de RNA sintéticos são ideais para controle de reação, sem risco de contaminação NB1 (nível de
biossegurança 1) e monitoram todas as etapas do seu PCR. São fragmentos das regiões genéticas do RNA viral
SARS-CoV-2. Usados em rotina e sintetizados usando tecnologia cell-free, os fragmentos de RNA viral são
entregues em concentrações de ng, ug e mg para uso e padronização da sua reação de PCR em rotina ou
pesquisa clínica. 

CONTROLES RNA GENES SARS-COV-
2 PARA PCR REAL TIME

CONTROLE RNA POSITIVO SARS-COV-2 GENE N

(#PEK1011)

Controle positivo para o gene N do novo SARS-Cov-2. Ideal para controle de

reação de PCR Real Time em rotinas experimentais ou clínicas

CONTROLE RNA POSITIVO SARS-COV-2 ORFB3

(#PEK1012)

Controle positivo para o gene ORFB3 do novo SARS-Cov-2. Ideal para controle

de reação de PCR Real Time em rotinas experimentais ou clínicas

CONTROLE RNA POSITIVO SARS-COV-2 ORFA1

(#PEK1013)

Controle positivo para o gene ORFA1 do novo SARS-Cov-2. Ideal para controle

de reação de PCR Real Time em rotinas experimentais ou clínicas

AMPLIFICAÇÃO GENE N (RT-QPCR)
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TABELA DE VALORES CONTROLES SARS-CoV-2 (COVID-19)

Reações

 

10rxt 

 

715 BRL 

25rxt 

 

2150 BRL

100rxt 

 

3600 BRL

200rxt

 

6000 BRL

1000rxt

 

18500 BRL



DENGUE, ZIKA e CHIKUNGUYA 
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Código do Produto 

 

#PEK1009

#PEK1010

#PEK1011

#PEK 1012

#PEK1013

#PEK1014

#PEK1015

 

 

Antígeno 

 

DENGUE (Sorotipo 1) proteina nâo estrutural  (NS1)

DENGUE (Sorotipo 2) proteina nâo estrutural  (NS1)

DENGUE (Sorotipo 3) proteina nâo estrutural  (NS1)

DENGUE (Sorotipo 4) proteina nâo estrutural (NS1) 

Zika  (NS1)

Chikunguya E2 proteina

Febre Amarela 

 

10mg

 

50.000 BRL

50.000 BRL

50.000 BRL

50.000 BRL

50.000 BRL

50.000 BRL

50.000 BRL

1mg 

 

5600 BRL

5600 BRL

5600 BRL

5600 BRL

5600 BRL

5600 BRL

5600 BRL

 

TABELA DE VALORES PROTEÍNAS VIRAIS (DENGUE,ZIKA E CHIK)



FATORES DE CRESCIMENTO
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Na BioLinker desenvolvemos insumos voltados para o estudos e uso de bioestimulantes de culturas celulares
os fatores de crescimento são bioativos importantes para diferentes segmentos 

Fornecemos materiais  prontos para uso, em tampões costumizados, diferentes formulações e produzimos
sobre demanda, só entrar em contato. 

FATORES DE CRESCIMENTO

FATORES DE CRESCIMENTO
PRODUZIDO POR TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE, NANOATIVO
USADO COMO INGREDIENTE PARA FORMULAÇÕES, MEIOS E PASTAS

FATOR DE CRESCIMENTO DE FIBROBLASTO BASAL

(#PEK1016)

FATOR DE CRESCIMENTO DEPENDENTE DE INSULINA

(#PEK1017)

FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMANTE

(#PEK1018)



<a href='https://www.freepik.com/photos/medical'>Medical photo created by freepik - www.freepik.com</a>

TABELA DE VALORES FATORES DE CRESCIMENTO

Código do Produto 

 

#PEK1003 

#PEK1004 

#PEK1006

FATORES DE CRESCIMENTO

 

FGF basal humano ( fator de crescimento fibroblasto basal)

IGF Fator de crescimento dependente de Insulina 

TGF  Fator de crescimento transformante 

10µg 

 

1650 BRL

900 BRL

900 BRL

50µg 

 

2172 BRL

1800 BRL

1800 BRL

1000µg 

 

10400 BRL

12400 BRL

5700 BRL



Enzimas e Controles WB/Fluorescência
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Na BioLinker desenvolvemos insumos voltados para o controle do seu bioprocesso, através de proteinas padrão
com Hys-tag e streptag. Assim como proteinas padrões para fluorescência 

Fornecemos materiais para kit de detecção de ATP via atividade de luciferase e curva de dosagem com GFP. 

