
واحد کاالکمپانیکد کاالنام کاال

لیتری2/5اسدیفاین39738فنوکسی اتانول   اتیلن گالیکل منو فنیل اتر2         

گرمی5مرک7531نفتول         پن-2-پیریدیل آزو2و1      

کیلویی1مرک7299متیل آمینو فنل سولفات4    

گرمی25اکروس34964درصد95نفتیل استیک اسید1   

گرمی100اسدیفاین38431فورمیل بنزن سولفونیک اسید سدیم سالت2  

گرمی250مرک690آبه2سولفوسالسیلیک اسید 5  

لیتری4کره ایHplc     99/6%  ایزو اکتان

گرمی10جانسون متیpt 5%89102  کاتالیست

کیلویی1فلوکاP.a   99%85260اکسید(I)  نقره

گرمی10مرکP.a 99%1503اکسید(I)  نقره

گرمی100ریدال33017نفتالین سولفونیک اسید-4هیدروکسی-2-آمینو1 

گرمی100مرک100099نفتالین سولفونیک اسید-4هیدروکسی-2-آمینو1 

گرمی500فلوکا70800سولفونیک اسید-5-نفتیل آمین 1 

سی سی500مرک814505تری متیل بنزن-4و2و1 

گرمی500اسدیفاین80861439152تری آزین  معادل -5و3و1-تری آمینو6و4و2 

گرمی25زیگما آلدریچA5254آمینودی فنیل آمین دی آزونیوم سولفات4 

گرمی50مرک841535سولفونیک اسید-1-آمینونفتالین4 

کیلویی25پانراک15A671تلوئن سولفونیک اسید4 

کیلویی1چینی820158820158بی پیریدین معادل 4و4 

گرمی5فلوکا73210نیتروبنزیل پیریدین4و4 

گرمی25مرک803565فنیلن دی آمین-ارتو-دی متیل 5و4 

گرمی500اسدیفاین40314سولفوسالسیلیک اسید5 

گرمی10346BDH500سولفوسالسیلیک اسید آناالر5 

گرمی25زیگما آلدریچD4505دی فنیل هیدانتون سدیم سالت5و5 

 p.a گرمی5مرک6252نفتالین دیول3و1

 P.a لیتری1مرک9634پروپانول2

(+)(2S-3S) گرمی25مرک818869بنزوئیل  تارتاریک اسید-او-دی 

(P0POP) 4-1اکسازوئیل بنزن2فنیل 5بیسP3754گرمی1زیگما آلدریچ

لیتری1مرک108749تری کلرو اتان1-1-1

یانسنتری کلرو اتان1-1-1

یانسنتری کلرو اتان1-1-1

سی سی500زیگما آلدریچ246840تری هیدروکسی متیل پروپان تری متاکریالت1-1-1

کیلویی1مرک808236پروپانول-2-نیتریلو تری 1-1-1

کیلویی1مرک2264پروپانل-2-ایمینودی 1-1

گرمی10مرک2897دی آنتریمید1-1

گرمی5مرک2897دی آنتریمید1-1

لیتری1مرک803209دی کلرو اتیلن1-1

گرمی25مرک802301کاربونیل دی ایمیدازول1-1

گرمی10مرک821746دی آمینو دکان10-1

سی سی100مرک803623دی برومو دکان10-1

کیلویی1مرکفتانترولین خشک10-1

گرمی250الفایسر30912فتانترولین خشک10-1

گرمی100مرک107223فتانترولین کلراید منو هیدرات10-1

کیلویی1مرکفتانترولین منو هیدرات10-1

گرمی25ژاپنیفنانترولین هیدرات10-1

گرمی10187BDH1فنانترولین هیدرات10-1

گرمی10187BDH5فنانترولین هیدرات10-1

گرمی5فلوکا77500فنانترولین هیدرات10-1

گرمی5فرانسهفنانترولین هیدرات10-1



گرمی5مرک107223فنانترولین هیدروکلراید10-1

گرمی10مرک107223فنانترولین هیدروکلراید10-1

گرمی2مرک159371فنانترولین هیدروکلراید10-1

گرمی5فلوکا77510فنانترولین هیدروکلراید10-1

1263 Painiسی سی500جانسون متی

کیلویی1مرک6247ایمیدازولیوم نیترات نفازولین نیترات (نفتیل متیل1-2

بی متیل اپوکسید16

گرمی1زیگما آلدریچE4876آلفا اتینیل استرادیول17

گرمی25زیگما آلدریچ155691درصد98تترازول-اچ1

روسیاچ بنزو تری آزول1

روسیاچ بنزوتری آزول1

کیلویی5لوبااچ بنزوتری آزول1

سی سی500مرک818405الفا پینن-اس1

سی سی100مرک841132پینین (-)اس1

گرمی100مرک822311سولفونیک اسید10کامفر+اس1

سی سی50مرک818468استیل نفتالین1

سی سی500چینیاکتان1

گرمی100زیگما آلدریچO8380اکتان سولفونیک اسید1

گرمی100اسدیفاین25280اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

لیتری1مرک820931اکتانول1

سی سی100مرک808468اندکانول1

گرمی100مرک822051ایکوزانول1

سی سی100مرک818632الفا پینین(+)آر1

گرمی50فلوکا71238سولفونیک اسید-4-نفتول-2-آمینو1

گرمی5مرک99سولفونیک اسید-4-هیدروکسی نفتالین-2-آمینو1

کیلویی1لوبا1049سولفونیک اسید-4نفتول -2آمینو 1

گرمیC.D.H100سولفونیک اسید-4نفتول -2آمینو 1

کیلویی1چینیسولفونیک اسید-4نفتول -2آمینو 1

کیلویی1فلوکا70862نفتالین سولفونیک اسید سدیم سالت-4آمینو1

لیتری1روسیبرمو بوتان1

لیتری1فلوکا16970برمو دودکان1

سی سی500اسدیفاین37445کلرو پروپلن-3-برومو1

سی سی500اسدیفاین37467متیل پروپان-2-برومو 1

لیتری1آپولو فلورو بنزن4برومو 1

سی سی500مرک801602برومو بوتان1

لیتری1روسیبرومو نفتالین1

سی سی100مرک806210برومو نفتالین1

لیتری1فلوکا17280برومو هگزا دکان1

سی سی500ریدال2805برومونفتالین1

سی سی100اسدیفاین37461بروموهپتان1

گرمی100اسدیفاین25131بوتان سولفونیک اسید سیدیم سالت1

لیتری1مرک988بوتانول معمولی1

گرمی100اکروس42320پنتان سولفونیک اسید سدیم1

گرمی100اسدیفاین25281پنتان سولفونیک اسید سدیم1

سی سی25مرک820963پنتین1

سی سی25مرک820963پنیتین1

گرمی10فلوکا9935پیرولیدون کارباوتیونیک اسید آمونیوم سالت1

گرمی1مرک7531آزو نفتول2پیریدیل 1

BDHتترا دسن1

سی سی500مرک808601تترادسن1



کیلویی1مرک808146تترادکانول1

سی سی100اسدیفاین56288 درصد90تیو گلیسیرول1

سی سی500مرک822010دسن1

گرمی25چینیدکان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25اسدیفاین25132دکان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25اسدیفاین75132دکان سولفونیک اسید سدیم سالت1

لیتری1مرک803463دکانول1

لیتری2/5اسدیفاین38003دکانول1

لیتری1کره ایدو دکانول1

سی سی500اسدیفاین38272دودکان تیول1

گرمی13154BDH5نفتونیک اسید-3-هیدروکسی-2-دی کربوکسی متیل آمینو متیل1

کیلویی1متفرقهستیل پیریدینیوم کلراید1

کیلویی5لوبا3320سیانو گوانیدین1

سی سی20مرک2966دی نیترو بنزن-4-2فلرو 1

گرمی25اسدیفاین20846دی نیترو بنزن-4-2فلرو 1

سی سی50فلوکا13840پنتانون- 2-فنیل 1

گرمی25سروا32465 تیوره2فنیل 1

کیلویی1مرک10721اون3فنیل پیرازولیدون1

گرمی100مرک807269فنیل پیرو لیدون1

گرمی100مرک7258فنیل سمی کاربازاید1

گرمی200یوبی کمتترازولی4-3-2-1مرکاپتو-5فنیل1

لیتری2/5اسدیفاین37706اپوکسی پروپان-3-2-کلرو1

گرمی5مرک2429دی نیترو بنزول    پور آنالیز-4-2-کلرو1

گرمی500اسدیفاین37703نیترو بنزن-4-2-کلرو1

کیلویی1مرک820291نیترو بنزن-4-2-کلرو1

گرمی500اسدیفاین37723نیترو بنزن-2-کلرو1

گرمی100مرک806232نیترو بنزن-2-کلرو1

گرمی50فلوکا25500نیترو بنزن-4-کلرو1

گرمی500اسدیفاین37725درصد99نیترو بنزن-4-کلرو1

کیلویی1اکروس10963درصد99نیترو بنزن-4-کلرو1

لیتری1هندی801640کلرو بوتان1

لیتری1مرک101692کلرو بوتان یوازول1

لیتری1مرک805340کلرو دو دکان1

لیتری1اکروس10962درصد99کلرو دی نیترو بنزن1

لیتری2/5اسدیفاین37719کلرو نفتالین1

گرمی500اسدیفاین102427دی نیتروبنزن4-2کلرو1

لیتری2/5اسدیفاین39867پروپانول-2-متوکسی1

لیتری2/5مرک818532پروپیل استات-2-متوکسی1

گرمی5اکروس16087پیرولیدواتانل-2-متیل1

لیتری1ریدال15780پیرولیدون-2-متیل1

لیتری4دایجونگپیرولیدون-2-متیل1

لیتری2/5اسدیفاین39251پیرولیدون-2-متیل1

سی سی500اکروس15692پی پیریدین-4متیل 1

گرمی500اکروس15692پیریدون-4متیل 1

سی سی21020BDH100متیل اورنج1

لیتری1مرک805852متیل ایمیدازول1

لیتری25یانسنمتیل ایمیدازول1

لیتری10یانسنمتیل ایمیدازول1

لیتری25یانسنمتیل ایمیدازول1

سی سی100ریدال62827متیل پی پرازین1



سی سی100مرک820832متیل پیرول1

سی سی500فلوکا67880متیل نفتالین1

گرمی5مرک15759تری آزول4-2-1نیترو3-ان-ان-متیلن سولفونیل1

گرمی5مرک15759تری آزول4-2-1نیترو3متیلن سولفونیل1

گرمی1مرک6003میسکالین سولفات1

سی سی100اسدیفاین56270نفتالدهید1

گرمی100های مدیانفتالین استیک اسید1

گرمیC.D.H100نفتالین استیک اسید1

گرمی250مرک822289نفتول1

گرمی100ریدال15802نفتول1

کیلویی5اسدیفاین39290نفتول1

گرمی450روسینفتول1

گرمی5مرک106202نفتول بنزن1

گرمی1ریدال35825نفتول پستانال1

گرمی1مرک6246نفتول فتالین1

گرمی5مرک6246نفتول فتالین1

گرمی25اپلیکمA1563نفتیل استات1

گرمی10مرک106220نفتیل استیک اسید1

گرمی100زیگما آلدریچ317918نفتیل استیک اسید1

گرمی500اسدیفاین39298نفتیل استیک اسید1

گرمی100اکروس34964درصد95نفتیل استیک اسید1

گرمی100مرک822291نفتیل آمین1

گرمی5مرک6815نفتیل فسفات سدیم1

گرمی1اپلیکمA1823نفتیل فسفات منو سدیم سالت منو هیدرات1

گرمی25ریدالنفتول-2-نیتروز1

گرمی13090BDH100نفتول-2-نیتروز1

گرمیC.D.H100نفتول-2-نیتروز1

گرمی25مرک6803نفتول پور آنالیز-2-نیتروز1

گرمی5مرک6804نفتول پور آنالیز-2-نیتروز1

کیلویی1مرک101005پروپانول2-متیل-2-تری کلرو1و1و1

گرمی250فلوکا93370تریس هیدروکسی متیل پروپان1و1و1

لیتری1مرک820551اپوکسی بوتان2و1

سی سی100مرک800795اتان دی تیول2و1

لیتری1مرک818833بوتان دیول2و1

گرمی1زیگما آلدریچ360147بیس دی فنیل فسفینو اتان دی کلرو کبالت2و1

گرمی25امریکاییAB110871درصد97اتان(تری اتوکسی سلیل)بیس2و1

سی سی100مرک822324پرو پاندیول2و1

لیتری2/5مرک7478پرو پاندیول2و1

لیتری1مرک807027پروپیلن اکسید2و1

لیتری1مرک12492پروپیلن اکسید2و1

لیتری1مرک814588پروپیلن گالیکل دی استات2و1

گرمی5اکروس14631آزونفتول-2-پیریدیل2و1

گرمی13106BDH1پیریدیل آزورزورسینول نفتول2و1

گرمی13152BDH5نفتول-2-تیازولیل آزو2و1

گرمی1فلوکا88413نفتول2تیازولیل آزو 2و1

سی سی5مرک820391دی اتیل بنزن2و1

لیتری1مرک821041دی آمینوپروپان2و1

کیلویی1مرک808285تری کلروبنزن3و2و1

گرمی100مرک820137بنزن تری کربوکسیلیک اسید-4و2و1

گرمی100اسدیفاین70114تری آزول4و2و1



گرمی250مرک800784بنزن تتراکربوکسیلیک اسید-5و4و2و1

گرمی500زیگما آلدریچ259802بنزن دی سولفونیک اسید دی سدیم سالت3و1

گرمی100فلوکا78450فنیلن دی آمین دی هیدرو کلراید3و1

گرمی250مرک801610هیدروکسی متیل سیکلو هگزان4و1

لیتری1متفرقهپیرولیدون-2-ونیل 1

لیتری1زیگما آلدریچ73409پیرولیدون-2-ونیل 1

گرمی25فلوکا51590هپتان دکانول1

گرمی15278BDH25هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25مرک118306هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی5مرک118306هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی848109S.R.L25هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25چینیهپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25هندیهپتان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی100زیگما آلدریچ258741هگزا دکانول1

سی سی500مرک822064هگزادسن1

گرمی100اسدیفاین25279هگزان سولفونیک اسید سدیم1

گرمی848110S.R.L25هگزان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی5مرک18305هگزان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی25چینیهگزان سولفونیک اسید سدیم سالت1

گرمی250اسدیفاین38531هیدروکسی بنزو تری آزول1

گرمی100پانراک15A426هیدروکسی بنزو تری آزول1

گرمی25پانراک15A446هیدروکسی بنزو تری آزول هیدرات1

سی سی100اسدیفاین38579یدو بوتان1

لیتری2/5مرک108440تری کلرو تری فلورو اتان2-1-1

سی سی500هاوکی ولیامزدی برمو اتان2-1

لیتریD.D.R1دی برومو اتان2-1

کیلویی1مرک820445نیترو بنزن-4-دی کلرو 2-1

لیتری1مرک13713دی کلرو اتان2-1

لیتری28093BDH1دی کلرو اتان2-1

لیتری1ریدال15428دی کلرو اتان2-1

سی سی500مرک953دی کلرو اتان        یوازول2-1

لیتری1مرک803238دی کلرو بنزن2-1

سی سی100مرک2930دی کلرو بنزن2-1

گرمی25مرک803119دی نیترو بنزن2-1

گرمی25فلوکا41972دی نیترو بنزن2-1

گرمی13036BDH25دی سولفونیک اسیددی سدیم سالت  تیرون5-3دی هیدروکسی بنزن2-1

گرمی13036BDH100دی سولفونیک اسیدسدیم        تیرون5و3دی هیدروکسی بنزن2-1

گرمی250چینیفنیلن دی آمین2-1

گرمی250اسدیفاین39497فنیلن دی آمین2-1

گرمی250مرک809721فنیلن دی آمین2-1

کیلویی1مرک809721فنیلن دی آمین2-1

گرمی25فلوکا70382سولفونیک اسید سدیم-4نفتو کینون 2-1

گرمی5مرک6531نفتو کینون سولفونیک اسید2-1

گرمی25مرک6531نفتو کینون سولفونیک اسید2-1

گرمی29287BDH25نفتو کینون سولفونیک اسید سدیم سالت2-1

گرمی24915BDH10نفتو کینون سولفونیک اسید سدیم سالت2-1

گرمی250مرک6531سولفونیک اسیدسدیم سالت-4-نفتوکینون2-1

گرمی50زیگما آلدریچH1878سولفونیک اسید سدیم-4نفتول2-نفتیل آزو-1-هیدروکسی2-1

سی سی100اسدیفاین39562هیدروکسی اتیل پی پیریدین2-1

لیتری2/5اسدیفاین36198تترا کلرو اتان2-2-1-1



لیتری1مرک100034تترابرومواتان2-2-1-1

لیتری1مرک808281تتراکلرو اتان2-2-1-1

سی سی100اسدیفاین56165تری فلورو اتانول2-2-2

گرمی500دایجونگپروپیونیتریل-2آزو بیسی 2-2

گرمی500اکروس10515آزوبیسی ایزو بوتیرو نیتریل2-2

لیتری1مرک821014بوتوکسی اتوکسی اتیل استات2-2

گرمی25فلوکا14453بی پیریدیل2-2

گرمی13058BDH10بی پیریدیل2-2

گرمی5مرک3098بی پیریدین2-2

گرمی1مرک2955بی کینولین2-2

گرمی5مرک102955بی کینولین2-2

گرمی25فلوکا88570تیو یدواستیک اسید2-2

سی سی500زیگما آلدریچ327102دی اتوکسی استو فنون2-2

گرمی1مرک3098دی پیریدیل2-2

گرمی5زیگما آلدریچD9132پیکریل هیدرازیل-1-دی فنیل2-2

سی سی500اسدیفایندی متوکسی پروپان2-2

گرمی10مرک112140پروپانول-3-1-دی متیل2-2

گرمی500اسدیفاین56138پروپان دیول-3و1-دی متیل2-2

گرمی500زیگما آلدریچ20478پروپان دیول-3و1-دی متیل2-2

گرمی1مرک3291دی تیو دی بنزوئیک اسید5-5دی نیترو 2-2

گرمی10مرک822041دی نیترو بی فنیل2-2

گرمی1مرک4019فوریل دی اکسیم پور آنالیز2-2

گرمی1مرک800935ایزوگزارولیو بنزن سولفانات-5-اتیل2-3

گرمی5زیگما آلدریچP9762تری آزین-4-2-1فنیل سولفونیک اسید-4بیس-6-5-پیریدیل2-3

گرمی1زیگما آلدریچP9762تری آزین منو سسدیم-4-2-1فنیل سولفونیک اسید-4بیس-6-5-پیریدیل2-3

گرمی13107BDH1پیریدیل آزورزورسینول2-4

گرمی1مرک7533پیریدیل آزورزورسینول منوسدیم سالت منو هیدرات2-4

گرمی34039BDH1فنیلتترازلیوم کلراید5نیترو4-3یدو فنیل2-4

سی سی250زیگما آلدریچ0-29,111درصد98/ 8)دی آزسیکلو10-1هگزااوکسا24-21-16-7-4

لیتری2زیگما آلدریچ308277اتوکسی اتیل اتر2

لیتری2/5اسدیفاین38664اتوکسی اتیل استات2

لیتری1مرک800990هگزانول-1-اتیل2

لیتری1اسدیفاین56221اتیل آمینو اتانول2

گرمی10مرک821925اتیل بنزوئیک اسید2

سی سی10ریدال64244اتیل تلوئن2

لیتری1کره ای403604400اتیل هگزیل اکریالت2

سی سی500اسدیفاین76181اتیل هگزیل اکریالت2

گرمی500اسدیفاین56237استیل نفتالین2

گرمی5مرک820938اکسوبوتیریک اسید2

گرمی25زیگما آلدریچ75890اکسوگلوتاریک اسید2

گرمی100فلوکا75890اگزو گلوتاریک اسید2

گرمی100مرک5194اگزو گلوتاریک اسید2

گرمی25مرک12294اگزوگلوتاریک اسید دی سدیم سالت دی هیدرات2

گرمی50مرک801313تیازولین-2-آمینو2

گرمی50مرک801464پروپاندیول-3-1-متیل-2-آمینو2

لیتری1مرک801465پروپانول-1-متیل-2-آمینو2

سی سی500اسدیفاین37123پروپانول-1-متیل-2-آمینو2

گرمی50زیگما آلدریچ105155درصد99دی کلروبنزو فنون-5و2-آمینو2

گرمی5مرک841006برومو پیریدین-5-آمینو2

گرمی10مرک814580برومو پیریمیدین-5-آمینو2



گرمی25فلوکا7360کلروبنزوئیک اسید-5-آمینو2

گرمی100زیگما آلدریچ122920آمینو اتان تیول2

گرمی100مرک820065آمینو بنزن ایمید2

سی سی100مرک800390آمینو بنزو تری فلوراید2

گرمی50مرک801268آمینو بنزو تیازول2

کیلویی1مرک820112آمینو بنزوئیک اسید2

گرمی500ریدال15138آمینو بنزوئیک اسید2

گرمی100مرک100آمینو بنزوئیک اسید2

کیلویی1اسدیفاین37135آمینو پیریدین2

گرمی500اسدیفاین57001آمینو فنول2

گرمی100اسدیفاین37127نفتالین سولفونیک اسید-4هیدروکسی- 2آمینو2

گرمی100زیگما آلدریچA5879آمینواتیل ایزوتیواورانیوم برماید هیدرو برماید2

گرمی5مرک174آمینوبنزن ارسنیک اسید2

گرمی50مرک801419آمینوبنزونیتریل2

گرمی10مرک100آمینوبنزوئیک اسید2

گرمی25فلوکا7093آمینوبنزیل الکل2

گرمی100اکروس10458آمینوپیریمیدین2

گرمی500اسدیفاین36008آمینوفنول2

گرمی100مرک4163نیترو استوفنون4برمو 2

سی سی100اسدیفاین37468متیل پروپان-2-برومو2

گرمی500پانراک15A627برومو اتیل آمونیوم برماید2

گرمی500اسدیفاین56137برومو اتیل آمین هیدرو برماید2

گرمی100اسدیفاین37437برومو بنزوئیک اسید2

سی سی500یوبی کمدرصد95برومواتانول2

سی سی500زیگما آلدریچ252271بروموایزوبوتیریل بروماید2

گرمی100ریدال64797بروموبنزیل برماید2

گرمی100مرک801268بنزوتیازولیل آمین2

مرک820410بنزوئیل بنزو فنون2

گرمی250مرک800137بنزوئیل بنزوئیک اسید2

لیتری1فلوکا19450بوتانول2

لیتری2/5فلوکا4385بوتانون2

لیتری1فلوکا20400بوتوکسی اتانول2

سی سی100مرک814843بوتیل آمینو اتانل2

گرمی500مرک801537دیول-4و1-بوتین2

سی سی500مرک807532پروپان تیول2

لیتری1مرک100995پروپانول2

لیتری2/5مرک995پروپانول2

سی سی50مرک807029پریدیل متانول2

سی سی500لوبا807041پیرولیدون معادل 2

گرمی100مرک818661ترت بوتیل آمینو اتانول2

گرمی13128BDH10تینویل تری فلورو استون2

کیلویی1الفایسرتیو باربیتوریک اسید2

گرمی25فلوکا141902تیواواسیل2

گرمی50زیگما آلدریچ154385تیوفن کربو نیتریل2

گرمی5زیگما آلدریچT1388تیوفن کربوکسیلیک اسید2

گرمی50مرک808164تیوفن کربوکسیلیک اسید2

گرمی25زیگما آلدریچT1388تیوفن کربوکسیلیک هیدرازید2

گرمی100اسدیفاین73128تیونیل تری فلورو استون2

گرمی5مرک7606ریبوز-دی-دزوکسی2

گرمی25اسدیفاین52029ریبوز-دی-دزوکسی2



گرمی1اسدیفاین48013گلوکز-دی -دزوکسی2

گرمی1مرک7606ریبوز-دی-دزوکسی 2

گرمی5مرک12124گلوکز-دی-دزوکسی 2

گرمی1مرک1429دزوکسی آدنوزین2

میلی گرمی10اپلیکمA2002تری فسفریک اسید دی سدم سالت-5دزوکسی آدنوزین2

گرمی1اپلیکمA2265دزوکسی تیمیدین2

میلی گرمی10اپلیکمA2003تری فسفریک اسید  سدیم سالت-5دزوکسی تیمیدین2

میلی گرمی10اپلیکمA2001تری فسفریک اسید دی سدیم سالت-5دزوکسی سایتیدین2

میلی گرمی10اپلیکمA2004تری فسفریک اسیدتری سدیم سالت-5دزوکسی گوانزین 2

میلی گرمی250مرک24549دزوکسی گوانوزین2

میلی گرمی25اپلیکمA5199تری فسفریک اسید تترا لیتیوم سالت-5دزوکسی یوریدین2

لیتری1سروا20755دودسیل سوکسونیک اسید2

سی سی10مرک821800فلرو فنون2

لیتری1مرک807006فنیل اتانل2

سی سی100مرک818625فنیل اتیل استات2

سی سی500اسدیفاین49507فنیل اتیل آمین2

سی سی100مرک807511فنیل اتیل کلراید2

گرمی100یوبی کمفنیل ایمیدازول2

گرمی100مرک525کربوکسیلیک اسید-4فنیل کینولین 2

گرمی100اسدیفاین38437فوران کربوکسیلیک اسید2

لیتری1فلوکافورآلدهید2

لیتری1اکروس18110درصد99فورآلدهید2

گرمی100یوبی کمکربوکسی بنزالدهید2

لیتری1مرک801550متیل پروپان- 2-کلرو 2

سی سی27708BDH500کلرو اتان2

لیتری1اکروس10914کلرو اتانول2

کیلویی1مرک802412کلرو استامید2

سی سی500اسدیفاین56205کلرو آنیلین2

لیتری1مرک820276کلرو بنزالدهید2

گرمی500اسدیفاین37693کلرو بنزوئیک اسید2

گرمی250مرک800463کلرو بنزوئیک اسید2

سی سی100اسدیفاین76084کلرو بنزوئیل سیانید2

میلی100اسدیفاین76084کلرو بنزیل سیانید2

لیتری1مرک820281کلرو بوتان2

لیتری1مرک802809کلرو پروپان2

لیتری1چینی818816کلرو پروپیل تری متوکسی سیالن2

گرمی50فلوکا26275کلرو پیریمیدین2

سی سی500اسدیفاین37728کلرو فنول2

گرمی100اسدیفاین56016کلرو فنیل استیک اسید2

گرمی10مرک814003کلرو فنیل استیک اسید2

لیتری5الفایسرکلرواتیل فسفنیک اسید2

گرمی250مرک806224نیترو آنیلین-5متوکسی 2

لیتری10362BDH2/5متوکسی اتانول2

لیتری29198BDH2/5متوکسی اتانول2

سی سی500اسدیفاین76231متوکسی اتیل استات2

سی سی25مرک840086اکریالت (متوکسی اتیل2

گرمی1زیگما آلدریچM6628متوکسی تریپتاسین هیدرو کلراید2

گرمی250اسدیفاین39239متوکسی نفتالین2

لیتری2/5مرک820819پنتال دیول-4-2-متیل2

سی سی100مرک820829اول-1پروپین-2-متیل2



لیتری1مرک821258بوتادین-3-1-متیل 2

لیتری1مرک820819پنتان دیول-4-2متیل 2

گرمی100فلوکا68035نیترو ایمیدازول-5متیل 2

گرمی250مرک818964متیل ایمیدازول2

گرمی1فلوکا66790متیل آنتراسین2

کیلویی1هلندیمتیل بنزوئیک اسید2

سی سی500اسدیفاین20361متیل بوتان2

لیتری10062BDH2/5اول-1-متیل پروپان2

گرمی250زیگما آلدریچ295450متیل پروپان گاز2

گرمی10زیگما آلدریچ226424متیل تیو اتلنل2

گرمی25الفایسرA12736متیل تیوفن2

سی سی5مرک818738متیل فنیل ایزوتیو سیانات2

گرمی500مرک806074متیل نفتالین2

سی سیLKB25مرکاپتو اتانل2

سی سی25زیگما آلدریچM3148مرکاپتو اتانل2

سی سی50مرک112006مرکاپتو اتانل2

سی سی100زیگما آلدریچM6250مرکاپتو اتانول2

گرمی25اکروس12546درصد99مرکاپتو ببزوکسازول2

گرمی500روسیمرکاپتو بنزو ایمیدازول2

گرمی250اسدیفاین39155مرکاپتو بنزو ایمیدازول2

کیلویی1اسدیفاین39155مرکاپتوبنزایمیدازول2

گرمی100اکروس12544مرکاپتوبنزایمیدازول2

گرمی250اکروس12544مرکاپتوبنزایمیدازول2

کیلویی1مرک814674مرکاپتوبنزوتیازول2

اگزومورفولینوتیوبنزوتیازول2

کیلویی1مرک820855نفتالین سولفونیک اسید سدیم سالت2

گرمی250مرک822290نفتول2

گرمی500لوبا54649نفتول2

گرمی25اسدیفاین20075نفتول بنزن2

گرمی5مرک67نفتیل استات2

گرمی25اپلیکمA1816نفتیل استات2

گرمی10مرک818495نفتیل استیک اسید2

گرمی1اپلیکمA2191نفتیل فسفات منو سدیم سالت2

گرمی5اپلیکمA2191نفتیل فسفات منو سدیم سالت2

تری فلورو متیل بنزو نیتریل-4نیترو 2 گرمی5زیگما آلدریچ329835 

گرمی25مرک6759نیترو آنیلین2

گرمی10مرک6759نیترو آنیلین2

گرمی250فلوکا72662نیترو آنیلین2

گرمی250مرک820881نیترو آنیلین2

گرمی5ریدال6764نیترو بنزالدهید2

گرمی25زیگما آلدریچN10802نیترو بنزالدهید2

گرمی100زیگما آلدریچN190802نیترو بنزالدهید2

لیتری1مرک806806نیترو تلوئن2

گرمی100ریدال33477سولفونیک اسید-1-نیترو فنول2

گرمی100فلوکا73570ارسنیک اسید-4-نیترو فنول2

گرمی25مرک4640آرسنیک اسید4نیترو فنول 2

گرمی1اپلیکم12882گاالکتوپیرانوزید-دی -نیترو فنیل بتا2

گرمی25مرک464نیترو فنیل تترا ارسنیک اسید پور آنالیز2

میلی گرمی500زیگما آلدریچN7001دی فنیل کاربامات-ان-کربوکسی فنیل ان-4نیترو2

سی سی500اسدیفاین76255نیتروآنیزول2



نیتروبنزن سولفونیل کلراید2 گرمی50یانسن1613331 

نفتول-1نیتروز 2 گرمی25کداک 

گرمی5مرک6803نفتول پور آنالیز-1نیتروز 2

گرمی5مرک6802نفتول پور آنالیز-1نیتروز 2

گرمی25مرک6802نفتول پور آنالیز-1نیتروز 2

کیلویی1الفایسر270بی پیریدین2و2

گرمی500فلوکا88570تیودی استیک اسید2و2

گرمی100هندیتری فنیل تترازولیوم کلراید5و3و2

گرمی2250روسیتری برمو فنول6و4و2

گرمی500اکروس16010تری برومو فنول6و4و2

کیلویی1مرک818469تری کلرو فنول6و4و2

گرمی100چینی110238زد-تی-پی -تری آزین    تی-5و3و1فنیل-2تری6و4و2

گرمی250مرک820359تری آزین5و3و1تریس آلیل اکسی 6و4و2

سی سی500مرک10992هپتانون2

گرمی50زیگما آلدریچH04500کلروسیکلو هگزان-1-هگزامین2

گرمی100مرک814755متیل بنزوئیک اسید-3-هیدروکسی2

گرمیBDH5نفتونیک اسید-3سولفونیل آزو -4هیدروکسی -2-1هیدروکسی 2

گرمی25ژاپنینفتونیک اسید-3سولفونیل آزو -4هیدروکسی -2-1هیدروکسی 2

گرمی25اسدیفاین73073نفتونیک اسید-3سولفونیل آزو -4هیدروکسی -2-1هیدروکسی 2

گرمی25زیگما آلدریچ275352نیترو بنزالدهید-5هیدروکسی 2

کیلویی1مرک820708هیدروکسی اتان سولفونیک اسید سدیم سالت2

لیتری1کره ای41204400هیدروکسی اتیل متا اکریالت2

لیتری25اکروسهیدروکسی استو فنون2

لیتری2/5اکروسهیدروکسی استوفنون2

لیتری2/5اکروسهیدروکسی استوفنون2

گرمی50مرک820662هیدروکسی بنزیل الکل2

کیلویی1مرک822071پروپان دیول-3-1متیل-2هیدروکسی متیل2

گرمی100مرک800141دی نیترو بنزوئیک اسید-5-3هیدروکسی2

گرمی5مرک351یدو بنزوئیک اسید2

سی سی100ریدال60203درصد98یدو پروپان2

گرمی100زیگما آلدریچ148938درصد99یدو پروپان2

گرمی1مرک820741یدو فنول2

لیتری1مرک801964بوتان دیول3-1

کیلویی4مرک823224لیتر166بوتان دیون 3-1

گرمی170مرک823223لیتر73بوتان دیون 3-1

گرمی188فلوکا18881بوتان دیون گاز3-1

سی سی500زیگما آلدریچP50404پروپان تیول3-1

سی سی50مرک821042پروپان دی تیول3-1

لیتری1مرک807481پروپان دیول3-1

سی سی100فلوکا42531دی اکسان3-1

سی سی100مرک803553دی اکسوالن3-1

سی سی500مرک803553دی اکسوالن3-1

گرمی10مرک818094متیل تری فنیل فسفونیوم برمید(جی)-2-دی اکسوالن3-1

گرمی1فلوکا42556فسفوکلرین-3-دی پالمیتوئیل گلیسیرو3-1

سی سی100اسدیفاین70101دی فلورو بنزن3-1

گرمی25اکروس40884درصد99دی فنوکسی بنزن3-1

گرمی25مرک818057دی فنیل تری آزین3-1

کیلویی1مرک822272دی نیترو بنزن3-1

گرمی28169BDH5دی هیدروکسی نفتالین3-1

گرمی50مرک3114دینیترو بنزن3-1



سی سی25مرک820362سیکلو هگزیدین3-1

گرمی250اسدیفاین39499فنیلن دی آمین3-1

گرمی250مرک820991فنیلن دی آمین3-1

گرمی25شوخارت818164نفتالین دیول3-1

گرمی1مرک6252نفتالین دیول پور آنالیز3-1

گرمی25اسدیفاین40516تری متوکسی بنزن3-2-1

سی سی5مرک9783تری نتیل پنتان3-2-2

لیتری1زیگما آلدریچ440167اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن3-2-3

سی سی100مرک841807اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن3-2-3

لیتری1چینیاپوکسی پروپیل متا اکریالت3-2

گرمی50الفایسرL11133اپوکسی پروپیل متا اکریالت3-2

کیلویی1مرک802940بنزوکینون-پی-دی سیانو-6و5-دی کلرو3-2

گرمی25مرک820447دی کلرو فنل3-2

گرمی25مرک802940بنزو کینون-دی سیانو پی -6-5دی کلرو3-2

کیلویی1فلوکا41300دی متیل فنول3-2

گرمی250مرک803769دی متیل فنول3-2

سی سی5مرک103409پروپانول-1-دی مرکاپتو3-2

سی سی5مرک3409پروپانل-1دی مرکاپتو3-2

گرمی50اکروس11502درصد98دی هیدروکسی نفتالین3-2

سی سی25مرک12186هگزامتیل دی سیالزان3-3-3-1-1-1

لیتری1کره ای804324هگزامتیل دی سیالزان3-3-3-1-1-1

سی سی14080BDH100اول    یوازول-2-هگزا فلوروپرپان 3-3-3-1

سی سی100اپلیکمA1662هگزا متیلدی سیالزان3-3-3-1

گرمی1مرک10492دی متیل اکتان-7-7هپتافلرو3-3-3-2-2-1-1-1

گرمی1مرک2935دی آمینو بنزیدین تترا هیدرو کلراید3-3

گرمی10اپلیکمA0596دی آمینوبنزیدین تتراهیدرو کلراید3-3

گرمی1مرک3122دی متیل نفتیدین3-3

گرمی32830BDH1دی متیل نفتیدین3-3

گرمی5دوخفاپروپان سولفونات-1-کوالمید وپروپیل دی متیل آمونیوم3-3

میلی گرمی250مرک24668دزوکسی آدنوزین-2بنزوئیل -6-بنزوئیل ان-او3

گرمی1زیگما آلدریچI5879متیل گزانتین-1ایزو بوتیل 3

گرمی25اسدیفاین56285تری آزول-4-2-1-اچ1-آمینو3

گرمی1زیگما آلدریچA6273پروپان سولفونیک اسید1-آمینو3

گرمی5زیگما آلدریچA6273پروپان سولفونیک اسید1-آمینو3

گرمی100مرک820060آمینو استو فنون3

گرمی100مرک800104آمینو بنزوئیک اسید3

گرمی100اسدیفاین76024آمینو پیرین3

گرمی5اسدیفاین37121دی استیک اسید-ان-آمینو متیل آلیزارین ان3

سی سی500الفایسرA10668آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن3

لیتری2/5الفایسرA10668درصد98آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن3