INSUMOS PARA LABORATORIO

ENTRE EM CONTATO

CONTROLE WB E DOT-BLOT HYS-TAG (#PEK1016)

Controle positivo para detecção de proteínas recombinantes que expressa

calda de Hys-tag. Usado para WB e dot-blot. 

 GFP PURIFICADA  STREP-TAG (#PEK1017)

A GFP é uma proteína usada como controle para flourescência . 

LUCIFERASE DE VAGA-LUME KIT  (#PEK1018)

Luciferase é uma enzima crucial para detectar presença de ATP em meio de

cultura, ambientes controlados e para detecção de material orgânico. 
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Na BioLinker desenvolvemos insumos voltados para o desenvolvimento e montagem de testes  de PCR para
rotina de laboratorio.

Fornecemos materiais como enzimas, inibidores de RNAse, e mastermix para utilização na montagem de
protocolos de PCR mais rapidos e eficientes

INSUMOS PARA PCR 

ENTRE EM CONTATO

BIOLINKER-PRO REVERSE TRANSCRIPTASE

(#PEK1022)

BIOLINKER TAQ- POLIMERASE 

(#PEK1023)

BIOLINKER INIBIDOR DE RNASE 

(#PEK1024)

MASTER MIX LAMP ISOTERMICO

(#PEK1025)
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TABELA DE VALORES ENZIMAS/CONTROLES WB

Código do Produto 

 

#PEK1028 

#PEK1027 

#PEK1029

#PEK1022 

#PEK1023

#PEK1024

#PEK1025

 

 

Antígeno 

 

Controle Hystag positivo para WB e dot-blot

Proteina verde fluorescente GFP para controle e dosagem de GFP

Luciferase enzima kit para detecão de ATP.

Reverse transcriptase  (5000U) -50 reações

Taq Polimerase (400U/ul)

Inibidor de Rnase  (200U/ul)

MasterMix LAMP PCR (100 reações)

100 reações 

 

 310 BRL

690 BRL

2200 BRL

410 BRL

210 BRL

1081 BRL

2100 BRL



 SERVIÇOS



EXIBIÇÃO DE FAGOS

A Exibição de Fagos promove uma maneira de identificar proteínas ligante alvo, a partir de uma livraria contendo milhões de
proteínas distintas, sem a necessidade da avaliação individual de cada molécula

Avaliação de Bilhiões de Proteínas 
Com a Exibição de Fagos é possível a avaliação de bilhões de proteínas por semana, possibilitando resultados de melhor 
 performance  por triagem em escala. 

Fácil Identificação de Proteínas Ligante
Com nossa plataforma DDAP é possível, de maneira facilitada, a identificação de sequências codificantes de proteínas ligante
através da ligação da proteína selecionadas aos seus alvos de interesse. 

Exibição de Fagos da BioLinker
Realizamos otimizações e melhoramentos proprietários em nossa Exibição de Fagos para obter melhores ligantes peptidicos a
alvos moleculares. 

SÍNTESE DE PROTEÍNAS LIVRE DE CÉLULAS (CFPS)

A tecnologia de Síntese Proteica de Maneira Livre de Células (Cell-Free) consiste na síntese de proteínas recombinantes, de
forma rápida e sem o envolvimento de células vivas, a partir de estratos celulares contendo seus mecanismos

Ciclos de Pesquisa Rápidos
Com o Cell-Free é possível expressar proteínas entre 6 e 8 horas, ao invés de 1 a 2 semanas, possibilitando a caracterização
de diversas modificações na proteínas e identificação de possíveis alvos terapêuticos logo no inicio do processo de
desenvolvimento 

Incorporação de Amino Ácios Não Canônicos 
Com o Cell-Free é possível a incorporação de amino ácidos não canônicos em qualquer local da proteína alvo com alta precisão
e fidelidade. A utilização de amino ácidos não canônicos possibilita a otimização da farmacodinâmica de proteínas 

Escalabilidade na Produção de Proteínas
Com o Cell-Free é possível escalar a produção de proteínas sem a necessidade de alterações no processo de síntese,
possibilitando desenvolvimentos em escala de pesquisa básica, pesquisa pré clínica / clínica até escalas industriais.