گرمی250مرک800420آمینوفنول3

سی سی25مرک820182برمو آنیزول3

سی سی25مرک821694برمو آنیلین3

گرمی25اسدیفاین56230برمو بنزو نیتریل3

سی سی25مرک818514برمواستوفنون3

سی سی500اسدیفاین37058پروپن-1-برومو3

گرمی50مرک807036پیریدینول3

کیلویی10فلوکا20021هیدروکسی انیزول-4-ترت بوتیل 3

سی سی100چینی821619تری اتوکسی سلیل پروپیل آمین3

لیتری2/5الفایسرA10668تری اتوکسی سلیل پروپیل آمین3



سی سی100مرک818818پروپان تیول-1- تری متوکسی سلیل3

لیتری1چینی818550تری متوکسی سلیل پروپیل آمین3

سی سی25فلوکا4010درصد95دکانون3

سی سی10مرک814258فلرو بنزالدهید3

سی سی100اسدیفاین39485فنوکسی بنزیل  الکل3

سی سی100اسدیفاین39485فنوکسی بنزیل الکل3

گرمی100شوخارتفنیل پرو پیونیک اسید3

سی سی10مرک841119فنیل پروپیل آمین3

لیتری1مرک800257پروپن-1-کلرو3

لیتری2/5مرکپروپان-1-کلرو 3

لیتری1اکروس14842درصد90متیل پروپن-2-کلرو 3

سی سی100مرک820248کلرو آنیلین3

سی سی500اسدیفاین37682کلرو آنیلین3

سی سی10مرک802452کلرو بنزالدهید3

گرمی25اسدیفاین56229کلرو بنزو نیتریل3

گرمی100ریدال64393کلرو بنزوئیک اسید3

گرمی25مرک800473کلرو بنزوئیک اسید3

سی سی100اسدیفاین56002کلرو بنزوئیل کلراید3

سی سی500اسدیفاین37059کلرو پروپن     آلیل کلراید3

گرمی100زیگما آلدریچ273031کلرو پروکسی بنزوئیک اسید3

گرمی500زیگما آلدریچ273031کلرو پروکسی بنزوئیک اسید3

سی سی100اسدیفاین37736کلرو پیریدین3

لیتری1مرکC0639پروپاندیول2-1کلرو3

سی سی500اسدیفاین37688کلروبنزالدهید3

گرمی250مرک820321کلروفنل3

گرمی27729BDH25کلروفنل3

سی سی500اسدیفاین39865متوکسی پروپیل آمین3

گرمی5فلوکا65083متیل بنزوئیک اسید-4متوکسی3

گرمی25زیگما آلدریچ115924بوتان تیول-1-متیل3

سی سی25مرک818413متیل آمینواکریلو نیتریل3

گرمی500اسدیفاین40465متیل بنزوئیک اسید3

سی سی100اسدیفاین56288پروپاندیول-2-1-مرکاپتو3

گرمی25مرک106129مورنولینوپروپانسولفونیک اسید3

گرمی100اسدیفاین56164نیترو استو فنون3

گرمی500اسدیفاین39350نیترو بنزالدهید3

گرمی250مرک806765نیترو بنزالدهید3

گرمی250مرک800645نیترو بنزوئیک اسید3

سی سی100مرک806805نیترو تلوئن3

گرمی100یانسن1689921نیترو فتالیک انیدرید3

گرمی5مرک6794نیترو فنل3

گرمی25مرک6794نیترو فنل3

گرمی5هاوکی ولیامز623200نیترو فنل3

گرمی25مرک820895نیترو فنل3

گرمی25مرک6794نیترو فنل3

گرمی25ریدال33446نیترو فنول3

گرمی100مرک820895نیترو فنول3

گرمی29378BDH100نیترو فنول3

گرمی25مرک820903نیتروفتالیک انیدرید3

گرمی30512BDH500تری هیدروکسی بنزوئیک اسید5و4و3

لیتری1مرک820621هپتانون3



سی سی50مرک804533هگزانون3

بنزوتیازیفنن5-1متوکسی فنیل -4-2دی هیدرو-3-2هیدرواکسی سیس 3

گرمی100اسدیفاین38526هیدروکسی بنزالدهید3

گرمی5زیگما آلدریچH46600نفتونیک هیدرازید-2هیدروکسی3

گرمی1مرک841288متیل بنزوئیک اسید-4هیدروکسی3

گرمی5زیگما آلدریچ134996یدوبنزیل آمین هیدیدرو کلراید3

سی سی100مرک801596بوتان دیول4-1

لیتری2/5مرک801532بوتان دیول4-1

سی سی100مرک801996بوتان دیول دی اکریالت4-1

سی سی500مرک3110دی اکسان خشک4-1

کیلویی1مرک803456اکتان2و2و2دی آزوبی سیکلو4-1

گرمی25مرک821980دی آمینوبوتان هیدرو کلراید4-1

گرمی100سکومادی تیو ترایتول4-1

گرمی1مرک111474دی تیو تریتول4-1

گرمی25مرک24511دی تیواریتریتول4-1

لیتری1مرک803227دی کلرو بوتان4-1

گرمی500اسدیفاین38084دی کلروبنزن4-1

گرمی10مرک803120دی نیترو بنزن4-1

گرمی10ریدال62554دی نیترو بنزن4-1

گرمی250مرک3114دی نیتروبنزن4-1

کیلویی1اکروس13218دی هیدروکسی آنتراکینون4-1

گرمی250مرک820259دی هیدروکسی آنتراکینون4-1

گرمی25اکروس21720دی هیدروکسی نفتالین4-1

سی سی1مرک820363سیکلو هگزادین4-1

کیلویی1مرک807246فنیلن دی آمین4-1

گرمی29286BDH25نفتو کینون4-1

میلی گرمیu.k25بوتیل آمینو اتانل سولفات2متیل فنیل3هیدرواکسی 4-1

گرمی25مرک808388تری آزول4-2-1

لیتری1اسدیفاین40494تری کلرو بنزن4-2-1

سی سی5فلوکا92470تری متیل هگزان4-2-2

گرمی5مرک3464الفا دی نیترو فنل4-2

گرمی25مرک3464الفا دی نیترو فنل4-2

گرمی5مرک841016پیریدیل آزو رزول سینول4-2

گرمیBDH500دی آمینو فنول هیدروکلراید4-2

گرمیC.D.H250دی کلرو بنزوئیک اسید4-2

سی سی100مرک38086دی کلرو بنزوئیل کلراید4-2

لیتری1زیگما آلدریچ145009درصد99دی کلرو تولوئن4-2

گرمی250مرک820427دی کلروآنیلین4-2

گرمی250اسدیفاین38088دی کلروبنزوئیک اسید4-2

گرمی250زیگما آلدریچD8407دی کلروفنوکسی استیک اسید4-2

کیلویی1مرک820451دی کلروفنوکسی استیک اسید4-2

گرمی250مرک820451دی کلروفنوکسی استیک اسید4-2

گرمی100اکروس11363دی کلروفنوکسی استیک اسید4-2

گرمی25اسدیفاین38171دی متوکسی استوفنون4-2

سی سی100مرک800424دی متوکسی آنیلین4-2

لیتری1مرک821223دی متیل آنیلین4-2

سی سی25مرک821461دی متیل بنزالدهید4-2

گرمی25مرک2427کلرو بنزن-1-دی نیترو4-2

گرمی25ریدال33141دی نیترو فنل4-2

گرمی10ریدال33145دی نیترو فنیل هیدرازین4-2



گرمی100اسدیفاین20099دی نیترو فنیل هیدرازین4-2

گرمی500اسدیفاین20099دی نیترو فنیل هیدرازین4-2

گرمی100مرک803080دی نیترو فنیل هیدرازین4-2

گرمی500چینیدی نیتروتلوئن4-2

گرمی25زیگما آلدریچD19680دی نیتروفلرو بنزن4-2

گرمی250شارلوDE1245دی نیتروفنول4-2

گرمی100زیگما آلدریچD7004دی نیتروفنول4-2

گرمی100مرک3464دی نیتروفنول4-2

گرمی500فلوکا42290دی نیتروفنول4-2

گرمی100مرک3111دی نیتروفنول سدیم سالت4-2

گرمی25مرک841551دی هیدروکسی بنزالدهید4-2

کیلویی1چینیدی هیدروکسی بنزالدهید4-2

گرمی100اسدیفاین38160دی هیدروکسی بنزو فنون4-2

گرمی250اکروس12532هگزادینوئیک اسید پیرویک4-2

گرمی50فلوکا54461سولفونیک اسید-اتان -1هیدروکسی اتیل پیپرازین 4-2

لیتری1مرک809733تترا هیدرو نفتالین4-3-2-1

سی سی100مرک808224تتراهیدرو کینولین4-3-2-1

لیتری2/5مرک809733تتراهیدرو نفتالین4-3-2-1

گرمی1فلوکا12780بنزوآلفاپیرین4-3

سی سی100اسدیفاین56014دی کلرو تلوئن4-3

گرمی500مرک820431دی کلروآنیلین4-3

گرمی100اسدیفاین56141دی متوکسی استو فنون4-3

گرمی500اسدیفاین76142دی متوکسی بنزالدهید4-3

گرمی100اسدیفاین40571دی متوکسی بنزوئیک اسید4-3

گرمی25مرک4196دی هیدروکسی ال فنیل آالنین4-3

گرمی500چینی820475دی هیدروکسی بنزالدهید4-3

گرمی500چینیدی هیدروکسی بنزوئیک اسید4-3

گرمی448190S.R.L5فنیل آالنین-ال-دی هیدروکسی دی4-3

گرمی25اکروس11493دی هیدروکسی سینامیک اسید4-3

گرمی1مرک11473پنتا متوکسی تری فنیل کاربینول4-4-2-2-2

گرمی1مرک15771دزوکسی ساتیدین-2بنزوئیل -ان- متیل-دی متوکسی تری فنیل 4-4-5-5

گرمی1مرک15769دزوکسی کوانوزین-2بوتیریل -ان- متیل-دی متوکسی تری فنیل 4-4-5-5

گرمی100فلوکا11590سیانوپنتانوئیک اسید-4-ازو بیس4-4

گرمی100زیگما آلدریچ118168سیانووالریک اسید-4-ازو بیس4-4

گرمی10مرک820158بی پیریدین4-4

گرمی25اسدیفاین23127بیس  دی متیل آمینوفنیل استات4-4

گرمی50مرک820161بنزو فنون (دی متیل آمینو )بیس4-4

گرمی100چینیدی آمینودی فنیل متان4-4

کیلویی1مرک803220دی آمینودی فنیل متان4-4

گرمی500مرک803220دی آمینودی فنیل متان4-4

گرمی10متفرقهدی آنتی پیریل4-4

گرمی13034BDH10دی آنتی پیریل متان4-4

کیلویی13034BDH1دی آنتی پیریل متان4-4

گرمی10زیگما آلدریچ206814دی متیل آمینو فنیل آزو بنزن آرسونیک4-4

سی سی25مرک840093متیل سیکلو هگزیل آمین2)متیلن بیس 4-4

گرمی500زیگما آلدریچ256439متیلن بیس ایزو سیانات4-4

گرمی500زیگما آلدریچ9-25,643متیلن بیس فنیل ایزو سیانات4-4

گرمی25مرک841713نیترو فنیل آزو رزور سینول4-4

گرمی25متفرقهنیترو فنیل آزو رزور سینول4-4

گرمی100مرک820890نیتروبنزیل پیریدین4-4



گرمی100اسدیفاین73087نیتروفنیل آزورزورسینول4-4

گرمی5مرک3059دی متیل آمینوبنزیلیدین4-5

4CPPUC0943میلی گرمی250دوخفا

گرمی500زیگما آلدریچ841026استامیدو بنزن سولفونیل کلراید4

گرمی50مرک800106استامیدوبنزالدهید4

گرمی5مرک841061استوبنزونیتریل4

گرمی25مرک1111آمیدو استو فنون4

سی سی5مرک818848بوتانول1آمینو 4

گرمی50مرک800273آمینو استوفنون4

گرمی100فیشرآمینو انتی پیرین4

گرمی100مرک801418آمینو بنزامید4

گرمی100مرک800302آمینو بوتیریک اسید4

گرمی100اسدیفاین37137آمینو پیریدین4

گرمی5زیگما آلدریچA0152آمینو پیریدین4

گرمیR.P.E25آمینو فنازون4

گرمی5مرک159605آمینو فنل4

گرمی250مرک800421آمینو فنول4

گرمی25مرک84آمینو هیپوریک اسید4

گرمی100اسدیفاین37136تری آزول-4-2-1آمینو4

کیلویی1فلوکا80862نفتالین سولفونیک اسید سدیم سالت-1آمینو4

گرمی100اسدیفاین37128آمینو آنتی پیرین4)دی اون5فنیل 1دی استیل -3-2آمینو4

گرمی5مرک7293آمینو آنتی پیرین4)اون5پیرازولین3فنیل1دی متیل -3-2آمینو4

گرمی10مرک7293آمینو آنتی پیرین4)اون5پیرازولین3فنیل1دی متیل -3-2آمینو4

گرمی250مرک820096هیدروکسی بنزوئیک اسید سدیم سالت-2آمینو4

گرمی250مرک102آمینوبنزوئیک اسید4

گرمی25ریدالآمینوبنزوئیل دی اتیل آمینواتانول4

گرمی5فلوکا16300برمو بنزالدهید4

گرمی10مرک804146برمو بنزالدهید4

گرمی25اسدیفاین56231برمو بنزو نیتریل4

گرمی25مرک841138برموفنیل استیک اسید4

گرمی100اسدیفاین37427برومو استوفنون4

گرمی100مرک1599برومو آنیلین4

گرمی100مرک801600برومو آنیلین4

کیلویی1فلوکا16300برومو بنزالدهید4

گرمی100مرک801637برومو تولوئن4

گرمی500فلوکا18020برومو فنول4

گرمی500اسدیفاین76045برومواستانیلید4

گرمی25مرک807033پیریدیل متانول4

گرمی100مرک806753پیریدین کربوکسیلیک اسیدهیدرازید4

گرمی100مرک820246متوکسی فنول-4ترت بوتیل 4

ایتالیاییترت بوتیل پیرو کتیکول4

کیلویی1مرک820250ترت بوتیل فنول4

گرمی247145S.R.L500ترت بوتیل فنول4

گرمی500اسدیفاین37529ترت بوتیل فنول4

گرمی10مرک818045آمینوفنیل تری فنیل متان-4تری فنیل متیل آنیلین   یا  4

کیلویی1مرک808230تلوئن سولفونامید4

گرمی500مرک109613تلوئن سولفونیک اسید4

کیلویی25اسدیفاین40459تلوئن سولفونیک اسید منو هیدرات4

گرمی500اسدیفاین40461تلوئن سولفونیل کلراید4

گرمی250مرک808326تلوئن سولفونیل کلراید4



گرمی500فلوکا89730تلوئن سولفونیل کلراید4

گرمی50مرک3055دی متیل آمینو آزو بنزن4

گرمی5اکروس11578دی متیل آمینو بنزو نیتریل4

گرمی10096BDH100دی متیل آمینوبنزالدهید4

گرمی100مرک103058دی متیل آمینوبنزالدهید4

گرمی10096BDH100دی متیل آمینوبنزالدهید4

کیلویی1شارلوD10935دی متیل آمینوبنزالدهید4

گرمی25مرک820499دی متیل آمینوپیریدین4

کیلویی1چینی820499دی متیل آمینوپیریدین4

گرمی500چینیسیانو بنزالدهید4

گرمی5مرک100340فلرو بنزوئیک اسید4

گرمی37169BDH1فنیل آالنین-دی ال-فلورو بی4

سی سی100اسدیفاین38412فلوروبنزالدهید4

سی سی100اسدیفاین560042فلوروبنزیل کلراید4

گرمی10مرک10539فلوئورفنل4

سی سی50زیگما آلدریچفنیل بوتیل آمین4

گرمی250مرک802625نیترو آنیلین--2-کلرو4

گرمی1فلوکا25455نیتروبنز فورازن-7-کلرو4

گرمی25فلوکا25455نیتروبنزو فورازان-7-کلرو4

گرمی27702BDH500کروزول-ام -کلرو4

سی سی10مرک802458کلرو استایرن4

گرمی500مرک802613کلرو آنیلین4

سی سی500اسدیفاین37683کلرو آنیلین4

سی سی100اسدیفاین37688کلرو بنزو تری فلوراید4

گرمی100مرک802610کلرو بنزو فنون4

گرمی100اسدیفاین76073کلرو بنزو نیتریل4

گرمی500اسدیفاین37695کلرو بنزوئیک اسید4

سی سی100مرک76387کلرو بنزوئیل سیانید4

سی سی100اسدیفاین56003کلرو بنزوئیل کلراید4

سی سی100مرک802617کلرو بوتیرو نیتریل4

گرمی100اسدیفاین37738کلرو رزول سینول4

گرمی500اسدیفاین37730کلرو فنل4

کیلویی1فلوکا25860کلرو فنل4

کیلویی1فلوکا25890کلرو فنوکسی استیک اسید4

گرمی100اسدیفاین56015کلرو فنیل استیک اسید4

گرمی50مرک814259کلرو فنیل استیک اسید4

گرمی25اسدیفاین87010کلرواستانیلید4

سی سی500اسدیفاین56207کلروتلوئن4

گرمی500اسدیفاین39196متوکسی استو فنون4

لیتری2/5اسدیفاین37231متوکسی بنزالدهید4

کیلویی1پانراک15B501متوکسی بنزوئیک اسید4

گرمی250مرک805971متوکسی بنزوئیک اسید4

سی سی5مرک841583متوکسی بنزوئیل کلراید4

سی سی100اسدیفاین56172متوکسی بنزوئیل کلراید4

سی سی100اسدیفاین56172متوکسی بنزوئیل کلراید4

کیلویی1مرک821233متوکسی فنول4

کیلویی50هندیمتوکسی فنیل استیک اسید4

لیتری1مرک805804پنتانول-2-متیل 4

لیتری1فلوکا58610پنتانول-2-متیل 4

سی سی100زیگما آلدریچM80806متیل استایرن4



گرمی250مرک7299متیل آمینو فنل سولفات        متول4

گرمی500چینیمتیل آمینو فنل سولفات        متول4

سی سی500اسدیفاین56280متیل آنیزول4

گرمی500اسدیفاین40466متیل بنزوئیک اسید4

سی سی50مرک806088متیل پنتانوئیک اسید4

گرمی100مرک821257متیل پیرو کتیکول4

سی سی500مرک807049متیل پیریدین4

سی سی25مرک804806متیل والرو نیتریل4

میلی گرمی100زیگما آلدریچM4383متیلیوم بیلی فریل الفا دی مانو4

میلی گرمی250زیگما آلدریچM8756اتیل بی دی گلوکز آمید-متیلیوم بیلی فریل ان4

میلی گرمی100زیگما آلدریچM4383متیلیوم بیلی فریل او دی مانیت4

گرمی1زیگما آلدریچM1633متیلیوم بیلی فریل بتا دی گاالکتوپریانوزید4

گرمی1زیگما آلدریچM1633متیلیوم بیلی فریل بتا دی گاالکتوپریانوزید4

گرمی1زیگما آلدریچM8883متیلیوم بیلی فریل فسفات4

گرمی100مرک806294فنیلن دی آمین-2و1-نیترو4

گرمی100مرک806855کروزول-ام-نیترو4

گرمی1مرک6792نیترو الفا دی گلوکزپیرازونید4

گرمی1مرک6783نیترو آزو بنزن4

گرمی250فلوکا72682نیترو آنیلین4

گرمی100فلوکا7660نیترو آنیلین4

گرمی100اسدیفاین39351نیترو بنزالدهید4

گرمی25مرک820885نیترو بنزن سولفونیل کلراید4

گرمی5فلوکا672885کرون -18نیترو بنزو 4

گرمی25متفرقهنیترو بنزوئیل کلراید4

گرمی25مرک820317نیترو بنزوئیل کلراید4

گرمی250مرک806772نیترو بنزوئیل کلراید4

گرمی25اسدیفاین56278نیترو بنزیل الکل4

گرمی25کداکنیترو بنزیل پیریدین4

کیلویی1مرک806807نیترو تلوئن4

گرمی500اسدیفاین39395نیترو تلوئن4

گرمی25مرک6798نیترو فنل4

گرمی25مرک6798نیترو فنول4

کیلویی50مرک6798نیترو فنول4

کیلویی1ریدال60238نیترو فنول4

گرمی5اکروسنیترو فنیل اکتیل اتر4

میلی گرمی500زیگما آلدریچN7763رامینو پیرانوزید-نیترو فنیل آلفا ال4

گرمی100مرک106850نیترو فنیل فسفات سدیم سالت4

کیلویی1الفایسرنیترو فنیل فسفات سدیم سالت4

گرمی100مرک6850نیترو فنیل فسفات سدیم سالت4

گرمی25مرک6800نیترو فنیل هیدرازین4

گرمی50فلوکا73700نیترو فنیل هیدرازین4

گرمی100مرک648نیتروآنترالیک اسید4

گرمی25فلوکا72680نیتروآنیلین پیوریس4

گرمی1زیگما آلدریچ5341878کرون -15نیتروبنزو 4

گرمی500اسدیفاین39361نیتروبنزوئیک اسید4

کیلویی50مرک6798نیتروفنول4

گرمی100مرک6798نیتروفنول4

گرمی5اپلیکمA1269گلوکوپیرانوزید-دی-نیتروفنیل بتا 4

گرمی25اپلیکمA1272گلوکوپیرانوزید-دی-نیتروفنیل بتا 4

گرمی500متفرقهپریدیل آزو رزورسینول2و4



گرمی250مرک808125بیس دی متیل آمینوبنزو فنون4و4

سی سی100فلوکا94952سیکلو هگزن-1-ونیل 4

سی سی100مرک808513ونیل پیریدین4

گرمی100مرک3019فنیلن دی آمونیوم دی کلراید-ام-هیدروکسی4

گرمی100مرک822331فنیلن دی آمونیوم دی کلراید-3-1هیدروکسی 4

گرمی10اسدیفاین43304دی متوکسی بنزوئیک اسید-5-3هیدروکسی 4

گرمی500اسدیفاین38527هیدروکسی بنزالدهید4

گرمی100مرک804536هیدروکسی بنزالدهید4

گرمی50زیگما آلدریچ144088هیدروکسی بنزالدهید4

گرمی500اسدیفاین38529هیدروکسی بنزوئیک اسید4

گرمی50فلوکا54630هیدروکسی بنزوئیک اسید4

گرمی25اسدیفاین56143هیدروکسی فنیل استیک اسید4

گرمی5اسدیفاین84012هیدروکسی فنیل آزوبنزوئیک اسید4

گرمی5مرک820308هیدروکسی مرکوری بنزوئیک اسید سدیم سالت4

لیتری2/5اسدیفاین38010پنتانون2متیل4هیدروکسی4

سی سی500مرک807061پنتاندیول5-1

گرمی100مرک820403دی آمینوآنتراکینون5-1

گرمی100مرک803290دی آمینودودکان5-1

سی سی100مرک803278دی برومو پنتان5-1

گرمی25ریدال33152دی فنیل کاربازاید5-1

گرمی10مرک3091دی فنیل کاربازاید5-1

گرمی5مرک3087دی فنیل کاربازون5-1

گرمی25مرک3087دی فنیل کاربازون5-1

گرمی25های مدیا530دی فنیل کاربازید5-1

گرمی100زیگما آلدریچ259225دی فنیل کاربازید5-1

امریکایینفتالین دی سولفونیک اسیددی سدیم5-1

گرمی5مرک3465الفا دی نیترو فنون5-2

کیلویی66113BDH1دی ترت بوتیل هیدروکینون5-2

گرمی250اکروس65084دی ترت بوتیل هیدروکینون5-2

کیلویی1زیگما آلدریچD4630دی فنیل اکرازول5-2

گرمی100مرک2946دی فنیل اگزازول5-2

گرمی500مرک2946دی فنیل اگزازول5-2

لیتری2/5مرکدی متوکسی تترا فوران5-2

گرمی100مرک3453دی متیل بنزن سولفونیک اسید5-2

گرمی100مرک803246دی متیل پیپرازین5-2

گرمی1مرک3665دی نیترو فنون5-2

لیتری1مرک804320هگزان دیول5-2

سی سی500مرک804320هگزان دیول5-2

سی سی25مرک818041تری آزین-3-1تری ایزو پروپیل هگزاهیدرو5-3-1

گرمی1مرک10238تری آزین پور آنالیز5-3-1

گرمی25اسدیفاین40491تری بروموبنزن5-3-1

سی سی250مرک820361سیکلوهپتا ترین5-3-1

گرمی5مرک108380تری فنیل تترازولیوم کلراید5-3-2

گرمی5دوخفاT0929تری یدو بنزوئیک اسید5-3-2

گرمی5اسدیفاین84185220906تری یدوبنزوئیک اسید   معادل5-3-2

گرمی10مرک1922پیروکتیکول دی سولفونیک سدیم سالت      تیرون5-3

گرمی5اپلیکمA3098هیدروکسی بنزن سولفونیک اسید سدیم سالت-2-دی کلرو 5-3

گرمی25اسدیفاین43303هیدروکسی بنزالدهید-4-دی متوکسی 5-3

سی سی100چینی137863دی متیل آنیلین5-3

گرمی250مرک821221دی متیل فنول5-3



گرمی250فلوکا41380دی متیل فنول5-3

کیلویی25اکروسدی نیترو بنزوئیک اسید5-3

گرمی100ریدال33139دی نیترو بنزوئیک اسید5-3

کیلویی25اکروسدی نیترو بنزوئیک اسید5-3

گرمی250ریدال33139دی نیترو بنزوئیک اسید5-3

گرمی100اسدیفاین38235دی نیترو سالسیلیک اسید5-3

کیلویی5پانراک162837دی نیتروسالسیلیک اسید5-3

گرمی25مرک820933دی هیدروکسی تلوئن5-3

تری کلروفنوکسی استیک اسید5-4-2  T0915گرمی25دوخفا

گرمی25چینی111714تترازولیوم برماید-اچ-2دی فنیل5-2تیازولین-2دی متیل5-4-3

گرمی1مرک11714تترازولیوم برماید- اچ2دی فنیل 5-2تیازولیل -2دیمتیل 5-4-3

گرمی10زیگما آلدریچ213276آبه2دی سولفونیک اسید دی سدیم سالت7-2دی هیدروکسی نفتالین5-4

گرمی5مرک1782کروزول سولفو نفتالین-ان-تترا برومو5-5-3-3

گرمی25اپلیکمA3840تترا متیل بنزدین5-5-3-3

میلی گرمی63مرکتترااتیل بنزدین5-5-3-3

گرمی25چینیدی اتیل باربیتوریک اسید5-5

گرمی100فلوکا31995دی اتیل باربیتوریک اسید5-5

گرمی100ریدال33161دی اتیل باربیتوریک اسید5-5

گرمی500مرک276دی اتیل باربیتوریک اسید5-5

گرمی5زیگما آلدریچD8130نیتروبنزوئیک اسید-2دی تیو بیس5-5

گرمی100زیگما آلدریچD8130نیتروبنزوئیک اسید-2دی تیو بیس5-5

گرمی250مرک820534دی فنیل هیدانتون5-5

گرمی25زیگما آلدریچD4505دی فنیل هیدانتون سدیم سالت5-5

گرمی10فلوکا39566دی متیل باربیتوریک اسید5-5

میلی گرمی200 دی آزدپین4-1دی بنزو5هیدرو11-10اکسو11کلرو8استیل5

گرمی5مرک841513آلفاکلستان بی اول5

گرمی25اسدیفاین56023برمو ایندول5

گرمی5فلوکا16880دزوکسی یوریدین-2برمو5

گرمی1فلوکا16880دزوکسی یوریدین-2برمو5

میلی گرمی100زیگما آلدریچ384ایندولیل3کلرو4برمو5

میلی گرمی250زیگما آلدریچB4252ایندولیل3کلرو4برمو5

گرمی5اسدیفاین87490برمواوراسیل5

کیلویی25متفرقهمتوکسی بنزن سولفونیک اسید-2-هیدروکسی-4-بنزوئیل5

کیلویی25متفرقهمتوکسی سولفونیک اسید-2هیدروکسی-4بنزوئیل5

پیرازولین5

گرمی5الفایسرAL3828سولفونیل کلراید-1-دی متیل آمینو نفتالین 5

گرمی500اسدیفاین56130دی متوکسی بنزدین3و3دیانیزیدین5

گرمی5اسدیفاین76393فلرو اورانیل5

گرمی5زیگما آلدریچP2205کلرو نیترو بنزن5

گرمی5مرک10819متیل فنازینیوم متیل سولفات5

گرمی5اسدیفاین56031نیترو ایندول5

نیترو باربیتوریک اسید5 گرمی25مرک495 

گرمی25مرک459نیترو باربیتوریک اسید سدیم سالت5

مرک6791نیترو فنل5

گرمی500اسدیفاین39370نیتروفتالیک اسید5

گرمی5متفرقههیدروکسی متیل فورفورال5

گرمی500زیگما آلدریچH11807هگزان دیول6-1

کیلویی1فلوکا52800هگزان دیول6-1

سی سی100مرک112388تریس دی متیل آمینو متیل فنول6-2-2

گرمی100اسدیفاین56201دی آمینوپیریدین6-2



گرمی5اسدیفاین88060کدئین کلرو ماید-4-دی برمو6-2

گرمی250فلوکا34750کرزول-پی-دی ترت بوتیل6-2

گرمی500مرک818623دی ترت بوتیل فنول6-2

گرمی250مرک820444نیتروآنیلین-4-دی کلرو 6-2

گرمی5مرک3028دی کلرو فنل ایندو فنل6-2

دی کلرو فنل ایندو فنل سدیم سالت6-2 گرمی25مرک3028 

کیلویی1الفایسردی کلرو فنول ایزوفنول سدیم6-2

گرمی10مرک3037کلروماید-4-دی کلرو کوئین6-2

گرمی100مرک3037کلرآمید-4-دی کلرو کینون6-2

گرمی25فلوکا36180دی کلروایندو فنل سدیم سالت6-2

گرمی25اکروس15287دی کلروایندو فنل سدیم سالت6-2

گرمی10421BDH5دی کلروایندو فنل سدیم سالت6-2

گرمی250مرک820430دی کلروآنیلین6-2

سی سی10مرک841172دی کلروبنزوئیل کلراید6-2

گرمی10421BDH5ایندول فنل  سدیم سالت-دی کلروفنل 6-2

گرمی25اسدیفاین20421ایندول فنل  سدیم سالت-دی کلروفنل 6-2

گرمی75541BDH1دی نیترو فنل6-2

گرمی1مرک3466دی نیترو فنون6-2

گرمی250فلوکا70310نفتالین تری سولفونیک اسید6-3-1

لیتری1مرک822267تری متیل پیریدین6-4-2

میلی گرمی25زیگما آلدریچ376779تترا سیانو کوئینودی متان-8-8-7-7تترافلرو6-5-3-2

گرمی25فلوکا32975فنیلن دی آمین-پی-تترامتیل6-5-3-2

گرمی250مرک820628هگزاکلرو سیکلو هگزان6-5-4-3-2-1

کیلویی1مرک6784نیترو بنز ایمیدازولیوم نیترات6-5

گرمی100مرک6784نیترو بنز ایمیدازولیوم نیترات6-5

گرمی25زیگما آلدریچ115754تترامتیل پی پیریدین6-6-2-2

کیلویی10ژاپنیآمینو هگزانوئیک اسید6

گرمی1فلوکا9070آمینوپنی سیلینیک اسید6

گرمی500لوبابنزیل آدنین6

میلی گرمی250دوخفاB0930بنزیل آمینو پورین ریبوزاید کنیتین6

نیم گرمیچینیفورفوریل آمینو پورین6

گرمی25مرک805801نفتالینون-1-تترا هیدرو 4-3-2-1-متوکسی6

گرمی5دوخفاM0129مرکاپتو پورین منو هیدرات6

گرمی5فلوکا35848دی کلرو فلورسین7-2

گرمی5مرک9676دی کلرو فلورسین7-2

گرمی5زیگما آلدریچD6665دی کلرو فلورسین7-2

کیلویی1چینیدی کلروفلورسین7-2

گرم13056BDH0/1فنانترولین-10-1-دی فنیل7-4

گرمی500ریدال22008هیدروکسی کینولین-8-دی یدو7-4

گرمی5مرک841205دی هیدرو کلسترول منو هیدرات7

گرمی5فلوکا30800دی هیدروکسی کلسترول7

گرمی500اسدیفاین70105متیل کومارین-4-هیدروکسی7

گرمیBDH25هیدروکسی کینولین8یدو 7

گرمی25مرک806921اکتان دیول8-1

گرمی100مرک806916دی امینواکتان8-1

سی سی25مرک818116دی اکسااکتان-6-3دی آمینو8-1

سی سی25مرک803277دی برمو اکتان8-1

گرمی500امریکاییدی هیدروکسی آنتراکینون8-1

گرمی25مرک107998دی سولفونیک اسید تری سدیم سالت  اسپادنس6-3سولفو فنازیل آزونفتالین4-2دی هیدروکسی8-1

سی سی100مرک843788سینه اول8-1



گرمی100مرک806206نفتالین دیامین8-1

گرمی5پانراک122844فنیل فنانتو یدنیتیوم برمید-5-دی آمینو8-3

گرمی25مرک8126تترا هیدروکسی آنتروکینون8-5-2-1

گرمی50مرک8126تترا هیدروکسی آنتروکینون8-5-2-1

میلی گرمی500زیگما آلدریچT5625دی تیو اکتانیک اسید8-6

گرمی5زیگما آلدریچ157635تتراسیانوکینو دی متان8-8-7-7

گرمی10زیگما آلدریچ157635تتراسیانوکینو دی متان8-8-7-7

گرمیU.C.B25اکسی کینولین8

گرمی100مرک7098هیدروکسی کینولین8

گرمی250مرک7098هیدروکسی کینولین8

گرمی25فلوکا55070هیدروکسی کینولین8

گرمی5مرک7099هیدروکسی کینولین8

گرمی25مرک7098هیدروکسی کینولین8

کیلویی1ریدال22022هیدروکسی کینولین سولفات8

گرمی10مرک818844دی آمینونونان9-1

سی سی10مرک803624دی برمو نونان9-1

گرمی250روسیگزانتینون9

DEAE   6B-CLسی سی500فارماسیاسفاروز

DEAEسی سی500فارماسیاسفاروز فست بلو

Hplc  2سی سی500زیگما آلدریچ270490پروپانول

Hplc لیتری1مرک101692کلرو بوتان1

Hplc سی سی500اسدیفاین25224دی اکسان4-1

Hplc دی اکسان4-1 لیتری2/5اکروس26834 

M-G-تری نیتراتM1404میلی گرمی100دوخفا

P.A.Rگرمی5چینی

P.a گرمی500مرک6245نفتیل آمین1

P.a گرمی100مرک6803نفتول-2-نیتروز1

P.a لیتری1مرک2930دی کلرو بنزن2-1

p.a سی سی500مرک15355/3پروپانول2

p.a سی سی10224BDH500پروپانول2

P.a گرمی100مرک6234نفتول2

P.a گرمی250مرک6234نفتول2

POPOP گرمی100مرک7249بنزن (اگزالیل-2-فنیل-5)بیس4و1

POPOP گرمی100زیگما آلدریچP3754بنزن (اگزالیل-2-فنیل-5)بیس4و1

POPOP گرمی100امریکاییبنزن (اگزالیل-2-فنیل-5)بیس4و1

PPOگرمی100متفرقه

PPOمتفرقه

Seگرمی500شوخارتسلولز

VMA16490گرمی1اکروس

گرمی5زیگما آلدریچS2125اسکوپوالمین هیدرو بروماید(-)ا

گرمی5مرک6810اپسیلون بلو

لیتری1فلوکاEmbedding45345اپوکسی 

سی سی100مرک803163اپی برو هیدرین

میلی گرمی10متفرقهاپی تترا سایکلین آمونیوم سالت

لیتری1دایجونگاپی کلرو هیدرین

میلی گرمی200امریکاییاپی نفرین بی تارتارات

گرمی14هوخسگاز% 99/95اتان

سی سی500مرک100990اتانل خشک

لیتری2/5مرک818760اتانول

لیتری2/5ریدال32221اتانول



سی سی10مرکD6103450اتانول 

لیتری1مرک100974%99/5اتانول دناتورد

لیتری2/5دایجونگHplc40232361اتانول

سی سی500اکروس16601فوربورن-2-اتلیدین

گرمی25زیگما آلدریچC510-6(کاریتوکی متیلن)اتوکسی کربونیل متا تری فنیل فسفوران 

سی سی50مرک810557اتوکسی کربونیل متان فسفریک اسید دی اتیل استر

گرمی25زیگما آلدریچC5106اتوکسی کربونیل متیلن تری فنیل فسفوران

گرمی1زیگما آلدریچE8751اتیدیوم برماید

گرمی1سروا21238اتیدیوم برماید

گرمی1اپلیکمA1151اتیدیوم برماید

گرمی25اسدیفاین54159اتیدیوم برماید

گرمی25مولکوالر(کلرواتیل فسفونیک اسید-2)اتیفون

گرمی250اپلیکمA6593هیدروکسی بنزوات-4-اتیل

کیلویی1مرک887هیدروکسی بنزوات-4-اتیل 

گرمی100مرک820597تری هیدروکسی بنزوات-5-4-3اتیل 

لیتری1مرک100864اتیل استات

لیتری2/5مرک100868اتیل استات

سی سی500مرکاتیل استات

سی سی500مرک100863اتیل استات یوازول

لیتری2/5مرکp.a109623اتیل استات

گرمی5زیگما آلدریچ223174اتیل استئارات

گرمی20047BDH100اتیل اورنج

گرمی10کداکاتیل اورنج

سی سی125روسیاتیل اوالت

سی سی500لوبااتیل اوالت

سی سی52779S.R.L500اتیل اولئات

سی سی100مرک820035اتیل ایزو تیو سیانات

گرمی250مرک800874اتیل آمونیوم کلراید

سی سی5مرک109635اتیل بنزن

لیتری1مرک801372اتیل بنزن

لیتری1مرک801813اتیل بنزوات

متفرقهاتیل پارابن

گرمی100مرک801019اتیل تری فنیل فسفونیوم برماید

متفرقهاتیل سلولوز

لیتری2/5اسدیفاین38337اتیل سیانو استات

سی سی50آلمانیاتیل کلراید

سی سی52715S.R.L500اتیل کلرواستات

سی سی500اسدیفاین38332اتیل کلروفرمات

گرمی250مرک893اتیل گلسنات هیدرو کلراید

لیتری1مرک4014اتیل متیل کتون

لیتری1مرک9708اتیل متیل کتون

لیتری4دایجونگاتیل متیل کتون

سی سی500اکروساتیل متیل کتون پروکساید

سی سی50مرک159189اتیل میل کتون

گرمی25زیگما آلدریچE4506اتیل ویولت

سی سی28347BDH500اتیل هگزا نوئیک اسید

گرمی5مرک2054اتیل هگزانوئیک اسید سدیم سالت

کیلویی3مرک823206لیتر2400اتیلن  

کبلویی14/9مرکاتیلن اکساید گاز

گرمی250مرک800948اتیلن دی آمونیوم دی کلراید



لیتری1مرک800947اتیلن دی آمین

گرمی100دوخفاهیدروکسی فنیل استات-2-اتیلن دی آمین

کیلویی1مرک100944اتیلن دی نیتریلوتترا استیک اسید

گرمی250مرک108454اتیلن دی نیتریلوتترا استیک اسید دی سدیم دی هیرات

گرمی250مرک108455اتیلن دی نیتریلوتترا استیک اسیدتری سدیم سالت

گرمی250مرک108423اتیلن دی نیتریلوتترا استیک اسیدمنیزیوم دی سدیم سالت

سی سی500اسدیفاین37708اتیلن کلرو هیدرین

سی سی50مرک159019اتیلن گالیکل 

گرمی100فلوکا3775اتیلن گالیکل آدیپات

سی سی50مرک820390اتیلن گالیکل دی اتیل اتر

لیتری1شارلواتیلن گالیکل دی آمین

گرمی250متفرقهاتیلن گالیکل منو استئارات

لیتری1مرک801554اتیلن گالیکل منو بوتیل اتر

لیتری2/5اسدیفاین87932(بوتکسی اتانول2)اتیلن گالیکل منو بوتیل اتر

لیتری2/5آلمانی31028اتیلن گالیکل منو متیل اتر

لیتری2/5اسدیفاین38309(اتوکسی اتانول2)اتیلن گالیکل منواتیل اتر

سی سی500اسدیفاین38184اتیلن گالیکول دی متیل اتر

سی سی500زیگما آلدریچE5378اتیلن گالیکول منو متیل اتر

لیتری2/5مرک800857(اتوکسی اتانول2)اتیلن گالیگل منو اتیل اتر

گرمی500اکروس16601%98نورپوزین-2-اتیلیدین 

گرمی100رودیا%99اربیوم اکسید

اکیلویی%99/9اربیوم اکسید

گرمی50روسیآبه6اربیوم کلراید 

گرمی25الفایسر%99/9کلراید هیدرات (III)اربیوم

لیتری1مرک808312ارتو تلودین

لیتری2/5مرک808313ارتو تلودین

لیتری2/5مرک808312ارتو تلودین

سی سی100اسدیفاین56019ارتو تولونیتریل

گرمی500فلوکا79622ارتو فسفریک اسید

سی سی500مرک563ارتو فسفریک اسید

سی سی50مرک159382%85ارتو فسفریک اسید 

سی سی500مرک79623%85ارتو فسفریک اسید

گرمی10زیگما آلدریچP1526ارتو فنیلن دی آمین دی هیدرو کلراید

لیتری1مرک563ارتوفسفریک اسید

لیتری1مرک573ارتوفسفریک اسید

لیتری1فلوکا79623ارتوفسفریک اسید

سی سی25مرک161کلراید (III)ارسنیک 

گرمی25مرکP.a115ارسنیک 

گرمی60مرک100261ارسنیک تست

گرمی10مرک1553ارسنیک یدید

گرمی5مرکسولفید(III)ارسنیک

فلوکا45480ارگسترول

کیلویی5متفرقهBاریتروزین 

گرمی5مرک1355اریتروسین

گرمی10هاوکی ولیامز سدیم سالت773اریتروسین 

گرمی25زیگما آلدریچB15936اریتروسین

گرمی34029BDH25  تترا یدو فلورسینBاریتروسین

گرمی5مرک103615اریترومایسین

گرمی25مرک3615اریترومایسین

گرمی1مرک12203اریدیوم پودر



گرمی5مرک3340 متالSEاریوکروم 

گرمی25ریدالTاریوکروم بالک 

گرمی5مرکB   3168اریوکروم بلوبالک 

گرمی25مرکR3160اریوکروم سیانین

گرمی25مرکR3164اریوکروم سیانین

گرمی20044BDH25اریوگلوسین

گرمی25فلوکاA45620اریوگلوسین 

گرمی100مرکR3164اریوم کروم بالک 

گرمی500پورچT271410231اریوم کروم بالک 

گرمی100رانالTاریوم کروم بالک 

گرمی1مرک10889پیریدیل اتیل ال سیستئین-4-2-اس

گرمی1دوخفاA0941آبسزیک اسید-اس

گرمی5مرک12081بوتیریل تیوکولین یداید-اس

گرمی25زیگما آلدریچB3253بوتیریل تیوکولین یدید-اس

میلی گرمی100سیلیجیلین-اس

گرمی100اکروس13212%98کربوکسیلیک اسید-5-پیرولیدون-2(-)اس

گرمی500چینیاسپادنس

گرمی5پورچ812350233اسپادنس

گرمی25اسدیفاین73123اسپادنس

گرمی10متفرقهاسپادنس

گرمی100اسپارتام

کیلویی2/5مرک7777اسپارتین سولفات

گرمی100مرک7777اسپارتین سولفات

گرمی25بوهرینگراسپارتینیوم سولفوریک

گرمی500اسدیفاین6566015اسپان 

سی سی100زیگما آلدریچ20اسپان

سی سی500دایجونگ2076571405اسپان

سی سی500اسدیفاین2066002اسپان

گرمی500چینی40اسپان

متفرقه60اسپان

سی سی500دایجونگ80اسپان

سی سی500چینی85اسپان

گرمی5دوخفاS1369اسپرمیدن

گرمی1دوخفاS1369اسپرمیدن

گرمی1زیگما آلدریچS4139اسپرمیدین

گرمی1اپلیکمA0673اسپرمیدین تری هیدرات

گرمی1اپلیکمA0672%98اسپرمین 

گرمی25زیگما آلدریچS2876%95اسپرمین تترا هیدرو کلراید 

گرمی5دوخفاS0188اسپکترومایسین دی هیدرو کلراید

گرمی100مرکA115654اسپکتو ملت

گرم3/250شوخارتAC028استا نیلید

کیلویی1مرک100010استا نیلید

استا نیلید

گرمی500اسدیفاین37008استا نیلید 

گرمی1متفرقهاستات دیپردنیسولونی میکرونیز

کیلویی5اپلیکماستارچ

کیلویی20روسیاستارچ ذرت

کیلویی20روسیاستارچ گندم

گرمی1فلوکا85663استاسین آل

سی سی50مرک841085استالدوکسیم



لیتری1مرک800004استالدهید

سی سی500مرک35استالدهید بیوشیمی

لیتری1یانسن1495113%99استالدهید

گرمی500اسدیفاین37005استامید

گرم300روسیاستامید

میلی گرمی100سروا13224استامینوفون

سی سی30248BDH100استانیک کلرید خشک

گرمی5مرکp.a100011استانیلید

لیتری1مرک807679استایرن

گرمی1مرک8964استرادیول

گرمی250الفایسر12203استرانسیوم استات دی هیدرات

کیلویی1الفایسر42955استرانسیوم انگت

کیلویی1مرک7855استرانسیوم برماید

گرمی250مرک7855استرانسیوم برماید

گرمی100مرک7855استرانسیوم برماید

گرمی250متفرقهاسترانسیوم برماید

کیلویی30فرانسهاسترانسیوم پروکساید

کیلویی30فرانسهاسترانسیوم پروکساید

کیلویی30فرانسهاسترانسیوم پروکساید

کیلویی30فرانسهاسترانسیوم پروکساید

کیلویی1ریدال13920استرانسیوم سولفات

کیلویی1ریدالاسترانسیوم سولفات

گرمی30284BDH500استرانسیوم سولفات

کیلویی1پانراک141312استرانسیوم سولفات

گرمی500چینیاسترانسیوم سولفات

گرمی500ریدال13923استرانسیوم سولفید

گرمی25مرک7866استرانسیوم فلوراید سوپرا

کیلویی1مرک7861استرانسیوم کربنات

گرمی500مرک107861استرانسیوم کربنات

کیلویی1الفایسر33392%97/5استرانسیوم کربنات 

کیلویی1ریدال130904%96استرانسیوم کربنات

گرمی250فلوکا85893%98استرانسیوم کربنات

گرمی3075BDH100%99استرانسیوم کربنات

گرمی500مرک40275%99استرانسیوم کربنات

گرمی500پانراک141308استرانسیوم کرومات

کیلویی1مرکاسترانسیوم کلراید

گرمی500فلوکا85894استرانسیوم کلراید

گرمی100فلوکا85894استرانسیوم کلراید

گرمی500چینیآبه6استرانسیوم کلراید 

گرمی14029BDH100استرانسیوم کلراید اسپکتروسکوپی

گرمی500روسیآبه6استرانسیوم کلراید

گرمی500اسدیفاین40276آبه6استرانسیوم کلراید

کیلویی1مرک7856آبه6استرانسیوم کلراید

گرمی250ریدال13914استرانسیوم نیترات

گرمی500پورچ818800421استرانسیوم نیترات

گرمی500مرک7873استرانسیوم نیترات

کیلویی1مرک7873استرانسیوم نیترات

گرمی250مرک107871استرانسیوم نیترات

گرمی250مرک7872استرانسیوم نیترات

گرمی500چینیاسترانسیوم نیترات



گرمی500مرک7876استرانسیوم هیدروکسید

گرمی100هندیاسترکنین سولفات

لیتری1دوخفا964304استرلیوم

گرمی1مرک8966استرون

میلی گرمی150متفرقهاستریپتو مایسین سولفات

گرمی100دوخفاS0148استریپتو مایسین سولفات

میلی گرمی100اپلیکمA4272استریپتوزوتوسین

یونیت1000000زیگما آلدریچS3134استریپتوکیناز

گرمی1زیگما آلدریچS0130استریتوزوبرسین

گرمی1چینیاستریتوزوبوئین

گرمی10مرک7900استریکنین

گرمی5سروا35500استریکنین سولفات

گرمی25متفرقهاستریکنین سولفات

گرمی5متفرقهاستریکنین نیترات

گرمی500اسدیفاین37018استو استانیلید

لیتری1مرک800028استو فنون

سی سی100مرک800028استو فنون

سی سی50مرک800028استوفنون

لیتری2/5اسدیفاین37030استوفنون

سی سیD610استون 

گرمیD6CDN10استون 

سی سی10آرمارD610302035استون 

لیتری1پانراک481007استون خشک

سی سی500مرک100299استون خشک

لیتری1اسدیفاینHplc25251استون نیتریل

لیتری2/5مرکG.c100012استون

لیتری2/5اپلیکمHplcاستون

سی سی500اسدیفاینHplc25214استون

لیتری2/5ریدالP.a32201استون

سی سی10آرمارD3108002035%  99/8استونیتریل 

سی سی10آرمارD3108002035%       99استونیتریل

سی سی1مرکD32904%       99استونیتریل

سی سی25کارلواستونیل استون

لیتری1فلوکا45740استیک اسید

لیتری1/5ایرانیاستیک اسید

لیتری1مرک56استیک اسید

لیتری1مرک58استیک اسید

لیتری1مرک55استیک اسید

سی سی100مرک159520استیک اسید

لیتری2/5مرک100044استیک اسید

سی سی500ژاپنیاستیک اسید

سی سی500مرک100062%96استیک اسید 

سی سی5فلوکاD487230استیک اسید 

سی سی25فلوکاD487230استیک اسید 

سی سی1مرکD42902استیک اسید 

لیتری25زیگما آلدریچاستیل استون

لیتری25زیگما آلدریچاستیل استون

سی سی500مرک9600استیل استون

سی سی500فلوکا96استیل برومید

گرمی500زیگما آلدریچA5376استیل سالسیلیک اسید



گرمی100زیگما آلدریچA5376استیل سالسیلیک اسید

کیلویی1متفرقهاستیل سالسیلیک اسید

لیتری1ریدال15007استیل فنون

لیتری2/5فلوکااستیل کلراید

لیتری1مرکp.a31استیل کلراید

گرمی100اکروساستیل کولین کلراید

گرمی100اسدیفایناستیل کولین کلراید

گرمی148373S.R.L5استیل کولین یدید    بیوشیمی

گرمی10مرک800147استیلن دی کربوکسیلیک اسید

کیلویی1/6مرک823201لیتر1370% 98/5استیلن

کیلویی1مرک800673استئاریک اسید

کیلویی1مرک671استئاریک اسید

گرمی30267BDH500استئاریک اسید

کیلویی20متفرقهاستئاریک اسید

کیلویی25فرانسهاستئاریک اسید

کیلویی20متفرقهاستئاریک اسید

گرمی25مرک674استئاریک اسید

کیلویی1مرک807680استئاریل الکل

کیلویی1شارلوAL0235استئاریل الکل

گرمی100اسدیفاین37363استئاریل کونیم کلراید

گرمی1زیگما آلدریچS7004اسفینگومایلین

گرمی250چینیاسکاندینیوم اکسید

گرمی5ونترون%99/9اسکاندینیوم اکسید

گرمی500روسیاسکاندینیوم نیترات

گرمی5جانسون متیاکسید(III)اسکاندینیوم

گرمی10زیگما آلدریچ229849%99/99کلراید هیدرات(III)اسکاندینیوم

گرمی1بوهرینگراسکوپوالمینیوم هیدرو برمیک

میلی گرمی100روت72101اسکوپولیتین

کیلویی50انگلیسیاسکوربیل پالمیتات

کیلویی50انگلیسیاسکورپیل پالمیتات

گرمی25اسدیفاین48003اسکولین

گرمی5مرک848اسکولین معمولی

گرمی5مرک842اسکولین میکرو بیوشیمی

گرمی10متفرقهH.Pاسکولین

سی سی10مرک9266%2اسمیک اسید 

سی سی5مرک9266%2اسمیک اسید 

گرمی1هندیاسمیوم تترا اکسید

گرم29422BDH0/1اسمیوم تترااکساید

گرمی500اسدیفاین37001%98اسنفتن

گرمی100مرک820001اسنفتیلن

گرمی100ریدال64201اسنفتیلن

اسی کلودیر 

میلی گرمی100اسی کلودیر گوانین 

گرمی100زیگما آلدریچ40210540اسید بلو 

گرمی100زیگما آلدریچ210420(آنازولین سدیم)92اسید بلو

مرک7307اسیرین سولفات

گرمی15مرک7307اسیرین سولفات

اکبندازول

گرمی25زیگما آلدریچO0253اکپرینولول

میلی گرمی500زیگما آلدریچS3381استئاریک اسید سدیم سالت-اکتا دکانوئیک اسید سدیم سالت 



گرمی5مرک11417اکتا فنیل سیکلوتتراسیلوکسان اویل سولوپ استاندارد

گرمی25مرک118307سولفونیک اسید سدیم سالت- 1-اکتان

گرمی25لوبا5038سولفونیک اسید سدیم سالت- 1-اکتان

سی سی500فلوکا74822%99اکتان

سی سی100مرک806901اکتانال

لیتری2/5مرک100193اکتانوئیک اسید

گرمی100الفایسرA012(سیکلو هگزامید)اکتیدیون

میلی گرمی5اپلیکمA1489اکتینو مایسین

سی سی500مرک800178اکرولین

کM.B500اکری فالویل

گرمی25مرک821655اکریدین

گرمی25مرک1333اکریدین اورنج

گرمی25مرک15931اکریدین اورنج

گرمی10فلوکا1660اکریدین اورنج

گرمی27045BDH250اکریل آمید

کیلویی1هندیاکریل آمید

گرمی25های مدیااکریل آمید

کیلویی1فلوکا1704متیلن بیس اکریل آمید-ان-ان-اکریل آمید

کیلویی1فلوکا1704اکریل آمید-متیلن بیس-N-N-اکریل آمید 

گرمی144139S.R.L100%99/9اکریل آمید  مولکالر

گرمی100مرک110784اکریل آمید الکترو فروز

گرمی25زیگما آلدریچ99148660%اکریل آمید الکترو فروز

سی سی100زیگما آلدریچA2917اکریل آمید-اکریل آمید بیس

گرمی100مرک100209اکریل آمید فور الکتروفروز

کیلویی1مرک800830اکریل آمید فورسنتز

کیلویی1مرک100209اکریل آمید مولکوالربیوشیمی

کیلویی1روت78712%98اکریل آمید

گرمی14022S.R.L100%99/9اکریل آمید

لیتری1مرک800181اکریلیک اسید

لیتری1آلمانی30035اکریلیک اسید

لیتری2/5اسدیفاین37046اکریلیک اسید

سی سی12725S.R.L500%99اکریلیک اسید 

گرمی100مرک7565اکستران 

کیلویی5مرک7558اکستران پودر

گرمی500مرک3979اکسترانت

گرمی5مرک820938اکسوبوتیریک اسید

میلی گرمی200اکسی بوتین کلراید

گرمی100مرک3755اکسی بیل

میلی گرمی125متفرقهاکسی تترا سایکلین هیدرو کلراید

کیلویی5امریکاییاکسی تتراسایکلین

گرمی25پانراک374948اکسی تتراسایکلین هیدرو کلراید

گرمی5دوخفاO0140اکسی تتراسایکلین هیدرو کلراید

سی سی500فیشرAK250008اکوآالکترولیت

گرمی25مرک116802اگاریسیک اسید

گرمی5اپلیکمO0250اگپرپنولون

گرمی1مرک7056اگزالو استیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچO7753اگزالو استیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچO7753اگزالواستیک اسید

گرمی5فلوکا75662اگزالواستیک اسید

گرمی5مرک7056اگزالواستیک اسید



گرمی29425BDH5اگزالواستیک اسید

گرمی5اپلیکمA2201اگزالواستیک اسید

گرمی500مرک495اگزالیک اسید

گرمی500ریدال33506اگزالیک اسید

گرمی250مرک495اگزالیک اسید

کیلویی1کارلواگزالیک اسید

گرمیM.B500اگزالیک اسید

گرمی100شوخارتاگزالیک اسید

گرمی100اسدیفاین23094اگزالیک اسید دی هیدرات

کیلویی1مرک492اگزالیک اسید دی هیدرات

گرمی250فلوکا75700اگزالیک اسید دی هیدرات

گرمی100مرک489اگزالیک اسید سوپرا

گرمی25مرک1841(بیس سیکلو هگزیدین هیدرازید)اگزالیک اسید

سی سی25مرک807066اگزالیل کلراید

کیلویی1مرک126اسپارتیک اسید- ال

کیلویی1فلوکا11190اسپارتیک اسید- ال

گرمی100زیگما آلدریچA9256اسپارتیک اسید- ال

گرمی100مرک100129اسپارتیک اسید- ال

گرمی100مرک100126اسپارتیک اسید- ال

گرمی100فلوکا11230اسپارتیک اسید پتاسیم - ال

گرمی100مرک100142اسپارتیک اسید منو سدیم- ال

گرمی100فلوکا11260اسپارتیک اسید منیزیوم- ال

گرمی100متفرقهآدرنالین- ال

کیلویی5چینیآرژنین- ال

گرمی250امریکایی903تروئین- ال

کیلوییBDH1ترئونین- ال

کیلویی1فلوکا89180ترئونین- ال

گرمیBDH100ترئونین بیوشیمی- ال

کیلویی1دوخفاT0721تیروزین- ال

میلی گرمی250مرک24811تیروکسین- ال

گرمی1مرک12511تیروکسین سدیم- ال

میلی گرمی500فلوکا83863ریبوز- ال

گرمی10لوبا2870سیترولین- ال

گرمی50مرک12117سیترولین- ال

کیلویی1متفرقهکارنتین- ال

گرمی25مرک100289گلوتامین- ال

گرمیU.K50گلوتامین- ال

گرمی25مرک5360لیوسین- ال

گرمی5مرک5360لیوسین- ال

کیلویی25چینیمالیک اسید- ال

کیلویی1مرک8495والین- ال

گرمی100مرک8495والین- ال

گرمی100سروا38064والین- ال

گرمی100فلوکا94620والین- ال

کیلویی25چینیوالین- ال

گرمی500فلوکا53320هیستیدین- ال

کیلویی1چینیهیستیدین- ال

گرمی100اکروس16615%98هیستیدین - ال

کیلویی1اپلیکمA1341هیستیدین بیس پیور- ال

گرمی100مرک104350هیستیدین منو هیدرو کلراید- ال



کیلویی1اپلیکمA1591هیستیدین هیدروکلراید منو هیدرات- ال

گرمی500اپلیکمA1341هیستیدین هیدروکلراید منو هیدرات - ال

گرمیBBL25رامنوز-(-)-ال

گرمی4مرک11672فوکوس-(-)-ال

گرمی5مرک381مالیک اسید(-)-ال

گرمی38057BDH5رامنوز-(+)-ال

گرمی25مرک7361رامنوز منو هیدرات-(+)-ال

گرمیBDH25رامنوز منو هیدرات-(+)-ال

گرمی5امریکایی3249اپی نفرین-ال

گرمی50مرک126اسپارتیک اسید-ال

گرمی25زیگما آلدریچA8949اسپارتیک اسید-ال

گرمی10ریدال15155اسپارژین-ال

گرمی50فلوکا11150اسپارژین خشک-ال

گرمی100مرک1566اسپارژین منو هیدرات-ال

گرمی100اپلیکمA1668اسپارژین منو هیدرات-ال

کیلویی1اپلیکمA3721اسپارژین منو هیدرات-ال

گرمی25مرک1565اسپارژین منو هیدرات-ال

کیلویی1فلوکا95210اسکوربیک اسید-ال

گرمی100زیگما آلدریچA0278اسکوربیک اسید-ال

گرمی100زیگما آلدریچA7506اسکوربیک اسید-ال

گرمی10303BDH500اسکوربیک اسید-ال

گرمی44006BDH500اسکوربیک اسید-ال

گرمی100مرک127اسکوربیک اسید-ال

گرمی100اپلیکمA1052اسکوربیک اسید-ال

کیلویی1اپلیکمA3604اسکوربیک اسید-ال

گرمی100اپلیکمA3604اسکوربیک اسید-ال

کیلویی25چینیاسکوربیک اسید-ال

گرمی25زیگما آلدریچA0278(ویتامین ث)اسکوربیک اسید-ال

گرمی25زیگما آلدریچA2174(ویتامین ث)اسکوربیک اسید-ال

گرمی10مرک6906اورانیتین منو هیدرات-ال

گرمی500اسدیفاین47191اورنتین منو هیدرو کلراید-ال

گرمی100اپلیکمA3450اورنتین هیدرو کلراید-ال

گرمی100اپلیکمDABA1343اورنتین هیدرو کلراید -ال

گرمی100زیگما آلدریچI2752ایزو لیوسین-ال

گرمی250فلوکا58880ایزو لیوسین-ال

کیلویی25چینیایزو لیوسین-ال

گرمی25اپلیکمA3677ایزولیوسین-ال

متفرقهآدرنالین-ال

گرمی5مرک847آدرنالین-ال

گرمی100فلوکا11010آرژنین-ال

گرمی500اسدیفاین47190آرژنین بیس-ال

گرمی100اپلیکمA3709آرژنین هیدرو کلراید-ال

گرمی100اپلیکمA1700آرژنین هیدرو کلراید-ال

کیلویی1مرک1544آرژنین هیدرو کلراید-ال

گرمی500اسدیفاین47016آرژنین هیدرو کلراید-ال

گرمی250مرک1544آرژنین هیدرو کلراید-ال

گرمی5فلوکا5270آالنیل گالیسین-ال

گرمی100زیگما آلدریچA26802آالنین-ال

کیلویی1فلوکا5130آالنین-ال

گرمی100فلوکا5129آالنین-ال



کیلویی10امریکاییآالنین-ال

گرمی25زیگما آلدریچA7627آالنین-ال

گرمی25فلوکا5130آالنین-ال

گرمی5مرک1014(نیتروآنیلیدهیدرو کلراید4)آالنین -ال

گرمی25مرک1007آالنین بیوشیمی-ال

گرمی25فلوکا5129آالنین بیوشیمی-ال

گرمی25فلوکا5170(اتیل استر هیدرو کلراید)آالنین-ال

گرمی100مرک814472برونئول-(-)-(1S)برونئول    -ال

گرمی100مرک814472برونئول-(-)-(1S)برونئول    -ال

گرمی100الفایسر1269پرولین-ال

کیلویی20چینیپرولین-ال

گرمی100اکروس15762%99پرولین -ال

گرمی250فلوکا81710پرولین بیوشیمی-ال

گرمیBDH1تریپتوفان-ال

گرمی100مرک108396تریپتوفان-ال

گرمی100اپلیکمA1645تریپتوفان-ال

گرمی25اپلیکمA3445تریپتوفان بیوشیمی-ال

گرمی25اپلیکمA3410تریپتوفان سلکتی پیور-ال

گرمی500اکروس14059%99تریپتوفان-ال

گرمیBDH5تریونین-ال

شوخارترامنوز منو هیدرات-ال

گرمی10مرک7769سرین-ال

کیلویی1چینیسرین-ال

گرمی100مرک7769سرین-ال

گرمی250فلوکا84960سرین بیو شیمی-ال

گرمی100اسدیفاین47186سیترولین بیوشیمی-ال

گرمی50اپلیکمA3694سیستئین-ال

گرمی500اسدیفاین47218سیستئین بیوشیمی-ال

گرمی25فلوکا30200سیستئین پیوریس-ال

گرمی50فلوکا30120سیستئین هیدرو کلراید-ال

گرمی25های مدیاسیستئین هیدرو کلراید-ال

کیلویی1آلمانیسیستئین هیدرو کلراید-ال

کیلویی1سرواسیستئین هیدرو کلراید-ال

گرمی10اکروس207240100%99فنیل افرین-ال

کیلویی1چینیفنیل االنین-ال

کیلویی1اسدیفاین47138فنیل االنین-ال

گرمیC.D.H100فنیل االنین-ال

گرمی1زیگما آلدریچP2126فنیل آالنین-ال

گرمی25فلوکا78090فنیل آالنین متیل استر هیدرو کلراید-ال

گرمی1فلوکا47870فوکوس-ال

گرمی100اپلیکمA2141کارنتین-ال

گرمی100اپلیکمA2141کارنیتین-ال

گرمی1اپلیکمA2243گلوتاتیون اکسیدیزد-ال

گرمی1زیگما آلدریچG1251گلوتامیک اسید-ال

گرمی100فلوکا49449گلوتامیک اسید-ال

گرمی500چینیگلوتامیک اسید-ال

گرمی37102BDH100گلوتامیک اسید بیوشیمی-ال

گرمی100مرک100291گلوتامیک اسید بیوشیمی-ال

کیلویی1اسدیفاین47107گلوتامیک اسید بیوشیمی-ال

گرمی500زیگما آلدریچG1626گلوتامیک اسید منو سدیم سالت-ال



گرمی37107BDH500گلوتامین-ال

گرمی10فلوکا69771الکتیک اسید-ال

گرمی10فلوکا69771الکتیک اسید-ال

گرمی25فلوکا62840الیزین-ال

کیلویی1فلوکا30200لیسیتین-ال

مرکلیوسین-ال

گرمی29776BDH10مالیک اسید-ال

کیلویی25چینیمالیک اسید-ال

گرمی1زیگما آلدریچM9625میتیونین-ال

کیلویی50سوئیسمیتیونین-ال

سوئیسمیتیونین-ال

گرمی100اکروس16616%98میتیونین -ال

گرمی100مرک5707میتیونین بیوشیمی-ال

گرمی100مرک104506هیدروکسی پرولین-ال

گرمیBDH5روتالکتیک اسید سدیم سالت-(+)-ال 

گرمی1زیگما آلدریچI2752ایزو لیوسین-ال 

گرمی1زیگما آلدریچA5131آرژنین هیدروکلراید-ال 

گرمی25زیگما آلدریچC9625کارنوزین-ال 

گرمی4مرک11672فوکوس (-)ال 

گرمی1مرک4506هیدروکسی پرولین(-)ال 

گرمی1زیگما آلدریچT0254ال تریپتوفان

گرمی1زیگما آلدریچT8625ال تریونین

میلی گرمی100روت7509/1ال گلوکز

گرمی10مرک104506ال هیدروکسی پرولین

گرمی25اپلیکمA3710ال هیدروکسی پرولین بیوشیمی

گرمی25مرک104351ال هیستیدین

گرمی50اپلیکمA1341ال هیستیدین

گرمی50فلوکا53340ال هیستیدین دی هیدرو کلراید

گرمی50اپلیکمA1591ال هیستیدین منو هیدرات

گرمی25مرک4623ال هیوسی آمونیوم سولفات

گرمی25مرک4621ال هیوسی سیامین برومید

گرمی5زیگما آلدریچH9253ال هیوسی سیامین هیدروبرومید

گرمی5اسدیفاین48065آرابیتول(-)ال

متفرقهآرابینوز(-)ال

گرمی250مرک7760سوربوز(-)ال

گرمی500مرک7760سوربوز(-)ال

گرمی100مرک7760سوربوزبیوشیمی(-)ال

کیلویی5مرک500074اسکوربیک اسید(+)ال

گرمی25مرک127اسکوربیک اسید(+)ال

گرمی5مرک5362ایزولیوسین(+)ال

گرمی25هاوکی ولیامزآرابینوز(+)ال

گرمی250فلوکا83650رافینوز منو هیدرات(+)ال

گرمی100مرک4736رامنوز(+)ال

لیتری1ریدال27715الکتیک اسید(+)ال

سی سی500پوراکالکتیک اسید(+)ال

سی سی500پوراکالکتیک اسید(+)ال

گرمی100الفایسرB25266الروپنک اسید سدیم سالت

گرمی25گورالستین اسیتن

لیتری2/5مرک970هیدروکسی اتان-الفا 

میلی گرمی10مرک16312الفا آمیالز



سی سی5فلوکا80605الفا پنین

سی سی1فلوکا80599الفا پنین

سی سی5فلوکا80599الفا پنین

گرمی100دوخفاN0903الفا نفتالین استیک اسید

کیلویی1فلوکا4B5610الکالی بلو 

سی سی25فیشر(هیدرانال کلومات)الکترولیت 

سی سی100زیگما آلدریچG7805الیل آمین

سی سی500اسدیفاین40465تولویدین-ام

گرمی250ریدال4441دی نیتروبنزن-ام

گرمی50مرکP.a7244فنیلن دی آمونیوم دی کلراید -ام

گرمی1مرک5228کروزول پور پور-ام

گرمی20028BDH25کروزول پور پور-ام

گرمیBDH1کروزول پور پور-ام

گرمی10فلوکا61090کریزول رد-ام

گرمی50فلوکا61090کریزول رد-ام

سی سی5مرک109797گزیلل-ام

لیتری1مرک822337گزیلل-ام

لیتری1مرک8688گزیلل-ام

گرمی250ریدال15820نیترو آنیلین-ام

گرمی1ریدال30526نیترو فنل-ام

گرمی30526BDH1نیترو فنل-ام

گرمی5دوخفاM1415تی- تی-ام 

گرمی100ریدال33521ام فنیلن دی آمین هیدرو کلراید

سی سی100مرک104699امرسیون اویل

سی سی500مرک4699امرسیون اویل

کیلویی50ژاپنیسیستین-ال-استیل - ان

گرمی500متفرقهگلوکز آمین-استیل دی - ان

کیلوییD.D.R50گلوکز آمین-استیل دی - ان

گرمی100مرک814363بنزیل آمونیوم کلراید-دی متیل ان-ان-ان-آلکیل- ان

سی سی5مرک7919پنتان- ان

لیتری2/5لوباپنتان- ان

گرمی100اسدیفاین25278هپتان سولفونیک اسیدسدیم سالت خشک- ان

گرمی100اکروس41127آبه1هپتان سولفونیک اسیدسدیم سالت- ان

گرمی25مرک804518هیدرواکسی استامید- ان

گرمی25اسدیفاین20406نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدرو کلراید-1-ان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0627سیسلیک منوفسفات سدیم سالت-5-3دی بوتیریل آدونزین-o-2-ان

گرمی25فلوکا195آمیدواتان سولفونیک اسید-2-استامید-2-ان

گرمی25مرک15226آمیدواتان سولفونیک اسید-2-استامید-2-ان

گرمی100اسدیفاین56109هیدروکسی اتیل فتال آمید-2-ان

گرمی25لوبا1924بنزیل آدنین-6-ان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD2375تیروزین سیکلو هگزیل آمونیوم-دی دنسیل ال-o-ان

سی سی500اسدیفاین38319اتیل آنیلین-ان

سی سی500بی ای سفاتیل پیپرازین-ان

لیتری1مرک800894اتیل دی ایزو پروپیل آمین-ان

سی سی100اکروس14940اتیل مورفولین-ان

گرمی5مرک83تیروزین اتیل استر- ال-استیل-ان

گرمی25مرک112422سیستئین- ال-استیل-ان

متفرقهسیستین-ال-استیل-ان

گرمی500امریکاییآمینو فنول-پی-استیل-ان

کیلویی50ژاپنیاستیل ال سیستین-ان



کیلوییD.D.R50گلوکزآمید- استیل دی-ان

لیتریV.W.R1اکتان-ان

لیتری26024V.W.R1اکتان-ان

گرمی5مرک12268اکتیل سدیم سولفانات-ان

گرمی500هندیفنیلن دی آمین دی کلراید-پی-تترا متیل-ان-ان-ان-ان

سی سی500زیگما آلدریچT22500تترا متیل دی آمین-ان-ان-ان-ان

گرمی10مرک821102فنیلن دی آمونیوم کلراید-4-1-تترامتیل-ان-ان-ان-ان

سی سی100زیگما آلدریچT2500تترا متیل اتیلن دی آمین-ان-ان-ان

سی سی100بلژیک4753تترا متیل اتیلن دی آمین-ان-ان-ان

گرمی100مرک102343تری متیل آمونیوم بروماید-ان-ان-ان

کیلویی1مرک102342تری متیل آمونیوم بروماید-ان-ان-ان

گرمی500اسدیفاین54109گالیسین (هیدروکسی-2)بیس-ان-ان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0625سیستئین-دنسیل ال-ان-ان

گرمی1600متفرقهفنیلن دی آمین سولفات-4و1-دی اتیل-ان-ان

کیلویی1فلوکا7672%98فنیلن دی آمین سولفات-4و1-دی اتیل-ان-ان

گرمی100مرک3113فنیلن دی آمین هیدرو کلراید-پی-دی اتیل-ان-ان

سی سی100مرک10666دی اتیل آنیلین-ان-ان

سی سی100مرک821752دی اتیل فورمامید-ان-ان

گرمی10مرک13744دی آلیل تارتاردی آمید-ان-ان

گرمی250مرک820423دی بوتیل تیوره-ان-ان

گرمی250مرک820536فنیلن دی آمین-4و1دی فنیل -ان-ان

گرمی100فلوکا42790دی فنیل بنزدین-ان-ان

اگرودی فنیل گوانیدین-ان-ان

گرمی5مرک822039فنیلن دی آمونیوم کلراید-3-1-دی متیل-ان-ان

گرمی25ژاپنیفنیلن دی آمین-پی-دی متیل-ان-ان

گرمی27107BDH25فنیلن دی آمین-پی-دی متیل-ان-ان

گرمی5ریدال33137فنیلن دی آمین-پی-دی متیل-ان-ان

گرمی25ژاپنیفنیلن دی آمین دی هیدرو کلراید-پی-دی متیل-ان-ان

سی سی100فلوکا41680تولودین-ام-دی متیل -ان-ان

گرمی250الفایسرفنیلن آمین سولفات-پی-دی متیل -ان-ان

گرمی100زیگما آلدریچ186384فنیلن آمین سولفات-پی-دی متیل -ان-ان

گرمی250چینیفنیلن دی آمین دی کلراید-پی-دی متیل -ان-ان

سی سی500مرک840018دی متیل اتیل آمین-ان-ان

لیتری2/5اسدیفاین20346دی متیل استامید-ان-ان

گرمی500اسدیفاین76161دی متیل اوره-ان-ان

سی سی25مرک818197دی متیل آلیل آمین-ان-ان

کیلویی1مرکدی متیل آمونیوم کلراید-ان-ان

سی سی500چینیدی متیل آنیلین-ان-ان

سی سی500زیگما آلدریچدی متیل آنیلین-ان-ان

سی سی500اسدیفاین38659دی متیل تری متیلن دی آمین-ان-ان

سی سی500اسدیفاین24021دی متیل سولفواکساید-ان-ان

سی سی500اسدیفاین38202دی متیل سیکلو هگزیل آمین-ان-ان

سی سی5ریدال9046دی متیل فرمامید-ان-ان

گرمی10زیگما آلدریچ9-997-18دی متیل فرمامید-ان-ان

گرمی1زیگما آلدریچ9-997-18دی متیل فرمامید-ان-ان

سی سی10فلوکا51690دی متیل فرمامید-ان-ان

سی سی1مرک11656دی متیل فرمامید-ان-ان

سی سی500زیگما آلدریچD4254دی متیل فرمامید   -ان-ان

سی سی500مرک2937دی متیل فرمامید     یوازول-ان-ان

سی سی500اسدیفاین25028دی متیل فورمامید-ان-ان



سی سی500اسدیفاینHplc38196دی متیل کربنات-ان-ان

سی سی500مرک3503دی متیلن دی آمین-ان-ان

گرمی25مرک101546متیلن بیس اکریل آمید-ان-ان

گرمی50مرک110897متیلن بیس اکریل آمید-ان-ان

گرمی134985S.R.L100متیلن بیس اکریل آمید-ان-ان

گرمی250مرک805968متیلن دی اکریل آمید-ان-ان

گرمی100مرک110897متیلن دی اکریل آمید-ان-ان

گرمی50مرک110897متیلن دی اکریل آمید-ان-ان

گرمی100هندیمتیلن دی اکریل آمید الکترو فورز-ان-ان

گرمی5زیگما آلدریچA5912ان بیس اکرولوئیل سیستامین-ان

لیتری1مرک803235ان دی متیل استامید-ان

لیتری1مرک822275ان دی متیل آنیلین-ان

لیتری1مرک803206ان دی متیل بنزیل آمین-ان

گرمیB484T.C.I5ان دی هیدروکسی اتیل گالیسین -ان

گرمی50مرک110897ان متیلن دی اکریل آمید-ان

گرمی500چینی415324ایزو پروپیل اکریل آمید-ان

گرمی1اپلیکمA1394تترا سدیم سالت-اچ-پی-دی-آ-ان

میلی گرمی100اپلیکمA1395تترا سدیم سالت-اچ-پی-دی-آ-ان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0375اسپارژین-آلفا دنسیل ال-ان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD2250تریپتوفان-آلفا دنسیل ال-ان

لیتری1مرک1230آمیل استات-ان

سی سی500چینیآمیل استات-ان

سی سی10037BDH500آمیل استات-ان

لیتری27212BDH1آمیل الکل-ان

لیتری10038BDH1آمیل الکل-ان

لیتری1مرک975آمیل الکل-ان

لیتری1مرک976آمیل الکل-ان

سی سی500مرک975آمیل الکل-ان

سی سی15066BDH100آندکان-ان

گرمی500هندی%99بروموسوکسینامید-ان

گرمی10مرک1844فنیل هیدروکسیل آمین-ان-بنزوئیل-ان

گرمی5مرک1844فنیل هیدروکسیل آمین-ان-بنزوئیل-ان

گرمی13014BDH5فنیل هیدروکسیل آمین-ان-بنزوئیل-ان

گرمی5فلوکا12920آرژنین اتیل استر هیدرو کلراید-ال-دی -بنزوئیل-ان

گرمی5زیگما آلدریچ274852%98فنیل هیدروکسیل آمین-ان-بنزوئیل -ان

گرمی5مرکp.a1844فنیل هیدروکسیل آمین-ان-بنزوئیل -ان

گرمی1زیگما آلدریچB2275 تتراهیدروپیرانیل آدنین 2-9بنزیل-ان

لیتری1ریدال27626بوتیریک اسید-ان

لیتری27535BDH2/5بوتیریک اسید-ان

لیتری2/5چینیبوتیل الکل-ان

سی سیM.B500پروپیل الکل-ان

سی سی10360BDH500پنتان-ان

سی سی500اسدیفاینHplc35389پنتان -ان

سی سی100اسدیفاین40362تترا دکان-ان

گرمی600روسیتری دکان-ان

گرمی25مرک818403تری متیل سیلیل استامید-ان

گرمی100زیگما آلدریچT1375آمینواتان سولفونیک اسید-2-تریس هیدروکسی متیل-ان

گرمی25فلوکا93353آمینو اتان سولفونیک اسید-2-تریس هیدروکسی متیل متیل -ان

سی سی100مرک820383دکان-ان

گرمی100زیگما آلدریچD221902دو دسیل سوکسونیک انیدرید-ان



گرمیM.B25دی متیل آمینو آزو بنزن-ان

کیلویی25مرک2340ستیل پریدینیوم کلراید -ان

کیلویی25مرک2340ستیل پریدینیوم کلراید منو هیدرات-ان

اگزوبنزو تیازولی سولفون آمید2سیکلو هگزان -ان

گرمی5مرک802829تلوئن سولفانات-4متیل مورفولین اتیل کربوآمید -N-2سیکلو هگزیل-ان

کیلویی1مرک821004نفتیل آمین-2-فنیل -ان

کیلویی1زیگما آلدریچ178055نفتیل آمین-2-فنیل -ان

گرمی250مرک821020فنیل تیوره-ان

کیلویی1مرک803285دی اتیل آمونیوم کلراید-ان-ان-کلرو اتیل-ان

کیلویی25الفایسردی اتیل آمونیوم کلراید-ان-ان-کلرو اتیل-ان

گرمی500اسدیفاین37741کلروسوکسونیک ایمید-ان

گرمی500روسیمتیل انترالینیک اسید-ان

لیتری2/5اسدیفاین39212متیل آنیلین-ان

سی سی500مرک56076متیل بنزیل آمین-ان

کیلویی25مرک2340متیل پریدینیوم کلراید-ان

کیلویی25مرک2340متیل پریدینیوم کلراید منو هیدرات-ان

گرمی25مرک820837متیل تیوره-ان

لیتری1چینی806838نونان-ان

سی سی50مرک820616هپتا دکان-ان

لیتری1مرک15677هپتان-ان

لیتری2/5دایجونگHplcهپتان-ان

سی سی500اسدیفاینHplc25383هپتان-ان

لیتری1مرک4368هگزان-ان

لیتری2/5فلوکا52762هگزان-ان

سی سی500اسدیفاینHplc25384هگزان-ان

کیلویی1چینی804518هیدروکسی سوکسینامید-ان

سی سی10ریدال9082%99.99دی متیل سولفواکساید -ان-ان 

گرمی10مرک820535ان دی فنیل هیدرازنیوم کلراید-ان 

سی سی25مرک818727بیس تری متیل سلیل استامید-او-ان 

گرمی1اسدیفاین50007آرژنین- ال-بنزوئیل-آ-ان 

میلی گرمی100زیگما آلدریچD1250هیدرواکسی-4ترنس-دنسیل ال-ان 

گرمی5مرک1308ان اتیل مالیمید

سی سی5مرک109716ان اکتان رفرنس

گرمی1زیگما آلدریچB2275تتراهیدروپیرانیل آدنین-2-9ان بنزیل

گرمی1فلوکا82656ان پیرینیل مالیمید

لیتری1مرک820383ان دکان

لیتری1دایجونگ30884100%99/5ان دکان

میلی گرمی100زیگما آلدریچD2125ترونین سیکلوهگزیل آمونیوم-ان دنسیل ال 

گرمی25مرک841022ان دودسیل تری متیل آمونیوم برماید

میلی گرمی10فلوکا47732فنیل آالنین-لیوسیل ال-میتیونین ال- ان فورمیل ال

لیتری25متفرقهان متیل دی اتانول آمین

سی سی500مرک806168ان متیل فرمامید

ان متیل کلروپروپیل همو هیدرو کلراید

سی سی100مرک806838ان نونان

سی سی100مرکP.a4388%99/5ان هپتان 

گرمی25مرک804518ان هیدروکسی سوکسینامید 

گرمی25چینی800907اتیل کربو دیمید هیدرو کلراید-ان(دی متیل آمینوپروپیل-3)ان

سی سی100مرک107961انتالن

سی سی21072BDH100اندیکاتور

سی سی21049BDH100اندیکاتور



سی سی21041BDH100اندیکاتور بافر

سی سی100مرک59177تا0اندیکاتور

سی سی1421046BDH100تا10اندیکاتور

سی سی621040BDH100تا4/4اندیکاتور

سی سی100مرک109175تا 4اندیکاتور

سی سی521041BDH100تا4اندیکاتور

سی سی821039BDH100تا4اندیکاتور

سی سی7/621042BDH100تا6/6اندیکاتور

سی سی8/521084BDH100تا7/7اندیکاتور

سی سی1121045BDH100تا9اندیکاتور

سی سی100مرک139176تا9اندیکاتور

لیتری1مرک109175محلولPHاندیکاتور

لیتری2/5اسدیفاین37231انیزالدهید

لیتری2/5اسدیفاین37237انیزول

سی سی5فلوکا95660گزیلل- او

لیتری1مرکگزیلل- او

گرمی27039BDH500استیل سالسیلیک اسید-او

گرمی44001BDH25استیل کولین بروماید-او

گرمی44003BDH25استیل کولین پر کلرات-او

گرمی44002BDH100استیل کولین کلراید-او

سی سی500مرک801452آنیزول-او

سی سی500اسدیفاینآنیزیدین-او

سی سی100زیگما آلدریچ888182%99آنیزیدین-او

گرمی100ریدال3304%99پریدیک اسید-او

گرمیCDH100تلودین بلو-او

گرمی500چینیتلوئیدین هیدرو کلراید-او

سی سی24045BDH500تولویدین-او

گرمی100مرک8301تولوئیدینیوم دی کلراید-او

گرمی250مرک822160تولوئیدینیوم کلراید-او

گرمی25فلوکا89580تولیدین-او

گرمی25فلوکا89585تولیدین دی هیدرو کلراید-او

گرمی25چینیتولیدین دی هیدرو کلراید-او

گرمی25فلوکا89585تولیدین دی هیدرو کلراید-او

گرمی100اسدیفاین90450تولیدین کلراید-او

گرمی25مرک2953دی انیزیدین-او

گرمی1649121S.R.L100%99فتالدی آلدهید -او

گرمی10زیگما آلدریچp1526فنیلن دی آمین دی هیدرو کلراید-او

لیتری1مرک809692کروزول-او

گرمی1مرک5224کروزول فتالین-او

گرمی5فلوکا61060کریزول فتالئین-او

گرمی25فلوکا61060کریزول فتالئین-او

گرمیM.B10کریزول فتالئین-او

گرمی5ریدال33342کریزول فتالئین-او

گرمی20026BDH5کریزول فتالئین-او

گرمی25اسدیفاین30026کریزول فتالئین-او

گرمی5اسدیفاین30027کریزول فتالئین کمپکسون-او

گرمی25اکروس40575کریزول فتالئین کمپکسون سدیم-او

گرمی1زیگما آلدریچP5631کریزول فتالئین کمپکسون سدیم-او

لیتری2/5مرک808697گزیلل-او

لیتری1اکروس14099%99گزیلل-او



گرمی10مرک10592متیل هیدرواکسیل آمونیوم کلراید-او

گرمی25مرک820736یدوهیپوریک اسید -او

گرمی10مرک820737یدوهیپوریک اسید سدیم سالت-او

گرمی25اسدیفاین44115اوانس بلو

گرمی25دوخفاO1409نیترو فنیل بتا دی گاالکتوز پیرانوزید-2اوپن 

گرمی5دوخفاO1409نیترو فنیل بتا دی گاالکتوز پیرانوزید-2اوپن 

گرمی5مرکR21487اوراسیت بلو  

گرمی100فلوکا94220اوراسیل

گرمی25فلوکا94220اوراسیل

گرمی5مرک8460اوراسیل

گرمی10مرک8460اوراسیل

گرمی44103BDH25اوراسیل

گرمی25اپلیکمA0667اوراسیل

گرمی5مرک7093اوراسینول

گرمی5شارلو5R0035اوراسینول منو هیدرات

گرمی50مرکO1301اورامین  

گرمی100مرکP.a8473اورانیل استات 

گرمی500مرکP.a8473اورانیل استات 

گرمی10مرک8473آبه2اورانیل استات

گرمی25مرک8473آبه2اورانیل استات

گرمی30556BDH100اورانیل سولفات

گرمی30552BDH100اورانیل کلراید

گرمی100مرک8476اورانیل نیترات

گرمی10289BDH100آبه6اورانیل نیترات 

گرمیBDH25آبه6اورانیل نیترات

گرمی10امریکاییآبه6اورانیل نیترات

گرمی25مرک8476آبه6اورانیل نیترات

گرمی50مرک8477فلوراید(IV)اورانیل

گرمی10ریدال14109اورانیوم نیترات

گرمی25ریدال21168اورانیوم نیترات کریستال

گرمی5فلوکا46132%99/9آبه  5کلراید(III)اورپیوم

گرمی5فلوکا46130%99/9کلرایدهیدرات  (III)اورپیوم

گرمی20روسیآبه5نیترات(III)اورپیوم

گرمی25فلوکا46137آبه5نیترات(III)اورپیوم

گرمی5فلوکا46137آبه5نیترات(III)اورپیوم

کیلویی1فلوکا94300اورتان

گرمی100انگلیسیاورتان

گرمی5مرک3171اورسیک اسید

گرمی250روت99321اورسیک اسید

سی سی50روت94312اورسیک اسید متیل استر

مرکاورسین

گرمی25فلوکا75410اورسین

گرمی25مرک7100اورسین

گرمی5مرک7091اورسین

گرمی500هندیاورسینول

کیلویی1های مدیاGاورنج  

گرمی100مرکGGN6884اورنج  

گرمیGM.B5اورنج 

گرمی10کارلوGاورنج 

گرمی100مرکII6885اورنج 



گرمی100مرک4243 یلویشSاورنج 

کیلویی1متفرقهاورنج پودر

گرمی500چینیاوروپیوم اکسید

کیلویی1مرک8486اوره

کیلویی1مرک818710اوره

کیلویی1دوخفاU1363اوره

گرمی10امریکاییکریستالNFاوره 

گرمی500مرکP.a8487اوره 

کیلویی1هاوکی ولیامزاوره اناالر

گرمی25مرک108489اوره آز

گرمی25مرک108489اوره آز

گرمی7/5مرک16322اوره آز

گرمی10مرک8479اوره آز     بیوشیمی

گرمی250مرک8488اوره بیوشیمی

کیلویی1مرک8488اوره بیوشیمی

کیلویی1مرک814اوریک اسید

گرمی100مرک814اوریک اسید

گرمیU.C.B100اوریک اسید

گرمی100زیگما آلدریچU2625اوریک اسید

گرمی25مرک814اوریک اسید

گرمی25مرک817اوریک اسید

میلی گرمی7.5مرک16322اوریکاز

سی سی100مرک6962اوژنول

سی سی500اسدیفاین38374اوژنول

سی سی100اسدیفاین56217اوژنول متیل اتر

گرمی1مرک12293اوسمیوم پودر

گرمی1روت6938اوکالیستول

لیتری1مرک471اولیک اسید اکستراپیور

لیتری1مرک100471اولئیک اسید

سی سی25فلوکا75092اولئیک اسید 

گرمی1زیگما آلدریچO3880اولئیک اسید سدیم سالت

گرمی1زیگما آلدریچO3125اویاباین

لیتری2/5مرک113898اویل استاندارد اتمیک ابزورشن

لیتری1مرک6900اویل بات

لیتری5مرک6900اویل پات

گرمی25متفرقهO3125اویل رد  

گرمیO34061BDH10اویل رد  

گرمی10زیگما آلدریچOO0625اویل رد  

گرمی25اسدیفاین54304 الکترو فوروزOاویل رد  

گرمی25مرک11669الکترو فوروزOاویل رد 

گرمی250مرک3936اهن پیرو فسفات خشک

گرمی1دوخفاI1401دی اکسان-جی-تی -پی -ای

کیلویی25فارماسیاایبو بروفن

کیلویی1اپلیکمA2857ایتاکونیک اسید

گرمی100فلوکا59960ایتاکونیک اسید

گرمی500چینیایتاکونیک اسید

گرمی25فلوکا59960ایتاکونیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچI29204%99ایتاکونیک اسید 

گرمی900روسیایتریوم استات

کیلویی1الفایسر1588ایتریوم اکسید



گرمی250زیگما آلدریچ295168%99/99ایتریوم اکسید

کیلویی1روسیآبه6%    99/9ایتریوم کلراید

کیلویی1چینیایتریوم نیترات

کیلویی2روسیایتریوم نیترات

گرمی700روسی%99/99ایتریوم نیترات

گرمی250ریدال36818ایدرانال

گرمی25ریدالVI34596ایدرانال

گرمی30روسیایروپیوم اکسید

گرمی110روسیایروپیوم اکسید

گرمی50روسیایروپیوم نیترات

گرمی100روسیایروپیوم نیترات

گرمی10زیگما آلدریچ254061%99/99نیترات هیدرات(III)ایروپیوم

گرمی50مرک215104792ایرودین

گرمی50مرک219104287ایرودین

گرمی50مرک2214470ایرودین

گرمی50مرک300104634ایرودین

گرمی1مرک807633کلراید هیدرات (III)ایریدیوم

گرمی25چینیکلراید(III)ایریدیوم

گرمی28596BDH1%99/95ایریدیوم

میلی گرمی28596BDH500%99/95ایریدیوم

گرمی50مرک4288 روتیل255ایریودین 

گرمی50مرک5044232ایریودین رد

گرمی100اسدیفاین56050ایزاتونیک اسید انیدرید

گرمی10مرک4734ایزاتین

گرمی10ریدال15632ایزاتین

گرمی25فلوکا58240ایزاتین

لیتری1روت98601%99/5ایزو اکتان 

سی سی500اسدیفاینHplc   99/5%25246  ایزو اکتان 

لیتریS.R.L1%99/5ایزو اکتان خشک 

لیتری2/5اسدیفاینp.a25246ایزو اکتان

لیتری2/5مرک1231ایزو آمیل استات

لیتری1متفرقهایزو آمیل الکل

سی سیU.C.B500ایزو آمیل الکل

لیتری2/5مرک100985ایزو بوتانل

لیتری1متفرقهایزو بوتانول

لیتری1مرک984ایزو بوتانول

سی سی500مرک984ایزو بوتانول

سی سی500فلوکا58460ایزو بوتانول

کیلویی3/5مرک823284لیتر1400ایزو بوتن  

لیتری1مرک804805ایزو بوتیرو نیتریل

لیتری1مرک808546ایزو بوتیرو ونیل اتر

لیتری1شارلوAC1308ایزو بوتیریک اسید

سی سی500مرک800472ایزو بوتیریک اسید

یانسنایزو بوتیل بنزن

یانسنایزو بوتیل بنزن

سی سی500اسدیفاین37517ایزو بوتیل بنزن

سی سی500مرک808546ایزو بوتیل ونیل اتر

لیتری1فلوکا59310ایزو پروپانل

گرمی25زیگما آلدریچOLI9754ایزو پروپانل

سی سی480زیگما آلدریچ4057ایزو پروپانول



لیتری1مرک820560ایزو پروپیل استات

لیتری1مرک803138ایزو پروپیل استات

سی سی100مرک803138ایزو پروپیل استات

لیتری1دایجونگایزو پروپیل آمین

گرمی5زیگما آلدریچI6758تیوگاالکتو پیرانوزید-1-دی-ایزو پروپیل بتا

سی سی92719S.R.L100%99ایزو پروپیل بروماید

سی سی500اسدیفاین56152ایزو پروپیل پالمیتات

گرمی10اسدیفاین54503ایزو پروپیل تیو گاالکتوپیرا نوزید

لیتری1مرک805966ایزو پروپیل متیل کتون

لیتری20متفرقهایزو پروپیل میرستات

لیتری1مرک804807ایزو فرون

لیتری1مرک818586ایزو فرون دی ایزو سیانات

لیتری2متفرقهایزو فروندی ایزو سیانات

سی سی500مرک1231ایزوآمیل استات

لیتری1مرک6146ایزوبوتیل متیل کتون

لیتری1مرک822102ایزوپروپیل الکل میرستات

گرمی100مرک804808ایزوفتالوئیل دی کلراید

کیلویی1مرک800607ایزوفتالیک اسید

گرمی500اسدیفاین39540ایزوفتالیک اسید

کیلویی1مرک43605367ایزولکس 

کیلویی1چینیایساتین

گرمی25اسدیفاین54508ایمپرامین هیدرو کلراید

کیلویی5اسدیفاین38546ایمیدازول

گرمی250مرک814223ایمیدازول

گرمی100اپلیکمA1073ایمیدازول

گرمی100های مدیاایمیدازول

گرمی100پانراک15B178ایمیدازول دنسیل اوره

گرمی25زیگما آلدریچ197637ایمیدازول سدیم سالت

گرمی100زیگما آلدریچL202%99ایمیدازول

کیلویی25الفایسرایمینودی استیک اسید

گرمی5هاوکی ولیامز8800ایندانی تریون هیدرات

لیتری1مرک820701ایندن

گرمی50آلمانیcایندوپروتئینازگلو

گرمی100مرک4730ایندول

گرمی100مرک822281ایندول

گرمی10مرک4780ایندول

گرمی28558BDH25استیک اسید-3-ایندول

گرمی25اکروس12216استیک اسید-3-ایندول

گرمی5فلوکا57330استیک اسید-3-ایندول

گرمی10مرک100353استیک اسید-3-ایندول

گرمی5سروا26172بوتیریک اسید-3-ایندول 

گرمی1مرکبوتیریک اسید-3-ایندول 

گرمی5مرک100354بوتیریک اسید-3-ایندول 

متفرقهبوتیریک اسید-3-ایندول 

گرمی10زیگما آلدریچI5386بوتیریک اسید-3-ایندول 

گرمی25مرک100354بوتیریک اسید-3-ایندول 

متفرقهبوتیریک اسید- 3ایندول 

گرمی5دوخفاI0901استیک اسید-3ایندول 

گرمی1زیگما آلدریچبوتیریک اسید-3ایندول 

گرمی1زیگما آلدریچI5386بوتیریک اسید-3ایندول 



کیلویی1هندیایندول استیک اسید

کیلویی1چینیایندول بوتریک اسید

گرمی500چینیایندول بوتریک اسید پتاسیم

گرمی25زیگما آلدریچI3125پروپیونیک اسید3ایندول

گرمی100فلوکا57000ایندویگو    کارمین

گرمی10اوانسایندی کارمین

گرمی453فیشرBایندیکاتور 

قرصی100ریدال36818ایندیکاتور بافر

قرصی5مرک8744ایندیکاتور بافر

قرصی500مرک8430ایندیکاتور بافرتبلت

گرمی10ریدال32718ایندیگو سنتینک 

گرمی10هارلیکو50301ایندیگو کارمین

گرمی25مرک4724ایندیگو کارمین

کیلویی1روسیایندیوم استات

گرمی20متفرقهایندیوم استات

کیلویی1روسیایندیوم سولفات

گرم175روسی%99/9ایندیوم فلوراید

گرمی5ریدالایندیوم کلراید

گرمی10چینیایندیوم کلراید

گرمی100مرک12196ایندیوم گرانول

گرمی28553BDH25%99/9ایندیوم متال

گرمی14028BDH25ایندیوم نیترات

کیلویی1%99/999ایندیوم

گرمی100امریکاییاینوزیتو فسفات

گرمی100اسدیفاین48044اینوزیتول

گرمی100اسدیفاینI6652اینوزیتول

گرمی100امریکاییاینوزیتول هگزا فسفریک اسید

گرمی100امریکاییاینوزیتول هیدرات

گرمی100اسدیفاین38561اینوزین

کیلویی1الفایسر2349اینوزین

گرمی5اسدیفاین38561اینوزین   

گرمی5مرک4723اینوزین   بیوشیمی

کیلویی1بلژیکاینولین

گرمی10زیگما آلدریچ260703اینولین

گرمی100فلوکا57614اینولین بیوشیمی

گرمی100مرک4733اینولین بیوشیمی

گرمی25مرک3187ایونیمین آمریکن گرین

ریدال5023ایونیمین آمریکن گرین

کیلویی1مرک802800کاپروالکتام-ایی

کیلویی1پورچ376830247ائوزین

گرمی26086BDH100ائوزین

گرمی100گورائوزین

سی سی35010BDH100ائوزین

گرمی34026BDH25ائوزین 

گرمی25زیگما آلدریچBE8761ائوزین 

گرمی25مرکY15935ائوزین 

گرمی10متفرقهائوزین اتیل اسپرین

گرمی10کارلوائوزین بلو اتری 

گرمی25کارلوائوزین بلو استر

گرمی4524025ائوزین بلوویش



گرمی25مرک1344ائوزین بلوویش

گرمی25ریدال33035ائوزین تری کربوکسیلیک اسید آمونیوم سالت

گرمی25مرک128ائوزین تری کربوکسیلیک اسید آمونیوم سالت

گرمی10مرک128ائوزین تری کربوکسیلیک اسید آمونیوم سالت

گرمی10ریدال32855ائوزین متیلن بلو

گرمی5مرک1350ائوزین متیلن بلو

گرمی10مرک1352ائوزین متیلن بلو

لیتری1مرک109844ائوزین محلول

گرمی100دیفکوائوزین یلو

کیلویی1چینیائوزین یلو

گرمی100مرک1361ائوزین یلویش

گرمی100اپلیکمA0822ائوزین یلویش

گرمی100اپلیکم1344ائوزین یلویش

گرمی5مرک4128(ژبرلین)ائوکسیلین

گرمی100مرک1020آآلوکسان

لیتریHplcS.R.L1آب 

سی سی500شارلوآب برم

ست1مرک6107آبزوسین تیوپ

کیلویی1روتآبیاتیک اسید

گرمی100اکروس17313آبیتک اسید

میلی گرمی250زیگما آلدریچA4393آپومورفین هیدروکلراید

گرمی100انگلیسیآپیرون

گرمی5متفرقهآترازین

گرمی5مرک1575آتروپیتیوم سولفات

گرمی10مرک1575آتروپیتیوم سولفات

گرمی1ریدالآتروپین

گرمی1بوهرینگرآتروپین دی سولفات

گرمی100مرک1575آتروپین سولفات

گرمی100بوهرینگرآتروپین سولفات

گرمی25بوهرینگرآتروپین سولفات

کیلویی4متفرقهآتنولول

گرمی1زیگما آلدریچA7655آتینولول

کیلویی1مرک818650آدپیک اسید

گرمی250فلوکا2130آدپیک اسید

گرمی5اسدیفاین87053آدرنالین بی تارتارات

گرمی5اسدیفاین87053آدرنالین بی تارتارات

کیلویی1مرکآدمانتان کلراید

گرمی25فلوکاآدنوزین

گرمی10اپلیکمA0833آدنوزین

گرمی5اسدیفاین52097دی فسفریک اسید سدیم سالت- 5-آدنوزین

گرمیBDH1تری فسفریک-5-آدنوزین

گرمی1اپلیکمA0948دی فسفریک اسید دی سدیم سالت-5-آدنوزین

گرمی25اسدیفاین52003آدنوزین  بیو شیمی

گرمی1زیگما آلدریچA9501 سیسلیک منو فسفات 5-3آدنوزین 

میلی گرمی500زیگما آلدریچA6885 سیسلیک منو فسفات سدیم5-3آدنوزین 

گرمی1زیگما آلدریچA6885 سیسلیک منو فسفات سدیم5-3آدنوزین 

میلی گرمی100زیگما آلدریچA6885 سیسلیک منو فسفات سدیم5-3آدنوزین 

گرمی5دوخفاA1335تری فسفات دی سدیم سالت-5آدنوزین

گرمی5مرک1432منو فسفریک اسید دی سدیم-5آدنوزین

گرمی1مرک1432منو فسفریک اسید دی سدیم-5آدنوزین



گرمی1زیگما آلدریچA2383تری فسفریک اسید -5آدنوزین

سروافسفات سدیم سالت -5آدنوزین

گرمی5فلوکا2060فسفات سدیم سالت دی سدیم سالت هیدرات -5آدنوزین

کیلویی4فلوکا1830آدنین

گرمی100مرک100838آدنین بیوشیمی

گرمی100اسدیفاین52002آدنین همی سولفات

گرمی25دوخفاA0908آدنین همی سولفات

سی سی100زیگما آلدریچA64856576آدوگن

گرمی5فلوکا2240آدونیتول

گرمی10دیفکو15712آدونیتول

گرمی50مرک846آدونیتول

گرمی38002BDH1آدونیتول

متفرقهآدیفنین هیدرو کلراید

گرمی5مرک1597آذولیتیمین

گرمی25مرک1597آذولیتیمین

گرمی50مرک1595آذولیتیمین

گرمی25مرک807073آلفا آمینوفنیل استیک اسید-(-)-آر

سی سی10مرک818665پالگون-( +)-آر

سی سی10مرک807031فنیل اتیل آمین-1-(+)-آر

سی سی100مرک818409کاروون-آر

گرمی5مرک124آراپیک اسید

میلی گرمی250اپلیکمA4503آراشیدونیک اسید

میلی گرمی250اپلیکمA4503%40آراشیدونیک اسید

گرمی500روت92641آراشیدیک اسید کلسیم سالت

گرمی10مرک1493آربوتین

گرمی25مرک1493آربوتین

گرمی100کارلو کلریدDآرژنت

گرمی20فرانسهویتلیناتDآرژنت

گرمی100الفایسرIII1852آرسنازو

گرمی5اسدیفاینIII73011آرسنازو

گرمی5چینیIIIآرسنازو

گرمیBDH500آرسنیک پنتا اکسید

گرمی250مرک111آرسنیک پنتا اکسید

گرمی500اسدیفاین37274آرسنیک تری اکسید

کیلویی1فلوکا11100آرسنیک تری اکسید

کیلویی1فلوکا11101آرسنیک تری اکسید

گرمی100مرک120آرسنیک تری اکسید

گرمی27274BDH500آرسنیک تری اکسید

گرمی27274BDH250آرسنیک تری اکسید

گرمی100چینی%99/995آرسنیک تری اکسید

متفرقهآرسنیک سولفید

کیلویی1مرک1550آرسنیک متال

گرمی27266BDH250آرسنیک متال

گرمی100چینی%99/999آرسنیک

گرمی87مرک823211لیتر52آرگون  

گرمی100مرک1560آزبست

گرمی250مرک1560آزبست

گرمی33014BDH100آزبست

گرمی100چینی%98/5آزالئیک اسید

گرمی100فلوکا11640آزو فلوکسین



گرمی25مرک1591آزوبنزن

گرمی5مرک1591آزوبنزن

گرمی10مرکB15932آزور

گرمی10فلوکاII11670آزور

گرمی25مرکII9211آزور

گرمی5مرکII9211آزور

گرمی25چینیIIآزور

گرمی10مرکII9211آزور

گرمی10مرک9212 ائوزینIIآزور

گرمی25مرک9203آزورائوزین متیلن بلو

گرمی10مرک9203آزورائوزین متیلن بلو

گرمی25ریدال32807آزورائوزین متیلن بلو

گرمی25مرکG1593آزوکارمین

گرمی25متفرقهGآزوکارمین

گرمی100مرک801423آزوکسی بنزن

گرمی100مرک1595آزولیتین

کیلویی25متفرقهKآس سولفام 

گرمی100زیگما آلدریچA2093آسپرین

کیلویی1فلوکا11133آسکاریت

گرمی950روسیآسکاریت

گرمی250مرکآسکاریت

گرمی454لکو40-20آسکاریت مش

میلی گرمی100فارماسیاآسیکلوویر 

گرمی500اسدیفاینآکاسیا پودر

گرمی0/5مرک831آکونیتیک پودر

گرمی100زیگما آلدریچ318078آگار

کیلویی1زیگما آلدریچA7002آگار

گرمی100آگاررزین100آگار  

گرمی100مرک1613آگارآگار

گرمی100مرک1614آگارآگار

گرمی5آلمانیآگاروز

گرمی100مرک101235آگاروز

متفرقهآگاروز

گرمی10زیگما آلدریچ191159آگاروز

گرمی10زیگما آلدریچ137049آگاروز  

کیلویی1دوخفاS.P.IA1203آگاروز     

گرمی25زیگما آلدریچWide   rahg             A2790آگاروز    

گرمی3متفرقهIVآگاروز   

گرمی25انگلیسیLOWآگاروز   

گرمی25زیگما آلدریچtpe  I A   LOWA0169آگاروز   

گرمی25اکروسLE40041آگاروز  

گرمی25مرکLOW116802آگاروز  

گرمی10فلوکا5070آگاروز  مدیوم الکترو فروز

گرمی500کونداD---   LOW8016آگاروز 

گرمی500روشLEآگاروز 

گرمی10زیگما آلدریچA9539آگاروز روتین

گرمی100زیگما آلدریچA2929آگاروز مولوکوالر

کیلویی1اسدیفاین54482آگاروزالکترو فروز

گرمی10فلوکا5072آگاروزفور الکترو فروز

گرمی25فلوکا5068آگاروزفور الکترو فروز



گرمی50اپلیکمEEOA2116آگاروزمدیوم  

کیلویی1اسدیفاین52010آالنتوئین پودر

کیلویی1اسدیفاین5210آالنتوئین فاین

متفرقهآلبندازول

گرمی100فرانسهآلبومین  بوی

گرمی200بلژیکآلبومین تخم مرغ

کیلویی10انگلیسیآلبومین تخم مرغ

گرمی25فلوکاV99999آلبومین فرام برین فراکس

گرمی5فلوکا5420آلبومین فرام هیومن

گرمی25فلوکا99999آلبومین فرم برینفراکش

گرمی5فلوکا5420آلبومین فرم هیومن

گرمی5مرک112018آلبومین گاوی

کیلویی10انگلیسیEggآلبومین

گرم2برزیلآلپرازوالم

کیلویی3امریکاییآلژینیک اسید

گرمی250اپلیکمA5581آلژینیک اسید

کیلویی1الفایسر32آلسین بلو

کیلویی1هندیآلسین بلو

گرمی10سروا12021آلشین بلو

گرمی50فلوکا8GX5500آلشین بلو

گرمی25اسدیفاینMS44089آلشین بلو

گرمیBDH5اکسوگلوتاریک اسید-آلفا

نفتیل اسید فسفات سدیم-آلفا

میلی گرمی100زیگما آلدریچP5531گلیسیرول سدیمDLفسفاتیدیل -آلفا ال

آلفا ایزو پروپیل هموسیانید

BDHآلفا آمیالز

میلی گرمی1زیگما آلدریچA6816پروپیونیک اسید4متیل ایزوکسازول 5هیدروکسی 3آلفا آمینو

سی سی5فلوکا80599آلفا پنین

سی سی1فلوکا80599آلفا پنین

لیتری1پانراک15A582آلفا ترپینن

گرمی25زیگما آلدریچT3636آلفا توکوفرول

گرمی25زیگما آلدریچT3634(Eویتامین )آلفا توکوفرول 

گرمی5زیگما آلدریچT3251%95آلفا توکوفرول

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0250آرژنین هیدرو کلراید-آلفا دنسیل ال