Expressão Rápida e Avaliação de Proteínas Alvo
Na BioLinker desenvolvemos e armazenamos nosso prórpio extrato de E.Coli para o Cell-Free. O extrato é utilizado para a
realização de expressões rápidas de uma ampla gama de proteínas, sem a necessidade de gerar linhagens de células
individuais

EXIBIÇÃO DE RIBOSSOMOS

A Exibição de Ribossomos é uma tecnologia de exibição baseada na reação em cadeia da polimerase in vitro utilizada para a
seleção de proteínas de alta afinidade a um alvo 

Seleção de Biomoleculas a Proteínas Alvos
A Exibição de Ribossomos é uma evolução da caracterização funcional de proteínas, possibilitando a melhor eficiência na
seleção  de candidatos ligantes a alvos terapêuticos. Com a Exibição de Ribossomos é possível a construção de grandes
biblioteca de proteínas (10^12) de maneira rápida, possibilitando a exploração extensiva de sequências variantes a partir de
técnicas de mutação pontual ou por seleção de mutações randômicas. 

Otmização e Potencialização de Proteínas 
Com a Exibição de Ribossomos proteínas ligantes selecionadas a partir da Exibição de ribossomos podem ser potencializadas
em mais de 1000 vezes dentro de 6 à 12 meses. 

<a href="https://www.freepik.com/photos/technology">Technology photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Síntese de Proteínas de Maneira Livre de Células (CFPS); 
Exibição de Fagos (Phage Display);
Exibição de Ribossomos (Ribosome Display). 

Na BioLinker utilizamos plataformas disruptivas e processos proprietários para identificar, desenvolver,
otimizar, sintetizar e purificar  proteínas e peptídeos alvo de maneira personalizada.

Entre nossas plataformas, se destacam a: 

A BioLinker é UMA ENTRE AS 4 ÚNICAS  EMPRESAS A NÍVEL MUNDIAL que utilizam as plataformas CFPS,
Exibição de Fagos e Exibição de Ribossomos em conjunto. 

NOSSAS PLATAFORMAS
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Realizamos serviços e pesquisas personalizadas na área de biotecnologia, sendo aplicáveis em diversos
setores desde pesquisa acadêmica de base e pesquisas para desenvolvimento de novas tecnologias até
operações de produção industriais. 

Contamos com metodologias proprietárias para o desenvolvimento de nossos serviços e pesquisas,
destacando-se a aplicação de plataformas como a Síntese de Proteínas Livre de Células, Exibição de Fagos
(Phage Display) e Exibição de Ribossomos (Ribosome Display). 

Também realizamos a otimização de bioprocessos já estabelecidos, utilizando nossas plataformas e
conhecimentos para melhorar sua eficiência, velocidade de produção, escalabilidade e diminuir seus custos. 

SERVIÇOS BIOLINKER

Utilizamos nossa metodologia proprietária "Descoberta e Desenvolvimento
Acelerado de Proteínas (DDAP)" para realizar pesquisas personalizadas e
descoberta de proteínas, peptídeos e ligantes de interesse. Em nosso
processo, utilizamos tecnologias inovadoras como o CFPS, Phage Display e
Risbosome Display, além de diversos sistemas de síntese e purificação de
maneira otimizada e personalizada. Nossa metodologia permite a descoberta
e melhoramento de diversos ligantes, peptídeos e proteínas inclusive com
potencial terapêutico.

Precisando de alguma proteína específica? A BioLinker realiza serviços de
expressão de proteína sob demanda de maneira personalizada. Nossas
proteínas são sintetizadas utilizando todas metodologias de bioprocesso,
incluindo o sistema livre de células (CFPS). Também realizamos triagem de alto
rendimento, design estrutural molecular e otimização da purificação,
otimização génetica, mutação pontual, refolding de proteina, extração de RNA,
DNA e proteinas de tecidos diversos. 

SÍNTESE DE PROTEÍNAS SOB DEMANDA

DESCOBERTA E DESENVOLVIENTO
ACELERADO DE PROTEÍNAS (DDAP)

Através de nossos conhecimentos e tecnologias, otimizamos biprocessos já
estabelecidos. Para isso, utilizamos nossa metodologia proprietária
"Otimização e Melhoramento de Bioprocessos (OMB)", possibilitando o
melhoramento dos processos de síntese e purificação de proteínas,
peptídeos e ligantes, levando a uma produção mais eficiente, rápida a um
menor custo, sempre mantendo uma alta qualidade no produto final. 