گرمی1زیگما آلدریچE6750فسفات دی پتاسیم سالت-1گلوکز-آلفا دی

گرمی1زیگما آلدریچG6750فسفات دی پتاسیم1آلفا دی گلوکز

گرمی20فلوکاآلفا سیکلو دکسترین

گرمی5اپلیکمA2146آلفا سیکلو دکسترین

گرمی5فلوکا28708آلفا سیکلو دکسترین

میلی گرمی100اپلیکمA1116آلفا فوس دی سدیم سالت

گرمی1مرک2246آلفا کازوئین

گرمی25های مدیا641آلفا کتو گلوتاریک اسید

گرمی25فلوکا75890آلفا کتو گلوتاریک اسید

گرمی25اپلیکمA1138آلفا کتو گلوتاریک اسید

گرمی25زیگما آلدریچK1875آلفا کتو گلوتاریک اسیدسدیم سالت

گرمی100فلوکا85890آلفا کتوگلوتاریک اسید 

گرمی100زیگما آلدریچK1875آلفا کتوگلوتاریک اسید سدیم سالت

کیلویی1زیگما آلدریچK1875آلفا کتوگلوتاریک اسید سدیم سالت

گرمی2آلفا کیمو تریپسین

گرمی5مرک2307آلفا کیمو تریپسین



میلی گرمی100دوخفاA1402%98آلفا گال

گرمی1دوخفاA1402%98آلفا گال

گرمی1زیگما آلدریچT1395آلفا لیپونیک اسید

لیتری1مرک806086آلفا متیل استایرن

گرمی100های مدیاآلفا نفتالین استیک اسید

گرمی5زیگما آلدریچ291099آلفا نفتول بنزن

گرمی20076BDH5آلفا نفتول فتالین 

گرمی20076BDH50آلفا نفتول فتالین 

میلی گرمی250زیگما آلدریچN7255آلفا نفتول فسفات دی سدیم سالت

گرمی10زیگما آلدریچN8505آلفا نفتیل استات

گرمی10زیگما آلدریچN8505آلفا نفتیل استات

متفرقهآلفا نفتیل اسید فسفات سدیم

گرمی25مرک1271آلکالین بلو

گرمی50ریدالB632701آلکالین بلو

گرمی50مرکB61331آلکالین بلو

چینیB6آلکالین بلو

گرمی5سروا30771آلکالین بلوفسفاتاز

کیلویی1پانراک191959آلکیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید

گرمی10اپلیکمA4575آلوکسان منو هیدرات

گرمی25اسدیفاین52011%98/5آلوکسان هیدرات 

گرمی25انگلیسیآلوم کارمن

گرمی500زیگما آلدریچ289825آلومینیوم  استات بازیک

سی سی100ژاپنیآلومینیوم اکتیو

گرم650دگوسا%99/9آلومینیوم اکساید آلفا 

کیلویی1مرک1106آلومینیوم اکسید

گرمی500چینیآلومینیوم اکسید

کیلویی10008BDH1آلومینیوم اکسید

کیلویی1مرک13109ملیمتر1تا/ 3آلومینیوم اکسید 

کیلویی25هندیمیکرون5آلومینیوم اکسید 

کیلویی1مرک1067 اکتیو60آلومینیوم اکسید 

کیلویی1مرک1085 بازیک60آلومینیوم اکسید 

گرمی500مرک60G1090آلومینیوم اکسید 

گرمی500مرکGF2541092آلومینیوم اکسید 

گرمی250ریدال31104آلومینیوم اکسید استاندارد

گرمی500مرک1094آلومینیوم اکسید بازیک

کیلویی5اسدیفاین25140آلومینیوم اکسید بازیک

گرمی454امریکاییآلومینیوم اکسید پودر

کیلویی1مرک1095آلومینیوم اکسید خشک

کیلویی1مرک15103آلومینیوم اکسید سلکتی پیور

گرمی27084BDH500آلومینیوم اکسید فور استیل

کیلویی1برلینDSF-Oسی- ال- آلومینیوم اکسید فور تی

گرمی100مرک15754آلومینیوم اکسید فیوز

گرمی100مرک115345آلومینیوم اکسید گرانول

کیلو2/3امریکاییآلومینیوم اکسید میکرو

گرمی500مرک1105 بازیک15آلومینیوم اکسید

گرمی250ریدال31166پیورDآلومینیوم اکسید

کیلویی1مرک801079آلومینیوم ایزو پروپیالت

گرمی500آژاکسآلومینیوم آمونیوم سولفات

گرمی100ریدالآلومینیوم آمونیوم سولفات

کیلوییU.C.B1آلومینیوم آمونیوم سولفات



کیلویی5مرک1032آبه12آلومینیوم آمونیوم سولفات 

کیلوییM.B1آبه12آلومینیوم آمونیوم سولفات 

کیلویی5اسدیفاین37070 درصد99آبه12آلومینیوم آمونیوم سولفات 

گرمی100مرک801068آلومینیوم برماید

گرمی100مرک1047آبه12آلومینیوم پتاسیم سولفات

گرمی10009BDH500آبه12آلومینیوم پتاسیم سولفات

کیلویی1دایجونگ1039آبه12آلومینیوم پتاسیم سولفات

گرمی419215S.R.L500آبه12آلومینیوم پتاسیم سولفات

گرمی14927S.R.L500%99 -325آلومینیوم پدر مش 

گرمی250فلوکا6140%99آلومینیوم پیوروم پودر

کیلویی1فلوکا6140%99آلومینیوم پیوروم پودر

گرمی500پاریسآلومینیوم تارتارات

مرک10015آلومینیوم تست

مرک10016آلومینیوم تست

گرمی100فلوکا6430آلومینیوم تلورید

گرمیM.B500آلومینیوم سولفات

کیلویی50فلوکا6421آلومینیوم سولفات

گرمی250آلمانیمیلیمتر40تا 8آلومینیوم سولفات  

گرمی10010BDH500آلومینیوم سولفات  اناالر

کیلویی5اسدیفاین37090آبه16آلومینیوم سولفات 

کیلویی50فلوکا6421 آبه16آلومینیوم سولفات

گرمی250آلمانی میلیمتر40تا8آلومینیوم سولفات

کیلویی1پانراک211149آلومینیوم سیلیکات

گرمی500دایجونگ11121405آلومینیوم سیلیکات

گرمی200پاریسآبه2آلومینیوم سیلیکات 

گرمیBDH250آلومینیوم صفحه فلزی

گرمیC.D.H500آلومینیوم فاین پودر

گرمی27064BDH500آلومینیوم فاین پودر

گرمی25مرک1056%90آلومینیوم فاین پودر

گرمی250ریدال11010%93آلومینیوم فاین پودر

مرکآلومینیوم فلز

گرمی250چینیآبه3آلومینیوم فلوراید 

گرمی400روسیآلومینیوم فلوراید خشک

گرمی100ریدال11013آلومینیوم کاربید

گرمی26003BDH250آلومینیوم کربنات بازیک

گرمی27074BDH250آبه6آلومینیوم کلراید 

کیلویی5اسدیفاین37074آبه6آلومینیوم کلراید 

گرمی500مرک1084آبه6آلومینیوم کلراید 

شوخارتAL263آلومینیوم گرانول

کیلویی1مرک820051آلومینیوم گرانول

گرمی500چینیآبه9آلومینیوم نیترات 

کیلویی2روسیآلومینیوم نیتریت

کیلویی25آلمانیآلومینیوم هیدرواکساید ژل

کیلویی1مرک1088آلومینیوم هیدرواکساید ژل

گرمی500چینیآلومینیوم هیدرواکساید ژل

کیلویی25متفرقهآلومینیوم هیدرواکساید ژل

آلمانیآلومینیوم هیدرواکسید

کیلویی25آلمانیآلومینیوم هیدرواکسید ژل

گرمی100مرک822195آلومینیوم یدید

گرمی200جانسون متیآلوئین



کیلویی1مرک1026آلوئین

گرمیM.B10آلیزارین

گرمی10فیروسآلیزارین

گرمی5مرک1010دی استیک اسید دی هیدرات-ان-متیل آمین ان-3-آلیزارین 

گرمی100مرکP.a1016آلیزارین 

گرمی10هارلیکوR60701آلیزارین بلو 

گرمی10متفرقهSآلیزارین بلو 

گرمیG20004BDH5آلیزارین بلو

گرمیS13005BDH100آلیزارین رد 

گرمی25مرکS6279آلیزارین رد

گرمی100مرکS   P.a6279آلیزارین رد

گرمی100آلمانیآلیزارین ریمنت

گرمی25مرک6279آلیزارین سولفونیک اسید

گرمی27121BDH1آلیزارین کمپکسون

گرمی5اسدیفاین37121آلیزارین کمپکسون

گرمی100مرکGG6776آلیزارین یلو   

گرمی5مرکGG6776آلیزارین یلو

گرمی10مرکGG6776آلیزارین یلو

گرمی25ریدالR32602آلیزارین یلو

گرمی25مرکp.a1016آلیزارین

لیتری1مرک800259اپوکسی پروپیل اتر-3-2-آلیل

سی سی100هنکل147316آلیل اتوکسیلیت

لیتری1مرک800974آلیل الکل

سی سی100زیگما آلدریچ317691آلیل دی سولفید

میلی گرمی100مرک800258آلیل سیانید

سی سی100مرک800258آلیل سیانید

میلی گرمی1زیگما آلدریچA7303آلیل کارییرپروتئین

سی سی500زیگما آلدریچ800259A32608معادل(اپوکسی پروپیل اتر3و2آلیل)آلیل گالیسیدیل اتر

زیگما آلدریچW203211%98آلیل هگزانوات

کیلویی1اسدیفاین36256آمارانت

کیلویی1آلمانیآمانتادین

گرمی1زیگما آلدریچA1260آمانتادین هیدرو کلراید

سی سی500مرکA2115261آمبرلیت  

گرمی250فلوکاCG506448آمبرلیت  

گرمی250اکروسIR12020841آمبرلیت  

سی سی500مرکIR120115966آمبرلیت  

گرمیIR120BDH500آمبرلیت  

سی سی500مرکIR402112463آمبرلیت  

گرمیIR45BDH500آمبرلیت  

کیلویی1فلوکاIRC846462آمبرلیت  

سی سی500مرکXAD815258آمبرلیت  

کیلویی1شارلوIRA402AM0130آمبرلیت 

کیلویی1اسدیفاینHPXAD7 25244آمبرلیت

گرمی100سروا13254آمپی سیلین تری هیدرات

دولدرآمپی سیلین تری هیدرات

گرمی1های مدیا645آمپی سیلین سدیم سالت

آمپی سیلین سدیم سالت

گرمی25دوخفاBA0101آمفوتریسین 

گرمیB200آمورف

لیتری1آمونیاک



لیتری1مرک105432آمونیاک

لیتری2/5مرکآمونیاک

گرمی170مرک823209لیتر240آمونیاک  

کیلویی5مرک823210لیتر6580آمونیاک خشک  

لیتریp.a10011BDH2/5آمونیاک

کیلویی25متفرقهآمونیم منو فسفات

گرمی250فراک8009آمونیوم ارسنات

کیلویی40هندیآمونیوم استات

گرمی100اسدیفاین54930آمونیوم استات

گرمی100مرک1116آمونیوم استات

گرمی10013BDH500آمونیوم استات

گرمی50متفرقهآمونیوم استات

گرمی500زیگما آلدریچA7262آمونیوم استات

گرمی500زیگما آلدریچA1542آمونیوم استات

گرمی500لوبا1080آمونیوم استات

گرمی500فلوکا9692آمونیوم استات

کیلویی1لندنآمونیوم استات

کیلویی1هامبورگآمونیوم استات

گرمی500زیگما آلدریچ289825آمونیوم استات بازیک

کیلویی1مرک1190آمونیوم اگزاالت

گرمی500مرک1191آمونیوم اگزاالت

کیلویی1مرک1192آمونیوم اگزاالت

کیلویی1فلوکا9901آمونیوم اگزاالت

گرمی10031BDH500آمونیوم اگزاالت

گرمی500آژاکسآمونیوم اگزاالت

کیلویی5اسدیفاین37192آمونیوم اگزاالت

گرمی500اسدیفاین37192آمونیوم اگزاالت

مرکسولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی500متفرقه16425آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

کیلویی1مرک3790آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

کیلویی50اسدیفاینآبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

کیلویی5اسدیفاین20022آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

کیلویی1ریدال31110آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی500زیگما آلدریچ215406آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی250فلوکا9720آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی500مرک3792آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی100مرک3792آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

کیلویی1مرک3791آبه6سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی500مرکP.a3793سولفات(II)آمونیوم ایرون

گرمی500چینیسولفات(III)آمونیوم ایرون

گرمی500لوبا1179آبه12سولفات(III)آمونیوم ایرون

گرمی250پانراک131365آبه12سولفات(III)آمونیوم ایرون

گرمی500مرکآبه12سولفات(III)آمونیوم ایرون

سیترات(III)آمونیوم ایرون

کیلویی5سیترات(III)آمونیوم ایرون

گرمی27163BDH500سیترات(III)آمونیوم ایرون

کیلویی1مرک1031آبه12آمونیوم آلومینیوم سولفات 

گرمی100مرک1028آمونیوم آلومینیوم سولفات سوپراپیور

گرمی100مرک1220آمونیوم آمیدو سولفانات

کیلویی1روسیآمونیوم برمید 



گرمی500ریدال2101آمونیوم برمید 

گرمی50مرک1122آمونیوم برمید سوپراپیور

کیلویی25روسیآمونیوم پر کلرات

کیلویی25روسیآمونیوم پر کلرات

کیلویی25روسیآمونیوم پر کلرات

سی سی14195BDH500%10آمونیوم پر کلرات 

کیلویی1مرک1200آمونیوم پراکسی دی سولفات

گرمی500مرکp.a1201آمونیوم پراکسی دی سولفات

گرمی10زیگما آلدریچA3678آمونیوم پرسولفات

گرمی25زیگما آلدریچA3678آمونیوم پرسولفات الکتروفروز

گرمی10032BDH500آمونیوم پرسولفات آناالر

گرمی500اپلیکمA2941آمونیوم پرسولفات مولکوالر بیولوژی

روسیآمونیوم پرهنات

گرمی500اسدیفاین87194آمونیوم پنتا بورات

گرمی45220BDH1آمونیوم پورپورات

گرمی4روسی%99/99آمونیوم پورپورات

گرمی100چینیآمونیوم پیرولیدون دی تیو کاربامات

گرمی25زیگما آلدریچ7-14,269آمونیوم پیرولیدون دی تیو کاربامات

گرمی10چینی142679آمونیوم پیرولیدون دی تیو کربوکسیلیک اسید

گرم453فیشرA708آمونیوم تارتارات

گرمی500چینیآمونیوم تری سیترات

گرمی10301BDH250آمونیوم تری سیترات

گرمی27208BDH100 درصد95آبه5آمونیوم تنگستات

گرمی500چینی%99آمونیوم تیو سولفات 

روسیآمونیوم تیو سیانات

کیلویی1مرک101212آمونیوم تیو سیانات

گرمM.B113/4آمونیوم تیو سیانات

گرمی10036BDH250آمونیوم تیو سیانات

گرم453فیشرA709آمونیوم تیو سیانات

گرمیM.B500آمونیوم تیو سیانات

کیلویی5اسدیفاین37206آمونیوم تیو سیانات

کیلویی5اسدیفاین20036آمونیوم تیو سیانات

سی سی500مرک9079آمونیوم تیو سیانات

گرمی500مرکP,a101213آمونیوم تیو سیانات 

کیلویی1انگلیسیA6382آمونیوم تیو سیانات شیمیکال

لیتری1مرک109079آمونیوم تیوسیانات تیترازول

گرمی100سروا17437آمونیوم دودکامولیبدات فسفات

گرمی27159BDH500آمونیوم دی کرومات

گرمی250مرکp.a1119آمونیوم دی کرومات

گرمی500مرکp.a1119آمونیوم دی کرومات

گرمی50مرک1219آمونیوم دی لورانات

کیلویی5اسدیفاین37161آمونیوم دی هیدرژون ارتو فسفات

کیلویی10020BDH1آمونیوم دی هیدرژون ارتو فسفات

گرمی27199BDH500آمونیوم دی هیدرژون ارتو فسفات

گرمی10020BDH500%99آمونیوم دی هیدرژون ارتو فسفات 

کیلویی25آلمانیآمونیوم دی هیدرژون فسفات

گرمی500مرک1126آمونیوم دی هیدرژون فسفات

آمونیوم سالسیالت

گرمی100روسیآمونیوم سریم سولفات

گرمی100مرک102273آبه12سولفات (IV)آمونیوم سریم



گرمی25مرک2273آبه12سولفات (IV)آمونیوم سریم

گرمی100مرک2273آبه12سولفات (IV)آمونیوم سریم

گرمی25مرک2276نیترات(IV)آمونیوم سریم

لیتری1مرک102277نیترات(IV)آمونیوم سریم

گرمی100چینی/%99نیترات(IV)آمونیوم سریم

گرم350روسی/%99نیترات(IV)آمونیوم سریم

کیلویی1مرکp.a102276نیترات(IV)آمونیوم سریم

گرمی25مرکP.a2276نیترات(IV)آمونیوم سریم

گرمی100مرکP.a2276نیترات(IV)آمونیوم سریم

کیلویی1مرک1216آمونیوم سولفات

کیلویی1زیگما آلدریچA3920آمونیوم سولفات

کیلویی1زیگما آلدریچA5132آمونیوم سولفات

گرمیM.B500آمونیوم سولفات

کیلویی27202BDH1آمونیوم سولفات

کیلویی1مرک1217آمونیوم سولفات

کیلویی1مرک101211آمونیوم سولفات بیوشیمی

گرمی50مرک1209آمونیوم سولفات سوپراپیور

کیلویی1ریدال11225آمونیوم سولفات معمولی

کیلویی1زیگما آلدریچA4418آمونیوم سولفات مولکوالر

کیلویی1اپلیکمA3485آمونیوم سولفات مولکوالر

کیلویی1فلوکا9978آمونیوم سولفات میکرو سلکت

گرمی250مرکP.a1217آمونیوم سولفات

گرمی500هاوکی ولیامز13518آمونیوم سولفامات

گرمی500اسدیفاین37201%98/5آمونیوم سولفامات 

گرمی500اسدیفاین20811%99آمونیوم سولفامات 

گرم453فیشرA706آمونیوم سولفیت

لیتری1مرک801221آمونیوم سولفیت

لیتری2/5مرکآمونیوم سولفیت

سی سی500چینیآمونیوم سولفید

سی سی10034BDH500آمونیوم سولفید

گرمی500چینیآمونیوم فسفات تری بازیک

کیلویی25آمونیوم فسفات منو بازیک

کیلویی1زیگما آلدریچA3048آمونیوم فسفات منو بازیک

آمونیوم فسفو مولیبدات

گرمی900روسیآمونیوم فلوراید

گرمی250مرک1164آمونیوم فلوراید

کیلویی1مرکp.a1164آمونیوم فلوراید 

کیلویی1فلوکا9737آمونیوم فلوراید پیوریس

گرمیp.a10023BDH100آمونیوم فلوراید

گرمی100چینیآمونیوم فلوروتیتانات

گرم453فیشرآمونیوم فورمات

گرمیC.D.H500آمونیوم فورمات

کیلویی1پانراک143482آمونیوم فورمات

گرمی500چینی%98آمونیوم فورمات 

گرمی500مرکP.a1134آمونیوم کاربامات 

کیلویی1فلوکا9698آمونیوم کربنات

گرمی250فلوکا9698آمونیوم کربنات

گرمی500آژاکسآمونیوم کربنات

کیلویی1اپلیکمA0799آمونیوم کربنات

گرمی500مرکp.a1151آمونیوم کرومات 



گرمی250مرکp.a1151آمونیوم کرومات 

کیلویی50اسدیفاینآمونیوم کلراید

کیلویی1دوخفاA0528آمونیوم کلراید

گرم453امریکاییآمونیوم کلراید

کیلویی5امریکاییآمونیوم کلراید

کیلویی50اسدیفاینآمونیوم کلراید

کیلویی1مرکp.a101145آمونیوم کلراید 

گرمی500کارلوp.a419416آمونیوم کلراید 

کیلویی1مرک1142آمونیوم کلراید معمولی

گرمی1ام.جی آمونیوم کلروراوسمات

گرمی1ام.جی آمونیوم کلروردات

گرمی500ریدال12801کلراید کریستال(II)آمونیوم کوپر

گرمی250مرک2797کلراید معمولی(II)آمونیوم کوپر

لیتری1پانراک15B483آمونیوم الکتات

سی سی500متفرقهآمونیوم الکتات

سی سی500جانسون متی12160آمونیوم الکتات

گرمی500روسیآمونیوم متا تنگستات

گرمی100زیگما آلدریچ358975آمونیوم متا تنگستات هیدرات

گرمی25زیگما آلدریچ463292%99/99آمونیوم متا تنگستات هیدرات

فلوکاآمونیوم متا مولیبدات

گرمیBDH100آمونیوم متا وانادات

گرمی100مرک1226آمونیوم منو وانادات

کیلویی1چینیآمونیوم مولیبدات

گرمی100شوخارتآمونیوم مولیبدات

گرمیM.B500آمونیوم مولیبدات

روهرآمونیوم مولیبدات

گرمی100روهرآمونیوم مولیبدات

کیلویی10028BDH1آمونیوم مولیبدات

گرمیM.B500آمونیوم مولیبدات

گرمی100شوخارت425آمونیوم مولیبدات

گرمی500زیگما آلدریچM0878آمونیوم مولیبدات

کیلویی10028BDH1آمونیوم مولیبدات

گرمی10028BDH500آمونیوم مولیبدات

گرمی100پورچ139000738آمونیوم مولیبدات

گرمی100مرکP.a1182آمونیوم مولیبدات 

کیلویی1پورچ139000115آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات

گرمی100پورچ139000115آمونیوم مولیبدات تترا هیدرات

گرمی100مرک1180آمونیوم مولیبدات کریستال

کیلویی1مرک1186آمونیوم نیترات

کیلویی1فلوکاآمونیوم نیترات

گرمی10030BDH500آمونیوم نیترات

کیلویی1زیگما آلدریچA3795آمونیوم نیترات

کیلویی1دوخفاA0501آمونیوم نیترات

گرمی500ریدال31114آمونیوم نیترات

گرمی500مرکP.a1188آمونیوم نیترات 

کیلویی1مرکP.a101188آمونیوم نیترات 

گرمی50مرک1187آمونیوم نیترات معمولی

کیلویی5اسدیفاین37189آمونیوم نیکل سولفات

گرمی10020BDH500آمونیوم نیکل سولفات

گرمی500روسیآمونیوم نیکل سولفات



آمونیوم هپتا مولیبدات

گرم800روسیآمونیوم هپتا مولیبدات

گرمی900روسیآمونیوم هپتا مولیبدات

کیلویی1مرک101181آمونیوم هپتا مولیبدات

کیلویی1مرک101180آمونیوم هپتا مولیبدات

گرمی100چینیآمونیوم هیپو فسفیت

گرم700روسیآمونیوم هیدروژن دی فلوراید

کیلویی1انگلیسیA5002آمونیوم هیدروژن دی فلوراید

گرمی50مرک1169آمونیوم هیدروژن سولفات

کیلویی1ریدال11213آمونیوم هیدروژن کربنات

کیلویی1اپلیکمA0751آمونیوم هیدروژن کربنات

گرمی250مرک1176آمونیوم یدید

گرمی27180BDH100آمونیوم یدید

گرمی100مرک1176آمونیوم یدید

گرمیM.B250آمونیوم یدید

گرمی250انگلیسیآمونیوم یدید

گرمی100ریدال3101آمونیوم یدید

گرمی500چینیآمونیوم یدید

گرمی250مرکp.a1173آمونیوم یدید 

گرمی50مرکp.a1173آمونیوم یدید 

گرمی50مرک1172آمونیوم یدید سوپراپیور

گرمی500اسدیفاین37205تارتارات (+L)آمونیوم

گرمیM.B5آمیتین هیدروکلراید

گرمی27098BDH250آمیدو پیرین

گرمی250مرک103آمیدو سولفونیک اسید

گرمی100مرک103آمیدو سولفونیک اسید

کیلویی1ریدال7401آمیدو سولفونیک اسید

کیلویی2/5ریدال7401آمیدو سولفونیک اسید

کیلویی1اپلیکمA2302آمیدو سولفونیک اسید

گرمی250آمیدو سولفونیک اسید

کیلویی1مرکآمیدو سولفونیک اسید

گرمی25مرک1110آمیدواستانیلید

گرمی25مرکB101167آمیدوبالک 

گرمی25مرکB101166آمیدوبالک 

گرمی100مرک10B1167آمیدوبالک

کیلویی1مرک10B1167آمیدوبالک

گرمی500فرانسهآمیدوپیرازولین

آمیدون

گرمی38005BDH5آمیکو پکتین

لیتری10037BDH1آمیل استات آناالر

لیتری1مرک999آمیل الکل

گرمی1مرک4561آمیالز

گرمی5مرک4561آمیالز

گرمی1زیگما آلدریچIIIA0512آمیالزفرام پوتاتو   تیپ

گرمی5مرک4561آمیلوز

گرمی38006BDH5آمیلوز فرم پوتالت چ

کیلویی1فرانسهآمیلین کلرو هیدرات

سی سی1مرک10297آمینو اسید رفرنس محلول

سی سی1مرک13839آمینو اسید رفرنس محلول

میلی گرمی1مرک10297آمینو اسیدرفرنن



میلی گرمی1مرک13839آمینو اسیدرفرنن

میلی گرمی25زیگما آلدریچA3411آمینو پیرین

گرمی250بوهرینگرآمینو فنیلین

گرمی500اپلیکمA7011آمینو کاپروئیک اسید

گرمی25مرک2001448آمینوپروپیل سلیکاژل

گرمی25مرک5001449آمینوپروپیل سلیکاژل

گرمی5چینیآمینوئیک اسید

میلی گرمی200امریکاییآنتازولین

گرمی100مرک820109آنتراسن

گرمی250مرک820109آنتراسن

گرمی25مرک1454آنتراسن

گرمی5مرک1455آنتراسن

گرمی500مرک800465آنتراکینون

گرمی10مرک6273سولفونیک اسید سدیم سالت منو هیدرات-2-آنتراکینون

گرمی25مرک6273سولفونیک اسید سدیم سالت منو هیدرات-2-آنتراکینون

کیلویی1اسدیفاین37246آنترون

گرمی25های مدیاآنترون

کیلویی1مرکP.a1468آنترون 

سی سی100پانراک15A710آنتول

گرمی100فلوکا10790آنتی پیرین

گرمی500فلوکا10790آنتی پیرین

کیلویی5هوخسآنتی پیرین

گرم113امریکاییآنتی پیرین

کیلویی5بایرآنتی پیرین

کیلویی5بایرآنتی پیرین

گرمی25مرکp.a7832آنتی موان پودر

گرمی50زیگما آلدریچ202649اکسید(III)آنتی موان

گرمی5جانسون متیاکسید(III)آنتی موان

گرمی25هاوکی ولیامزیدید(III)آنتی موان

گرمی500چینیآنتیموان پنتا اکسید

گرمی4953U.C.B25آنتیموان پودر

گرمی500مرک7831%99آنتیموان پودر 

گرمی500چینی%98آنتیموان پودر متال

کیلویی1اسدیفاین37261آنتیموان تری اکسید 

کیلویی1فلوکا10780%98آنتیموان تری اکسید 

گرمی500چینی%99آنتیموان تری اکسید 

گرمی10042BDH100آنتیموان تری پتاسیم اکسی  تارتارات

گرمی500مرک7842آنتیموان تری سولفید

گرمی250مرک807839آنتیموان تری فلوراید

کیلویی5اسدیفاین37258آنتیموان تری کلراید

گرمی500چینیآنتیموان تری کلراید

گرمی250مرک7838آنتیموان تری کلراید

گرمی25چینیآنتیموان تری یدید

گرمی500فلوکا10786آنتیموان سولفید

گرمی250ریدال11149آنتیموان المپ

سی سی10مرک803837کلراید(v )آنتیموان

سی سی100مرک807837کلراید(V)آنتیوان

سی سی100ریدال11152کلراید(V)آنتیوان

کیلویی40یانسنآندسلینک اسید

کیلویی40یانسنآندسیلینیک اسید



گرمی26104BDH1آنوزین هیدروکلراید

لیتری1مرک7121(های وکیو اویل)آنیرون

لیتری1مرک7120(های وکیو اویل)آنیرون

سی سی500مرک7123(های وکیوم اویل)آنیرون

لیتری1مرک822256آنیلین

لیتری1مرک1261آنیلین

لیتری2/5اسدیفاین37226آنیلین

گرمی100اسدیفاین44003آنیلین بلو

گرمی100های مدیاآنیلین بلو

گرمی250اسدیفاین37230آنیلین سولفات

سی سی100مرک1266آنیلین فتاالت

گرمی250اسدیفاین37229آنیلین هیدروکلراید

گرمی250مرک820099آنیلینیوم کلراید

گرمی44005BDH10آنیورین هیدروکلرید

کیلویی1ریدال31231%99آهن 

لیتری1پروالبوسولفاتIIIآهن 

گرمی28604BDH500آهن اکسید

گرمی500چینیآهن اکسید

کیلویی20بایرآهن اکسید زرد

گرمی5کداک10094آهن بنزوئیل استونات

گرمی100مرک3780آهن پتاسیم اگزاالت

گرمی250ریدال3672آهن پتاسیم تار تارات

گرمی500مرک3800آهن پودر

کیلویی1مرک3800آهن پودر

کیلویی5آلمانیمیکرون4آهن پودر 

کیلویی5اسدیفاین30038601مش % 95آهن پودر 

گرمی100ریدال31243%99آهن پودر 

گرمی250ریدال12312%99آهن پیور 

گرمی500لوبا45705آهن سیترات

گرمی10مرک12152آهن فلورید

کیلویی25آلمانیآهن فومارات

کیلویی25آلمانیآهن فومارات

گرمی100کارلوآبه4آهن کلرید 

ریدال1393آهن الکتات

گرمیM.B100آهن متال

متفرقهآهن مفتول

گرمی50مرک4638آهن هیپو فسفید

گرمی100مرک4638آهن هیپو فسفید

گرمی900روسیاکسید(II)آهن

گرمی250فلوکا44951اگزاالت(II)آهن

گرمی500الفایسر11646پر کلرات هیدرات(II)آهن

گرمی500چینیآبه7سولفا(II)آهن

سولفات(II)آهن

کیلویی50اسدیفاینسولفات(II)آهن

متفرقهسولفات(II)آهن

گرمی500اسدیفاین20112آبه7سولفات (II)آهن

کیلویی1اپلیکمA1035آبه7سولفات (II)آهن

کیلویی2/5ریدال12360آبه7سولفات (II)آهن

گرمی10112BDH500آبه7سولفات (II)آهن

گرمی500مرکP.a3965آبه 7سولفات (II)آهن



کیلویی50اسدیفاین38400%99سولفات (II)آهن

کیلویی5مرک3967سولفات خشک(II)آهن

کیلویی1دوخفاF0512آبه7% 99/5سولفات(II)آهن

کیلویی1اسدیفاین36096سولفید(II)آهن

کیلویی1فلوکا44995سولفید(II)آهن

کیلویی1مرک3952سولفید(II)آهن

کیلویی26096BDH3سولفید(II)آهن

گرمی500چینیکربنات(II)آهن

گرمیU.H.I500کلرید(II)آهن

گرمی500چینیآبه4کلرید (II)آهن

گرمی250مرک3861آبه4کلرید (II)آهن

گرمی500مرک3914اتیلن دی آمونیوم سولفات(III)آهن

گرمی100مرک3914اتیلن دی آمونیوم سولفات(III)آهن

گرمی500اسدیفاین38387اکسید(III)آهن

گرمی25مرکP.a3924اکسید (III)آهن

گرمی100مرکp.a3924اکسید (III)آهن

گرمی250مرکP.a3924اکسید (III)آهن

گرمی250فلوکا44955اکسید قرمز(III)آهن

گرمی500اسدیفاین38387%95اکسید قرمز(III)آهن

گرمی50زیگما آلدریچ203513%99/99اکسید(III)آهن

کیلویی2/5مرک2927آبه9پیرو فسفات (III)آهن

گرمی500چینیسولفات هیدرات(III)آهن

کیلویی1اپلیکمA3387سیترات(III)آهن

گرمی500مرک3923فسفات (III)آهن

گرمی500مرک3935فسفات گرانل(III)آهن

گرمی100ریدال12321کلرید(III)آهن

کیلویی2/5ریدال12321کلرید(III)آهن

کیلویی1مرک3941آبه6کلرید (III)آهن

گرمی250مرک103943آبه6کلرید (III)آهن

کیلویی1شارلوHI0366آبه6کلرید (III)آهن

کیلویی1مرک3946آبه کریستال6کلرید (III)آهن

کیلویی1مرک803945کلرید خشک(III)آهن

گرمی500مرک803945کلرید خشک(III)آهن

گرمی100مرک3943آبه6کلرید(III)آهن

کیلویی5مرک103868گلوکونات دی هیدرات(III)آهن

گرمی250مرک4121گلیسو فسفات(III)آهن

کیلویی1شم لبCL00913آبه9نیترات (III)آهن

گرمی189یوبی کمآبه9نیترات (III)آهن

گرمی500اسدیفاین20306آبه9نیترات (III)آهن

گرمی500اسدیفاین38384آبه9نیترات (III)آهن

کیلویی25پانراک141297آبه9نیترات (III)آهن

گرمی250مرکP.a3883آبه 9نیترات (III)آهن

گرمی500چینیاکسید(IIوIII)آهن

گرمی100ریدال62597استیل استونات(IIIوII)آهن

کیلویی1مرک5044232آیرودین

متفرقهآیومورسین موریت هیدرو کلراید

گرمی100پورچ111340592آئورسل

گرمی5مرک124516باتو فناترولین دی سولفونک اسید دی سدیم سالت تری هیدرات

گرمی5مرکp.a124513باتو فناترولین

گرمی5مرکp.a1642باتو فناترولین



مرک24513باتو فنانترولین 

گرمی1مرکp.a24513باتو فنانترولین 

گرمی1مرکp.a24513باتو فنانترولین 

میلی گرمی250مرکp.a24513باتو فنانترولین 

گرمی1مرک24526باتو فنانترولین دی سولفونیک اسید

میلی گرمی25مرک24516باتو فنانترولین دی سولفونیک اسید

گرمی1مرکp.a24515باتو کوپرین 

میلی گرمی100مرک124518باتو کوپرین دی سولفونیک دی سدیم سالت

میلی گرمی500اسدیفاین73155باتوکوپرین دی سولفونیک سدیم سالت

گرمی5مرکp.a124515باتوکوپرین

گرمی25چینیباربیتال

گرمی100مرک276باربیتال

گرمی100مرک500535باربیتال

کیلویی1مرک500535باربیتال

گرمی50مرک800132باربیتوریک اسید

گرمی50مرک800133باربیتوریک اسید

گرمی100مرک132باربیتوریک اسید

گرمی100فلوکا11709باربیتوریک اسید

گرمی100فلوکا11710باربیتوریک اسید

گرمی250مرک820233باربیتوریک اسید سدیم سالت

گرمی25انگلیسیباربیتون

گرمی27286BDH500باریم استات

گرمی500اسدیفاین37286باریم استات

کیلویی1مرک1703باریم استات

کیلویی1مرک1703باریم استات کریستال

کیلویی1ریدال25008باریم استات معمولی

گرمی500مرکp.a1704باریم استات

سی سی14134BDH100باریم استاندارد

گرمی250چینیباریم استئارات

گرمی700روسیباریم اکسید

کیلویی1مرک1731%97باریم اکسید خشک 

گرمی500مرک1731%97باریم اکسید خشک

گرمی250فلوکا11727آبه2باریم برمید 

گرمی500اسدیفاین37287%98باریم برمید 

کیلویی1شوخارتآبه2% 99باریم برمید 

گرمی500ریدال2103آبه2باریم برمید کریستال 

کیلویی50مرکباریم پر اکسید

گرمی500زیگما آلدریچ241733باریم پر کلرات

لیتری1مرک9086باریم پر کلرات

گرمی250مرکp.a1738باریم پر کلرات

کیلویی50مرک16767باریم پراکساید خشک

کیلویی1مرک1740باریم پراکسید خشک

گرمی500مرکp.a13757باریم پراکسید

گرمی500چینیp.aباریم پراکسید

گرمی500روسیباریم پرپیونات

گرمی700روسیباریم پروپیونیک اسید

گرمی5متفرقهD4130سولفانات-4باریم دی فنیل آمین 

کیلویی1کره ایباریم سولفات

گرمی250مرک1748باریم سولفات

کیلویی5مرک1750باریم سولفات



گرمی27306BDH100باریم سولفید

کیلویی25باریم سولفید

کیلویی2/5ریدالباریم سولفید

کیلویی1ریدال11802باریم سیانید

گرمی100مرک1742باریم فلوراید پتینال 

گرمی100مرک1742باریم فلوراید پتینال گرانول

گرمی50مرک1722باریم فلوراید سوپرا

کیلویی1فلوکا11765%97باریم فلوراید

گرمیBDH250%99باریم فلوراید

گرمی500چینیباریم کربنات

کیلویی5اسدیفاین37288باریم کربنات

مرکباریم کربنات

کیلویی1ریدال11406باریم کربنات

فلوکاباریم کربنات

کیلویی1فلوکا11730باریم کربنات

کیلویی1مرک1713%99/5باریم کربنات 

کیلویی1مرک1720باریم کربنات فتو پیور

کیلویی5پانراک141187باریم کرومات

BDHباریم کرومات

گرمی500چینیباریم کرومات

کیلویی1فلوکا11750باریم کلرات منو هیدرات

کیلویی1مرک1721باریم کلرات منو هیدرات

کیلویی1مرک1719باریم کلراید

M.Bآبه2باریم کلراید 

کیلویی1کارلو425027آبه2باریم کلراید 

گرمی30زیگما آلدریچباریم کلراید خشک

گرمی50مرک1716باریم کلراید سوپرا

گرمی500مرکP.a1719باریم کلراید

گرمی25اسدیفاین87289باریم کلرو آنیالت

گرمی100اسدیفاین87289باریم کلرو آنیالت

گرمی500اسدیفاین37299باریم نیترات 

کیلویی1فلوکا11787باریم نیترات 

گرمی500چینیباریم نیترات 

گرمی500هاوکی ولیامزباریم نیترات 

گرمی500مرکP.a1729باریم نیترات 

گرمی10049BDH500باریم نیترات آناالر

گرمی50مرک1726باریم نیترات سوپرا

کیلویی1مرک1727باریم نیترات معمولی

کیلویی1پانراک141188باریم هیدروکسید

گرمی500چینیباریم هیدروکسید

کیلویی5اسدیفاین37295باریم هیدروکسید

گرمیBDH500باریم هیدروکسید

کیلویی1فلوکا11781باریم هیدروکسید

کیلویی1فلوکا11780باریم هیدروکسید اکتا هیدرات

گرمی50مرک12047باریم یدید هیدرات

گرمی5اپلیکمA0623باستراسین

گرمی5اپلیکمA0623باستراسین

گرمی25دوخفاB0106باسیتراسین

گرمی100اپلیکمN.D.EA1061بافر  

گرمی100هارلیکوP.H  7/2بافر پودر



سی سی250هکبافر پودرسیترات

عددی50فلوکا7pH82561بافر تابلتس

عددی50فلوکا9/2pH82562بافر تابلتس

سی سی500مرک7827بافر محلول

لیتری1مرک109438بافر

لیتری1مرک119462بافر

لیتری1مرک39434بافر

لیتری1مرک49435بافر

لیتری1مرک79439بافر

لیتری1مرک89460بافر

لیتری1مرک99461بافر

متفرقهبانانا  اسانس

گرمی500اسدیفاین43019بایل سالت باکتو

گرمی500مرک104054بایل سالت میکسچر

گرمی5زیگما آلدریچE1758پروپیونات17بتا استرادیو 

گرمی250روسیبتا آالنین

گرمی1مرک1327بتا آمیالز

گرمی25زیگما آلدریچB704%98بتا ستیزین هیدرو کلراید

گرمی100اپلیکمA4305بتا سیتسترول

گرمی100مرک3741بتا سیتو استیرول

گرمی1مرک103739بتا سیتوسترول

گرم30مرک102127بتا سیکلو دکسترین

گرمی500اسدیفاین37865بتا سیکلو دکسترین

گرمی1مرک2236بتا کاراتن

گرمی1مرک2236بتا کاروتین

سی سی2مرک4114(آریل سولفاتاز)بتا گلوکورونیداز

فارماسیابتا متازون

میلی گرمی500امریکاییبتا متازون سدیم فسفات 

میلی گرمی100متفرقهبتا متازون سدیم فسفات 

گرمی100زیگما آلدریچM1381بتا متیل آمبلی فرون

گرمی100دوخفاN0912بتا نفتوکسی استیک اسید

گرمی250مرک6230بتا نفتول

گرمی250مرک6240بتا نفتول بنزوات

گرمی100اسدیفاین80077بتا نفتول ویولت

گرمی5زیگما آلدریچN6875بتا نفتیل استات

گرمی25مرک6240بتا نفتیل بنزوات

گرمی5زیگما آلدریچ43420بتا نیکوتین آمین آدنین دی نوکلوتید دی سدیم سالت

گرمیBDH1(آریل سولفاتاز)بتاگلوکورونیداز

گرمی5سروا14990بتامین هیدرو کلراید

گرمی250زیگما آلدریچ219061بتائین

گرمی20010BDH5برلیانت اورنج

گرمی500دراگوبرلیانت بلو

گرمی100روسیبرلیانت بلواندیکاتور

کیلویی1روسیبرلیانت بلواندیکاتور

گرمی25اسدیفاین44105برلیانت کروسئین

گرمی25مرک1280برلیانت کریزول بلو

های مدیابرلیانت گرین

گرمی10امریکاییبرلیانت گرین

گرمی100اپلیکمA2298برلیانت گرین

گرمیCDH100برلیانت گرین



گرمی100اکسایدT100برلیانت گرین

گرمی100اسدیفاین44013برلیانت گزایلو

گرمی5مرک12059برلیوم

گرمی25هاوکی ولیامز218600برلیوم اکسید

گرمی27378BDH25برلیوم اکسید

گرمی25مرک1825برلیوم اکسید

گرمی100مرک1825برلیوم اکسید خشک

گرمی500فلوکا14270برلیوم سولفات تترا هیدرات

گرمی800روسیآبه4برلیوم سولفات

گرمی100فلوکا14270آبه4برلیوم سولفات

گرمی500فلوکا14270%99آبه4برلیوم سولفات

گرمی100مرک1823برلیوم نیترات

گرمی50کارلوبرم

گرمی50مرک1948برم

سی سی5برم

لیتری1هلندیبرم

گرمی50کارلوبرم

سی سی25مرک1947برم سوپراپیور

لیتری2/5اسدیفاین37434برمو بنزن

گرمی1مرک1927برمو پیرو گالل رد

گرمی5مرک1927برمو پیرو گالول رد

گرمی20019BDH5برمو پیرو گالول رد

سی سی10مرک814324برمو تری متیل سیالن

لیتری1فلوکا92337برمو تری متیل سیالن

گرمی5مرک3026برمو تیمول بلو

گرمی20020BDH25برمو تیمول بلو

گرمی10فلوکا18460برمو تیمول بلو

گرمی25ریدال32714برمو تیمول بلو

گرمی10ریدال32714برمو تیمول بلو

گرمی5ریدال32714برمو تیمول بلو

گرمی5ریدال32774برمو تیمول بلو

گرمی25زیگما آلدریچ114413برمو تیمول بلو

گرمی25جانسون متیبرمو تیمول بلو

گرمیM.B5برمو تیمول بلو

گرمی5هاوکی ولیامزبرمو تیمول بلو

گرمی25زیگما آلدریچ114421برمو تیمول بلو

گرمیBDH1برمو تیمول بلو

گرمی10اسدیفاین30021برمو تیمول بلوسدیم سالت

گرمی1مرک3023برمو فنول بلو

سی سی100مرک101994برمو کرزول گرین محلول

گرمی1مرک8121برمو کروزول گرین

گرمی5مرک3022برمو کلرو فنل بلو

گرمی1مرک3022برمو کلرو فنول بلو

گرمی1مرک3033برمو گزینول بلو

گرمی10زیگما آلدریچ105023%97برمو مالئیک انیدرید

گرمی600مرک823215لیتر154برمو متان  

دگوسا%46--54 پالتین    IIبرمو

سی سی21007BDH100برموتیمول بلو محلول

گرمی20015BDH25برموفنل بلو 

گرمی5ریدال32712برموفنل بلو 



گرمی5زیگما آلدریچB7021برموفنل بلو 

گرمی25ژاپنیبرموفنل بلو 

گرمی20015BDH5برموفنل بلوسدیم سالت 

گرمی5ریدال32643برموفنل رد 

گرمی20018BDH5برموفنل رد 

گرمی5مرک3023برموفنل رد 

گرمی50فلوکا18050برموفنل رد استاندارد

گرمی5اپلیکمA3640برموکرزول پور پور

گرمی10ریدال32642برموکرزول پور پور

گرمی5دیفکو20111برموکرزول پور پور

گرمی5مرک3025برموکرزول پور پور

گرمی5فلوکا17490برموکرزول پور پور

گرمی25اسدیفاین30016برموکرزول پور پورسدیم سالت

گرمی5اکروس15131برموکرزول گرین

گرمی50فلوکا17470برموکرزول گرین

گرمی5فلوکا17470برموکرزول گرین

گرمی25مرک8121برموکرزول گرین

گرمی5زیگما آلدریچ114359برموکرزول گرین

گرمی5زیگما آلدریچB7396برموکرزول گرین

گرمی5ریدال32742برموکرزول گرین

گرمی5بیکربرموکرزول گرین

گرمی5پورچ898760219برموکرزول گرین

گرمی25اسدیفاین30013برموکرزول گرین سدیم سالت

گرمی113فیشرB90برموکرزول گرین سدیم سالت

گرمی5مرک3033برموگزیلیتون بلو

سی سی100هنکلبرمونیدوکس

گرمی25مرک112070برن پودر

سی سی25مرک801653برن تری برماید

سی سی500مرک801630برن تری برماید

لیتری1مرک801647برن تری فلوراید محلول در دی اتیل اتر

سی سی801647J.H.D500برن تری فلوراید محلول در دی اتیل اترمعادل 

گرمی350مرک823339لیتر74برن تری کلراید  

گرمی25ژاپنی%99/999برن تری کلراید

سی سی100مرک801663برن تی فلوراید محلول در متانول

کیلویی25انگلیسیبرنویول

گرمیICI50(سم)برودی فاکوم

گرمی10فلوکابروسن سولفات

گرمی13019BDH25بروسین

گرمی13019BDH100بروسین

ریدالبروسین پیور

گرمی10های مدیابروسین سولفات

گرمی250اسدیفاین37495بروسین سولفات

گرمی10ریدالP.a33063بروسین

گرمی10مرک1952دی هیدراتP.aبروسین

سی سی500چینیبرومو اتان

گرمی27426BDH100برومو استیک اسید

گرمی100فلوکا17000برومو استیک اسید

لیتری1مرک801786برومو بنزن

کیلویی1پورچ18404215برومو فنول بلو

گرمی100مرک8122برومو فنول بلو



کیلویی1اسدیفاین80015برومو فنول بلو

کیلویی1چینیبرومو کروزول پور پور

کیلویی1پورچ760350211برومو کروزول پور پور

گرمی100روسیبرومو کروزول پور پور

کیلویی1متفرقه1008643برومو کروزول پور پور

کیلویی1پورچ898760219برومو کروزول گرین

کیلویی1اکروس15131برومو کروزول گرین

سی سی500مرک818729برومو کلرو متان

لیتری1روسیبرومو متان

لیتری1اسدیفاین37459بروموفرم

لیتری1لوبابروموفرم

سی سی500فلوکا17880بروموفرم   پیوریوم

گرمی1کارلوبرون بیسمارک

کیلویی5ایتالیاییبرونیل استات

گرمی250فلوکا3516005بریج 

کیلویی1پانراک35212316بریج 

گرمی500اسدیفاین3566003بریج 

گرمی100زیگما آلدریچ436240  98بریج

میلی گرمی100دوخفاB1414بلو گال

گرمی5مرکBZL1902بلو

گرمی50مرک3412050بنتون

متفرقهبنتونیت

متفرقهبنتونیت

کیلویی26022BDH1بنتونیت پودر

متفرقهبنتونیت پودر

سی سی500اسدیفاین33004بندیکت

کیلویی10دولدربنزال کونیوم کلراید

کیلوییD.D.R50بنزال کونیوم کلراید

گرمی100فلوکا12060بنزال کونیوم کلراید

کیلویی1زیگما آلدریچB1380بنزال کونیوم کلراید

کیلوییD.D.R10بنزال کونیوم کلراید

گرمی250دولدربنزال کونیوم کلراید

کیلویی1کره ای%50بنزال کونیوم کلراید

لیتری1مرک801756بنزالد هید

سی سی500فلوکا12015بنزالدهید

سی سیS.R.L500بنزالدهید

سی سی25مرک820234بنزالدهید اکسیم

سی سی25مرک1758بنزالدهید سیان هیدرید

سی سی5مرکD51754بنزالدهید

گرمی500اسدیفاین37312بنزانیلید

گرمی250مرک802191بنزآمید

گرمی5سروا14542بنزدین

گرمی25زیگما آلدریچB3503بنزدین

گرمی10پروالبوبنزدین

گرمی100کارلوبنزدین

گرمی100فلوکا12110بنزدین

گرمی250فلوکا12120بنزدین

گرمی100مرک1760بنزدین

گرمی100مرک1762بنزدین

گرمی250مرک1762بنزدین



گرمی25ریدال33043بنزدین دی هیدرو کلراید

لیتری1اسدیفاین25235بنزن

لیتری1پانراک211192بنزن

لیتری1مرک1781بنزن

سی سی500مرک1779بنزن     یوازول

لیتری1مرکP.a1780بنزن خشک

لیتری1مرکp.a 1780بنزن خشک

گرمی100مرک821959بنزن سولفونامید

لیتری1مرکp.a1783بنزن

گرمی50زیگما آلدریچ239852بنزو فنون

گرمی1مرک6216کوئینولین(2)بنزو

گرمی5مرک6216کوئینولین(2)بنزو

کیلویی1مرک2252بنزواکس سفید

گرمی250مرک11544بنزواکس سفید

گرمی500زیگما آلدریچ243221بنزواکس سفید

گرمی100اسدیفاین37331بنزوایمیدازول

کیلویی1اپلیکمA4438بنزوتینیوم کلراید

گرمی500اکروس10538%97بنزوتینیوم کلراید

گرمی25اسدیفاین44168بنزوفست اسکارت

کیلویی1مرک801801بنزوفنون

کیلویی5اسدیفاین37338بنزوفنون

متفرقهIIIبنزوفنون 

متفرقهVIبنزوفنون 

کیلویی25انگلیسیبنزوکائین

سی سی7.5آرمارD6118002035%99/5بنزول 

سی سی10آرمارD6118002035%99/5بنزول 

گرمی1روتD6بنزول

سی سی25ریدالD69097بنزول

سی سی1مرکD6101789بنزول

سی سی1مرکD6101784بنزول

سی سیD614025BDH5بنزول

گرمی5مرک134بنزوئیک اسید

گرمی25مرک136بنزوئیک اسید

کیلویی1مرک130بنزوئیک اسید

گرمی100ریدال33047بنزوئیک اسید

گرمیBCS100بنزوئیک اسید

گرمی500آژاکسبنزوئیک اسید

کیلویی1مرکP.a136بنزوئیک اسید 

گرمی250مرکP.a136بنزوئیک اسید 

گرمی100مرکP.a136بنزوئیک اسید 

گرمیBDH100بنزوئیک اسید خشک

گرمی100مرک135بنزوئیک اسید ولومتریک

گرمی250مرک800131بنزوئیک انیدرید

لیتری1مرک100987بنزوئیل الکل

سی سی25مرک818229بنزوئیل برمید

گرمی100مرک801641بنزوئیل پراکساید

گرمی500اسدیفاین37350بنزوئیل پراکساید

گرمی10فلوکابنزوئیل پرواکساید

کیلویی1ژاپنیبنزوئیل پروکسید

گرمی500اسدیفاین56215بنزوئیل تری بوتیل آمونیوم کلراید



گرمی500اسدیفاین76042بنزوئیل تری متیل آمونیوم کلراید

گرمی100مرکبنزوئیل دی متیل تترا دسیل آمونیوم کلراید دی هیدرات

لیتری1مرک801804بنزوئیل کلراید

گرمیR.P25بنزوئیل کلسیم پارا آمینو سالسیالت

گرمی250مرک801776بنزوئین

گرمیBDH500بنزوئین

کیلویی5اسدیفاین37336بنزوئین

گرمی100فلوکا12512بنزوئین اتیل اتر

گرمی25مرکP.a1778بنزوئین اکسیم

گرمی500اسدیفاین37325بنزهیدرول

گرمی25مرک1761بنزیدینیوم کلراید

گرمی500هندیبنزیل

لیتری1شارلوBE0075بنزیل استات

لیتری20متفرقهبنزیل الکل

لیتری2/5مرک100987بنزیل الکل

گرمی5مرک1797بنزیل اورنج

گرمی5فلوکا13620بنزیل اورنج

سی سی500اسدیفاین37355بنزیل آمین

سی سی120مرکبنزیل بنزوات

گرمی5زیگما آلدریچ343366%97بنزیل تری متیل آمونیوم دی کلرو یدات

گرمی250مرک821961بنزیل تری متیل آمونیوم کلراید

گرمی25زیگما آلدریچB4136بنزیل دی متیل هگزا دسیل آمونیوم کلراید

سی سی500اسدیفاین37362بنزیل سیانید

سی سی100مرک801809بنزیل کلراید

گرمی5های مدیابنزیلیک اسید

گرمی100مرک140بنزیلیک اسید

گرمی100چینیبنزیلیک اسید

سی سی500فلوکا19430بوتانول

لیتری1اسدیفاین37532بوتیر آلدهید

لیتری1مرک801555بوتیر آلدهید

لیتری1مرک800457بوتیریک اسید

سی سی500اسدیفاین37933بوتیریل کلراید

گرمی500اکروس40357هیدروکسی بنزوات-4-بوتیل

لیتری1فلوکا34470بوتیل اتر

میلی946فیشربوتیل استات

لیتری2/5فلوکا45870بوتیل استات

لیتری1زیگما آلدریچHplc270687بوتیل استات

لیتری1مرک821070بوتیل استئارات

سی سی500مرک800832بوتیل اکریالت

سی سی10فلوکا19600بوتیل بنزن

لیتری1مرک820251بوتیل فسفات

گرمی25زیگما آلدریچ855375بوتیل کولین کلراید

لیتری1زیگما آلدریچ230707بوتیل لیتیم

سی سی100مرک801660بوتیل لیتیم

سی سی500اسدیفاین37527بوتیل متا اکریالت

گرمی100مرک817023بوتیل هیدروکسی انیزول

گرمی500زیگما آلدریچB1253بوتیل هیدروکسی انیزول

کیلویی10فلوکا20021بوتیل هیدروکسی انیزول

کیلویی1متفرقه(BHT)بوتیل هیدروکسی تلوئن

کیلویی2/5روسیبور اکسید



میلی گرمی10مرک818067(تری فلورو استات)بور تریس

گرمی10مرک818067(تری فلورو استات)بور تریس

روسیبور کاربید

گرمی100ریدال10420بور کاربید

کیلویی1مرکبورن

گرمی500زیگما آلدریچ221745%99بورن اکسید

گرمی25پانراک15A583بورن اول

گرمی50مرک1912بورن اول

کیلویی1روسیبورن نیترید

گرمی100ریدالبورن نیترید

گرمی50ریدال11632بورنیترید

گرمی25اپلیکمA1471%98بورنیترید

کیلویی50مرکبوریک اسید

کیلویی1مرک100165بوریک اسید

کیلویی1پورچ5313601157بوریک اسید

کیلویی1دوخفاB0503بوریک اسید

کیلویی2کداکبوریک اسید

کیلویی50مرک162بوریک اسید پودر

گرمی500مرک165بوریک اسید سوپرا

کیلویی1اپلیکمA2940بوریک اسید مولکوالر

کیلویی1زیگما آلدریچB6768بوریک اسید مولکوالر

گرمی100مرک4082بوزویل متیل پریدینیوم کلراید

لیتری1اپلیکمA4803بون اویل

گرمی100مرک107913بویلینیک   چیپس

گرمی100مرک7913بویلینیک   چیپس

سی سی5فلوکا27475سیترو نیلول(-)-بی

سی سی1فلوکا27483سیترونیلول (+)-بی

لیتری1فلوکا14349دیون-5-2هپتا-1-2-2بی سیکلو

سی سی21015BDH500بی فنول پورپیل

کیلویی1مرک803090بی فنیل

گرمی100اسدیفاین56126کربوکسیلیک اسید-4-بی فنیل 

کیلویی1مرک821007اول-2بی فنیل 

کیلویی1مرک801959اول-4بی فنیل 

گرمی25اسدیفاین44009بیریش

گرمی250مرک820073آمینوکوانیدینتوم سولفات-1-بیس

سی سی100مرک821874اتیل هگزیل فتاالت-2-بیس

لیتری2/5اکروس12116%99هیدروکسی اتیل اتر-2-بیس

لیتری1مرک820375سیکلو اکتن-بیس

گرمی5مرک814283کربنات (تری کلرو متیل)بیس 

لیتری1مرک821874اتیل هگزیل فتاالت2بیس 

گرمی250مرک820163(دی تیومیل پروکساید)دی متیل بنزوئیل پروکساید-آلفا-بیس آلفا

گرمی500زیگما آلدریچBESB6137بیس بدون اسید

میلی گرمی100اپلیکم33258A0740-بیس بنزامید اچ

گرمی5مرک7425بیس پیرازولون

گرمی5مرک7425بیس پیرازولون

گرمی5فلوکا15245کلراید(II)بیس تری فنیل فسفین نیکل

گرمی100مرک820159آمونیوم کلراید(کلرو اتیل-2)بیس

گرمی10زیگما آلدریچ449504سولفون ایمید لیتیم سالت(تری فلورومتان)بیس

گرمی500زیگما آلدریچ123463%95هگزان دی کربوکسیلیک انیدرید-2-1بیس

لیتری1مرک814571اتیل هگزیل سیلیکات2بیس



کیلویی1اسدیفاین144104بازیک برون()بیسمارک برون 

گرمی100مرک1850بیسموت

گرمی100مرک12400بیسموت  پودر

گرمی500ریدال10313بیسموت  پودر

گرمیD.D.R100بیسموت  تکه

گرمی113امریکایی%99/5بیسموت  تکه 

لیبر1امریکاییبیسموت  ساب کربنات

لیبر1امریکایی%99/9995بیسموت  ساچمه

گرمی500فرانسهبیسموت  کربنات

گرمی100انگلیسیبیسموت  گرانول

گرمی27382BDH100بیسموت  گرانول

گرمی500ریدال10315بیسموت  متال

کیلویی1پورچ181641424%96بیسموت  متال

کیلویی1پورچ181615422%96بیسموت  متال

گرمی100هاوکی ولیامز221800بیسموت اکسی کلراید

کیلویی1بلغاریبیسموت اکسی کلراید

گرمی500اسدیفاین37391بیسموت اکسی کلراید

گرمی25مرک1866بیسموت اکسی یدوگاالت

گرمی25ریدال5840بیسموت اکسی یدوگاالت

گرمی5جانسون متیبیسموت اکسید

کیلویی1روسیبیسموت اکسید

گرمی100شارلوBI0200بیسموت اکسید

کیلویی1مرک1850بیسموت بدون ارسنیک

گرمی50ریدال10313بیسموت پودر

گرمی500اسدیفاین37406بیسموت تری کلراید

گرمی100چینیبیسموت تری کلراید

گرمی80روسیآبه3بیسموت سولفات 

گرمی100الفایسر292بیسموت سولفید

گرمی50فارماسیابیسموت کربنات

گرمی50روسیبیسموت هیدروکسید 

گرمی50زیگما آلدریچ307610اکسی کلراید(III)بیسموت

کیلویی1زیگما آلدریچ223891اکسید(III)بیسموت

کیلویی1روسیاکسید(III)بیسموت

روسیاکسید(III)بیسموت

گرمی100فلوکا95381%98اکسید(III)بیسموت

گرمی25مرک1878نیترات(III)بیسموت

گرمی250مرک1875نیترات(III)بیسموت

کیلویی1مرک1875نیترات(III)بیسموت

گرمی25مرک1878نیترات بازیک(III)بیسموت

کیلویی1مرک101860آب5نیترات(III)بیسموت

گرمی500روسیآب5نیترات(III)بیسموت

گرمی100مرک1863هیدروکسید(III)بیسموت

کیلویی1شارلوBI0225هیدروکسید نیترات(III)بیسموت

گرمی100فلوکا95372%99/99بیسموت

گرمی10مرک3106دی پتاسیم سالت(I)بیسمیتول

میلی گرمی250مرک24520بیلوروبین

گرمی1مرک24520بیلوروبین

میلی گرمی250مرکp.a24519بیلوروبین 

گرمی1مرکp.a24519بیلوروبین 

گرمی25زیگما آلدریچB3883بیلی بوین



گرمی44009BDH1بیلیروبین

گرمی1فلوکا14400بیوتین

گرمی1مرک24514بیوتین

میلی گرمی10مرک24514بیوتین

متفرقهبیوتین

گرمی301405(Hویتامین)بیوتین 

گرمیN.B.C10بیوتین کریستالین

گرمی1زیگما آلدریچ2-86,164%99بیوتین

لیتری1متفرقهپاپا نیکوال استاین

سی سی100مرکEA659270پاپا نیکوالوس محلول 

سی سی500مرکEA50109272پاپانیکوال

گرمی10بوهرینگرپاپاوین پیور

گرمی10متفرقهپاپاوین هیدرو کلراید

گرمی10آلمانیپاپاوین هیدرو کلراید

گرمی5انگلیسیپاپاین

گرمی25مرک120007431پاپاین

گرمی100مرک1200e/g7147پاپائین   

گرمی39030BDH250پاپائین   بیوشیمی

گرمی25چینیدی متیل آمینو بنزالدهید-پارا

گرمی25مرک3058دی متیل آمینو بنزالدهید-پارا

گرمی13044BDH5دی متیل آمینو بنزیلیدین-پارا

گرمی25شوخارتD1470دی متیل آمینو سینامالدهید-پارا

گرمی5پروالبوفنیل ارسنیک-4-دی متیل آمینوفنیل آزو-پارا

کیلویی1مرک817040پارا استامول

گرمی100متفرقهپارا استامول

لیتری2/5اسدیفاین39448پارا الدهید

10*سی سی1زیگما آلدریچAA-S-18پارا آمینو اسید

1ML*10زیگما آلدریچAA-S-18پارا آمینو اسید محلول

پارا آمینو بنزوئیک

گرمی100زیگما آلدریچA6928پارا آمینو بنزوئیک اسید سدیم

گرمی5زیگما آلدریچA9878پارا آمینوبنزوئیک اسید

گرمی5زیگما آلدریچA3659پارا آمینوبنزوئیک اسید

گرمی100دیفکوپارا آمینودی متیل آنیلین اگزاالت

سی سیBDH25پارا آنیزیدین

سی سی100اسدیفاین56020پارا تلو نیتریل

گرمی100چینیپارا تلوئن سولفونیک اسید

کیلویی1چینیپارا زدمیوم نیترات

کیلویی20انگلیسیپارا فرمالدهید

مرکپارا فنیلن دی آمین دی کلراید

میلی گرمی250دوخفاN1408گلوکورئیدD-Bپارا نیترو فنل

سی سی7زیگما آلدریچ1-104پارا نیتروفنیل استاندارد محلول

میلی گرمی500زیگما آلدریچN7763رامینوپیرانوزید-پارا نیتروفنیل آلفا ال

سی سی25زیگما آلدریچ52020پارا هیدروکسی مرکوری  بنزوات

گرمی100فلوکاپاراآمینو هیپوریک اسید

کیلویی20انگلیسیپارافرمالدهید

کیلویی1مرک818715پارافرمالدهید 

قرصی1000مرک4004پارافرمالدهید قرص

قرصی33233BDH1000پارافرمالدهید قرص

لیتری1مرک7162پارافین

لیتری1مرک7174پارافین



لیتری29436BDH2/5پارافین 

سی سی100مرک7161پارافین مایع یوازول

کیلویی1مرک7153درجه58تا56پارافین

کیلویی1مرک107158درجه60تا57پارافین

لیتری1مرک7165پارالدهید

سی سی7زیگما آلدریچ1041پارانیترو فنیل استاندارد محلول

گرمی5دوخفاP0141پارومومیس سولفات

گرمی1دوخفاP0141پارومومیین سولفات

میلی گرمی500دوخفاP0922پاکلوبوترازول

گرمی5اگروپاکلوبوترازول

گرمی1مرک12486پاالدیوم

گرمی50متفرقهاکتیویتدکارکولohپاالدیوم 

گرمی50فلوکا76022باریم سولفاتohپاالدیوم 

گرمی5مرک7108پاالدیوم آزیستوز

گرمی10مرک807104%10پاالدیوم شارکول اکتیو

گرمیBDH10%5پاالدیوم شارکول اکتیو

گرمی5مرک810489%5پاالدیوم کلسیم کربنات

گرمی26متفرقهپاالدیوم گرانول

متفرقه75981پاالدیوم متال

گرمی1ژاپنی%99/9پاالدیوم متال پودر

گرمی5متفرقه814573پاالدیوم نیترات

گرمی10زیگما آلدریچ205869%98استات(II)پاالدیوم

گرمی5فلوکا76080اکسید(II)پاالدیوم

گرمی10مرک807110کلراید(II)پاالدیوم

گرمی25فلوکا76050کلراید خشک(II)پاالدیوم

گرمی5زیگما آلدریچ205885%99کلراید(II)پاالدیوم

گرمی5زیگما آلدریچ323373%99/999کلراید(II)پاالدیوم

گرمی1ریدال64149%98پاالدیوم

گرمی1مرک807110 کلرایدIIپاالدیوم

گرمی25روت1-4459پالمتیک اسید متیل استر

گرمی100زیگما آلدریچP0500پالمیتیک اسید

گرمی500اسدیفاین39433پالمیتیک اسید

کیلویی1پانراک162345پالمیتیک اسید

گرمی29433BDH100پالمیتیک اسید 

گرمی41022BDH100پالمیتیک اسید بیوشیمی

فلوکاR43957پانسو

گرمی25اسدیفاینS44136پانسو

کیلویی1فرانسهپانکراتین

گرمی250اسدیفاین49029پانکراتین

گرمی250روت23661پپتون سیب

گرمی500اپلیکمA2207پپتون الکتالبومین

گرمی500دوخفاP1707پپتون واتر

سی سی25مرک840080پپرو نیل بوتوکساید

کیلویی1چینیپپس

کیلویی1زیگما آلدریچP3768پپس دی سدیم

میلی گرمی1زیگما آلدریچAP4265پپستاتین

گرمی1مرک7192پپسین

گرمیGCC25پپسین

گرمی25مرک110220اسید (اتان سولفونیک-2بیس4-1-پیپرازین)پپسین 

گرمی25مرک10220اسید (اتان سولفونیک-2بیس4-1-پیپرازین)پپسین 



گرمی500اسدیفاین1/300049032پپسین 

میلی گرمی250فلوکا77152پپسین فورسین گوستریک

گرمی500اسدیفاین149032-3000پپسین

گرمی39032BDH250 بیوشیمیAپپسین

گرمی500ریدال6001پتاسیم

کیلویی1ریدال20604پتاسیم

گرمی100مرک804815پتاسیم

گرمی500مرک5160تارتارات-1-پتاسیم 

گرمی29583BDH500پتاسیم ارسنات

کیلویی1مرک4820پتاسیم استات

کیلویی1مرکپتاسیم استات

پتاسیم استات

کیلویی5اسدیفاین39581پتاسیم استات

گرمی500اپلیکمA2396پتاسیم استات بیوشیمی

کیلویی3چینیپتاسیم استانات

پتاسیم استانات

متفرقهپتاسیم استانات

سی سی100فیشرپتاسیم استاندارد

سی سی100مرک115054پتاسیم استاندارد

مرکپتاسیم اگزاالت

گرمی500چینیپتاسیم اگزاالت

گرمی500اسدیفاین39641پتاسیم اگزاالت

گرمی30590BDH100پتاسیم اگزاالت

گرمی500اسدیفاینپتاسیم اگزاالت

گرمی500اسدیفاینپتاسیم اگزاالت

گرمی500اسدیفاینARپتاسیم اگزاالت 

گرمیP.a1620U.C.B500پتاسیم اگزاالت 

گرمی250مرکP.a5073پتاسیم اگزاالت 

گرمی500اسدیفاینP.a20215پتاسیم اگزاالت 

گرمی500اسدیفاینLRپتاسیم اگزاالت

گرمی250فلوکا60060پتاسیم آلومینیوم سولفات

کیلوییUCAR10پتاسیم آنتی موان تارتارات

کیلویی10فیبریپتاسیم آنتی موان تارتارات

کیلویی9روسیپتاسیم آنتیموان اکسی تارتارات

کیلویی1پتاسیم آنتیموان اکسی تارتارات

گرمی10193BDH100پتاسیم آنتیموانات آناالر

0/118012BDHپتاسیم برمات بروماید

کیلویی50مرک4906پتاسیم برمید

کیلویی50مرک4900پتاسیم برمید

کیلویی50مرک4900پتاسیم برمید

کیلویی1مرک104914پتاسیم برومات

گرمی500پانراک131487پتاسیم برومات

گرمی700روسیپتاسیم برومات

گرمی700روسیپتاسیم برومات

گرمیinc500پتاسیم برومات

مرکP.a4912پتاسیم برومات 

گرمی500مرک4914پتاسیم برومات کریستال

گرمی50مرکph159199پتاسیم برومات معرف 

متفرقهپتاسیم بروماید

کیلویی1متفرقهپتاسیم بروماید



گرمی500چینیar% 99پتاسیم بروماید 

گرمی49196S.R.L500%99/5پتاسیم بروماید 

کیلویی1شارلوp.apo0167%99/5پتاسیم بروماید 

گرمی500انگلیسیp.ap4000پتاسیم بروماید 

گرمی10195BDH50پتاسیم بروماید آناالر

گرمی50مرک4904پتاسیم بروماید سوپرا

گرمی500مرک4904پتاسیم بروماید سوپرا

گرمی500ریدال2110پتاسیم بروماید کریستال

گرمی500مرک104907پتاسیم بروماید یوازول

گرمی100مرک104907پتاسیم بروماید یوازول

گرمی500مرکp.a104905پتاسیم بروماید

گرمی14018BDH100پتاسیم برومید

گرمی45226BDH100پتاسیم برومید

کیلویی50مرک4906پتاسیم برومید

کیلویی50مرک4900پتاسیم برومید

گرمی100زیگما آلدریچ221864%99پتاسیم برومید 

گرمی100کارلو470701پتاسیم برومید فور اسپکترو

گرمی500ژاپنی(krv)پتاسیم برومید

ریدالp.a30424پتاسیم برومید

گرمی300روسیپتاسیم بوتیل گزانتوژناژ

گرمی250شارلوpo0255پتاسیم بور فلوراید

کیلویی1شارلوpo0255پتاسیم بور فلوراید

کیلویی1مرک820747پتاسیم بور هیدرید

گرمی250مرک5091پتاسیم پر اکسی دی سولفات

گرمی500مرک5091پتاسیم پر اکسی دی سولفات

گرمی100مرک5092پتاسیم پر اکسی دی سولفات

کیلویی1مرک5090پتاسیم پر سولفات

گرمی500چینی%99/5پتاسیم پر سولفات 

گرمی250فلوکا60490پتاسیم پر سولفات پیوریس

گرمی100زیگما آلدریچ216224%99پتاسیم پر سولفات

گرمی500زیگما آلدریچP6954پتاسیم پر کلرات

کیلویی40چینیپتاسیم پر کلرات

پتاسیم پر کلرات

کیلویی1فلوکا60440پتاسیم پر کلرات

گرمی500ژاپنیپتاسیم پر کلرات

متفرقهپتاسیم پر کلرات

کیلویی1مرکP.a105076پتاسیم پر کلرات

گرمی100کارلوپتاسیم پر منگنات

گرمی453بیکرپتاسیم پر منگنات

کیلویی1مرک105080پتاسیم پر منگنات

کیلویی50چینیپتاسیم پر منگنات

گرمی500زیگما آلدریچ23851پتاسیم پر منگنات

گرمی500فلوکا60670پتاسیم پر منگنات

گرمیGPR29643BDH500پتاسیم پر یدات 

گرمی10216BDH250پتاسیم پر یدات آناالر

گرمی500چینی%98پتاسیم پیرو سولفات

گرمی500مرک5057پتاسیم پیرو سولفیت

گرمی500ریدال4250پتاسیم پیروفسفات

کیلویی1پانراک1144321پتاسیم پیروفسفات

کیلویی5پانراک204321پتاسیم پیروفسفات



گرمی500چینیآبه3پتاسیم پیروفسفات

گرمی100ریدال30316(VII)پتاسیم تترا اکسی یدات

گرمیBDH500پتاسیم تترا اگزاالت

گرمی25مرک5166آبه6پتاسیم تترا اگزاالت 

گرمی10221BDH250پتاسیم تترا اگزاالت آناالر

گرمی25مرک1961پتاسیم تترا اگزاالت دی هیدرات

گرمی50مرک5075پتاسیم تترا اگزاالت دی هیدرات سوپرا

گرمی500یانسن1688810%99تا95پتاسیم تترا بوتوکسید 

کیلویی5پانراکپتاسیم تترا پیرو فسفات خشک

گرمی100مرکII4493پتاسیم تترا سیانو جیوه

گرمی500مرک6729پتاسیم تترا سیانو نیکوالت

گرمی100چینیپتاسیم تتراکلرو پالتینات

گرمی500ریدال4249پتاسیم تری فسفات

گرمی100ریدال31613پتاسیم تلوریت

گرمی100دیفکو38415پتاسیم تلوریت

روسیپتاسیم تلوریت

کیلویی1مرک5123پتاسیم تیو سیانات

گرمیM.B100پتاسیم تیو سیانات

کیلویی30روسیپتاسیم تیو سیانات

گرمی250فلوکاP.a60519پتاسیم تیو سیانات 

گرمی500چینیپتاسیم تیوسولفات

کیلویی1ریدال12669پتاسیم تیوسولفات

کیلویی1کارلوپتاسیم دی بروموکریستال

گرمی250فلوکا60365پتاسیم دی تارتارات

کیلویی1مرکp.a5107پتاسیم دی سولفات

کیلویی25پانراک201522پتاسیم دی سولفیت

گرمی100بیکرپتاسیم دی سولفیت

گرمی100ریدال31268پتاسیم دی سولفیت

کیلویی1ریدال12619پتاسیم دی سولفیت

D.D.Rپتاسیم دی سولفیت

D.D.Rپتاسیم دی سولفیت

گرمی100مرک822080پتاسیم دی فتاالت

متفرقهپتاسیم دی کرومات

متفرقهپتاسیم دی کرومات

گرمی500ژاپنیپتاسیم دی کرومات

گرمی500پانراک131500پتاسیم دی کرومات

کیلویی1مرک104862پتاسیم دی کرومات

متفرقهپتاسیم دی کرومات

کیلویی1روسیپتاسیم دی کرومات

کیلویی1اپلیکمA0829پتاسیم دی کرومات

گرمی26160BDH500پتاسیم دی کرومات

قرص5000مرک4858پتاسیم دی کرومات تابلت

گرمی250یوبی کمIR   99/9%پتاسیم دی کرومات

گرمی100مرکp.a4868پتاسیم دی کرومات

گرمی100مرکp.a4868پتاسیم دی کرومات

گرمی600روسیپتاسیم دی هیدروژن سیترات

گرمی25مرک4848پتاسیم دی هیدروژن سیترات

گرمی100مرک6346پتاسیم دی هیدروژن فسفات

گرمی500ریدال4243پتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی26922V.W.R5پتاسیم دی هیدروژن فسفات



گرمی500روسیپتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی1مرک104877پتاسیم دی هیدروژن فسفات

گرمی500مرک105108پتاسیم دی هیدروژن فسفات

گرمی50مرک105108پتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی1دوخفاP0574پتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی5مرک104873پتاسیم دی هیدروژن فسفات

گرمی250مرک4873پتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی25فرانسهپتاسیم دی هیدروژن فسفات

گرمی500روسیپتاسیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی1پورچ742020112%99/5پتاسیم دی هیدروژن فسفات

متفرقهپتاسیم سدیم تارتارات

گرمی50مرک59228پتاسیم سدیم تارتارات

کیلویی1مرک108087پتاسیم سدیم تارتارات

گرمی500مرک8087پتاسیم سدیم تارتارات

گرمی500مرک106683پتاسیم سدیم کربنات

گرمی10219BDH500تارتارات (+)پتاسیم سدیم

گرمی29652BDH100پتاسیم سلینو سیانات

گرمی29652BDH100پتاسیم سلینو سیانات

گرمی500فلوکا85520پتاسیم سوربات

کیلویی1متفرقهپتاسیم سوربات

کیلویی25نروژیپتاسیم سولفات

کیلویی25متفرقهپتاسیم سولفات

کیلویی50اسدیفاین20220پتاسیم سولفات

کیلویی1دوخفاp0535پتاسیم سولفات

گرمی100مرک5153پتاسیم سولفات

کیلویی1مرک5150پتاسیم سولفات

گرمی500مرک5152پتاسیم سولفات سوپرا

گرمی10زیگما آلدریچ204129%99/99پتاسیم سولفات

گرمی500مرکp.a5153پتاسیم سولفات

کیلویی1زیگما آلدریچ658510پتاسیم سولفیت

کیلویی1فلوکا60535پتاسیم سولفیت

کیلویی1مرک5134پتاسیم سولفید

گرمی29660BDH500پتاسیم سولفید

گرمی100مرک804957پتاسیم سیانات

گرمی29602BDH500پتاسیم سیانات

گرمی100مرک4967پتاسیم سیانید

گرمی250مرک4966پتاسیم سیانید

گرمی250ریدال31252پتاسیم سیانید

گرمی10209BDH100پتاسیم سیانید

کیلویی50آلمانیپتاسیم سیانید

کیلویی50آلمانیپتاسیم سیانید

کیلویی1مرک4965%96پتاسیم سیانید

گرمی250مرکP.a4967پتاسیم سیانید

کیلویی1مرکP.a4966پتاسیم سیانید

ریدال25107پتاسیم سیترات

گرمی600روسیپتاسیم سیترات

گرمی500لوبا5346پتاسیم سیترات

کیلویی1زیگما آلدریچ360171پتاسیم سیترات

گرمی500دگوسا%54پتاسیم سیلورسیانید

گرمی500روسیپتاسیم سیلیکو مولیبدات



ریدالپتاسیم فرو سیانید

گرمی10ریدالپتاسیم فرو سیانید

کیلویی25چینیپتاسیم فرو سیانید

گرمی100زیگما آلدریچ227681پتاسیم فرو سیانید تری هیدرات

گرمی500زیگما آلدریچP3289پتاسیم فرو سیانید تری هیدرات

گرمی250ریدالII12639پتاسیم فرو سیانید

کیلویی25چینیIIپتاسیم فرو سیانید

گرمی10204BDH500پتاسیم فریک سیانید

گرمیIII29610BDH250پتاسیم فریک سیانید

گرمیIII29610BDH500پتاسیم فریک سیانید

گرمی100ریدال56255پتاسیم فسفات

گرمی100کارلوپتاسیم فسفات دی بازیک

کیلویی25تایلندیپتاسیم فسفات دی بازیک

گرمی500زیگما آلدریچ2201309پتاسیم فسفات منو بازیک

گرمی500ژاپنیپتاسیم فسفات منو بازیک

گرمی500هاوکی ولیامز700740پتاسیم فسفات منو بازیک

کیلویی25تایلندیپتاسیم فسفات منو بازیک

کیلویی1روسیپتاسیم فلز

گرمی250مرک4815پتاسیم فلز

کیلویی1زیگما آلدریچ307599پتاسیم فلوراید

گرمی250مرک4994پتاسیم فلوراید

کیلویی50ریدالپتاسیم فلوراید

کیلویی50اسدیفاینپتاسیم فلوراید

کیلویی50اسدیفاینپتاسیم فلوراید

گرمی30104BDH500پتاسیم فلوراید

کیلویی50اسدیفاینپتاسیم فلوراید خشک

گرمی25مرک4995پتاسیم فلوراید سوپرا

گرمی250مرک4995پتاسیم فلوراید سوپرا

گرمی500چینیپتاسیم فلورو بورات

کیلویی1ریدالIV1717پتاسیم فلورو تیتانات

متفرقهپتاسیم قلم

پتاسیم قلم

پتاسیم قلم

گرمی29600BDH250پتاسیم کبالت سیانید

کیلویی5مرک4920پتاسیم کربنات

ریدالپتاسیم کربنات

پتاسیم کربنات

گرمی500مرک4928پتاسیم کربنات

کیلویی1مرک4924پتاسیم کربنات

گرمی100مرکP.a4928پتاسیم کربنات 

گرمی900روسیپتاسیم کرومات

گرمی100مرک4951پتاسیم کرومات

کیلویی1مرک4951پتاسیم کرومات

گرمی500مرک4951پتاسیم کرومات

کیلویی5مرک4951پتاسیم کرومات

مرکپتاسیم کرومات

کیلویی50اسدیفاین39598پتاسیم کرومات

کیلویی50اسدیفاینپتاسیم کرومات

گرمیGPR29598BDH250پتاسیم کرومات 

کیلویی10199BDH1پتاسیم کرومات آناالر



گرمی50مرک4926پتاسیم کرومات سوپرا

گرمی250فلوکا60152پتاسیم کرومیوم سولفات

گرمی900روسیپتاسیم کرومیوم سولفات

کیلویی1مرک1036پتاسیم کرومیوم سولفات

گرمی250مرک1036پتاسیم کرومیوم سولفات

کیلویی1مرک1035پتاسیم کرومیوم سولفات

ایرانیپتاسیم کلر

کیلویی1اپلیکمA4700پتاسیم کلرات

کیلویی1مرک4942پتاسیم کلرات

کیلویی1ریدال12634پتاسیم کلرات

گرمی50مرک4938پتاسیم کلراید

گرمی500پتاسیم کلراید

پتاسیم کلراید

گرمی14071BDH100پتاسیم کلراید

گرمی500مرک4936پتاسیم کلراید

BDHپتاسیم کلراید

گرمی800روسیپتاسیم کلراید

کیلویی5اسدیفاینپتاسیم کلراید

سی سی500مرک101203پتاسیم کلراید

گرمی45285BDH100پتاسیم کلراید 

گرمی250زیگما آلدریچp8041پتاسیم کلراید 

گرمی10198BDH250پتاسیم کلراید 

کیلویی1دوخفاp0515%99پتاسیم کلراید 

گرمی250فلوکا60130%99/5پتاسیم کلراید 

کیلویی1فلوکا60130%99/5پتاسیم کلراید 

کیلویی1مرکp.a4936پتاسیم کلراید 

گرمی100مرکp.a4936پتاسیم کلراید 

گرمی100مرکp.a4933پتاسیم کلراید 

کیلویی1پورچp.a739744739پتاسیم کلراید 

کیلویی5مرکp.a4936پتاسیم کلراید 

گرمی500مرکp.a4936پتاسیم کلراید 

کیلویی5مرکP.a4936پتاسیم کلراید

سی سی500اسدیفاین39633پتاسیم الکتات

گرمی500روسیپتاسیم متا اکریالت

گرمی500روسیپتاسیم متا اکریلیک اسید

کیلویی1ریدال11619پتاسیم متا بورات

گرمی100پانراک141523پتاسیم متا پر یدات

کیلویی1پانراک141523پتاسیم متا پر یدات

گرمی25مرک5079پتاسیم متا پر یدات

گرمیBDH500پتاسیم متا پریدات

گرمی500اسدیفاین39643پتاسیم متا پریدات

گرمی100مرک5079پتاسیم متا پریدات

گرمی50مرک5079پتاسیم متا پریدات

گرمی100اسدیفاین39645پتاسیم متا وانادات

گرمی100مرک4493پتاسیم مرکوری سیانید

کیلویی1مرک4493پتاسیم مرکوری سیانید

گرمی100مرک818401پتاسیم منو پر سولفات

گرمی500مرک818401پتاسیم منو پر سولفات

گرمی400روسیپتاسیم مولیبدو سیلیسیک اسید

کیلویی1فلوکا60415پتاسیم نیترات



کیلویی1دوخفاP0519پتاسیم نیترات

کیلویی1زیگما آلدریچP8291پتاسیم نیترات

گرمی500مرک105063پتاسیم نیترات

گرمی113بیکرپتاسیم نیترات

گرمی500زیگما آلدریچ243574%97پتاسیم نیترات 

گرمی250مرک5067کریستالP.aپتاسیم نیترات 

کیلویی1مرک105061پتاسیم نیترات آناالر

ایرانیپتاسیم نیترات سوپرا

کیلویی1مرک105063پتاسیم نیترات معمولی

کیلویی1مرک5060پتاسیم نیترات معمولی

گرمی10214BDH250%99/8پتاسیم نیترات

گرمی250مرکII104984پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی500مرکII4984پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمیII29611BDH500پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی500مرکII4982پتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی1مرکII4982پتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی50چینیIIپتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی50چینیIIپتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی500مرکIII4973پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی250مرکIII4973پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی100فلوکاIII60300پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی250فلوکاIII60310پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی500فلوکاIII60300پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی100زیگما آلدریچIII244023پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی100ریدالIIIپتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمی25پانراکIII131503پتاسیم هگزا سیانو فرات

گرمیIII10204BDH500پتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی1مرکIII104971پتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی1مرکIII104973پتاسیم هگزا سیانو فرات

کیلویی1فلوکا60324پتاسیم هگزا فلوروتیتانات

گرمی50مرک5179پتاسیم هگزا فلوروتیتانات

گرمی250ریدالV11125پتاسیم هگزا هیدروکسی آنتیموان

گرمی900روسیپتاسیم هگزافلورو سیلیکات

کیلویی1ریدال1411پتاسیم هگزافلورو سیلیکات

گرمی500چینیپتاسیم هگزافلورو سیلیکات

سی سی500متفرقهپتاسیم هیپو کلریت

BDHنرمال0/1پتاسیم هیدرواکسید

کیلویی1شارلوPO00150پتاسیم هیدروژن تارتارات

گرمی25مرک4893پتاسیم هیدروژن تارتارات

گرمی250فلوکا60365پتاسیم هیدروژن تارتارات

کیلویی1مرک4892پتاسیم هیدروژن تارتارات

گرمیBDH500پتاسیم هیدروژن تارتارات

گرمی500مرک4882پتاسیم هیدروژن دی فلوراید

گرمی100مرک4867پتاسیم هیدروژن دی یدات

گرمی29618BDH250پتاسیم هیدروژن دی یدات

گرمی50مرک4867پتاسیم هیدروژن دی یدات

کیلویی1مرک4883پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی11408BDH500پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی500مرک4885پتاسیم هیدروژن سولفات

کیلویی1مرک4885پتاسیم هیدروژن سولفات



مرکپتاسیم هیدروژن سولفات

شوخارتپتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی29623BDH500پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی250مرک4885پتاسیم هیدروژن سولفات

کیلویی1ریدال12603پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی10208BDH500پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی453فیشرP193پتاسیم هیدروژن سولفات

گرمی100مرک4876پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی100مرک4874پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی100زیگما آلدریچ179922پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی250اپلیکمA1644پتاسیم هیدروژن فتاالت

کیلویی1اپلیکمA1644پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی500اسدیفاین20207پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی29622BDH100پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی10207BDH100پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی29621BDH500پتاسیم هیدروژن فتاالت

گرمی10206BDH500پتاسیم هیدروژن کربنات

کیلویی1مرک4852پتاسیم هیدروژن کربنات

گرمی500مرک4854پتاسیم هیدروژن کربنات

گرمی250مرک4855پتاسیم هیدروژن کربنات

کیلویی29616BDH1پتاسیم هیدروژن کربنات

پتاسیم هیدروژن کربنات

گرمی100زیگما آلدریچ23705پتاسیم هیدروژن کربنات

گرمی100مرک818401پتاسیم هیدروژن منو پر سولفات

گرمی500ریدال6008پتاسیم هیدروکسید

گرمی500مرکپتاسیم هیدروکسید

کیلویی1مرک105021پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1مرک105029پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1مرک105032پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1مرک5012پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1مرک814353پتاسیم هیدروکسید

گرمی50مرک5002پتاسیم هیدروکسید

گرمی250مرک105021پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1بلژیک8074پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1انگلیسی197748پتاسیم هیدروکسید

گرمی10210BDH500پتاسیم هیدروکسید

کیلویی1فلوکا60370پتاسیم هیدروکسید

گرمی500ژاپنیپتاسیم هیدروکسید

کیلوییAR164941S.R.L5پتاسیم هیدروکسید 

گرمی500مرک5051پتاسیم یدات

گرمی100مرک5053پتاسیم یدات

گرمی100مرک5051پتاسیم یدات

گرمی500فلوکا60390پتاسیم یدات

گرمی250فلوکا60395پتاسیم یدات

گرمیC.U.B250پتاسیم یدات

گرمی100زیگما آلدریچ215929پتاسیم یدات

گرمی100زیگما آلدریچP8269پتاسیم یدات

کیلویی1ریدال30314پتاسیم یدات

گرمی10211BDH500پتاسیم یدات

گرمی250مرک5051پتاسیم یدات



گرمی100مرک102404پتاسیم یدات ولومتریک

گرمی10212BDH500پتاسیم یدید

گرمی10212BDH500پتاسیم یدید

گرمی100فلوکا60400پتاسیم یدید

کیلویی1متفرقهپتاسیم یدید

گرمی113فیشرP410پتاسیم یدید

کیلوییM.B1پتاسیم یدید

کیلویی1مرک105043پتاسیم یدید

گرمی100ایرانیپتاسیم یدید

گرمی500اکروس41826پتاسیم یدید

کیلویی1شارلوPO041پتاسیم یدید

گرمی100دوخفاP0518پتاسیم یدید

کیلویی1اسدیفاین20212پتاسیم یدید

گرمی500مرک5040پتاسیم یدید

گرمی500مرک105043پتاسیم یدید

قرص16028BDH100پتاسیم یدید

گرمی29631BDH100پتاسیم یدید

گرمی50مرک5044پتاسیم یدید سوپرا

لیتری1مرک109718پترولیوم

لیتری26153BDH2/5پترولیوم اسپریت اتر

لیتری12029827BDH2/5تا100پترولیوم اسپریت

لیتری16029828BDH2/5تا120پترولیوم اسپریت

لیتری4029824BDH2/5تا 30پترولیوم اسپریت

لیتری6029825BDH2/5تا40پترولیوم اسپریت

لیتری8029739BDH2/5تا60پترولیوم اسپریت

لیتری2/5ریدال24557پترولیوم بنزن

لیتری1فلوکا77400درجه50تا30پترولیوم بنزن

لیتری1مرک100910درجه70تا50پترولیوم بنزن

گرمی10روسی%99/99پرازودیمیوم فلوراید

گرمی50اکروس19459آبه5%    99/9نیترات(III)پرازودیمیوم

گرمی250الفایسر40758اکسید(IV,III)پرازودیمیوم

گرمی25مرک374پراستیک اسید

متفرقهپرتاگل

گرمی500چینیپرزدمیوم اکسید

لیتری1فلوکا77230%70پرکلریک اسید 

لیتری2/5اسدیفاین20176%70پرکلریک اسید 

لیتری1مرک109065نرمال0/1پرکلریک اسید خشک تیترازول استیک اسید 

سی سی500چینیدرصد80تا70پرکلریک اسید

سی سی5مرکD13498پرکلریک اسید

میلی گرمی50مرک24611پرگنانتریول

سی سی100مرک9429پرموتیت

گرمی170مرک823289لیتر90پروپان  

گرمی400امریکاییگاز%  99پروپان

گرمی10پروپانولول

کیلویی3مرک823301لیتر1600%  99/8پروپن

گرمی100مرک820599تری هیدروکسی بنزوات-5و4و3-پروپیل

گرمی100مرک820599تری هیدروکسی بنزوات-5و4و3-پروپیل

گرمی500مرک7427هیدروکسی بنزوات- 4-پروپیل

کیلویی1مرک7428هیدروکسی بنزوات سدیم - 4-پروپیل

سی سی100فلوکا82119پروپیل بنزن



گرمی10رفرنسپروپیل پارابن

کیلویی50انگلیسیپروپیل گاالت

کیلویی50انگلیسیپروپیل گاالت

کیلویی1مرک817027پروپیل گاالت

متفرقهپروپیل هیدروکسی سلولز

لیتری1فلوکا82320پروپیلن اکسید

لیتری1اکروس14962پروپیلن اکسید

لیتری1دایجونگ66704100پروپیلن کربنات

لیتری2/5اسدیفاین39700پروپیلن کربنات

لیتری1اسدیفاین39685پروپیونالدهید

گرمی250روسیپروپیونامید

سی سی500اسدیفاین39691پروپیونوفنون

لیتری1مرک800605پروپیونیک اسید

کیلویی1اپلیکمA1931پروپیونیک اسید سدیم سالت

سی سی500مرک800608پروپیونیک انیدرید

سی سی29690BDH100پروپیونیل کلراید

گرمی5مرک10123پروتامین سولفات

میلی گرمی250زیگما آلدریچK3498پروتوئیناز

گرمی1اپلیکمA3459پروتئاز

میلی گرمی25مرکK124568پروتئیناز

گرمی10مرک3735پروجسترون

گرمی5اپلیکمA0677پروژسترون

گرمی100متفرقهپروکائین

کیلویی1متفرقهپروکائین

کیلویی1مرک7467پروکائین هیدروکلراید

گرمیH-5R15142BDH25پروکپین بلو

میلی گرمی100مرک24567پروکسیداز

میلی گرمی24567GCC100پروکسیداز

گرمی100آلمانیپروکسیدازهورس

گرمی1سروا36248پرومتازین

کیلویی1دولوارپرومتازین هیدروکلراید

گرمی250مرک1702پروویون بالزام

میلی گرمی200متفرقهپریدنیسولون

میلی گرمی50متفرقهپریدنیسولون سدیم فسفات

گرمی29842BDH100%95پریدیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچ210064%98پریدیک اسید