OTIMIZAÇÃO E MELHORAMENTO DE
BIOPROCESSOS (OMB)
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SÍNTESE DE PROTEÍNA SOB
DEMANDA

FORMULÁRIO

Por favor, preencha o formulário disponibilizado no link "FORMULÁRIO" abaixo
e envie para nosso e-mail yourfriends@biolinker.tech e um de nossos
consultores irá elaborar uma proposta personalizada e entrar em contato.

DESENVOLVIMENTO

SÍNTESE DAS
PROTEÍNAS ALVO

PURIFICAÇÃO DAS
PROTEÌNAS ALVO

01. Síntese das Proteínas Alvo Utilizando CFPS
02. Purificação das Proteínas Alvo 

DESENVOLVIMENTO PERSONALIZADO 
Desenvolvemos sua proteína ou peptídeo de interesse de forma personalizada, de acordo com sua necessidade
específica em diversos tipos de sistemas  
 
SÍNTESE RÁPIDA E EFICIENTE 
Sintetizamos sua proteína de forma rápida utilizando a tecnologia de síntese proteica livre de células, garantindo
eficiência e alta qualidade em nossos processos e produtos 

PURIFICAÇÃO DE ALTO PADRÃO 
Realizamos uma purificação de alto padrão, garantindo alta pureza em suas proteínas de interesse.

ESCALABILIDADE 
Nossa metodologia possibilita a escalabilidade do processo de síntese e purificação, permitindo a aplicação do
método para o desenvolvimento de grandes quantidades de proteínas e peptídeos  

PROCESSO OTIMIZADO
Otimizamos todo o processo de síntese para sua proteína de interesse de maneira personalizada, possibilitando
custos mais baixos, maior velocidade de síntese e maior qualidade  

https://docs.google.com/document/d/1TQU7E3iofNcFhrh21VfjRj3M9TiBmMOl/edit?usp=sharing&ouid=105554089339080308668&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TQU7E3iofNcFhrh21VfjRj3M9TiBmMOl/edit?usp=sharing&ouid=105554089339080308668&rtpof=true&sd=true
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DESCOBERTA E DESENVOLVIENTO 
ACELERADO DE PROTEÍNAS (DDAP)

DESENVOLVIMENTO

PESQUISA E DESCOBERTA

01. Identificação de Proteínas Ligante Alvo 
02. Seleção de Proteínas Alvo de Alta Afinidade
03. Otimização da Seleção de Proteínas Alvo de Alta Afinidade

IDENTIFICAÇÃO DE 
PROTEÌNAS LIGANTE ALVO

SELEÇÃO DE PROTEÍNAS
DE ALTA AFINIDADE

OTIMIZAÇÃO DA 
SELEÇÃO DE PROTEÍNAS

SÍNTESE DAS
PROTEÍNAS ALVO

PURIFICAÇÃO DAS
PROTEÌNAS ALVO

01. Síntese das Proteínas Alvo Utilizando CFPS
02. Purificação das Proteínas Alvo 

ACELERAR A DESCOBERTA 
Com o DDAP é possível acelerar a descoberta de novas moléculas e ligantes para utilização em pesquisa,
processos ou com potencial terapêutico

 
AUMENTO DA EFICIÊNCIA 
Com o DDAP é possível aumentar a eficiência na seleção de moléculas e ligantes de interesse, possibilitando uma
maior especificidade em um tempo reduzido 

TRIAGEM DE ALTA PERFORMANCE 
Com o DDAP é possível realizar uma triagem de alta performance a partir das moléculas encontradas após o
processo de descobrimento 

DESENVOLVIMENTO ACELERADO
Com o DDAP é possível um desenvolvimento acelerado de novos epítopos e moléculas, desde a fase de
descobrimento até a purificação, em alguns meses ao invés de anos

MENOR CUSTO
Com o DDAP o processo de desenvolvimento de biomoléculas é otimizado, diminuindo a
ocorrência de falhas processuais e o tempo de estudo tendo assim um menor custo operacional 

PARA SABER MAIS, FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES

https://docs.google.com/document/d/1TQU7E3iofNcFhrh21VfjRj3M9TiBmMOl/edit?usp=sharing&ouid=105554089339080308668&rtpof=true&sd=true
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OTIMIZAÇÃO E MELHORAMENTO DE
BIOPROCESSOS (OMB)

PLASMÍDEOS OTIMIZADOS
Trabalhamos com plasmídeos otimizados para expressão de grandes volumes de proteínas em diferentes
plataformas (banco genético com 48 plasmídeos) 
 