کیلویی2/5مرک534%99/5پریدیک اسید

گرمی25مرکP.a100524پریدیک اسید

گرمی1مرک500051پریدینیسولونا استات

میلی گرمی43041BDH250پریکنانیتریول

میلی گرمی200امریکاییپزودوافدرین هیدرو کلراید

گرمی380523BDH250پکتین سیب

کیلویی1اسپانیاپکتین سیب

متفرقهپکتین سیتروس

گرمی500زیگما آلدریچP9135پکتین سیتروس

کیلویی1روتAپکتین

پکتیناز

یونیت10000زیگما آلدریچP9932پکتیناز فرام اسپارژ

گرمی1مرک818829آلومینیوم اکسید-Y-پالتین 

میلی گرمی50مرک824566کلراید(II)پالتین 



گرمی1مرک807346اکسید هیدرات(IV)پالتین 

گرمی1مرک807347کلراید(IV)پالتین 

مرکپالتین استاندارد  تیترازول

مرک807358%15پالتین آزبستو

گرمی1ریدال64153%98پالتین پودر

گرمی5مرک807339%10پالتین شارکول اکتیو

دگوسا54/46برماید(II)پالتین

گرمی1ریدال63008کلراید(II)پالتین

گرمی25مرک80982%5اکتیو کربنonپالتین

گرمی29752BDH1پالتینیوم دی اکسید

سی سی19050BDH25%5پالتینیوم کلراید

گرمی5الفایسر10836%99/995کلراید(II)پالتینیوم

گرمی66297BDH1کلراید(IV)پالتینیوم

گرمی15046BDH250پلی اتیلن  پودر

لیتری1مرک200807483پلی اتیلن گالیکل 

لیتری2/5اسدیفاین30076300پلی اتیلن گالیکل 

سی سی100مرک4009726پلی اتیلن گالیکل 

لیتری1زیگما آلدریچ200p3015پلی اتیلن گالیکل

سی سی500چینی600پلی اتیلن گالیکول 

کیلویی25آلمانیپلی اتیلن گالیکول دی استئارات

گرمی100مرک10009729پلی اتیلن گالیکول

گرمی1000J.H.D500پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1مرک10000821881پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1مرک15000819003پلی اتیلن گالیکول

گرمی100مرک200009732پلی اتیلن گالیکول

سی سی500زیگما آلدریچ300202371پلی اتیلن گالیکول

سی سی500چینی400پلی اتیلن گالیکول

گرمی4000BDH500پلی اتیلن گالیکول

گرمی100مرک40009727پلی اتیلن گالیکول

کیلویی5اسدیفاین400039576پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1مرک4000807490پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1مرک4000807490پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1هندی6000807491پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1اپلیکمA1387بیوشیمی6000پلی اتیلن گالیکول

کیلویی1شارلوPOO066مولکوالر بیوشیمی6000پلی اتیلن گالیکول

گرمی100مرک818178پلی استایرن

کیلویی2متفرقهپلی استایرن

گرمی500روت30481پلی اکریالمید

گرمی29788BDH250پلی اکریالمید

گرمی250چینیپلی اکریالمید

گرمی5اکروس15000031067پلی اکریلو نیتریل

گرمی100زیگما آلدریچ180904پلی اکریلونیتریل کوبوتادین

کیلویی20بی ای سفپلی اکریلیک اسید

سی سی500زیگما آلدریچ192058%25پلی اکریلیک اسید

سی سی100زیگما آلدریچP2287(20توئین)پلی اکسی اتیلن سوربیتان منو لورات

سی سی100زیگما آلدریچP13079(20توئین)پلی اکسی اتیلن سوربیتان منو لورات

گرمی100یانسنپلی بوتادین

گرمی100یانسن420000پلی بوتادین

گرمی100زیگما آلدریچ450391پلی پروپیلن

لیتری1فلوکا40081350پلی پروپیلن گالیکل



سی سی500زیگما آلدریچ1000202320پلی پروپیلن گالیکول

سی سی100مرک102512302پلی پروپیلن گالیکول

سی سی100مرک202512303پلی پروپیلن گالیکول

سی سی100مرک42512301پلی پروپیلن گالیکول

متفرقه(تفلون)پلی تترا فلورو اتیلن

لیتری1زیگما آلدریچ10003452296پلی تتراهیدرو فوران

کیلویی2/5متفرقهپلی دکستروز

لیتری1دوخفا20p1362پلی سوربات

لیتری1پانراک80156075پلی سوربات

کیلویی5سروا8033116پلی سوربات

میلی گرمی10مرک24819پلی سیتیدیلیک اسید پتاسیم

لیتری2/5اسدیفاین39578پلی فسفریک اسید

کیلویی2زیگما آلدریچ4101پلی فسفریک اسید

کیلویی1چینی80000440744پلی کاپروالکتون

سی سی500مرک15355/2پلی کرومیک محلول

کیلویی1زیگما آلدریچ1802265پلی متیل متا اکریالت

گرمی5دوخفاP0145سولفات-Bپلی مکسین 

گرمی1فلوکا81334سولفات-Bپلی مکسین 

گرمی1پانراکسولفات-Bپلی مکسین 

گرمی1دوخفاP0145سولفات-Bپلی مکسین 

کیلویی1چینیپلی ونیل استات

گرمی500اسدیفاین1400040573پلی ونیل الکل 

کیلویی25مرک72000821038پلی ونیل الکل 

گرمی500اسدیفاین12500039719پلی ونیل الکل

گرمی500زیگما آلدریچ100000P1763تا70000پلی ونیل الکل

کیلویی25مرک72000پلی ونیل الکل

کیلویی1اپلیکم72000A2255پلی ونیل الکل

گرمی100فلوکا7200081384پلی ونیل الکل

کیلویی10متفرقهپلی ونیل بوتیرال

کیلویی1مرک25107443پلی ونیل پیرلیدون

گرمی250اپلیکمA2257پلی ونیل پیرولیدون

گرمی100زیگما آلدریچPVP10پلی ونیل پیرولیدون

کیلویی25آلمانیK25پلی ونیل پیرولیدون

کیلویی1اپلیکمK90A6392پلی ونیل پیرولیدون

کیلویی1اپلیکمK90A2260پلی ونیل پیرولیدون

گرمی250اپلیکمK90A2260پلی ونیل پیرولیدون

کیلویی1متفرقهK90پلی ونیل پیرولیدون

گرمی500الفایسر44080پلی ونیل دین فلوراید

گرمی29783BDH500پلی ونیل کلراید

کیلوییLG20پلی ونیل کلراید

گرمی100فلوکا81391(ونیل پیریدین-4)پلی

گرمی500زیگما آلدریچ561967(%30استایرن سولفونات-4سدیم)پلی

گرمی100زیگما آلدریچ200344(ونیل ایزو بوتیل اتر)پلی

گرمی1اسدیفاین90205پلین تیول سولفونیک اسیدسدیم سالت

سی سی25مرک840076پنتا اتیلن هگزامین

کیلویی25چینی106999پنتا سدیم تری فسفات

گرمی1مرک9721پنتا کریپتول یلو

گرمی90چینیP2205پنتا کلرو نیترو بنزن

گرمی5زیگما آلدریچP6527پنتازوسین

گرمی250شارلوPE0050پنتاکلرو فنول



کیلویی1لنکستر7275پنتاکلرو فنول

روسیپنتاکلرو فنول

گرمی25مرک118304سولفونیک اسید سدیم سالت-1-پنتان

سی سی100اسدیفاین56128پنتانو نیتریل

سی سی100مرک808544پنتانوئیل کلراید

گرمی5زیگما آلدریچP3761پنتو باربیتال سدیم سالت

متفرقهپنتوباربیتال

کیلویی1/5متفرقهپنتوباربیتال

متفرقهپنتوباربیتال

کیلویی1متفرقهپنتوباربیتال

میلی کرمی20سرواپنسلیناز

گرمی25اسدیفاین44081پنسو گزیلیدین

گرمی100مرکR64548پنسو

میلی کرمی20سروا31761پنسیلیناز فرم

گرمی10اپلیکمA1837پتاسیم سالت-Gپنی سیلین 

ویال1سدیمGپنی سیلین 

گرمی100دوخفاP0142سدیم سالتGپنی سیلین 

ویال1های مدیا132پنی سیلین بنزیل سدیم سالت

گرمی5متفرقهGپنی سیلین

گرمی10فلوکاپنی سیلیناز

گرمی5زیگما آلدریچP5780پوترزسین دی هیدرو کلراید

گرمی25مرک7431پودوفیلین

متفرقهpoL50پولیر اکسید

متفرقه31پولیر روت پول

گرمی100کارلوپومیس استون

کیلویی5پانراک211835پومیک استون

کیلویی1مرک2441پومیک استون

گرمی500مرک800458آنیزیدین- پی

گرمی25زیگما آلدریچp1519فنیلن دی آمین دی هیدرو کلراید- پی

سی سی500ریدالکروزول- پی

گرمی5زیگما آلدریچA3659آمینوبنزوئیک اسید-پی

گرمیBDH25آمینوبنزوئیک اسید-پی

گرمی25دیفکو32913آمینودی متیل آنیلین-پی

گرمی100چینیبنزو کینون-پی

گرمی500فلوکا89630تولودین-پی

گرمیJHD250تولودین-پی

گرمی100دیفکودی متیل آمینوآنیلین اگزاالت-پی

کیلویی1اسدیفاین38188دی متیل آمینوبنزالدهید-پی

کیلویی1الفایسر3391دی متیل آمینوپیریدین-پی

لیتری1زیگما آلدریچc121452سایمن-پی

گرمی5مرک7248فنیلوکسال دی متیل-5متیل -4-فنیلن بیس-پی

کیلویی2/5زیگما آلدریچC85751%99کروزول-پی

گرمی25فلوکا83350کواتر فنیل-پی

سی سی5مرک109799گزیلل-پی

لیتری1مرک808691گزیلل-پی

لیتری1فلوکا95682%99گزیلل-پی

گرمی1مرک8682گزیلول بلو اندیکاتور-پی

گرمی100اسدیفاین50027نیتروفنیل استات-پی

گرمی1مرک8683گزیلول فتالین-پی 

سی سی500اسدیفاین39565پی پیریدین



لیتری2/5مرک822299پی پیریدین

لیتری2/5مرک822299پی پیریدین

گرمی250مرک802361پی کلرانیل

گرمی100دوخفاC0909پی کلروفنوکسی استیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچC0413پی کلروفنوکسی استیک اسید

کیلویی2هندیپی کلروفنوکسی استیک اسید

لیتری1روت93321پیانوت اویل

گرمیS.R.L250پیپرازین انیدرید

هلندیپیپرمت پودر فلوور

هلندیپیپرمت پودر فلوور

سی سی100فرانسه(روغن نعنا)پیپرمینت اویل

سی سی500فلوکا80850پیپرونیل بوتوکسید

کیلویی1روداپیرازولین

گرمی10زیگما آلدریچP7136پیرازین آمید

گرمی25زیگما آلدریچP7136پیرازین آمید

گرمی100متفرقهپیرازین آمید

کیلویی25متفرقهپیرامیدون

کیلویی25متفرقهD8015پیرامیدون

گرمی50مرک821051پیرن

گرمی73872M.B10پیرو کاتچین کریستال

گرمی1مرک1919پیرو کاتکول ویولت

گرمی25مرک1916پیرو کتیکول

گرمی5مرک7526فسفات-5پیرودوکسال 

گرمی5مرک7523پیرودوکسال هیدرو کلراید

گرمی25مرک7527پیرودوکسال هیدرو کلراید

گرمی25مرک7523پیرودوکسال هیدرو کلراید

گرمی5مرک7524پیرودوکسامین هیدرو کلراید

گرمی100مرک1914پیروکاتچن بی سوبلمه

گرمی100مرک1916پیروکاتیکول

گرمی5ریدالپیروکتیکول ویولت

گرمی5مرک1919پیروکتیکول ویولت

یونیت200000زیگما آلدریچIIP8250پیروکسیداز تیپ

کا یو5اپلیکمA3791پیروکسیداز فرام هورس رادیش

میلی گرمی100زیگما آلدریچIP8125پیروکسیدازتیپ 

یونیت5000زیگما آلدریچIIP8250پیروکسیدازتیپ 

گرمی100مرک611پیروگالول

گرمی100فلوکا83130پیروگالول

گرمی20922BDH100پیروگالول

گرمی100چینیپیروگالول

گرمی500انگلیسی30923پیروگالول

گرمی29716BDH100پیروگالول

گرمی1مرک7534پیروگالول رد

گرمی20098BDH1پیروگالول رد

گرمی5مرک7534پیروگالول رد

گرمی25مرکp.a612پیروگالول

گرمی50مرکp.a612پیروگالول

لیتری1چینیپیرول

گرمی10مرک7497دیتوکربوسیلیسیک اسید سدیم سالت دی هیدرات-1-پیرولیدین

گرمی6/7مرکپیرونین

گرمی10فلوکاG83200پیرونین 



گرمی25مرکG7518پیرونین 

سی سی1مرک11648پیرووات کیناز

سی سی100مرک820170پیروویک اسید

سی سی100فلوکا15940پیروویک اسید

سی سی100فلوکا82670%25پیریتریوم اکسترانت

میلی گرمی500زیگما آلدریچP9130پیریدوکسال هیدروکلراید

میلی گرمی250زیگما آلدریچP9380پیریدوکسامین دی هیدرو کلراید

گرمی1مرک7547 فسفریک اسید5پیریدوکسامین مین 

گرمی100مرکB6501260پیریدوکسول

کیلویی1مرکB6501260پیریدوکسول

کیلویی1روشپیریدوکسین

کیلویی20روشپیریدوکسین

میلی گرمی100سروا37425پیریدوکسین هیدرو کلراید

گرمی5زیگما آلدریچP9755پیریدوکسین هیدرو کلراید

گرمی100مرک7527پیریدوکسین هیدروکلراید

گرمی100زیگما آلدریچP9755پیریدوکسین هیدروکلراید

لیتری2/5مرک109728پیریدین

گرمی25اسدیفاین56195تلوئن سولفانات- 4-پیریدین 

سی سی1مرکD57459پیریدین  

سی سی5فلوکاD576603پیریدین  

سی سی500مرک107463پیریدین خشک

سی سی100مرک9728پیریدین کروماتوگرافی

گرمی100اسدیفاین56210پیریدین هیدروبرماید

سی سی10ریدالD59078%99پیریدین

سی سی10مرکD5107475%99/8پیریدین

سی سی25زیگما آلدریچD517-797-0%99/96پیریدین

لیتری29806BDH1پیریسی پیتاتیون نفتا

گرمی1مرک12306پیریمیدین

گرمی10فلوکا75970(Rکوماسی برلیانت بلو)  83پیژ بلو  

گرمی5زیگما آلدریچP1675پیکروتوکسین

گرمی5ریدالP.a33536پیکرولوینک اسید

لیتری2/5مرک100604پیکریک اسید

گرمی10مرک3874پیکریک اسید

گرمی500مرک621پیکریک اسید

گرمی10192BDH100پیکریک اسید

گرمی100مرک623پیکریک اسید

گرمی250مرک623پیکریک اسید

گرمی10192BDH100پیکریک اسید

گرمی5زیگما آلدریچP5878پیکریل سولفونیک اسید هیدرات

گرمی5دوخفاP0914پیکلورام

گرمی10فلوکا76390پیالرگونیک اسید

کیلویی1بوهرینگرپیلوکارپین هیدرو کلراید

گرمی5زیگما آلدریچP6503پیلوکارپین هیدرو کلراید

متفرقه107311پیلوکارپین هیدرو کلراید

گرمی5مرک7312پیلوکارپینیوم نیترات

گرمی100زیگما آلدریچP6753پیملیک اسید

گرمی5متفرقهپیمیلیک اسید

گرمیH.R100پین اویل فالور

کیلویی1اسدیفاین36197تارتارازین

گرمی26191BDH100تارتارازین



متفرقهتارتارازین

متفرقهتارتاریک اسید

کیلویی12متفرقهتارتاریک اسید

گرمی250مرک804تارتاریک اسید

گرمی250فلوکا95320تارتاریک اسید

گرمی100زیگما آلدریچT0250تارتاریک اسید

گرمی500مرک818531(2R,R3)+تارتاریک

گرمی1زیگما آلدریچT0875تارو دوکسی کوالت سدیم سالت

کیلویی1اپلیکمA0620تالک

کیلویی2/5مرک8070تالک

گرمی20مرک59445تالکیوم

گرمی14030BDH25تالوس برومید

گرمی100واالستالیم استات

گرمی100روسیتالیم کلراید

گرمی100ریدال14765استات(I)تالیم

گرمی100اکروس17598برماید(I)تالیم

گرمی50مرک818137برومید(I)تالیم

گرمی50مرک8132برومید یوازول(I)تالیم

گرمی10279BDH100%99/5سولفات(I)تالیم

گرمی100مرک12366کربنات(I)تالیم

گرمی100فلوکا88232کلراید(I)تالیم

گرمی25فلوکا88232کلرید (I)تالیم

گرمی50مرکP.a8149کلرید(I)تالیم

گرمی50مرک8144نیترات(I)تالیم

گرمی10مرک8234نیترات(I)تالیم

گرمی50فلوکا88260یدید(I)تالیم

گرمی25مرک808185استات(III)تالیم

گرمی50مرک88280%99اکسید(III)تالیم

گرمی10مرک808142تری فلورواستات(III)تالیوم

گرمی5مرک800142تری فلورواستیک اسید(III)تالیوم

گرمی10فلوکا86270%99/7تانتال پودر

سی سی500مرک119801تانتالیوم استاندارد

گرمی1ام.جی تانتالیوم پنتا اکسید

گرمی30339BDH25%99/9تانتالیوم پنتا اکسید

گرمی10ریدال10454تانتالیوم کاربید

انگلیسیتانتالیوم ورق

گرمی25مرک12505اکسید(IV)تانتالیوم

گرمی1430روسیاکسید(V)تانتالیوم

گرمی100فلوکا86300اکسید(V)تانتالیوم

گرمی28فیشرتانیک اسید

گرمی500فلوکا48811تانیک اسید

کیلویی1مرک797تانیک اسید

گرمی250مرک773تانیک اسید

کیلویی1مرک797تانیک اسید

گرمی100دوخفاT1360تائورین

گرمی250شارلوTR0080تائورین

گرمی50مرک818839بوتیل آمونیوم بروماید- ان-تترا

گرمی25چینیبوتیل آمونیوم کلراید- ان-تترا

لیتری1روسیبوتیل ارتو تیتانات-ان-تترا

گرمی2047127S.R.L100بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات-ان-تترا



گرمی250مرک822152بوتیل آمونیوم یداید-ان-تترا

سی سی500چینی818759بوتیل آمونیوم هیدروکسید-ان-تترا 

سی سیC.D.H100بوتیل آمونیوم هیدروکسید-ان-تترا 

سی سی14153BDH25بوتیل تیتانات-ان-تترا 

سی سی100مرک808278بوتیل تین-ان-تترا 

لیتری1سام کمتترا اتیل ارتو سیلیکات

لیتری18دایجونگتترا اتیل ارتو سیلیکات

گرمی25زیگما آلدریچT7012تترا اتیل آمونیوم برماید

گرمی25اپلیکمA3838تترا اتیل آمونیوم کلراید  

گرمی25مرک822148تترا اتیل آمونیوم کلراید منو هیدرات

گرمی5مرک118311تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی25مرک118311تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی50فلوکا86628تترا اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

سی سی500فلوکا86631تترا اتیل آمونیوم هیدروکسی متانول

سی سی50مرک8123%10تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید 

لیتری1ریدال16264تترا اتیل پنتامین

گرمی500چینیتترا اکتیل آمونیوم برماید

گرمی2تترا برموفنول فتالین اتیل اتر

گرمی25زیگما آلدریچT1531تترا بوتیل آمونیم فسفات

گرمی25مرک818244تترا بوتیل آمونیوم تترا فلورو بورات

گرمی25اپلیکمA1947تترا بوتیل آمونیوم دی هیدروژن فسفات

گرمی10مرک818164تترا بوتیل آمونیوم فلوراید دی هیدرات

گرمی25مرک814645تترا بوتیل آمونیوم کلراید

لیتری1مرک818215تترا بوتیل آمونیوم هیدرو کلراید

سی سی500چینیاکروس17661معادل %40تترا بوتیل آمونیوم هیدرواکسید

گرمی5مرک118312تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی25مرک118312تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی28021BDH250تترا پلکس

گرمی25مرک8414تترا پلکس روی

گرمی500اسدیفاین40208تترا سدیم پیرو فسفات خشک

کیلویی25پانراک201710آبه10تترا سدیم پیرو فسفات

کیلویی5پانراک201710آبه10تترا سدیم پیرو فسفات

گرمی10261BDH500آبه10تترا سدیم پیرو فسفات

گرمی500مرک106591آبه10تترا سدیم پیرو فسفات

روسیآبه10تترا سدیم پیرو فسفات

گرمی500مرک106591 آبه10تترا سدیم دی فسفات

لیتری5روسیتترا فلوروبوریک اسید

گرمی25اسدیفاین56211تترا فنیل فسفونیوم بروماید

سی سی500مرک964تترا کلرو اتیلن

گرمی1مرک101582تترا کلرور طال

لیتری2/5مرک102222تترا کلرید کربن

لیتری10074BDH2/5تترا کلرید کربن

سی سی500مرک2208تترا کلرید کربن

سی سی10074BDH500تترا کلرید کربن

سی سی500مرک2209%99/9تترا کلرید کربن یوازول

گرمی5فلوکا87087تترا کونتان

سی سی100چینیتترا متیل ارتو سیلیکات

سی سی500چینیتترا متیل ارتو سیلیکات

سی سی500چینیتترا متیل ارتو سیلیکات

گرمی25مرک8127تترا متیل آمونیوم بروماید



گرمی25اکروس42056تترا متیل آمونیوم پر کلرات

سی سی500مرک8124پروپانول2تترا متیل آمونیوم هیدرواکسایدمحلول درمتانل و

گرمی25مرک18310تترا متیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی5مرک18310تترا متیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی25مرک8113تترا متیل آمونیوم یداید

سی سی100مرک8183تترا متیل سیالن یوازول

گرمی25اسدیفاین75314تترا هپتیل آمونیوم بروماید

سی سی500اسدیفاین25247تترا هیدرو فوران

لیتری1مرک108101تترا هیدرو فوران     کروماتوگرافی

لیتری1مرک822307تترا هیدرو فورفوریل الکل

لیتری2/5لب اسکنتترا هیدروفوران

لیتری4کره ای Hplcتترا هیدروفوران

گرمی5اسدیفاین80112بنزوکینون-4-1-تترا هیدروکسی

شوخارتبنزو کینون دی سدیم سالت-پی-تترا هیدروکسی 

گرمی1مرک8138بنزوکینون-Pتترا هیدروکسی

لیتری1مرک800658تترااتیل ارتو سیلیکات

گرمی250مرک822147تترااتیل آمونیوم برماید

گرمیS.R.L100تترااتیل آمونیوم برماید

گرمی25مرک8109تترااتیل آمونیوم یدید

گرمی500چینی814002814002تترااکتیل آمونیوم بروماید معادل 

گرمی100فلوکا86866آبه30تترابوتیل امونیوم هیدرواکساید

کیلویی1اسدیفاین40360تترابوتیل آمونیوم برماید

گرمی250اسدیفاین40360تترابوتیل آمونیوم بروماید

گرمی500سام کمT0061تترابوتیل آمونیوم بروماید

کیلوییC.D.H1%99تترابوتیل آمونیوم بروماید 

کیلویی1چینیتترابوتیل آمونیوم پر کلرات

گرمی100فلوکا86885%98تترابوتیل آمونیوم پرکلرات

گرمی100اکروس42014%99تترابوتیل آمونیوم پرکلرات

گرمی250فلوکا86872آبه3تترابوتیل آمونیوم فلوراید

گرمی500اسدیفاین40361تترابوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات

گرمی100الفایسر2563تترابوتیل آمونیوم هیدروژن فسفات

گرمی100اسدیفاین90375%99تترابوتیل آمونیوم یداید

سی سی500مرک821107تتراپروپیل ارتو تیتانات

گرمی500اسدیفاین56174تتراپروپیل آمونیوم بروماید

لیتری10چینی%50تتراپروپیل آمونیوم هیدروکسید

لیتری1مرکA108419تتراپلکس 

لیتری1مرکB108420تتراپلکس 

گرمی25مرکI8416تتراپلکس 

گرمی25مرکII8417تتراپلکس 

گرمی10مرکVI8435تتراپلکس 

تتراپلکس پتاسیم سالت

کیلویی5پانراکتتراپلکس پتاسیم سالت

گرمی100مرک819040تتراپلکس پتاسیم سالت دی هیدرات

کیلویی1مرک108438تتراپلکس تترا سدیم

گرمی100فلوکا50295تتراپلکس تترا سدیم

کیلویی1فلوکا943تتراپلکس تری سدیم

گرمی500اکروس14186تتراپلکس تری سدیم

گرمی14111BDH100تتراپلکس دی آمونیوم سالت

گرمی100مرک819040تتراپلکس دی پتاسیم سالت

کیلویی1پانراک144108تتراپلکس دی پتاسیم سالت



کیلوییC.D.H1تتراپلکس دی پتاسیم سالت 

کیلویی5پانراک142093تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی250شارلوAC0950تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی161491BDH25تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی25مرک8409تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی250شارلوAC095تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

کیلویی1مرک108409تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی100شارلوAC095تتراپلکس دی پتاسیم منیزیوم

گرمی500روسیتتراپلکس دی سدیم

گرمی10093BDH100تتراپلکس دی سدیم

متفرقهتتراپلکس دی سدیم 

گرمی100فلوکا3680تتراپلکس دی سدیم دی هیدرات

گرمی500سندکستتراپلکس دی سدیم سالت

گرمی50زیگما آلدریچE5234آبه12تتراپلکس دی سدیم سالت 

متفرقهتتراپلکس دی سدیم سالت اهن

گرمی250مرک108413تتراپلکس دی سدیم سالت آهن

متفرقهتتراپلکس دی سدیم سالت باریم

کیلویی1اپلیکمA2937تتراپلکس دی سدیم سالت تری هیدرات

گرمی100الفایسر33312تتراپلکس دی سدیم سالت دی هیدرات

گرمی500دوخفاE0511تتراپلکس دی سدیم سالت دی هیدرات

متفرقهتتراپلکس دی سدیم منیزیوم

گرمی16148BDH25تتراپلکس سدیم سالت

گرمی25مرکI8416تتراپلکس

گرمی100مرکI8416تتراپلکس

گرمی250مرکI8416تتراپلکس

گرمی250مرکII8417تتراپلکس

گرمی100مرکII8417تتراپلکس

گرمی25مرکIII8418تتراپلکس

گرمی100مرکIII108418تتراپلکس

کیلویی1مرکIII8421تتراپلکس

گرمیIVC.D.H100تتراپلکس

گرمی25مرکVI  P.a8435تتراپلکس

کیلویی1مرکVII4181تتراپلکس

سی سی25مرک818320تتراترت بوتیل ارتو تیتانات

میلی گرمی500فلوکا14485تتراتیافولوالن

گرمی25مرک840006تترادسیل تری متیل آمونیوم بروماید

گرمی100دوخفاC1397تترادسیل تری متیل آمونیوم بروماید

گرمی1مرک8103تترازلیوم

گرمی1فلوکا88192تترازلیوم بلودی فورمازان

گرمی5مرک8103تترازولیوم بلو

گرمی10انگلیسیتترازولیوم بلو سالت

گرمی5فلوکا88190تترازولیوم بلوکلراید

گرمی25اپلیکمA1685تتراسایکلین بیوشیمی

متفرقهتتراسایکلین خشک

گرمی50مرک8189تتراسایکلین هیدرو کلراید

میلی گرمی100زیگما آلدریچ321197تتراسیانو اتیلن اکسید

گرمی25زیگما آلدریچ242144%99تترافلوروبورات

گرمی5مرک8150تترافنیل آمونیوم کلراید منو هیدرات

گرمی100زیگما آلدریچT25402%99/5تترافنیل بورن سدیم

کیلویی1مرک800741تتراکلرو فتالیک انیدرید



گرمی100چینیتتراکلرو فتالیک انیدرید

لیتری2/5مرک102221تتراکلرید کربن

لیتری14002BDH2/5تتراکلرید کربن

گرمی5مرک821098بنزوکینون-پی-تترامتیل

گرمی100مرک108127تترامتیل آمونیوم بروماید

گرمی204763S.R.L100%98تترامتیل آمونیوم بروماید

گرمی500اپلیکمA3839تترامتیل آمونیوم کلراید

گرمی500فلوکا87720تترامتیل آمونیوم کلراید

گرمی250مرک822156تترامتیل آمونیوم کلراید

لیتری1اپلیکمA4186تترامتیل آمونیوم هیدروکسید

گرمی100زیگما آلدریچT7505  درصد  97آبه5تترامتیل آمونیوم هیدروکسید 

گرمی500اسدیفاین90380تترامتیل آمونیوم یداید

کیلویی1متفرقهتترامتیل تیورام دی سولفید

سی سی10مرک8183تترامتیل سیالن

سی سی100مرک8183تترامتیل سیالن یوازول

سی سی14127BDH10تتراهیدرو فوران   دوتره

گرمی10زیگما آلدریچD818-431-4تتراهیدرو فوران   دوتره  

سی سی1مرک3476تتراهیدرو فوران دوتره

سی سی2دوترهD8%  99.5تتراهیدرو فوران

لیتری18زیگما آلدریچ186562 لیتر18گازخشک % 99/9تتراهیدرو فوران

گرمی20112BDH100بنزو کینون-پی-تتراهیدروکسی

گرمی500اسدیفاین43215تراگاالنت پودر

گرمی15مرک59459تراگانت پلور

گرمی80متفرقهتربیوم اکسید

گرمی500چینیتربیوم اکسید

گرمی5روسی%99/99تربیوم سولفات

لیتری1مرک7045ترپانتین اویل

لیتری1متفرقهترپانتین اویل

گرمیM.B500ترپین هیدرات

لیتریC.D.H2/5ترت بوتانل

لیتری1مرک822264ترت بوتانول

سی سی500مرک109629ترت بوتانول

سی سیC.D.H500ترت بوتانول

گرمی500مرک818620متیل فنول-4-ترت بوتیل 

لیتری1زیگما آلدریچ327182ترت بوتیل اکریالت

سی سی27518BDH100ترت بوتیل بنزن

گرمی25مرک818642ترت بوتیل دی متیل کلرو سیالن

گرمی100فلوکا19905ترت بوتیل دی متیل کلرو سیالن

لیتری1مرک101995ترت بوتیل متیل اتر

لیتری2/5مرک818109ترت بوتیل متیل اتر

لیتری2/5فلوکا20248ترت بوتیل متیل اتر   یوازول

گرمی25زیگما آلدریچ416665ترت بوتیل هیدرو پروکساید

سی سی100زیگما آلدریچ19990ترت بوتیل هیدرو پروکساید

گرمی50انگلیسیترت بوتیل هیدرو کینون

کیلویی2/5اسدیفاین37521ترت بوتیل هیدرو کینون

گرمی250مرک800740ترفتالوئیل دی کلراید

گرمی250مرک800740ترفتالوئیل کلراید

کیلویی1مرک800762ترفتالیک اسید

گرمی100متفرقهترفتالیک اسید

لیتری1مرک803524 دی کلرو اتیلن2-1-ترنس



گرمی100اسدیفاین38671تترا استیک اسید-ان-ان-ان-دی آمینوسیکلوهگزان ان-2و1-ترنس

گرمی25زیگما آلدریچH3656هیدروکسی ال پیرولین-4-ترنس

گرمی100مرک820118آزو بنزن-ترنس

کیلویی1زیگما آلدریچ139939استیلن-ترنس 

لیتری1مرک803524دی کلرو اتیلن2-1ترنس 

کیلویی1زیگما آلدریچ139939ترنس استیلن

گرمی10روتترنس اکونیت اسید

سی سی100مرک800429ترنس آنیتول

کیلویی1شوخارتترنس سینامیک اسید

گرمی25زیگما آلدریچ855553%95کاروتنBترنس

گرمی25متفرقهII  اورنج Oتروپیولین

گرمیOOO20132BDH5تروپیولین

گرمی25مرک814868اکتیل فسفین اکساید-ان-تری

گرمی100مرک9791کرزیل فسفات-پی-تری

سی سی50مرک59669تری اتانل آمین

لیتری1مرک108379تری اتانول آمین

لیتری1مرک108377تری اتانول آمین

لیتری2/5مرک108377تری اتانول آمین

کیلویی222متفرقهتری اتانول آمین

کیلویی2/5روسیتری اتانول آمین تیتانات

گرمی204959S.R.L100تری اتانول آمین هیدرو کلراید

لیتری2/5لوباتری اتیل آمین

سی سی500مرک808352تری اتیل آمین

سی سی500بی ای سفتری اتیل آمین

لیتری10409BDH1%99/5تری اتیل آمین آناالر

لیتری1مرک817059تری اتیل سیترات

سی سی500مرک800251تری اتیل سیترات

سی سی10مرک818806تری اتیل سیالن

سی سی100اسدیفاین40506تری اتیل سیالن

لیتری1فلوکا90540تری اتیل فسفیت

سی سی500اسدیفاین36212تری اتیلن تترآمین

لیتری2/5اسدیفاین40511تری اتیلن گالیکل

لیتری25اسدیفاینتری استین

سی سی100رومیلIP358تری اکتیل آمین

سی سی100مرک808649تری اکتیل آمین

سی سی500متفرقه20909275تری اکتیل آمین

گرمی300چینی814868814868تری اکتیل فسفین اکساید معادل 

گرمی50مرک8478تری اورانیوم اوکت اکسید

کیلویی1مرک821181تری ایزو بوتیل آلومینیوم

کیلویی1مرک821181تری ایزوبوتیل آلومینیوم

کیلویی1فلوکا82049تری ایزوپروپانول آمین

لیتری2/5اسدیفاین40487تری بوتیل آمین

سی سی100مرک808390تری بوتیل تین کلراید

سی سی500اسدیفاین40488تری بوتیل فسفات

گرمی10مرک821145تری بوتیل فسفین اکسید

سی سی500مرک814088تری بوتیل متیل آمونیوم کلراید

سی سی25مرک814109تری بوتیل نین هیدرین

گرمی5متفرقهتری تینوین

کیلویی5اسدیفاین40193تری سدیم ارتو فسفات

کیلویی5اسدیفاین20384تری سدیم ارتو فسفات



کیلویی30120BDH1تری سدیم سیترات

کیلویی1مرک6446تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1دوخفاS0521تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1مرک112005تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی25چینیتری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1زیگما آلدریچC7254تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1مرک106448تری سدیم سیترات دی هیدرات

گرمی500مرک6578تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1مرک6578تری سدیم سیترات دی هیدرات

کیلویی1مرک106431آبه5/5تری سدیم سیترات

کیلویی25پانراک141680تری سدیم فسفات

کیلویی25پانراکتری سدیم فسفات

کیلویی1شارلوSO0342تری سدیم فسفات خشک

کیلویی5اسدیفاین20384آبه12تری سدیم فسفات

گرمی100مرک6578آبه12تری سدیم فسفات

گرمی100مرک6578آبه12تری سدیم فسفات

سی سی10مرک2905تری فلرو استیک اسید  دوتره

سی سی25مرک808261تری فلرو استیک اسید انیدرید

لیتری1مرک808260تری فلورو استیک اسید

سی سی2028155S.R.L100تری فلورو استیک اسید

سی سی30508BDH100تری فلورو استیک اسید

سی سی100شارلوAC31410%99/5تری فلورو استیک اسید 

سی سی100مرک808261تری فلورو اسدیک اسید  انیدرید

سی سی500اسدیفاین40508%98تری فلورواستیک اسید

سی سی500روتP088/2%98تری فلورواستیک اسید

گرمی5فلوکا92980%97تری فنیل ارسن اکساید

گرمی25زیگما آلدریچ114192تری فنیل سلیل کلراید

گرمی100مرک821197تری فنیل فسفات

گرمی500کره ایتری فنیل فسفات

گرمی30537BDH25تری فنیل فسفین

گرمی250اسدیفاین40537تری فنیل فسفین

گرمی250مرک808270تری فنیل فسفین 

کیلویی1چینی821198821198تری فنیل فسفین اکساید معدال 

گرمی250مرک821195تری فنیل متان

گرمی250مرک821196تری فنیل متانول

لیتری1فلوکا91042تری کاپریلیل متیل آمونیوم کلراید

سی سی500ریدال4801تری کریزیلن فسفات

سی سیICI500تری کلرو اتیلن

سی سی500اسدیفاین40497تری کلرو اتیلن

سی سی500اسدیفاین24299تری کلرو اتیلن فور اسپکتروسکوپی

سی سی500فلوکا91090تری کلرو استیل کلراید

متفرقهتری کلرو ایزو سیانوریک اسید

لیتری1مرک818749تری کلرو فلورو متان

گرمی500اسدیفاین40489تری کلرواستیک اسید

گرمی100مرک807تری کلرواستیک اسید

گرمیM.B250تری کلرواستیک اسید

گرمی100متفرقهتری کلرواستیک اسید

کیلویی1مرک810تری کلرواستیک اسیدمعمولی

گرمی250مرک810تری کلرواستیک اسیدمعمولی

گرمی500ریدال27242تری کلرواستیک اسیدمعمولی



کیلویی1اسدیفاین40499تری کلوکسان

لیتری1انگلیسیتری گلیسرید اویل

متفرقهتری متوپرین

گرمی5دوخفاT0154تری متوپرین

گرمی25دوخفاT0154تری متوپرین

سی سی25مرک814178تری متوکسی متیل سیالن

لیتری1متفرقهتری متوکسی ونیل سیالن

سی سی500اسدیفاین76358تری متیل ارتو فرمات

لیتری1مرک800885تری متیل ارتو فرمیات

گرمی250مرک821178تری متیل آمونیوم کلراید

لیتری2/5اسدیفاین40515%30تری متیل آمین 

گرمی500اسدیفاین76357تری متیل آمین هیدرو کلراید

لیتری1فلوکا92262%45تری متیل آمین

لیتری1فلوکا92337تری متیل برمو سیالن

گرمی5مرک808729تری متیل تین کلراید

گرمی25اسدیفاین40525تری متیل سولفوکسنیوم یدید

لیتری2/5مرک821184تری متیل فسفات

گرمی25امریکایی88530تری متیل کلرو سیالن

لیتری1دایجونگتری متیل کلرو سیالن

کیلویی1پانراک141354تری منیزیوم دی سیترات

گرمی100مرک5842تری منیزیوم دی سیترات مولکالر

گرمی5مرک8353تری هالوز

گرمی100اپلیکمA1742تری هالوز

گرمی25اپلیکمA1742تری هالوز دی هیدرات

کیلویی1اپلیکمA1742تری هالوز دی هیدرات

میلی گرمی50زیگما آلدریچT9772تریازوالم

گرمی25مرک11732تریپان بلو

گرمی10اسدیفاین44078تریپان بلو

گرمی100فلوکا93590تریپان بلو

گرمی100فلوکا93590تریپان بلو

گرمی1مرک8372تریپتامین منو

گرمی250مرک10213تریپتوز

گرمی500بیوتیکتریپتوز

گرمی100دوخفاT1332تریپتون

گرمی250اپلیکمA1553تریپتون بیوشیمی

میلی گرمی500زیگما آلدریچT8253تریپسین

میلی گرمی500مرک24581تریپسین

گرمی1مرک24579تریپسین

گرمی1مرک42579تریپسین

کیلویی1مرک108367تریپسین

میلی گرمی50مرک24020تریپسین اینهبیتور

ویال1زیگما آلدریچT8658تریپسین فرام بوبین پانکراس

میلی گرمی500آلمانیتریپسین فرم برین

میلی گرمی500مرک24580تریپسینوژن

سی سی500اسدیفاین36215تریتولیل فسفات

سی سی100مرکX10012298تریتون 

لیتری2/5اسدیفاینX10040632تریتون 

لیتری2/5رومیلX100H932تریتون 

سی سیX1002020130S.R.L500تریتون 

سی سی100ژاپنیX305تریتون



گرمی100زیگما آلدریچT4503تریزما

گرمی100زیگما آلدریچT3253تریزما

سی سی25زیگما آلدریچ5-520تریزما بافر محلول

سی سی25زیگما آلدریچ2-400%3تریزما بافر محلول 

گرمی25زیگما آلدریچT1503(تریس هیدروکسی متیل آمینو اتان)تریزما بیس

گرمی100زیگما آلدریچT6066تریزمابیس

گرمی100زیگما آلدریچT1503%99/9تریزمابیس

گرمی250زیگما آلدریچT4003تریس

کیلویی1فلوکا93362تریس

گرمی5امریکاییبوتان دیون کرومیوم-3و1-فنیل-1-تریس

گرمی5مرک10503اویل(III)بوتان دیونات آیرون-3و1-فنیل-1-تریس

لیتری1مرک821202اتیل هگزیل فسفات-2-تریس

سی سی1مرک10715هپتا فلرو اکتان-8-8-8-7-7-6-6تری1-1-1بیس تری متیل-2-2تریس 

سی سی100مرک821202اتیل هگزیل فسفات2تریس 

گرمی100مرکp.a108382تریس 

گرمی100فلوکا93337تریس استات

کیلویی1دوخفاT1501تریس اولتراپیور

گرمی100فارکوتریس اولتراپیور

گرمی18امریکایی51104تریس باربیتال سدیم  باربیتال

کیلویی1اپلیکمA1379تریس بافر

گرمی250هاوکی ولیامزتریس بافر

گرمی250فلوکا93351تریس سوکسینات

گرمی250فلوکا93348تریس فسفات

گرمی100فلوکا93328%99/5تریس مالئات

کیلویی1اپلیکمA2364تریس مولکوالر

کیلویی10امریکاییتریس مولکوالر

گرمی100مرکP.a8365تریس ولومتریک 

گرمی100ریدال33744%99تریس هیدرو کلراید

کیلویی1بوهرینگر%99تریس هیدرو کلراید

کیلویی1دوخفاT1513%99تریس هیدرو کلراید

متفرقه%99تریس هیدرو کلراید

گرمی10های مدیاتریس هیدروکسی کلراید

گرمی50سروا37190تریس هیدروکسی متیل آمینو اتان

گرمی5فلوکا93341تریس هیدروکسی متیل آمینو اوریل سولفات

گرمی5فلوکا93342تریس هیدروکسی متیل آمینو اوریل سولفات

گرمی25مرک10695تریس هیدروکسی متیل سولفونیک اسید

گرمی100اسدیفاین56040آمینومتان اگزاالت(هیدروکسی متیل)تریس

گرمی100اسدیفاین56033آمینومتان بنزوات(هیدروکسی متیل)تریس

گرمی100اسدیفاین56044آمینومتان سولفات(هیدروکسی متیل)تریس

کیلویی1زیگما آلدریچT1378%99/5تریس

کیلویی1سکوما%99/9تریس

کیلویی1اپلیکمusBA2756تریس

گرمی250مرک8602تریسین 

تستی100مرکAL310016+تست 

تستی50مرکCA210017+تست 

تستی100مرکK10018+تست 

تستی100مرک10004تست آهن

تستی100مرک10025تست توتال هارونس

تستی100مرک10019تست سولفات

تستی100مرک10012تست کرومات



تستی100مرک10079تست کلراید

گرمی5اسدیفاین56139تستوسترون

گرمی890متفرقهتلور

سی سی50مرکEgg YOLK103785تلوریت 

گرمی500روسیتلوریک اسید

گرمی10278BDH100تلوریک اسید

گرمی100مرک12357%99تلوریک اسید

گرمی10278BDH100%99/5تلوریک اسید

گرمی100هاوکی ولیامزتلوریم

گرمی100مرک8100%99تلوریم 

گرمی700روسیتلوریم اکسید

گرمی30347BDH100تلوریم پودر

کیلویی2روسیتلوریم دی اکسید

گرمی100الفایسر43012متال% 99تلوریم المپ

گرمی25مرک8100تلوریوم پودر

گرمی25مرک12356تلوریوم دی اکسید

لیتری1مرک8323تلوئن

سی سی500فلوکا89682تلوئن

سی سی1مرک3436تلوئن 

سی سی10مرکD83436%  99تلوئن  

لیتری1زیگما آلدریچ320560دی ایزو سیانات-4-2تلوئن 

سی سی10ریدالD89075% 99تلوئن 

سی سی10مرکD813368% 99/5تلوئن 

لیتری1اسدیفاینHplc25221تلوئن 

سی سی500مرک108326تلوئن خشک

لیتری2/5مرک8327تلوئن گرماتوگرافی

سی سی50مرک17/24109183تمپراپور اندیکاتور

سی سی50مرک28/34109185تمپراپور اندیکاتور

سی سی50مرک44/49109190تمپراپور اندیکاتور

سی سی50مرک109184تمپراپور اندیکاتورلیکروست

گرمی250ریدال14308تنگستن پودرفاین

گرمی25فلوکا95390%99/5تنگستن پیوریوم

کیلویی1روسیتنگستن کاربید

گرمی10مرک800888تنگستن هگزا کربونیل

گرمی30641BDH10تنگستن هگزا کربونیل

گرمی25مرک800888تنگستن هگزا کربونیل

گرمی50فلوکا95403تنگستن هگزا کربونیل

گرمی10فلوکا95403تنگستن هگزا کربونیل

گرمی3300روسیاکسید(VI)تنگستن

گرمی100ریدال14310اکسید(VI)تنگستن

گرمی100مرک12409کلراید(VI)تنگستن

ریدال30527تنگستوسیلیسیک اسید

گرمی25ریدال31647تنگستوسیلیسیک اسید

گرمی10مرک659تنگستوسیلیسیک اسید

گرمی25مرک659تنگستوسیلیسیک اسید

گرمی100مرک659تنگستوسیلیسیک اسید

گرمی1089U.C.B100تنگستوسیلیسیک اسید

کیلویی1روسیتنگستوسیلیسیک اسید

گرمی25مرک583تنگستوفسفریک اسید

گرمی113مالینگرودتنگستوفسفریک اسید



گرمی100مرک582تنگستوفسفریک اسید

گرمی100پانراکتنگستوفسفریک اسید

گرمی100فلوکا79690تنگستوفسفریک اسید

گرمی250مرک583تنگستوفسفریک اسید

گرمی100مرک583تنگستوفسفریک اسید

گرمی100ریدال4117تنگستوفسفریک اسید

گرمی100مرک828تنگستیک اسید

گرمی1925U.C.B25تنگستیک ان هیدرید

گرمی1دوخفاT0153توبرو مایسین سولفات

قرصی16023BDH1000توتال هاردنس

7362Hتوتی فروتی

سی سی100مرک9277تورکس محلول

کیلویی1الفایسر1507توریم نیترات

گرمی50مرکp.a8162توریم نیترات

گرمی5مرک8294تورین

13130BDHتورین

گرمی5ریدالp.a33745تورین

گرمی50مرکo1273تولودین  بلو

گرمی25مرکo1273تولودین  بلو

گرمی25ریدال32729تولودین دی بلو

لیتری1مرک8325تولوئن

گرمی13134BDH25دی تیول4و3-تولوئن

گرمی65متفرقهتولیوم اکسید 

سی سی500چینی20توئین 

سی سی500چینی20T0886توئین 

لیتری1مرک40822185توئین 

لیتری5پانراک80توئین 

سی سی500مرک80822187توئین 

سی سی500سروا4037472توئین

لیتری1ریدال6063160توئین

سی سی500اسدیفاین6056263توئین

گرمی25انگلیسیتیاز آمید

گرمی10روت40222تیازولیل بلو

گرمی50زیگما آلدریچG202045تیازولیل یلو

کیلویی25مرک500923تیامین دی کلراید

کیلویی25مرک500923تیامین دی کلراید

گرمی50شوخارتتیامین منو نیترات

گرمی5زیگما آلدریچT4625تیامین هیدرو کلراید

گرمی25زیگما آلدریچT4625تیامین هیدرو کلراید

گرمی10مرک8181تیامین هیدرو کلراید

متفرقهتیامین هیدرو کلراید

گرمی100مرک500923تیامین هیدرو کلراید

گرمی250مرکB1108181تیامین هیدرو کلراید

میلی گرمی100سروا47632تیامین هیدروکلراید

تیامینیوم دی کلراید

گرمی25ریدال33725تیتان یلو

گرمی50مرکP.a1307تیتان یلو 

گرمی25مرکp.a1307تیتان یلو

کیلویی50مرک808اکسید(IV)تیتان

کیلویی50مرک808اکسید(IV)تیتان



گرمی100مرک808305تیتانیل استیل استونات

گرمی25فلوکا89470تیتانیوم

گرمی250الفایسر42459میلی متر3تیتانیوم اسپانچ

کیلویی1اسدیفاینتیتانیوم اکسید 

گرمی200دگوساتیتانیوم اکسید نانو

گرمی250مرک112379تیتانیوم پودر

کیلویی1بلژیکمیکرون100تیتانیوم پودر

کیلویی2کانادایی%99/9تیتانیوم پودر

سی سی500اسدیفاین54470تیتانیوم تری کلراید

سی سی500مرک808307تیتانیوم تری کلراید

کیلویی1اسدیفاین40446تیتانیوم دی اکسید

گرمی900روسیتیتانیوم کاربید

گرمی30444BDH100تیتانیوم متال 

گرمی100چینیتیتانیوم متال پودر

مرکتیتانیوم میله ای

گرمی500امریکایی%99تیتانیوم هیدرید

گرمی100مرک8308اکسید(II)تیتانیوم

گرمی5زیگما آلدریچ204730اکسید(III)تیتانیوم

سی سی7/5ریدال%15کلراید(III)تیتانیوم

ست1مرکp.a10789کلراید(III)تیتانیوم

سی سی500چینیکلراید (IV)تیتانیوم

گرمی500چینیاکسید(IV)تیتانیوم

کیلویی1مرک100808اکسید(IV)تیتانیوم

گرمی50چینیاکسید آناتاس(IV)تیتانیوم

لیتری1کره ایT1299ایزوپرو پوکساید(IV)تیتانیوم

لیتری1دایجونگ86264100ایزوپرو پوکساید(IV)تیتانیوم

سی سی500زیگما آلدریچ205273ایزوپروپیالت(IV)تیتانیوم

گرمی100مرکP.a8300کلراید(IV)تیتانیوم

گرمی25فلوکا89470%98/5تیتانیوم

مرک9925نرمال0/1تیترازول پتاسیم پرمنگنات

مرک9921نرمال0/1تیترازول پتاسیم هیدروکسید

مرک9918نرمال1تیترازول پتاسیم هیدروکسید

سی سی500مرک9975تیترازول پربارشین

مرک9938نرمال0/1تیترازول سدیم ارسنیت

مرک9952نرمال0/005تیترازول سدیم تیو سولفات

سی سی500مرک0/19147تیترازول سدیم تیو سولفات

مرک9984نرمال0/1تیترازول سولفوریک 

مرک9981نرمال1تیترازول سولفوریک 

مرک9934تیترازول لیتیم

مرک9990نرمال0/1تیترازول نیترات نقره

سی سی500مرک9099تیترازول ید 

میلی گرمی250ریدال45686تیدیازورون

گرمی1مرک8373تیرامین  کلراید

گرمی5زیگما آلدریچT2879تیرامین هیدرو کلراید

گرمی44102BDH1تیرامین هیدرو کلراید

گرمی100ریدال33724تیرون

گرمی100مرک101922تیرون

BDHتیرونین

سی سی100فلوکاY86478تیریپین

گرمی1دوخفاT0180تیکار سیلین دی سدیم سالت



گرمی500هوخستیلوز

میلی گرمی100زیگما آلدریچT8275تیمازیپام

گرمی5مرک159681تیمول

گرمی20116BDH5تیمول

ژاپنیتیمول

گرمی100یانسن153495تیمول

متفرقهتیمول

گرمیABD.D.R50تیمول  

سی سی500مرک3347/1تیمول بافر محلول

گرمی1مرک8176تیمول بلو

گرمی25مرک8176تیمول بلو

گرمی5مرک8176تیمول بلو

گرمی50فلوکا89340تیمول بلو

گرمی20113BDH100تیمول بلو

سی سیBDH100تیمول بلو اندیکاتورمحلول

گرمی5ریدال32728تیمول بلوبلو دی متیل

گرمی10ریدال32728تیمول سولفو فتالین

گرمی1ریدال33929تیمول فتالوکسون

گرمی20117BDH5تیمول فتالین

گرمی25مرک8175تیمول فتالین

گرمی5مرک8175تیمول فتالین

گرمیU.C.B5تیمول فتالین

گرمی40روسیتیمول فتالین

گرمی100مرک108175تیمول فتالین

گرمی100ریدال33723تیمول فتالین

گرمی250روسیتیمول فتالین

گرمی25روسیتیمول فتالین

گرمی25زیگما آلدریچT0762تیمول فتالئین منو فسفات سدیم

گرمی5فلوکا89368تیمول ویولت

امریکاییتیمول یدید

گرمی25مرک8209تیمین

گرمی5مرک8209تیمین

گرمی50مرک8170تیو استامید

گرمی13129BDH25تیو استامید

گرمی250شارلوT10139تیو استامید

گرمی100فلوکا88452%99تیو استامید

گرمی500اسدیفاین36511%99تیو استامید

گرمی25مرکp.a8170تیو استامید

سی سی100زیگما آلدریچT28002تیو انیزول

گرمی25مرکs8743تیو فالوین

لیتری1مرک822336تیو گلی کولیک اسید

سی سی100مرکتیو گلی کولیک اسید

گرمی50زیگما آلدریچT6023(تیوباربیتوریک اسید سدیم سالت-2متیل بوتیل -1و5-اتیل-5)تیوپنتال

گرمی100پرولبتیودن

گرمی25مرک159454تیوره

گرمی250مرک7979تیوره

گرمی113فیشرT101تیوره

روسیتیوسمی کاربازید

گرمی25مرک8156تیوسیمی کاربازاید

گرمی30420BDH25تیوسیمی کاربازاید 



سی سی100مرک808157تیوفن

سی سی500اسدیفاین40418تیوفن

سی سی25فلوکا88420 اتانل2تیوفن 

سی سی100فلوکا88650تیوگلی کولیک اسید

شوخارتتیومرسال

گرمی25زیگما آلدریچT5125تیومرسال

کیلویی1متفرقهتیومرسال

گرمی100مرک817043تیومرسال

کیلویی1میالن(سدیم مریتوالت)تیومرسال

لیبر1امریکایی(مریتوالت)تیومرسال

گرمی5مرکp.a8151تیونالید

گرمی10مرکp.a8151تیونالید

گرمی25مرکp.a8151تیونالید

لیتری1مرک808154تیونیل کلراید

سی سی500اسدیفاینتیونیل کلراید

گرمی5مرک1421تیونین

گرمی10مرک1421تیونین

گرمیBDH5تیونین

گرمیM.B5تیونین

گرمی10کارلوتیونین

گرمی25مرک15929تیونین استات

گرمی5فلوکا88930تیونین استات

گرمی500آلمانیتئو برومین

کیلویی1مرکB.D8140تئو برومین 

کیلویی1سوییستئو برومین سدیم سالسیلیک

کیلویی1متفرقهتئو برومین سدیم سالسیلیک

گرمی1مرک814464جبر لیک اسید

گرمی100اسدیفاین54047جبر لیک اسید

گرمی1زیگما آلدریچG7645جبرلیک اسید

گرمی44047BDH100جبرلیک اسید

گرمی1فلوکا48880جبرلیک اسید

گرمی1مرک814464جبرلیک اسید

گرمی5مرک814464جبرلیک اسید

گرمی1لوبا3930جبرلیک اسید

گرمی44047BDH100جبرلیک اسید

کیلویی1الفایسرجبرلیک اسید

مرکجنتا مایسین 

ایتالیاییجنتا مایسین سولفات

میلی گرمی200متفرقهجنتا مایسین سولفات

گرمی1های مدیا132جنتا مایسین سولفات

گرمی1اپلیکمA1492جنتا مایسین سولفات

گرمی5دوخفاG0124جنتا مایسین سولفات

گرمی5اپلیکمA1492جنتا مایسین سولفات

گرمی25مرک1402جنتان ویولت

گرمی1دوخفاG0175دی سولفات-418-جی

گرمی5زیگما آلدریچRBG0777جین سینوزید

سی سی2آکواجیوه

کیلویی1فلوکا83360جیوه

گرمیBDH420جیوه

کیلویی1آلمانیجیوه



گرمی100ریدال10009کلرید(I)جیوه 

گرمی250مرک4425کلرید کلومل(I)جیوه 

لیورپولکلرید کلومل(I)جیوه 

کیلویی1مرک4443کلرید معمولی(I)جیوه 

گرمی50مرک104461اکسید زرد(II)جیوه 

گرمی250مرک104461اکسید زرد(II)جیوه 

گرمی250مرک4466اکسید قرمز(II)جیوه 

گرمی10جانسون متیاکسید قرمز(II)جیوه 

گرمی25مرکP.a4466اکسید(II)جیوه 

گرمی25مرکP.a4461اکسید(II)جیوه 

گرمی100مرک4430سیانید(II)جیوه 

متفرقهاستاتII)جیوه 

گرمی100مرک4410استاتII)جیوه 

گرمی500مرک4410استاتII)جیوه 

گرمی29160BDH25استاتII)جیوه 

گرمی25مرک59395استاتII)جیوه 

گرمی500اسدیفاینLR39160استات Ii)جیوه 

گرمی100دگوسا%99/99جیوه 

گرمی100فلوکا83360پیوریس% 99/999جیوه 

گرمی100فلوکا83359پیوریس%99/9999جیوه 

گرمی15ایتالیاییجیوه ارسنات

سی سی500فلوکا83357جیوه استاندارد

1جیوه اکسی سیانید

گرمی454مرک%33جیوه اکسی سیانید

گرمی10لندنBPجیوه اکسی سیانید

گرمی500تایوانجیوه اکسید زرد

گرمی100چینیجیوه اکسید زرد

گرمی500اسدیفاین39169جیوه اکسید زرد

گرمیM.B500جیوه اکسید زرد

گرمیM.B250جیوه اکسید زرد

گرمی500دولدارجیوه اکسید زرد

گرمی29169BDH25جیوه اکسید زرد

گرمی100پروداجیوه اکسید قرمز

گرمی89مرکجیوه اکسید قرمز

BDHجیوه اکسید قرمز

متفرقهجیوه اکسید قرمز

گرمی29168BDH25جیوه اکسید قرمز

گرمی29168BDH100جیوه اکسید قرمز

گرمی10157BDH500جیوه آناالر

گرمی10310BDH25جیوه بروماید

کیلویی1چکجیوه بروماید

گرمی5ریدالجیوه بی سولفات

متفرقهجیوه بی یدور

فرانسهجیوه بی یدور

گرمی500دگوساجیوه پتاسیم سیانید

گرمی25ریدالجیوه تان نات اکسید

گرمی250امریکاییجیوه دی اکسید

گرمی50رول پلندجیوه دی اکسید

گرمی100متفرقهجیوه دی سیانور

متفرقهجیوه دی سیانورکریستال



گرمی250ریدالجیوه سولفات

گرمی100ریدال2063جیوه سیانور

رول پلندجیوه سیانور

گرمی250آلمانیجیوه سیانور

گرمی500هندیجیوه کروم

کیلویی1آلمانیجیوه کلرید

گرمی453بیکرجیوه کلرید

مرکجیوه کلرید

گرمی250مرک4401جیوه معمولی

گرمی25الفایسرجیوه نیترات

گرمی100فلوکا83367جیوه یدید قرمز

گرمی100ریدال10025سولفات (I)جیوه

گرمی50مرک7429سولفات (I)جیوه

گرمی50مرک104437نیترات دی هیدرات (I)جیوه

گرمی50مرک4436نیترات کریستال (I)جیوه

گرمی25مرک4432یدید زرد (I)جیوه

گرمی100مرک4432یدید زرد (I)جیوه

گرمی25مرک4431یدید(I)جیوه

گرمی100فلوکا83368اکسید زرد (II)جیوه

گرمی100زیگما آلدریچ276367اکسید زرد (II)جیوه

گرمی100زیگما آلدریچ221082اکسید زرد (II)جیوه

گرمی25مرک4461اکسید زرد (II)جیوه

گرمی25مرک59544بروماید (II)جیوه

کیلویی29176BDH1تیو سیانات  (II)جیوه

گرمی25مرک4484تیو سیانات  (II)جیوه

گرمی50زیگما آلدریچ208132%98تیو سیانات  (II)جیوه

گرمی100ریدال10033تیو سیانات معمولی (II)جیوه

گرمی500اسدیفاین39174سولفات (II)جیوه

گرمی25الفایسرسولفات (II)جیوه

گرمی500فلوکا83376سولفات قرمز (II)جیوه

گرمی100فلوکا83376سولفید قرمز (II)جیوه

گرمی100مرک4430سیانید (II)جیوه

گرمی250مرک104460اکسید زرد(II)جیوه

گرمی50زیگما آلدریچ208132%98رودانید(II)جیوه

کیلویی1هندیسولفات(II)جیوه

گرمی100مرک104481سولفات(II)جیوه

گرمی250مرک104481سولفات(II)جیوه

گرمی500هامبورگکلرید(II)جیوه

گرمی500فلوکاکلرید(II)جیوه

یوبی کمکلرید(II)جیوه

مرککلرید(II)جیوه

گرمی20مرک59397کلرید(II)جیوه

گرمی50مرککلرید(II)جیوه

ایرانیکلرید(II)جیوه

گرمی100مرک104417کلرید(II)جیوه

گرمی50مرک4419کلرید سوبلمه(II)جیوه

گرمی500اسدیفاین39163کلرید سوبلمه (II)جیوه

گرمی29168BDH100کلرید قرمز(II)جیوه

گرمی25مرک4434نیترات(II)جیوه

گرمی500اسدیفاینLR39166نیترات(II)جیوه



گرمی50مرکp.a4439نیترات(II)جیوه

گرمی20مرک104428یدید(II)جیوه

گرمی25مرک4428یدید(II)جیوه

گرمی50مرک4428یدید(II)جیوه

کیلویی1روسییدید(II)جیوه

گرمی100برلینیدید زرد(II)جیوه

گرمی500لندنیدید زرد(II)جیوه

گرمی100ریدال10015یدید قرمز(II)جیوه

گرمی5اپلیکمA1099چاپس

کیلویی1چینیچیتو سان مدیوم

کیلویی1چینیچیتو سان های

کیلویی1فلوکا22741چیتوسان

گرمی500چینیBRچیتوسان 

گرمی50wx855038BDH500(H)داوکس

کیلویی1فلوکا50w-x844500(+H)داوکس

گرمی100فلوکا50w-x844509(+H)داوکس

گرمی50wx855037BDH500(Na)داوکس

گرمی50x855036BDH500(Na)داوکس

گرمی50wx855161BDH100داوکس

سی سی56001BDH500دترجنت محلول

گرمی20روشدر اب سوپانسیون%10بتا کاراتن-دری

میلی گرمی15مرکI16326دزوکسی ریبونو کالز

میلی گرمی16مرکI16326دزوکسی ریبونو کالز

پک1مرکI25001دزوکسی ریبونو کالز

پک1مرکII3638دزوکسی ریبونو کالز

گرمی25اکروس40625دزوکسی ریبونویلیک اسید سدیم

میلی گرمی500مرک24013دزوکسی ریبونوئیک اسید

گرمی1250چینیدسیل تری متیل آمونیوم کلراید

لیتری1/5مرک803101دکا هیدرو نفتالین

گرمی100مرک841037دکابرومید دی فنیل اتر

گرمی10مرک2172دکانوئیک اسید

گرمی10فارماسیادکستران بلو

گرمی5زیگما آلدریچD5751دکستران بلو

گرمیA      38014BDH25دکستران گرید

گرمیC 38016BDH25دکستران گرید

گرمی100فلوکا30462دکستران هیدروکلراید

گرمی100سروا418688دکستران

گرمی25اپلیکم40000A2249دکستران

گرمی100اپلیکم40000A2249دکستران

گرمی100اپلیکم70000A1847دکستران

گرمی100روتT250دکستران

گرمیBDH300دکسترمتروفان هیدروبرومید

کیلویی1امریکاییدکسترمتروفان هیدروبرومید

گرمی10زیگما آلدریچD2531دکسترو متروفان هیدرو برمید

گرمی10متفرقهدکسترو متروفان هیدرو برمید

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0500اسپارتیک اسید- دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0500ایزو لوسین سیکلوهگزیل آمونیوم- دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0506بوتیریک اسید سیکلو هگزیل آمونیوم-آمینو ان-آلفا- دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD1375لیوسین سیکلو هگزیل آمونیوم- دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD1625متیونین سیکلوهگزیل آمونیوم سالت- دنسیل ال



میلی گرمی100زیگما آلدریچD2500والین سیکلو هگزیل آمونیوم- دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD2000سرین سیکلوهگزیل آمونیوم-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD8506سیستئیک اسید-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0125فنیل آالنین سیکلو هگزیل آمونیوم-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0750گلوتامیک اسید سیکلو هگزیل آمونیوم-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD0631گلوتامین-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD9381نوروالین سیکلو هگزیل آمونیوم-دنسیل ال

میلی گرمی100زیگما آلدریچD1875پرولین- دنسیل ال 

میلی گرمی100زیگما آلدریچD1750فنیل آالنین- دنسیل ال 

گرمی5الفایسرA13828دنسیل کلراید

گرمی0/5مرک159693دنسیل کلراید

کیلویی10چینیدو دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

گرمی10287BDH25دو دکا تنگستوفسفوریک اسید

گرمیC.D.H500دوارد  زالوی

گرمی100مرکp.a5431دواردا   فلز

گرمی500اسدیفاین38009دواردوس آلوی

گرمی500چینیدواردوس آلوی

گرمی1فلوکا44255دوتریا کونتان

لیتری1مرک13366دوتریوم اکسید یوازول

کیلویی10زیگما آلدریچ289957دودسیل بنزن سولفانات سدیم سالت

لیبری8امریکایی2638دودسیل سوکسونیک انیدرید

گرمی100ریدال64600دودسیل گاالت

گرمی30545BDH25دودکا تنگستو سلیسیک اسید

گرمی10161BDH25دودکامولیبدو فسفوریک اسید

گرمی5مرک12146سولفونیک اسید سدیم سالت-1-دودکان

گرمی25اسدیفاین75133سولفونیک اسید سدیم سالت-1-دودکان

گرمی500مرک7440دورز پودر

میلی گرمی100امریکاییدوکسی سایکیلین هیکالت

گرمی10های مدیادولسیتول 

گرمی25سروا18548دولسیتول میکرو بیولوژی

گرمی25زیگما آلدریچD223158%97دولسیتول

گرمی100مرک5990دولیت

گرمی28005BDH100دهیدرو استیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچA9006اسپارتیک اسید- ال- دی

گرمی250زیگما آلدریچA9006اسپارتیک اسید- ال- دی

کیلویی1زیگما آلدریچA9006اسپارتیک اسید- ال- دی

گرمی10فلوکا62860الیزین- ال- دی

سی سی100مرک814546لیمونن- ال- دی

گرمی10ریدال39036تریونین-ال- دی

گرمی100فلوکا11155آسپارژین انیدرید- دی

کیلویی5اسدیفاین39619پتاسیم هیدروژن ارتو فسفات خشک- دی

کیلویی1دوخفاpo573پتاسیم هیدروژن فسفات - دی

گرمی500روسیآبه3پتاسیم هیدروژن فسفات - دی

کیلویی1شارلوpo0270%98آبه 3پتاسیم هیدروژن فسفات - دی

گرمی250مرکP.a5099آبه3پتاسیم هیدروژن فسفات - دی

کیلویی1مرکP.a105104پتاسیم هیدروژن فسفات - دی

میلی گرمی250مرک24547گاالکتوزامین- دی

کیلویی1دوخفاM0803مانیتول- دی

گرمی25فلوکا84150سالین(-)-دی

گرمی50فلوکا22150سلوبیوزپیوریس(+)-دی



گرمی10فلوکا22150سلوبیوزپیوریس(+)-دی

گرمی25فلوکا48280گاالکتورونیک اسید(+)-دی

گرمی25مرک4058گاالکتوز بیوشیمی(+)-دی

گرمی50مرک4062گاالکتوز میکرو بیولوژی(+)-دی

گرمی25فلوکا95730گزیلوز(+)-دی

گرمی25مرک8689گزیلوز(+)-دی

گرمی25مرک2420گلوکزرالوز معمولی(+)-دی

گرمی25اسدیفاین48051ملبیوز-+دی

گرمی50فلوکا63630ملبیوزمنو هیدرات-+دی

گرمی5مرک12043اسپارژین منو هیدرات-دی

گرمی5مرک12043اسپارژین منو هیدرات   بیوشیمی-دی

سی سی100مرک1237ال-دی

گرمیBDH5تریپتوفان- ال-دی

گرمی50فلوکا93850تیروزین- ال-دی

شوخارتسیستئین- ال-دی

گرمی50اپلیکمA1425سیستئین- ال-دی

گرمی25هاوکی ولیامز1859اسپارتیک اسید-ال-دی

گرمی1اپلیکمA4497ایزوسیتریک اسید تری سدیم-ال-دی

گرمی10فلوکا58885ایزولیوسین-ال-دی

کیلویی1زیگما آلدریچA7502آالنین-ال-دی

کیلویی1مرک963آالنین-ال-دی

گرمی100مرک963آالنین-ال-دی

گرمی5فلوکا5180آالنین اتیل استر هیدرو کلراید-ال-دی

گرمی100مرک807070آمینوفنل استیک اسید-آلفا -ال-دی

گرمی1روت3858آلفا پنین-ال-دی

گرمی50مرک8284آلفا توکوفرول استات-ال-دی

گرمی100اپلیکمA6420آلفا توکوفرول استات-ال-دی

گرمی5فلوکا81720پرولین-ال-دی

گرمی2/5شوخارتپرولین-ال-دی

گرم34085BDH0/25تترانیتروبلو تترازولیوم-ال-دی

گرمیBDH1تروئین-ال-دی

کیلویی5مرک500949(Eویتامین)توکوفورول-ال-دی

گرمی1زیگما آلدریچD5545دی تیو تریتول-ال-دی

گرمی1زیگما آلدریچTLCD0632دی تیو تریتول -ال-دی

کیلویی1شارلوAL0070کامفر-ال-دی

گرمی250مرک841456کامفر-ال-دی

کیلویی1دوخفاM0803مالیک اسید-ال-دی

کیلویی25چینیمالیک اسید-ال-دی

کیلویی1دوخفاM1315مالئیک اسید-ال-دی

گرمی100اکروس12565%99میتیونین-ال-دی

گرمی500اسدیفاینLR47132میتیونین-ال-دی

گرمی5مرک770ال ایترنین-دی

مرکال آالنین-دی

کیلویی25چینیال مالیک اسید-دی

لیتری5اپلیکمA1924(مدیوم-ایگل -مد .دالبسکز )ام-ای-ام-دی

گرمی100مرک802927بنزوئیل تارتاریک اسید منو هیدرات-او-دی

گرمی25فلوکا11015آرژنین-دی

گرمی250مرک114آرسنیک پنتا اکسید-دی

کیلویی1مرک123آرسنیک تری اکسید-دی

گرمی25فلوکا5140آالنین-دی



گرمی5مرک1046آالنین-دی

گرمی10025BDH500آمونیوم هیدروژن ارتو فسفات-دی

گرمی500مرکP.a1154آمونیوم هیدروژن سیترات-دی

کیلویی1فلوکا9842آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

کیلویی1مرک1205آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

گرمی500مرکآمونیوم هیدروژن فسفات-دی

گرمی500مرک101207آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

کیلویی50مرک1206آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

گرمی250مرک1207آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

کیلویی1مرک1207آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

کیلویی50مرک1206آمونیوم هیدروژن فسفات-دی

گرمی250اگزوبنزوئیل پراکساید-دی

گرمی400روسیبورتری اکساید-دی

گرمی200روسیبورتری اکساید-دی

گرمی250مرک163بورتری اکساید خشک-دی

کیلویی1چینیبیوتین-دی

کیلویی5روشپانتنول-دی

گرمی250مرک5073پتاسیم اگزاالت منو هیدرات-دی

کیلویی1مرک105372پتاسیم اگزاالت منو هیدرات-دی

شوخارتپتاسیم بی سولفات-دی

متفرقهپنتانول-دی

متفرقهپنتانول-دی

گرمی10شوخارتتارتاریک اسید منو هیدرات-دی

گرمی100اپلیکمA1101بیو شیمی-تی-تی-دی

گرمی1مرک12124گلوکز-دی- دزوکسی-دی

کیلویی50اسدیفاینسدیم هیدروژن فسفات-دی

کیلویی1دوخفاS0807سوربیتول -دی

گرمی500دیفکوسوربیتول -دی

کیلویی1زیگما آلدریچS8143سوربیتول -دی

گرمی100زیگما آلدریچ240850سوربیتول -دی

میلی گرمی250مرک24537سیستامینیوم کلراید منو هیدرات-دی

میلی گرمی250مرک24628سیستین-دی

کیلویی1اپلیکمA2418فسفر پنتا کسید-دی

گرمی27631BDH500کامفر-دی

گرمی25اسدیفاین48032گلوکز آمین هیدرو کلراید-دی

گرمی100زیگما آلدریچG3516گلوکو هپتونیک اسید-دی

گرمی500زیگما آلدریچG3516گلوکو هپتونیک اسید-دی

گرمی5مرک5359لیوسین-دی

گرمی500زیگما آلدریچ112569مالتوز منو هیدرات-دی

گرمیcp12035BBL25مانوز  -دی

لیبر1/4امریکاییمانیت-دی

کیلویی25چینیمانیتول-دی

گرمی1زیگما آلدریچI1252ایزو سیتریک اسیدتری سدیم سالت-ال-دی 

گرمی1اپلیکمA4497ایزو سیتریک اسیدتری سدیم سالت-ال-دی 

گرمی5مرک7257فنیل آالنین-ال-دی 

گرمی25زیگما آلدریچM6773مالیک اسید-ال -دی 

کیلویی1دوخفاF0801فروکتوز-دی 

گرمی500اسدیفاین38432فروکتوز-دی 

کیلویی50مرک105321فروکتوز-دی 

کیلویی23امریکاییفروکتوز-دی 



گرمی5مرک4081گاالکتورونیک اسید منو هیدرات-دی 

گرمی100مرک105321فروکتوز(-)دی 

کیلویی1مرک105321فروکتوز(-)دی 

گرمی100مرک5388مانوزبیوشیمی(+)دی 

گرمی100فلوکا63580مانوزمیکرو(+)دی 

گرمی100مرک5984مانوزمیکرو(+)دی 

سی سی10مرک159696دی اتانل آمین

لیتری1مرک116205دی اتانول آمین

لیتری1مرک803116دی اتانول آمین

لیتری20ایرانیدی اتانول آمین

سی سی25زیگما آلدریچD5758%97دی اتیل  پیرو کربنات

لیتری1ریدال32203دی اتیل اتر

لیتری1مرک921دی اتیل اتر

لیتری1مرک10162دی اتیل اتر   یوازول

سی سی10094BDH500%99دی اتیل اتر

لیتریP.a10094BDH1دی اتیل اتر

سی سی100مرک810557دی اتیل اتوکسی کربونیل متان فسفونات

لیتری2/5اسدیفاین38140دی اتیل اگزاالت

سی سی500زیگما آلدریچ245720%99دی اتیل آدیپات

گرمی28125BDH25دی اتیل آمونیم دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی25شارلودی اتیل آمونیم دی اتیل دی تیو کاربامات

لیتری1مرک803010دی اتیل آمین

لیتری2/5اسدیفاین38120دی اتیل آمین

سی سی500مرک803010دی اتیل آمین

لیتری1مرک803273دی اتیل آمینو اتانول

گرمی25های مدیادی اتیل آمینو اتیل سلولز

دی اتیل دی کربنات

سی سی500بایردی اتیل دی کربنات

لیتری1مرک800680دی اتیل سوکسینات

لیتری1مرک3105دی اتیل سولفات

سی سی500اسدیفاین38144دی اتیل سولفات

سی سی28144BDH500دی اتیل سولفات

لیتری1مرک822323دی اتیل فتاالت

سی سی500مرک800266دی اتیل فومارات

لیتری2/5اسدیفاین38128دی اتیل کربنات

لیتری2/5اسدیفاین38138دی اتیل مالونات

کیلویی60مرک800898دی اتیل مالونات

سی سی80089842831S.R.L500دی اتیل مالونات معادل 

گرمی159441AL25دی اتیلن استیلن دی کربوکسیالت

لیتری1پانراک15A765دی اتیلن تری آمین

سی سی100مرک803274دی اتیلن تری آمین

لیتری2/5اسدیفاین38703دی اتیلن تری آمین

کیلویی1فلوکا32320دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید

گرمی250مرک108390دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید

سی سی28647BDH500دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید پنتا سدیم سالت

لیتری5پانراک15A765%98دی اتیلن تری آمین

لیتری1مرک803131دی اتیلن گالیکل

لیتری2/5اسدیفاین38150دی اتیلن گالیکل

لیتری2/5اکروس12116دی اتیلن گالیکل

لیتری2/5اسدیفاین38198دی اتیلن گالیکل دی متیل اتر



سی سی25زیگما آلدریچE4550دی اتیلن گالیکل منو اتیل اتر

لیتری1مرک803127دی اتیلن گالیکل منواتیل اتر

لیتری1مرک803129دی اتیلن گالیکل منوبوتیل اتر

لیتری1مرک803128دی اتیلن گالیکل منومتیل اتر

گرمی25مرک2918دی استیل منواکسیم

گرمی100مرک2918دی استیل منوکسیم

کیلویی1مرک2970دی اکتیل سولفوسوکسینات سدیم 

BDHدی اکتیل سولفوسوکسینات سدیم 

کیلویی1اکروس11710دی اکتیل سولفوسوکسینات سدیم سالت

گرمی500اکروس11710%96دی اکتیل سولفوسوکسینات سدیم سالت

سی سی500زیگما آلدریچD201154دی اکتیل فتاالت

گرمی10دیفکو323112دی اکسی ریبونو گلیک اسید

گرمی10دیفکو12-3231دی اکسی ریبونوکلیک اسید

گرمی10فلوکا31160دی اکسی ریبونوکلیک اسید 

گرمی25فلوکا30970دی اکسی گولیک اسید سدیم 

گرمی10زیگما آلدریچO0250اکتوپامین هیدرو کلراید-دی ال

سی سی500چینی38223دی ایزو اکتیل فسفونیک اسید

سی سی500فلوکادی ایزو بوتیل آلومینیوم هیدرید

لیتری1مرک867دی ایزو پروپیل اتر

لیتری1مرک800866دی ایزو پروپیل اتر

لیتری28268BDH5دی ایزو پروپیل اتر

لیتری3/5متفرقهدی ایزو پروپیل آمین

سی سی500چینیدی ایزو پروپیل آمین

سی سی500مرک822037دی ایزو پروپیل کتون

سی سی100ژاپنیدی ایزو دسیل فتاالت

سی سی500متفرقهدی ایزوپروپیل بنزول هیدروپروکسید

گرمی100های مدیادی آزتار

گرمی100مرک300e/g3020دی آزتار

گرمی100مرک500e/g3021دی آزتار

گرمی100اسدیفاین49013دی آزتارالفا امیالز

گرمی25متفرقهB2دی آزین بلو 

لیتری1ژاپنیدی آزینون

گرمی10مرکB1311دی آمیل گرین

سی سی500فلوکا66730دی برمو متان

گرمی25مرک169سوپرا% 99/9995دی برن تری اکسید

گرمی25مرک820409دی بنزو تیوفن

گرمی250مرک820408دی بنزو فوران

آکوزودی بنزوتیازول دی سولفید

کیلویی1ریدال60124دی بنزوئیل متان

گرمی100ریدال60124دی بنزوئیل متان

گرمی12014BDH10دی بنزیل دی سولفید

لیتری1مرک802892دی بوتیل اتر

گرمی5مرک803539دی بوتیل تین اکسید

لیتری1چینی820421دی بوتیل تین دی الئورات

سی سی50مرک818136دی بوتیل سباکات

لیتری1مرک800919دی بوتیل فتاالت

لیتری1مرک818688دی بوتیل مالئات

گرمی25زیگما آلدریچD0513دی بوکائین

گرمی25زیگما آلدریچD0638دی بوکائین هیدرو کلراید

گرمی44011BDH1دی بیوتین کریستال



گرم11246BDH0/1دی بیوتین کریستال

میلی گرمی100زیگما آلدریچB4501(Hویتامین)دی بیوتین

گرمی500روسیدی پتاسیم هیدروژن فسفات

لیتری1مرک803548دی پروپیل آمین

لیتری1مرک803265دی پروپیل گالیکل

گرمی5مرک3089دی پیکریل آمین

گرمی1فلوکا86240دی تاگاتوز

گرمی100ریدال33154دی تیزون

گرمی13061BDH25دی تیو اگزامید

گرمی500مرک629دی تیو اگزامید

گرمی13061BDH25دی تیواکسامید

زیگما آلدریچR7500دی ریبوز

گرمی1هندیدی سدیم برماید

مرکدی سدیم تارتارات

کیلویی5مرک106662دی سدیم تارتارات دی هیدرات

کیلویی1مرکP.a106663دی سدیم تارتارات دی هیدرات 

گرمی100مرک6306دی سدیم تترا بورات خشک

پانراک%98دی سدیم تترا بورات خشک 

گرمی25مرک6315آبه10دی سدیم تترا بورات

گرمی500پورچ796080110آبه10دی سدیم تترا بورات

کیلویی1مرک6303آبه10دی سدیم تترا بورات

کیلویی1فلوکا71499دی سدیم دی هیدروژن پیرو فسفات

گرمی500مرک818601دی سدیم سوکسینات خشک

کیلویی1مرک6624دی سدیم سوکسینات کریستال

گرمی500مرک820151دی سدیم سوکسینات هگزا هیدرات

گرمی500اسدیفاین40219دی سدیم سوکسینات هگزا هیدرات

اونس8امریکاییدی سدیم فسفات 

گرمی25مرک6850دی سدیم فنیل  فسفات

گرمی100اسدیفاین56045دی سدیم فومارات

کیلویی1مرک6284دی سدیم هیدروژن ارسنات

گرمی25مرک6589دی سدیم هیدروژن فسفات

کیلویی50اسدیفاین20248دی سدیم هیدروژن فسفات

گرمی500ریدال30414دی سدیم هیدروژن فسفات

گرمی100مرک6586دی سدیم هیدروژن فسفات خشک

گرمی500مرک6559دی سدیم هیدروژن فسفات خشک

کیلویی1مرک106586دی سدیم هیدروژن فسفات خشک

کیلویی1شارلوSO0335دی سدیم هیدروژن فسفات خشک

گرمی500مرک6580دی سدیم هیدروژن فسفات دی هیدرات

کیلویی25پانراک201679دی سدیم هیدروژن فسفات دی هیدرات

گرمی500مرک6579آبه12دی سدیم هیدروژن فسفات

کیلویی5مرک6573آبه12دی سدیم هیدروژن فسفات

کیلویی1دوخفاS0537آبه12دی سدیم هیدروژن فسفات

کیلویی5ویلیازدی سولفین بلو

گرمی500اسدیفاین38108دی سیانودی آمید

لیتری1مرک803038دی سیکلو پنتادین

لیتری2/5مرک803038دی سیکلو پنتادین

گرمی5دوخفاC0119دی سیکلو سرین

کیلویی1مرک800920دی سیکلو هگزیل فتاالت

لیتری1مرک802948دی سیکلوهگزیل آمین

گرمی1اسدیفاین48022دی فسفات تری سدیم سالت-6-1دی فروکتوز 



کیلویی1ریدال4126دی فسفوروس آمید

گرمی100مرک803259دی فنیل استو نیتریل

گرمی100زیگما آلدریچD3755دی فنیل استیک اسید

گرمی500اسدیفاین70104دی فنیل استیک اسید

لیتری1شارلو0X0050دی فنیل اکساید

گرمی100ریدال33149دی فنیل آمین

گرمی500اسدیفاین38243دی فنیل آمین

گرمی100چینیدی فنیل آمین

گرمی100ریدال33149دی فنیل آمین

گرمی100مرک3086دی فنیل آمین

گرمی25هاوکی ولیامز192600سولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی5فلوکا42770سولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمیBDH5سولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی5مرک100255سولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی249360S.R.L25سولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

کیلویی1چینیسولفونیک اسید باریم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی10مرک3590سولفونیک اسید سیم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی500های مدیا1-515سولفونیک اسید سیم سالت-4-دی فنیل آمین