LINHAGENS CELULARES PROCARIONTES
Utilizamos 7 linhagens celulares procariontes registradas para plataformas de síntese de proteínas livre de células (CFPS)

ESTUDOS SISTEMÁTICOS 
Trabalhamos com diversas formulações e estudos sistemáticos para screaning de meios, suplementos e temperaturas para
otimização as condições de produção

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS A NÍVEL INDUSTRIAL  
Utilizamos diversas metodologias para otimizar e melhorar a purificação de proteínas para aplicação em processos industriais
mantendo a eficiência 

EXPERIÊNCIA E EQUIPAMENTOS 
Temos profissionais com mais de 10 anos de experiência na área de síntese e purificação de proteínas,
assim como equipamentos de alta qualidade e efetividade 

Purificação por Afinidade; Troca Iônica; Hidrofobicidade; Gel Filtração

PURIFICAÇÃO

EXPRESSÃO

ENTREGA DE
SEQUÊNCIAS

SCREANING DE PLATAFORMAS
DE EXPRESSÃO

SCREANING DE 
LINHAGENS CELULARES

SCREANING DE
CONDIÇÕES E MEIOS

EXPRESSÃO
OTIMIZADA

SISTEMA DE EXPRESSÃO
OTIMIZADO

LINHAGEM CELULAR
OTIMIZADA

MEIO E CONDIÇÕES
OTIMIZADOS

SCREANING DE PROCESSOS 
DE PURIFICAÇÃO

STP 1 STP 2 STP 3

COMBINAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO
DE PROCESSOS

STP 1 STP 3

PURIFICAÇÃO
OTIMIZADA

PROCESSO 
OTIMIZADO

PURIFICAÇÃO
OTIMIZADA

01. Entrega de Sequências Genéticas  
02. Screening em Diferentes Plataformas de Expressão 
03. Screening de Diferentes Linhagens Celulares 
04. Screening de Condições e Meios

01. Avaliação de Processos de Purificação com Baixo Custo 
02. Avaliação da Combinação e Simplificação de Processos
        Mantendo o Controle de Qualidade   

PARA SABER MAIS, FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES

https://docs.google.com/document/d/1TQU7E3iofNcFhrh21VfjRj3M9TiBmMOl/edit?usp=sharing&ouid=105554089339080308668&rtpof=true&sd=true
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Temos em nosso catálogo uma linha de produtos de alta qualidade e efetividade. Com nossos produtos é
possível aproveitar as vantagens da biologia sintética de forma acessível, rápida e eficiente em seu laboratório
ou indústria, otimizando pesquisas, projetos e processos.

PRODUTOS BIOLINKER

Nosso kit para síntese de proteínas de maneira livre de células (CFPS) é ideal
para o desenvolvimento de proteínas em seu laboratório de forma até 100
vezes mais rápida que as metodologias tradicionais (permitindo a síntese
proteica em menos de 24h). 

Com nosso kit é possível alcançar rendimento de até 0,5mg/ml, inclusive na
síntese de proteínas com alto nível de toxicidade. 

SYNTHEASY: KIT DE ENSAIO CELL-FREE

Desenvolvido a partir de extrato de E.Coli

1mL (#PEK1001): 3100 BRL 
5mL (#PEK1002): 13000 BRL
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PRODUTOS BIOLINKER

SYNTHEASY: KIT DE ENSAIO CELL-FREE

 5 reações (#PEK - Ensino): 1200 BRL 
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Nós da equipe BioLinker estamos sempre à disposição para sanar quaisquer dúvidas e atendê-lo, sempre
prezando pela excelência e em contribuir com o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da ciência. 

Caso tenha alguma dúvida, queira saber mais sobre nossos produtos, realizar cotações ou tratar de qualquer
outro assunto, por favor entre em contato conosco pelos canais ao lado: 

CONTATOS
yourfriends@biolinker.tech

www.biolinker.tech

@biolinker_tech

BioLinker

@biolinker

+55 (11) 4703-8588

Rua San José 396, sala 6. 2° andar - Parque Industrial  
Cotia-São Paulo 06715-862

mailto:yourfriends@biolinker.tech
https://www.biolinker.tech/?utm_source=catalogo&utm_medium=contatos&utm_campaign=landingpage&utm_content=catalogo_biolinker
https://www.instagram.com/biolinker_tech/
https://www.linkedin.com/company/biolinker/
https://www.facebook.com/biolinker
https://wa.me/message/KPOK7DWD4X66D1