کیلویی1چینیسولفونیک اسید سیم سالت-4-دی فنیل آمین

متفرقهسولفونیک اسید سیم سالت-4-دی فنیل آمین

گرمی250ریدال60159کاربونیک اسید-2-دی فنیل آمین 

گرمیP.aC.D.H500دی فنیل آمین 

کیلویی1اسدیفاین80105دی فنیل آمین سدیم سالت

گرمی500اسدیفاین38245دی فنیل آمین سولفات

گرمی500اسدیفاین38648دی فنیل پروپان

گرمی10ریدال33154دی فنیل تیو کاربازون

گرمی5اسدیفاین56194دی فنیل دی سلنیت

گرمی100مرک820989دی فنیل دی سولفید

سی سی100اسدیفاین38200دی فنیل دی کلرو سیالن

گرمی100زیگما آلدریچ178756%97دی فنیل فسفریل آزاید

گرمی10ریدال33153دی فنیل کاربازون

گرمی10مرک3087دی فنیل کاربازون

گرمی5ریدال33153دی فنیل کاربازون

مرکدی فنیل کاربازون

مرک3091دی فنیل کاربازید

مرکدی فنیل کاربازید

گرمی100یانسندی فنیل کاربامیل کلرید

متفرقهدی فنیل متان

متفرقهدی فنیل متان

متفرقهدی فنیل متان

کیلویی60دگوسا820797دی ایزو سیانات-4-4دی فنیل متان 

سی سی500مرک820797دی فنیل متان دی ایزو سیانات

سی سی100مرک818824پروپیل متیل سیالن-3-دی کلرو

سی سی28075BDH100دی کلرو  استیک اسید

لیتری1ریدال15429دی کلرو اتیلن

لیتری1مرک803541دی کلرو استیک اسید

سی سی25مرک820439دی کلرو دی فنیل متان

گرمی100زیگما آلدریچD650003دی کلرو مالیک انیدرید

سی سی500مرک6048دی کلرو متان

لیتری2/5اپلیکمHplcA1609دی کلرو متان 



لیتری1مرک6044دی کلرو متان کروماتو گرافی

لیتری2/5مرک6044دی کلرو متان کروماتو گرافی

سی سی1مرکD26057دی کلرو متان

لیتری1اسدیفاینHplc25245دی کلرو متان

سی سی100مرک803467دی کلرو متیل اتر

سی سی100مرک804187دی کلرو متیل ونیل سیالن

لیتری2/5زیگما آلدریچD54702دی کلرواستیک اسید

کیلویی2/5مرک110887دی کلروایزوسیانوریک اسیدسدیم

گرمی500اسدیفاین36229دی هیدروکسی دی فنیل متان2و2دی کلرو5و5-دی کلروفن کولت الفا

گرمی500زیگما آلدریچ329541دی کیومیل پروکساید

گرمی500زیگما آلدریچ329541دی کیومیل پروکساید

کیلویی5چینیدی کیومیل پروکساید

متفرقهدی کیومیل پروکساید

گرمی5اسدیفاین48035آبه4فسفات دی سدیم سالت-1دی گلوکز 

گرمی5اسدیفاین48038آبه2فسفات دی سدیم سالت -6دی گلوکز

گرمی100روت37691دی گلوکزآمین هیدرو کلراید

گرمی1زیگما آلدریچD6003دی گوکسین

میلی گرمی500زیگما آلدریچM6876فسفات دی سدیم سالت هیدرات 6دی مانوز

گرمی1زیگما آلدریچM6876فسفات دی سدیم سالت هیدرات 6دی مانوز

سی سی500اسدیفاین39206دی متوکسی متان

گرمی100کارلوآمینوآزو بنزن-پی-دی متیل

گرمی190مرک823277لیتر99دی متیل اتر 

گرمی5سروا23335دی متیل ارسنیک اسید

سی سی500اسدیفاین76150دی متیل آدیپات

کیلویی5اسدیفاین38194دی متیل آمونیوم کلراید

لیتریC.D.H2/5دی متیل آمین

سی سی28186BDH500دی متیل آمین

گرمی100کارلودی متیل آمین خشک

سی سی28187BDH500%33دی متیل آمین

لیتری2/5اسدیفاین38186%40دی متیل آمین

سی سی50آگاردی متیل آمینو اتانل

گرمی50آگاردی متیل آمینو اتانل

سی سی100آگارR1067دی متیل آمینواتانول

گرمی250روسیدی متیل آمینوبنزوئیک اسید

کیلویی1مرک808177دی متیل تر فتاالت

گرمی250فلوکا86440دی متیل تر فتاالت

لیتری1مرک820791دی متیل دی سولفید

سی سی100مرک818758دی متیل دی کربنات

سی سی500اسدیفاین38214دی متیل سولفات

سی سی10زیگما آلدریچD2650دی متیل سولفو اکساید

سی سی500اسدیفاین24021دی متیل سولفواکساید

سی سیD614026BDH5%  99/5دی متیل سولفواکساید 

سی سی10اکروسD616629%  99/9دی متیل سولفواکساید 

سی سیD6CIL1%  99/9دی متیل سولفواکساید 

سی سی1مرک103424دی متیل سولفواکساید یوازول

لیتری1دوخفاD1370دی متیل سولفوکساید

لیتری1اسدیفاین20872دی متیل سولفوکساید

لیتری1مرک16743دی متیل سولفوکساید

لیتری1کره ایدی متیل سولفوکساید

لیتری2/5لب اسکندی متیل سولفوکساید



لیتری2/5لوبا1230دی متیل سولفوکساید

لیتری18کره ای%99دی متیل سولفوکساید

لیتری2/5اکروس29552%99/8دی متیل سولفوکساید

لیتری2/5اپلیکمHplcA2355دی متیل سولفوکساید

سی سی100چینیدی متیل سولفوکسید

سی سی100مرک109678دی متیل سولفوکسید گاز کرماتو گرافی

سی سی100مرک803639دی متیل سولفیت

سی سی500اسدیفاین38215دی متیل سولفید

لیتری1مرک800918دی متیل فتاالت

لیتری2/5اسدیفاین38210دی متیل فتاالت

سی سی500اکروس11613%97دی متیل کلروتیوفسفات

گرمیM.B25دی متیل گلی اکسیم

گرمی500اسدیفاین23046دی متیل گلی اکسیم

گرمی500روسیدی متیل گلی اکسیم

گرمی500مرک103062دی متیل گلی اکسیم

گرمی100فلوکا40390دی متیل گلی اکسیم

لیتری1مرک800899دی متیل مالونات

گرمی5مرکPOPOP7248دی متیل

گرمی5زیگما آلدریچPOPOPD3879دی متیل

گرمی25زیگما آلدریچPOPOPD3879دی متیل

میلی گرمی500زیگما آلدریچD0773دی مدیوم برماید

گرمی1مرک112130دی مدیوم برماید

گرمی10ریدال33128دی میدون

سی سی100ژاپنیدی نونیل فتاالت

سی سی100مرک9669دی نونیل فتاالت کروماتوگرافی

کیلویی1/5مرک823316لیتر760دی نیتروژن منو اکسید  

لیتری1مرک803598دی ونیل بنزن

لیتری1مرک803598دی ونیل بنزن

سی سی500هنکلدی هیتون

گرمی10مرک3681دی هیدرو اپی آندرواستیرون

کیلویی1مرک110150دی هیدرواکسی استون

کیلویی1مرک110150دی هیدروکسی استون

گرمی50روسیدی یدو پنتا اکسید

گرمی200روسیدی یدو پنتا اکسید

گرمی100مرک358دی یدو پنتا اکسید گرانول

گرمی20036BDH10دی یدو فلورسین

سی سی50مرک818153دی یدو متان

سی سی28176BDH25دی یدو متان

سی سی100مرک6053دی یدو متان

گرمی5اکروس10473%99امیگرالین هیدرات (-)دی

گرمی10اسدیفاین98007آرابینوز(-)دی

گرمی50فلوکا95320تارتاریک اسید (-)دی

گرمی25زیگما آلدریچR7500ریبوز(-)دی

گرمی250فلوکا83860ریبوز(-)دی

گرمی10117BDH500گلوکزآناالر(-)دی

گرمی100مرک5987مانیت بیو شیمی(-)دی

کیلویی1مرک5982مانیت میکرو(-)دی

گرمی100مرک5982مانیت میکرو(-)دی

گرمی100مرک5983مانیتول(-)دی

گرمی10مرک5984مانوز-(+)دی



گرمی25مرک5984مانوز-(+)دی

گرمی10مرک5084مانوز-(+)دی

گرمی100مرک83400رافینوز(+)دی

گرمی250مرک4060گاالکتوز(+)دی

کیلویی1مرک4061گاالکتوز(+)دی

گرمی100دوخفاG0810گاالکتوز(+)دی

گرمی100مرک4058گاالکتوز بیوشیمی(+)دی

گرمی100فلوکا48260گاالکتوز بیوشیمی(+)دی

گرمی38026BDH100گاالکتوز خشک(+)دی

گرمی100مرک8692گزیلوز(+)دی

گرمی30590BDH100گزیلوز(+)دی

گرمی100مرک8689گزیلوز بیوشیمی(+)دی

گرمی100فلوکا49140گلوکزخشک(+)دی

گرمی250مرک8337گلوکزخشک(+)دی

کیلویی1اپلیکمA3666گلوکزخشک مولکوالر(+)دی

کیلویی1ریدال16301گلوکزمنو هیدرات(+)دی

کیلویی1مرک8346گلوکزمنو هیدرات(+)دی

لیتری5پانراک163385لیمونن(+)دی

سی سی500پانراک163385لیمونن(+)دی

گرمی10ریدال39151ملبیوز منو هیدرات+دی

کیلویی1زیگما آلدریچ392545دیاتومه خاک

BDHدیاتومه خاک

گرمی100اسدیفاین(آلفا آمیالز)LRدیاستاز 

میلی گرمی60مرک15645دیانوراز

گرمی5متفرقهدیترانول

گرمی1مرک59155دیتیزون

گرمی13063BDH5دیتیزون

گرمی50فلوکا43820دیتیزون

گرمی25مرک103092دیتیزون

گرمی25فیشر(دی فنیل تیو کاربازون)دیتیزون 

گرمی5مرکp.a3092دیتیزون

گرمی5مرک3042دیجیالین

گرمی1مرک3042دیجیتالین

گرمی1فلوکا37010دیجیتونین

گرمی2مرک3044دیجیتونین

گرمی1مرک3043دیجیتونین

گرمی5مرک3043دیجیتونین

گرمیC0200دیرگوسرین میسیالت

میلی گرمی100دیس متیل تموکسی فین هیدرو کلراید

گرمی25زیگما آلدریچ3364797دیسپرزاورنج

گرمی10مرک12151دیسپرسیوم اکسید

گرمی75متفرقهدیسپرسیوم اکسید

گرمی25اسدیفاین88283دیسپرسیوم اکسید

گرمی10فلوکا44650دیسپرسیوم اکسید

گرمی500چینیدیسپرسیوم اکسید

گرمی5روسی%99/99دیسپرسیوم سولفات

میلی گرمی100سروا32628دیفن هیدرامین هیدرو کلراید

میلی گرمی250دوخفاD0920دیکاما

گرمی20آلمانیدیکلوفناک سدیم

گرمی5فلوکا38489دیلتیازیم هیدرو کلراید



کیلویی1چینی(سیکلو هگزان دیول2و1دی متیل 5و5)دیمیدون

گرمی500هندی(سیکلو هگزان دیول2و1دی متیل 5و5)دیمیدون

گرمی25هاوکی ولیامز739600رافینوز

گرمی100مرک7549آبه5رافینوز 

گرم15رامنوز

کیلویی1چینیرایت

سی سی500مرک1383رایت استاندارد ائوزین

گرمی25زیگما آلدریچW0625رایت استاین

میلی گرمی50راینیتیرین ریلتید کامپوند

گرمی1فلوکا84071رتنیوم رد

گرمی10متفرقهرتیونیک اسید

گرمی5پانراکDC121591رزازورین 

گرمی5اسدیفاینAR80101رزازورین

گرمی5پانراکPA121591رزازورین

سی سی10روت1-4092رزاویل

گرمی100مرکp.a7593رزور سینول

گرمی100مرک7590رزورسین

متفرقهرزورسینا   فکوسینا محلول

گرمی250مرک822303رزوزسینول

گرمی100فلوکا83600رزوزسینول

گرمی500اسدیفاین40019رزوزسینول

گرمی500چینی%99/5رزوزسینول

گرمی1مرک7610روبیدیوم

گرمی10مرک7626روبیدیوم برماید سوپرا پیور

گرمی100مرک7626روبیدیوم بروماید سوپرا

گرمی10مرک7623روبیدیوم سولفات سوپراپیور

گرمی100مرک7616روبیدیوم فلوراید

گرمی10مرک7612روبیدیوم کربنات

گرمی50فلوکا43970%99/99روبیدیوم کربنات

گرمی25مرک7615روبیدیوم کلراید

گرمی5هاوکی ولیامز745400روبیدیوم کلراید

گرمی100مرک7622روبیدیوم کلراید سوپرا

گرمی10مرک7622روبیدیوم کلراید سوپرا پیور

گرمی10مرک7618روبیدیوم نیترات

گرمی50فلوکا84010%99/99روبیدیوم نیترات

گرمی100مرک7619روبیدیوم یدید سوپرا

گرمی10مرک7619روبیدیوم یدید سوپراپیور

گرمی100کیداکلراید هیدرات(III)روتتیوم

گرمی100چینیکلراید هیدرات(III)روتتیوم

گرمی1مرک12316روتنیوم پودر

میلی گرمی34066BDH100روتنیوم رد

گرمی5مرک12319روتنیوم رد

گرمی5اپلیکمA3488روتنیوم رد

گرمی1مرک810560اکسید (IV)روتنیوم

سی سی100مرکB7602رودامین 

گرمی25مرکB7599رودامین

گرمی25لوباBرودامین

گرمی25اسدیفاینG630102رودامین

گرمی5مرک6595رودزینیک اسید اسید سدیم سالت

گرمی13113BDH25رودیزونیک اسید



میلی گرمی30021BDH200%99/9رودیوم متال

گرمی1مرک807632کلراید تری هیدرات (III)رودیوم

گرمی1فلوکا83725استاتIIرودیوم

گرمی100اسدیفاینAR80103روز بنگال

گرمی30024BDH100روزانیلین هیدرو کلراید

گرمی100اسدیفاین40024روزانیلین هیدرو کلراید

گرمی20103BDH5روزبنگال

گرمی10فلوکاB11950روزبنگال

گرمی25آلمانیروزولیک اسید

گرمی30025BDH25روزولیک اسید

گرمی1مرک6595روزینیک اسیدسدیم سالت

گرمی10کارلوروژکنگو

گرمی25ریدال32660روژینوتر

گرمی100اسدیفاین57002%99/5روی  وایر

گرمی500مرک8764فیلینگ%99/9روی 

گرمی100مرک59481روی استات

گرمی500اسدیفاین40601روی استات

گرمی100هاوکی ولیامز9095000روی استات آناالر

گرمی250مرک108802روی استات دی هیدرات

گرمیp.a10297BDH100%99/5روی استات دی هیدرات 

گرمی100ریدالP.a32325روی استات دی هیدرات 

گرمی250مرک8781روی استیک

کیلویی1پانراک141595روی استئارات

کیلویی1اپلیکمA0464روی اکسید

گرمی500آژاکسروی اکسید

گرمی500مرک8849روی اکسید

کیلویی1مرک8846روی اکسید

گرمی50مرک30nmروی اکسید 

کیلویی1مرکp.a8849روی اکسید

گرمیBDH250روی اورانیل استات

گرمی25مرک12391روی اورانیل استات

گرمی100مرک8887روی آند سیلینات

گرمی500متفرقهروی برومید

گرمی100چینیروی برومید

کیلویی1ریدال14470%45روی بورات الیت 

گرمی250الفایسر14146آبه5% 95روی بورات

متفرقهروی پودر

کیلویی4متفرقه میکرون20روی پودر

گرمی10296BDH500روی پودرآناالر

کیلویی1مرک8764روی ترنینگ

گرمی100بالزر%99/99روی تلوریت

گرمی30609BDH100روی دی بنزیل دی تیو کاربامات

گرمی13134BDH25روی دی تیول

گرمی250مرک8764روی راپ

گرمی50مرک2Aروی ریجنت

گرمی8مرک3Aروی ریجنت

متفرقهروی ساچمه

گرمی250فرانسهروی سلیکات

گرمی250فرانسهروی سولفات 

کیلویی1مرک8882آبه1روی سولفات 



گرمی500اسدیفاین40622آبه1روی سولفات 

گرمی500مرک8883آبه7روی سولفات 

گرمی500فلوکا96501آبه7روی سولفات 

گرمی250فلوکا96500آبه7روی سولفات 

کیلویی1ریدال14455آبه7روی سولفات 

کیلویی1دوخفاZ0526آبه7روی سولفات 

کیلویی5اسدیفاین40621آبه7روی سولفات 

کیلویی1پورچ265760736آبه7روی سولفات 

گرمی500اسدیفاینAR20299آبه7روی سولفات 

گرمی10299BDH250روی سولفات آناالر

گرمیM.B250روی سولفید 

کیلویی1ریدال14459%97روی سولفید 

کیلویی1پانراک213041%97روی سولفید 

گرمی500اسدیفاین40623%98روی سولفید 

کیلویی1مرک8885روی سولفید پتینال قرصی

گرمی250پانراک141778روی سیانید

کیلویی20کره ایروی فسفات

کیلویی1ریدال4502روی فسفید

گرمی500چینیروی فلوراید

گرمی500روسیروی فومارات

پک1الفایسر10438%99    15*15روی فویل

گرمی100لندنروی کربنات

کیلویی5اسدیفاین40604روی کربنات بازیک

گرمی200متفرقهروی کرومات

کیلویی1مرک8816روی کلرید

گرمی500اپلیکمA0990روی کلرید

گرمی500اسدیفاین40605روی کلرید

کیلویی1مرک8811روی کلرید

گرمی10294BDH500روی گرانول

گرمی250ایرانیروی گرانول

گرمی1871U.C.B500روی گرانول

گرمی100ریدال14401روی گرانول

کیلویی1ریدال14401روی گرانول

گرمی500اسدیفاینLR40598% 99روی گرانول 

گرمی500اسدیفاینAR20294% 99/7روی گرانول 

کیلویی10294BDH1روی گرانول آناالر

گرمی20J.B454روی گرانول مش 

کیلویی1فلوکا96452میلیمتر3% 99/99روی گرانول

کیلویی25چینیروی گلوکونات

گرمی250مرک8777روی متال

گرمی500اسدیفاین40614روی نیترات

کیلویی1مرک8833روی نیترات تترا هیدرات

گرمی500اسدیفاینAR20335آبه 6روی نیترات

گرمی500روسیروی هیدروکسی کربنات

گرمی500پانراک211777روی هیدروکسی کربنات

کیلویی1اپلیکمA6902روی هیدروکسی کربنات

گرمی50الفایسر11661%98روی یدید

گرمی25مرکp.a8828روی یدید

سی سی500مرکP.a5445روی یدید

گرمیM.C.P100%99/9995روی



گرمی1مرک10447ریاتیوسیک  معرف برای المنت

میلی گرمی250دوخفاR0182ریباورین

گرمی10مرک7609ریبو فالوین

گرمی5زیگما آلدریچR4500ریبو فالوین

گرمی10مرک7608فسفات منوسدیم سالت-5-ریبو فالوین

گرمی100مرکB27609ریبو فالوین 

گرمی100دوخفاB2R0613ریبو فالوین 

گرمی100مرکBP500257ریبو فالوین 

گرمی25زیگما آلدریچR4500درصد98(B2ویتامین)ریبو فالوین

گرمی25زیگما آلدریچR9504درصد99(B2ویتامین)ریبو فالوین

میلی گرمی100سروا41455ریبوفالوین

میلی گرمی100اپلیکمAA2760ریبونو کلئاز

ست1مرک250006ریبونوکالز

میلی گرمی250مرک24570ریبونوکالز

میلی گرمی250مرک24570ریبونوگالو

ست1مرکT1250006ریبونوگالو

میلی گرمی500مرک24018ریبونوگلیک اسید

میلی گرمی10مرک24018ریبونوگلیک اسید

میلی گرمی100مرک24705ریبونوگلیک اسید سدیم سالت

میلی گرمی10مرک24019ریبونوگلیک اسید کوری لیوفلیزت

میلی گرمی500مرک24018ریبونولیک اسید

میلی گرمی100مرک24018ریبونولیک اسید

میلی گرمی100مرک24019ریبونولیک اسید کوری لیوفلیزت

میلی گرمی100مرک24705ریبونولیک اسیدسدیم

گرمی25مرک629ریبونیک اسید

گرمی10مرک100629ریبونیک اسید

گرمی5مرک100629ریبونیک اسید

گرمی1زیگما آلدریچR0875ریسیرپین کریستالین

زیگما آلدریچریگالتور

ماتسوریگالتور

گرمی5زیگما آلدریچRBG7771ریندوسینوزید

گرمی25روسیپودر% 99/9رینوم

گرمی1چینیزاتین

میلی گرمی100دوخفاZ0917زاتین

گرمی1زیدوودین

کیلویی1چینی108917زیرکنیوم اکسی کلراید

گرمی100اسدیفاینL.R40630زیرکنیوم اکسی کلراید 

گرمی900روسیآبه8زیرکنیوم اکسی کلراید

گرمی100مرک112417زیرکنیوم پودر

کیلویی20آلمانیزیرکنیوم سیلیکات

گرمی500متفرقهزیرکنیوم سیلیکات

گرمی250الفایسر30477زیرکنیوم سیلیکات

گرمی758زیرکنیوم شمش

گرمی100متفرقهزیرکنیوم کاربید

گرمی250مرک808913زیرکنیوم کلراید خشک

گرمی100اسدیفاین36222زیرکنیوم نیترات هیدرات

گرمی70آلمانیزیرکنیوم هیدرید

گرمی100مرک8921اکسید باریتال (IV)زیرکنیوم

گرمی250مرک8914اکسید خشک (IV)زیرکنیوم

کیلویی1مرک808915استیل استونات(IV)زیرکنیوم



گرمی100مرک808915استیل استونات(IV)زیرکنیوم

گرمی100فلوکا96609آبه8اکسی کلراید(IV)زیرکنیوم

گرمی25مرک8917آبه8اکسی کلراید(IV)زیرکنیوم

گرمی100زیگما آلدریچ243493اکسی نیترات هیدرات(IV)زیرکنیوم

کیلویی1دایجونگ86124100اکسید(IV)زیرکنیوم

گرمی100چینی%99اکسید (IV)زیرکنیوم

گرمی250ریدال14613کلراید (IV)زیرکنیوم

گرمی25فلوکا96609زیرکونیل کلراید اکتا هیدرات

سی سی500زیگما آلدریچ333972پروپکساید (IV)زیرکونیوم

گرمی5زیگما آلدریچ243493اکسی نیترات(IV)زیرکونیوم

گرمی25مرک8917اکسید کلراید(IV)زیرکونیوم

سی سی100زیگما آلدریچ333948بوتوکساید(IV)زیرکونیوم

گرمی50هاوکی ولیامز915900زینکون

گرمی1ریدال32826زینکون

گرمی1مرک8739زینکون

گرمی25اسدیفاین44040ژانوس گرین

الفایسرژانوس گرین

سی سی10فلوکا48798ژرانیول

لیتری220متفرقهژرانیول

کیلویی10متفرقهژراینول

گرمی25مرک12175ژرمانیوم پودر 

گرمی1فلوکا48840%99/99ژرمانیوم پودر 

گرمی50ژاپنیژرمانیوم تترا کلراید

سی سی10مرک804079ژرمانیوم تترا کلراید

گرمی28446BDH1%99ژرمانیوم دی اکسید

جانسون متی%99/9999ژرمانیوم سینگل کریستال

گرمی250روسی99/999ژرمانیوم

گرمی300متفرقه%99/999ژرمنیوم اکسید

کیلویی1مرک104078ژالتین

گرمی100فلوکا48722ژالتین

گرمی44045BDH500ژالتین

گرمی100مرک4070ژالتین

گرمی100آلمانیژالتین

گرمی500فلوکا48720ژالتین بیوشیمی

کیلویی5مرک4078ژالتین پودر

گرمی44092BDH100ساپونین

پک1مرک6886ساخارین

میلی گرم1550مرک6886ساخارین

گرمی500اسدیفاین40033ساخارین

کیلویی1اسدیفاینMSO44312سافرانین 

هاوکی ولیامزGسافرانین

گرمی25هندیM.Sسافرانین

گرمی25فلوکاO84120سافرانین

گرمی25ریدالO32610سافرانین

گرمی25مرکO115948سافرانین

کیلویی1مرک7654ساکاروز

کیلویی1زیگما آلدریچS5390ساکاروز

گرمی250مرک107687ساکاروز

گرمی250مرک107687ساکاروز

گرمی250مرک822144ساکاروز اکتااستات



کیلویی1اپلیکمA3935%99ساکاروز بیو شیمی

کیلویی1دوخفاS0809%99/7ساکاروز

کیلویی1اپلیکمp.aA4734ساکاروز

متفرقهآلپوتیرولو سولفاتو/سالدوتامولو

گرمی100زیگما آلدریچ7-23,307%98سالسالدوکسیم

کیلویی1هاوکی ولیامز15083سالسیلیک اسید

کیلویی1مرک818731سالسیلیک اسید 

گرمی100زیگما آلدریچS3007سالسیلیک اسید سدیم سالت

میلی گرمی100دوخفاS1403ایندول بتا دی گاالکتو پیرانوزید-3گلوکو-6-سالمون گال

گرمی5اسدیفاین54090سالمین

گرمی100لندنسالیسینیوم

گرمی25دیفکوسالین

گرمی5مرک7665سالین

گرمی25مرک7665سالین

گرمی50فلوکا84430%99/9ساماریم تکه 

گرمی50زیگما آلدریچ248800%99آبه 6ساماریم کلرید 

گرمی1مرک814479ساماریوم

کیلویی1چینیساماریوم اکسید

گرمی10الفایسر12423%99/9ساماریوم پینر

کیلویی1روسی%99/99ساماریوم کلراید 

گرمی200روسی%99/9ساماریوم گرانول

کیلویی1چینیساماریوم نیترات

گرمی100زیگما آلدریچ298123%99/9ساماریوم نیترات 

گرمی25روسی%99/999ساماریوم نیترات

گرمی25مرک104285%99/997سولفات اکتا هیدرات (II)ساماریوم

گرمی25اکروس31597سولفات(III)ساماریوم

اوزM.B1سانتونین

گرمی10مرک7670سانتونین معمولی

اوز1/8ریدالسانتونیوم

اوز1/4لندنP.Bسانتونیوم

متفرقهسانیت بلو

کیلویی1مجارستانسایمیتیدین هیدروکلراید

متفرقهساینیت یلو

گرمی100فلوکا84809سباسیک اسید

گرمی100مرک800753سباسیک اسید

سی سی25مرک818899سباکوئیل دی کلراید

لیتری1زیگما آلدریچC5893بازل مدیوم ویتB-5سبورکز

کیلویی26048BDH1ستیل الکل

گرمی100مرک818704ستیل الکل

گرمی100مرک102341ستیل تری متیل آمونیوم برماید

گرمی100دوخفاC1393ستیل تری متیل آمونیوم برماید

سی سی500هنکلستیل تری متیل آمونیوم کلراید

سی سی100مرک6965سدر اویل

انگلیسیسدیم

لیتری1فلوکا71220اتیل هگزیل سولفات-2-سدیم

گرمی5ریدال334290نفتو کینون سولفات -B-سدیم

گرمی30100BDH490سدیم 

گرمی5مرک6815نفتیل فسفات-1-سدیم 

گرمی10اسدیفاین75135نونان سولفانات منوهیدرات-1-سدیم 

گرمی500زیگما آلدریچS2002سدیم  آزاید



گرمی25مرک4168گلیسیرو فسفات-Bسدیم 

گرمی100مرک4168%99آبه 5گلیسیرو فسفات-Bسدیم 

گرمی500پانراک143306الکتات-Lسدیم 

گرمی250مرک820871سدیم اتیالت

کیلویی1مرک820871سدیم اتیالت

فیشرسدیم ارتو وانادات

گرمی100فیشرسدیم ارتو وانادات

گرمی24476BDH500سدیم ارسنات

گرمیM.B100سدیم ارسنات

گرمی100مرک6284سدیم ارسنات

گرمی10237BDH100سدیم ارسنات

گرمی500زیگما آلدریچS8750سدیم استات

یانسنسدیم استات

یانسنسدیم استات 

کیلویی30103BDH1سدیم استات تری هیدرات

کیلویی1مرک106267سدیم استات تری هیدرات

گرمی500مرک106267سدیم استات تری هیدرات

گرمی100اپلیکمA1370سدیم استات تری هیدرات

کیلویی1پانراک1316333سدیم استات خشک

کیلوییBDH1سدیم استات خشک

کیلویی50مرک6270سدیم استات خشک

کیلویی50مرک6270سدیم استات خشک

گرمی500مرک106264سدیم استات سوپرا

کیلویی1متفرقهسدیم استارچ گلیکوالت

گرمی500اسدیفاین40217سدیم استارچ گلیکوالت

کیلویی1پورچ795740737سدیم استانات

گرمی30218BDH500سدیم استئارات

گرمی500اسدیفاین54219سدیم اسکوربات

کیلویی25روشسدیم اسکوربات

کیلویی25روشسدیم اسکوربات

کیلویی2/5سروا48358سدیم اکتانوات

گرمی250متفرقهسدیم اگزاالت

گرمی100فلوکا71800سدیم اگزاالت

گرمی500فلوکا71800سدیم اگزاالت

گرمی10258BDH100سدیم اگزاالت

گرمی10258BDH500سدیم اگزاالت

گرمی500ریدال25422سدیم اگزاالت

گرمی100مرک6556سدیم اگزاالت

متفرقهسدیم اگزاالت

کیلویی1مرک106557سدیم اگزاالت

کیلویی50ریدالسدیم اگزاالت

متفرقه34530سدیم الکیل سولفات

کیلویی1ریدال26125پودر% 82سدیم اوالت

گرمی27275BDH100سدیم ایزو اسکوربات

گرمی250مرک106688سدیم آزاید

گرمی500لوبا5782سدیم آزاید

کیلویی1هندیسدیم آزاید

گرمی100مرک106688سدیم آزاید

گرمی100زیگما آلدریچ228729تارتاریک اسید-سدیم آل

گرمی250دوخفاS1320سدیم آلژینات



گرمی250اپلیکمA3249سدیم آلژینات

کیلویی30105BDH1سدیم آلژینات

کیلویی25چینیسدیم آلومینات

کیلویی1فلوکا71285سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات

گرمی500مرک6682آبه4سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات  

کیلویی1مرک500538سدیم باربیتال

گرمی100مرک500538سدیم باربیتال

گرمی500فلوکا32001سدیم باربیتال

گرمی500فلوکا32001سدیم باربیتال

کیلویی1پانراک141667سدیم باربیتال

گرمی250مرک820233سدیم باربیتورات

کیلویی50اسدیفاینسدیم بروماید

کیلویی50متفرقهسدیم بروماید

کیلوییM.B1سدیم برومید

گرمی30116BDH500سدیم برومید

گرمی250فلوکاسدیم برومید

گرمی25مرک6363سدیم برومید سوپرا

گرمی250مرک6363سدیم برومید سوپرا

گرمی500مرک6360سدیم برومیدمعمولی

کیلویی1اپلیکمA2399سدیم بنزوات

گرمی500اسدیفاین40112سدیم بنزوات

گرمی500کره ایS0329%99سدیم بنزوات 

گرمی5سدیم بور هیدرید

گرمی100کارلوسدیم بورات

گرمی500اسدیفاین40115سدیم بورمات

گرمی500چینیسدیم بورمات

کیلویی2/5الفایسر1359سدیم بورهیدرید

گرمی500زیگما آلدریچS9631سدیم بی سولفات منو هیدرات

کیلویی2/5زیگما آلدریچ2439973سدیم بی سولفیت

گرمی500مرک6346سدیم بی فسفات

گرمی25مرک6348سدیم بیسموتات

گرمی100اسدیفاین40113سدیم بیسموتات

گرمی500اسدیفاینسدیم بیسموتات

گرمی100پانراک121672سدیم پارا پر یدات

گرمیBDH100سدیم پارا پر یدات

مرک500058سدیم پانتاتونات

کیلویی1مرک6561سدیم پر اکسید

گرمی500چینیسدیم پر اکسید

کیلویی1مرک6562سدیم پر اکسید

متفرقهسدیم پر بورات

گرمی10259BDH25سدیم پر بورات

گرمی500اسدیفاین40203سدیم پر سولفات

گرمی500اسدیفاین90203سدیم پر سولفات

گرمی250زیگما آلدریچS0626سدیم پر سولفات

گرمی500فلوکا71890سدیم پر سولفات

گرمی30203BDH500سدیم پر سولفات

گرمی500چینیسدیم پر کلرات

گرمی500مرک106564آبه1سدیم پر کلرات

گرمی100سرواسدیم پر منگنات

گرمی10259BDH250سدیم پر یدات



گرمی500اسدیفاین40200سدیم پر یدات

کیلویی1مرک106609سدیم پراکسی دی سولفانت

کیلویی1اسدیفاین40196سدیم پربورات

گرمی500اسدیفاین40206سدیم پرو پیونات

گرمی25ژاپنیسدیم پرو پیونات

گرمی454متفرقهسدیم پلی استایرن سولفونات

گرمی1اسدیفاین90205سدیم پلین تیول سولفونات

گرمی500چینیسدیم پنتا کلرو فرمات

کیلویی1فلوکا71499سدیم پیرو فسفات دی بازیک

کیلویی1امریکایی800617سدیم پیروات

گرمی100اپلیکمA1530سدیم پیروات

گرمی100پورچ806490420سدیم پیروات

گرمی500پورچ806490420سدیم پیروات

گرمی250مرک6619سدیم پیروات

گرمی500اسدیفاین54094سدیم پیروات

گرمی500چینیسدیم پیروسولفات

گرمی250مرک106664سدیم تارتارات دی هیدرات ولومتریک استاندارد

گرمی100مرک106664سدیم تارتارات دی هیدرات ولومتریک استاندارد

گرمی454دیفکوسدیم تاروکوالت

گرمی100هاوکی ولیامز813300سدیم تاروگلی کوالت

گرمی100مرک12354سدیم تاروگلی کولیک اسید

گرمی1زیگما آلدریچ481483%97سدیم تترا اتیل بورات 

کیلویی1مرک6302سدیم تترا بورات

گرمیD.D.R100سدیم تترا فنیل بورات

گرمی10مرک6669سدیم تترا فنیل بورات

گرمی100مرک6669سدیم تترا فنیل بورات

گرمی30233BDH5سدیم تترا فنیل بورات

گرمی18027BDH5سدیم تترا فنیل بورات

زیگما آلدریچT25402%99/5سدیم تترا فنیل بورات

کیلویی1فلوکا72002آبه10سدیم تترابورات 

کیلویی1مرک106308آبه10سدیم تترابورات 

کیلویی1ریدال11648%98سدیم تترابورات خشک

کیلویی5الفایسر12305%99/5سدیم تترابورات خشک

کیلویی50متفرقهآبه10سدیم تترابورات

میلی گرمی100فلوکا72014فلوروفنیل بورات دی هیدرات-4-سدیم تتراکسی

گرمی500اسدیفاین70112سدیم ترت بوتوکسید

کیلویی1فلوکا72055سدیم تری سیلیکات

گرمی500الفایسر13440سدیم تری فسفات

گرمی30229BDH100سدیم تلوریت

گرمی113فیشرسدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی10269BDH500سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی250ریدال14304سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی250مرک6672سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی100مرک6672سدیم تنگستات دی هیدرات

کیلویی1مرک6672سدیم تنگستات دی هیدرات

کیلویی1مرک6673سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی500فلوکا72070سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی100مرک6673سدیم تنگستات دی هیدرات

گرمی10269BDH25سدیم تنگستات دی هیدرات

کیلویی50مرک6516سدیم تیو سولفات



کیلویی50مرک6516سدیم تیو سولفات

گرمی250دوخفاS0538سدیم تیو سولفات خشک

کیلویی1اسدیفاین40236سدیم تیو سولفات خشک

گرمی500ریدال13479آبه5سدیم تیو سولفات

کیلویی1یانسن2028512آبه5سدیم تیو سولفات

M.Bآبه5سدیم تیو سولفات

اسدیفاینآبه5سدیم تیو سولفات

گرم56فیشرآبه5سدیم تیو سولفات

کیلویی50مرک6516آبه5سدیم تیو سولفات

کیلویی50مرک651آبه5سدیم تیو سولفات

گرمی500مرک6509آبه سوپرا5سدیم تیو سولفات

گرمی500مرکP.a106516آبه5سدیم تیو سولفات

گرمیU.C.B500سدیم تیو سیانات

گرمی500ریدال13478سدیم تیو سیانات

کیلویی1ریدال13478سدیم تیو سیانات

گرمی12081BBL100سدیم تیو گلی کوالت

گرمی30234BDH250سدیم تیو گلی کوالت

گرمی500مرک6691سدیم تیو گلی کوالت

گرمی500اسدیفاینسدیم تیو گلی کوالت

کیلویی1پورچ796500428سدیم دزوکسی کوالت

متفرقهسدیم دزوکسی کوالت

کیلو21/5فرانسهسدیم دکوزات

کیلویی21/400فرانسهسدیم دکوزات

گرمی21/400فرانسهسدیم دکوزات

گرمی250پروالبوسدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1ریدال62862سدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1روت43602سدیم دو دسیل سولفات

گرمی100مرک822050سدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1مرک822050سدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1مرک817043سدیم دو دسیل سولفات

گرمی500مرک12012سدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1اسدیفاین54801سدیم دو دسیل سولفات

کیلویی1دوخفاS1377سدیم دو دسیل سولفات

هوخسسدیم دو دسیل سولفات

گرمی10اکروس23042بیو شیمی%99سدیم دو دسیل سولفات  

گرمی100مرک113760سدیم دو دسیل هیدروژن سولفات

کیلویی1مرک13760سدیم دو دسیل هیدروژن سولفات

گرمی100مرک2969سدیم دو دسیل هیدروژن سولفات

کیلویی1مرک2960سدیم دو دسیل هیدروژن سولفات

گرمی30708100سدیم دودکا تنگستو فسفات

گرمی30708BDH100سدیم دودکا تنگستو فسفات

گرمی100مرکسدیم دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی1مرک159716سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمیBDH100سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی100زیگما آلدریچ228680سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی100ریدالسدیم دی برمو هیدروکسی مرکوری فلوروسین

گرمی500مرک106528سدیم دی سولفیت

کیلویی12266BDH1سدیم دی کرومات

گرمی250مرک6336آبه2سدیم دی کرومات 

کیلویی1مرک106335آبه2سدیم دی کرومات 



گرمی500فلوکا71490آبه2سدیم دی کرومات 

سی سی500متفرقهسدیم دی هگزیل سولفوسوکسینات

گرمی30201BDH100سدیم دی هیدروژن ارتو پر یدات

گرمی10245BDH500سدیم دی هیدروژن ارتو فسفات

گرمی30132BDH500سدیم دی هیدروژن ارتو فسفات

کیلویی1مرک12261سدیم دی هیدروژن سیترات

کیلویی50اسدیفاینسدیم دی هیدروژن فسفات

کیلویی25متفرقهسدیم دی هیدروژن فسفات

گرمی250فلوکا71496سدیم دی هیدروژن فسفات خشک

کیلویی1شارلوSO0330سدیم دی هیدروژن فسفات خشک

کیلویی25متفرقهسدیم دی هیدروژن فسفات خشک

کیلویی5مرک6370سدیم دی هیدروژن فسفات خشک سوپرا

گرمی50مرک6370سدیم دی هیدروژن فسفات خشک سوپرا

گرمیM.B500سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات

کیلویی1مرک106345سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات

کیلویی1مرک65731سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات

مرک6345سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات

کیلویی1مرک6346سدیم دی هیدروژن فسفات منو هیدرات

گرمی100مرک6346سدیم دی هیدروژن فسفات منو هیدرات

کیلویی25پانراک201965سدیم دی هیدروژن فسفات منو هیدرات

گرمی500مرک6346سدیم دی هیدروژن فسفات منو هیدرات

کیلویی1مرک817042سدیم ساخارین

گرمی100مرک814114سدیم ساخارین دی هیدرات

کیلویی1بایرسدیم سالسیالت

کیلویی1متفرقهسدیم سالسیالت

متفرقهسدیم سالسیالت

گرمیBDH250سدیم سالسیالت

گرمی100زیگما آلدریچS3007سدیم سالسیالت

کیلویی50چکسدیم سالسیالت

کیلویی50چکسدیم سالسیالت

کیلویی25متفرقهسدیم سلنات خشک

گرمی900روسیسدیم سلیکو فلوراید

گرمی100جیبکوسدیم سلینت

کیلویی25متفرقهسدیم سلینت خشک

گرمی100اپلیکمA2776سدیم سلینت خشک

متفرقه100سدیم سلینت مش 

متفرقهابه5سدیم سلینت

گرمی100اوتارمنسدیم سولفا دییازین

کیلویی1ریدال13442سدیم سولفات

متفرقهسدیم سولفات

گرمی45220BDH100سدیم سولفات

گرمی454بیکرسدیم سولفات 

گرمی500مرک6648آبه10سدیم سولفات 

گرمی500مرک106637سدیم سولفات خشک

کیلویی1مرک6643سدیم سولفات خشک

کیلویی1مرک822286سدیم سولفات خشک

گرمی500مرک6649سدیم سولفات خشک

کیلویی25شارلوSO0667سدیم سولفات خشک

کیلویی1مرک106649سدیم سولفات خشک

مرک6645سدیم سولفات خشک



کیلویی2/5مرک6645سدیم سولفات خشک

کیلویی5اسدیفاین40223سدیم سولفات خشک

کیلویی25شارلوSO0667سدیم سولفات خشک

کیلویی10264BDH1سدیم سولفات خشک

کیلویی25شارلوسدیم سولفات خشک

کیلویی1اسدیفاین20264%99/5سدیم سولفات خشک 

گرمی50مرک6647سدیم سولفات سوپرا

گرمی800روسیسدیم سولفانیالت

کیلویی1ریدال13471سدیم سولفیت

گرمی500اپلیکمA1886سدیم سولفیت آناالر

کیلویی25متفرقهسدیم سولفیت خشک

گرمی25ژاپنیسدیم سولفیت خشک

گرمی454کداکسدیم سولفیت خشک

کیلویی1فلوکا71991سدیم سولفیت خشک

گرمی100مرکP.a6652سدیم سولفیت

گرمیP.a30226BDH500سدیم سولفیت

گرمی500اسدیفاین40224سدیم سولفید

کیلویی1ریدال13468سدیم سولفید هیدرات

گرمی500چینی%98آبه9سدیم سولفید

گرمی250چینی818053سدیم سیانوبورهیدرید

گرمی25اسدیفاین76320سدیم سیانوبورهیدرید

کیلویی50چکسدیم سیانید

کیلویی50متفرقهسدیم سیانید

گرمی100مرک8220066سدیم سیکلو مات

گرمی30215BDH500سدیم سیلیکات

گرمی50ریدال7624سدیم سیلیکات

کیلویی1ریدال13721سدیم سیلیکات

کیلویی26186BDH3آبه5سدیم سیلیکات

کیلویی26186BDH2/5آبه5سدیم سیلیکات

گرمی500مرک6443سدیم فرمیات

گرمی1733U.C.B500سدیم فرمیات

کیلویی1فلوکا71540سدیم فرمیات

گرمی500زیگما آلدریچS1001سدیم فسفات تری بازیک

کیلویی1زیگما آلدریچS3264سدیم فسفات دی بازیک

گرمی500پلی اسکاینسدیم فسفات دی بازیک

گرمی500زیگما آلدریچS0751سدیم فسفات منو بازیک

گرمی500پلی اسکاینسدیم فسفات منو بازیک

گرمی10کارلوسدیم فسفات منو بازیک

گرمی250فلوکا71496سدیم فسفات منو بازیک

گرمی10زیگما آلدریچ229903%99/999سدیم فسفات منو بازیک

گرمی30204BDH250سدیم فسفیت 

کیلویی1ریدال4283آبه5سدیم فسفیت 

گرمیBDH100سدیم فلوراید

گرمی100زیگما آلدریچS1504سدیم فلوراید

کیلویی1مرک6441سدیم فلوراید

گرمیU.C.B250سدیم فلوراید

کیلویی25انگلیسیسدیم فلوراید

کیلویی1مرک106449سدیم فلوراید

گرمی100مرک106449سدیم فلوراید

گرمی250مرک6450سدیم فلوراید



گرمی500اسدیفاین20246%99سدیم فلوراید 

گرمی500اسدیفاین40140سدیم فلورو بورات

گرمی500چینیسدیم فلورو سیلیکات

کیلویی1مرک500518سدیم فنو باربیتال

گرمی500اسدیفاین40154سدیم فورمالدهید 

کیلویی50اسدیفاین40141سدیم فورمالدهید سولفوکسیالت

گرمی38045BDH100سدیم فیتات

کیلویی10چینی817081سدیم کاپریالت

کیلویی1روت85691سدیم کازئین 

کیلویی1میلکوسدیم کازئینات

گرمی200متفرقهسدیم کازئینات

گرمی100فرانسهسدیم کاکودیالت

گرمی100آگارسدیم کاکودیالت

گرمی25فیزوسسدیم کبالت نیترات

سدیم کربنات

گرمی25مرک6389سدیم کربنات

گرمی500مرکسدیم کربنات

کیلویی1پانراکسدیم کربنات

کیلویی1پانراکسدیم کربنات

0/118021BDHسدیم کربنات 

گرمی100مرک6394سدیم کربنات خشک

گرمی250مرک6394سدیم کربنات خشک

کیلویی1فلوکا71351سدیم کربنات خشک

کیلویی30121BDH1سدیم کربنات خشک

گرمی25ژاپنیسدیم کربنات خشک

گرمی50ژاپنیسدیم کربنات خشک

کیلویی5اسدیفاین40121سدیم کربنات خشک

کیلویی1زیگما آلدریچs1641سدیم کربنات خشک

کیلویی5مرک6398سدیم کربنات خشک

کیلویی5اسدیفاینسدیم کربنات خشک

کیلویی1پانراکp.a131648سدیم کربنات خشک 

کیلویی1ریدالp.a31432سدیم کربنات خشک 

کیلویی5اسدیفاینp.a20240سدیم کربنات خشک 

کیلویی5اسدیفاینp.a20240سدیم کربنات خشک

گرمی50مرک6395سدیم کربنات سوپرا

گرمی500مرک6427سدیم کرومات

روسیسدیم کرومات

روسیآبه4سدیم کرومات 

کیلویی50مرک106420سدیم کلرات

گرمی500مرک6423سدیم کلرات

کیلویی25شارلوSO0210سدیم کلرات

کیلویی25شارلوسدیم کلرات

کیلویی1مرک6400سدیم کلراید

کیلویی1دوخفاS0520سدیم کلراید

گرمی500زیگما آلدریچS5886سدیم کلراید

کیلویی1ایرانیسدیم کلراید

گرمی50مرک106406سدیم کلراید سوپرا

کیلویی1اپلیکمA2942سدیم کلراید مولکوالر

گرمی80مرک102406سدیم کلراید ولو متریک 

کیلویی10اپلیکمA4661%99/9سدیم کلراید



گرمیP.a10241BDH500سدیم کلراید

کیلوییP.a10241BDH1سدیم کلراید

کیلویی1مرکP.a106404سدیم کلراید

کیلویی1ریدالP.a31434سدیم کلراید

گرمی100مرکP.a6405سدیم کلراید

کیلویی1اپلیکمP.aA3597سدیم کلراید

گرمی500مرک820293سدیم کلرو استات

کیلویی10الفایسر14265سدیم کلریت

گرمی26176BDH5سدیم کلریت

گرمی117متفرقهسدیم کلریت

کیلویی1مرک12448سدیم کوالت

گرم750متفرقهسدیم گلوتامات

گرمی250مرکسدیم گلوکونات

کیلویی1مرک822058سدیم گلوکونات

کیلویی1مرک817054سدیم گلوکونات

کیلویی25چینیسدیم گلوکونات

گرمی10اپلیکمA3805%99آبه 1سدیم گلی اگزاالت

گرمی30141BDH250سدیم گلی کوالت

گرمی250مرک4164سدیم گلیسیرو فسفات

کیلویی1مرک4164سدیم گلیسیرو فسفات

گرمی1زیگما آلدریچG0759سدیم گلیکوکونودزوکسی کوالت

گرمی5سروا29763سدیم الکتات

لیتری2/5ریدال25309سدیم الکتات

سی سی500اسپانیاسدیم الکتات

گرمی500مرک814715سدیم لوریل سارکوزین

لیبر5نیویورکسدیم لوریل سارکوزین

گرمی100مرک814715سدیم لوریل سارکوزین

گرمی250اسدیفاین20807سدیم لوریل سولفات

کیلویی1اسدیفاین54491سدیم لوریل سولفات الکتروفروز

کیلویی1اسدیفاین54491سدیم لوریل سولفات الکتروفروز

گرمی500آلمانیسدیم لومینال

گرمی30179BDH100سدیم مالونات

گرمی100پورچ802460425سدیم مالونات پیور

گرمی250مرک820755سدیم مالئات دی هیدرات

گرمی250مرک6528سدیم متا بی سولفیت

گرمی500زیگما آلدریچS1516سدیم متا بی سولفیت

گرمیBDH250سدیم متا پریدات

گرم280فیشرسدیم متا پریدات

گرمی250مرک106597سدیم متا پریدات

کیلویی1پانراک2117001211سدیم متا پریدات

گرمی100های مدیاسدیم متا پریدات

گرمی50مرکP.a106597سدیم متا پریدات

کیلویی2متفرقهسدیم متا سیلیکات

کیلوییBDH2/5سدیم متا سیلیکات

کیلویی1دایجونگسدیم متا سیلیکات

کیلویی2متفرقهسدیم متا سیلیکات

لیتریBDH2/5سدیم متا سیلیکات

کیلویی1الفایسر14103آبه5سدیم متا سیلیکات

کیلویی1لوبا60000آبه5سدیم متا سیلیکات

کیلویی2/5روت73701آبه5سدیم متا سیلیکات



کیلویی1اسدیفاین40220آبه9سدیم متا سیلیکات

کیلویی10امریکاییسدیم متا وانادات

گرمی500پانراک141636سدیم متاارسنیت

کیلویی1پانراک141636سدیم متاارسنیت

گرمی500پانراک121636سدیم متاارسنیت

کیلویی5پانراک141636سدیم متاارسنیت

گرمی250مرکp.a6287سدیم متاارسنیت

گرمی100پانراک163867سدیم متال

گرمی250اسدیفاین40720سدیم متال

گرمی250اسدیفاین40720سدیم متال رود

گرمی500مرک6260سدیم متال رود

گرمی25اسدیفاین75134سدیم متان سولفونات

گرمی500زیگما آلدریچ164992سدیم متوکسید

گرمی25لندنسدیم متیل ارسنات

گرمی100نپوزلندسدیم متیل ارسنیکم

کیلویی1مرک806538سدیم متیالت

لیتری66324BDH1سدیم متیالت

ریدال2549سدیم منو متیل ارسنات

کیلویی10امریکاییسدیم منو وانادات

گرمیBDH100سدیم منو وانادات

گرمی100مرک6521سدیم مولیبدات

روسیسدیم مولیبدات

کیلویی1مرک6524آبه2سدیم مولیبدات 

گرمی500زیگما آلدریچ221341سدیم نیترات

گرمی500ژاپنیسدیم نیترات

کیلویی5اسدیفاین40187سدیم نیترات

کیلویی1دوخفاS0524سدیم نیترات

کیلویی5اسدیفاین20255سدیم نیترات

سدیم نیترات

متفرقهسدیم نیترات

گرمی500مرکP.a6537سدیم نیترات

گرمی500مرک6540سدیم نیترو پروکساید

گرمی250مرک6540سدیم نیترو پروکساید

گرمی100شوخارتسدیم نیترو پروکساید

گرمی25مرک6540سدیم نیترو پروکساید کریستال

گرمی100مرک6540سدیم نیترو پروکساید کریستال

گرمی10مرک6540سدیم نیترو پروکساید کریستال

گرمی25مرک6541آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمی100مرک6541آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمی25مرک6541آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمی25ریدال5124آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمی100ریدال13451آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمی500فلوکا71780آبه2سدیم نیترو پروکساید

گرمیp.a10257BDH25سدیم نیترو پروکساید

گرمی10257BDH25سدیم نیترو پروکسایدآناالر

ریدالسدیم نیتریت

کیلویی1مرک6544سدیم نیتریت

گرمی10256BDH250سدیم نیتریت آناالر

کیلویی1ریدال13447سدیم نیتریت پیور

قرصیICI5000سدیم نیتریت قرصی



گرمی500مرکp.a6549سدیم نیتریت

گرمی100مرکp.a6549سدیم نیتریت

گرمی500فلوکاII71517سدیم هگزا سیانو فرات

گرمیIIBDH500سدیم هگزا سیانو فرات

کیلویی5پانراک212012سدیم هگزا فلورو سیلیکات پیور

متفرقهسدیم هگزا متا فسفات

کیلویی1پورچ808600421سدیم هگزا متا فسفات

متفرقهسدیم هگزا متا فسفات

کیلویی5اسدیفاین56010%67سدیم هگزا متا فسفات

گرمی500روسیIIIسدیم هگزا نیترو کبالتات

گرمی100فلوکاIII71610سدیم هگزا نیترو کبالتات

گرمی25فلوکاIII71610سدیم هگزا نیترو کبالتات

گرمی500چینیآبه1سدیم هیپو فسفیت

کیلویی50چینیآبه1سدیم هیپو فسفیت

گرمی100مرک820648سدیم هیپورات

گرمی50مرک159320سدیم هیپوفسفیت

سی سی25مرکD12911سدیم هیدرواکساید

سی سیD114073BDH5سدیم هیدرواکساید

کیلویی1پانراک141635سدیم هیدروژن ارسنات

گرمی500مرک6359سدیم هیدروژن تارتارات

کیلویی1مرک6359سدیم هیدروژن تارتارات

گرمی500پانراک141665سدیم هیدروژن دی استات

گرمی500پورچ807750119سدیم هیدروژن سلنیت

گرمی100متفرقه2630سدیم هیدروژن سلنیت

گرمی50مرک6340سدیم هیدروژن سلنیت

گرمی30161BDH25سدیم هیدروژن سلینیت

گرمی25مرک6339سدیم هیدروژن سلینیت

گرمی500مرک106352سدیم هیدروژن سولفات

کیلویی1مرک6350سدیم هیدروژن سولفات

سی سی11025BDH5سدیم هیدروژن سولفیت

ریدال7291سدیم هیدروژن سولفیت

گرمی30160BDH250سدیم هیدروژن فتاالت

گرمی250الفایسر13437%99سدیم هیدروژن فسفات خشک

گرمی10247BDH500سدیم هیدروژن کربنات

کیلویی1مرک13433سدیم هیدروژن کربنات

گرمی25مرک6325سدیم هیدروژن کربنات

گرمی500مرکP.a16329سدیم هیدروژن کربنات

کیلویی1مرکP.a106329سدیم هیدروژن کربنات

گرمی30155BDH100سدیم هیدروژن ماالت

کیلویی1مرک105029سدیم هیدروکسید

کیلوییC.D.H25سدیم هیدروکسید

گرمی100اپلیکمA0991سدیم هیدروکسید

کیلویی1فلوکا71692سدیم هیدروکسید

گرمی250مرک1564سدیم هیدروکسید

کیلویی1مرک1567سدیم هیدروکسید فور المنتری آنالیز

گرمی500اسدیفاین20252سدیم هیدروکسید قرصی

سی سیBDH50سدیم هیدروکسید محلول

سی سی500مرک5590سدیم هیدروکسید محلول

سی سی500هک%50سدیم هیدروکسید محلول

کیلویی1مرک106482سدیم هیدروکسید معمولی



لیتری1فلوکا0/172072سدیم هیدروکسید

لیتری1ریدال0/135263سدیم هیدروکسید

گرمی250مرکP.a106495سدیم هیدروکسید

گرمی100اسدیفاین40150سدیم هیدرید

گرمی500اکروسسدیم هیدرید

گرمی500اسدیفاین40150سدیم هیدرید

کیلویی1فلوکا71705سدیم یدات

گرمی100ریدال3128سدیم یدات

گرمی30171BDH100سدیم یدات

گرمی100زیگما آلدریچ215910سدیم یدات

گرمی25مرک6525سدیم یدات

گرمی100مرک6525سدیم یدات

گرمی30172BDH100سدیم یدید

گرمی10351BDH250سدیم یدید

کیلویی1شارلوS50835سدیم یدید

گرمی100مرک6523سدیم یدید

گرمی250فلوکا71712سدیم یدید

گرمی50مرک6519سدیم یدید سوپرا

گرمی500مرک6519سدیم یدید سوپرا

گرمی100مرک6520سدیم یدید معمولی

گرمی50ریدال2939سرب استات

کیلویی1مرکسرب استات

کیلویی1اوانسآبه3سرب استات 

گرمیM.B500آبه3سرب استات 

کیلویی5ریدال23306سرب استات بازیک

کیلویی5اسدیفاین39021آبه3سرب استات

گرمی500ریدال23307آبه3سرب استات

سرب استئارات دی بازیک

کیلویی1روسیسرب اکسید

مرکسرب اکسید

گرمی100لیولهسرب اکسید

مرکسرب اکسید

گرمی500اسدیفاین39041سرب اکسید قرمز

گرمی500چینیسرب برمید

گرمی250مرکP.a7362میلیمتر2تا0/5پودرسرب 

گرم453بیکرسرب دی اکسید

گرمی250مرک7407سرب دی اکسید

کیلویی1فرانسهسرب دی نیترات

فلوکاسرب سولفات

سرب سولفات

گرمی50آگارسرب سیترات

گرمی5کداکسرب سیکلوهگزان بوتیرات

کیلویی1مرک12067سرب فاین پودر

گرمی500مرک7363سرب فاین گرانول

گرمی29015BDH25میله% 99/999سرب فلز 

گرمی500مرک107365سرب فویل

گرمی100کارلوسرب کربنات

کیلویی1مرک7381سرب کربنات

کیلویی25آلمانیسرب کرمات

گرمی500ریدال12215سرب کرومات



کیلویی25آلمانیسرب کرومات

گرمی500روسیسرب کرومات

گرمی500چینیسرب کلراید

سرب کلراید

گرمی500ریدال11516سرب کلراید

گرمی500پانراک141452سرب متال

گرمی500هاوکی ولیامز501000سرب متال پودر

گرمی10146BDH500سرب منواکسید

کیلویی1اسدیفاین39040(لیتارژ)سرب منواکسید

کیلویی5اسدیفاین39038سرب نیترات

گرم113بیکرسرب نیترات

گرمی10145BDH250سرب نیترات

گرمی250مرک7398سرب نیترات

گرمی29020BDH500سرب وایر

مرکسرب هیدروکسید دی بازیک

گرمی500برلینسرب یدید

گرمی100مرک7395سرب یدید

گرمی50مرک59084استات(II)سرب

کیلویی25پانراکاستات(II)سرب

کیلویی25پانراکآبه3استات (II)سرب

گرمی250مرکp.a7375استات (II)سرب

گرمی50مرک7374استات سوپرا(II)سرب

گرمی10142BDH500آبه3استات(II)سرب

کیلویی25پانراک141466آبه3استات(II)سرب

کیلویی1مرک7372آبه3استات(II)سرب

کیلویی1پورچ702140424آبه3استات(II)سرب

گرمی250مرک7401اکسید(II)سرب

گرمی250مرک7400اکسید(II)سرب

گرمی250مرکp.a7375آبه3اکسید(II)سرب

کیلویی1فلوکا15323اکسیدبازیک(II)سرب

گرمی500ریدال11531سولفات(II)سرب

گرمی500چینیسولفات(II)سرب

گرمی100فلوکا15366%95سولفید (II)سرب

گرمی250مرک12069%95سولفید (II)سرب

گرمی100مرک7386فلوراید(II)سرب

گرمی50مرک7387فلورایدسوپرا(II)سرب

گرمی250مرک8381کربنات(II)سرب

کیلویی1مرک7513کرومات(II)سرب

گرمی100مرک7512کرومات(II)سرب

گرمی250مرک107512کرومات(II)سرب

گرمی100مرک807383کلراید خشک(II)سرب

کیلویی5مرک6080اکسید(IVوII)سرب

گرمی100مرک807418استات(IV)سرب

گرمی500مرک807418آبه3استات(IV)سرب

گرمی500ریدال11527اکسید(IV)سرب

کیلویی5ریدال11527اکسید(IV)سرب

گرمی100مرکp.a7407اکسید (IV)سرب

کیلویی1مرکp.a7407اکسید (IV)سرب

گرمی500مرک7406اکسید معمولی(IV)سرب

گرمی100اسدیفاین40302(سفید)سرزین واکسی 



گرمی50مرک12090سریم  

گرمیC.D.H500%99/95اکسید(III)سریم 

گرمی500فلوکا22270آمونیوم سولفات(IV)سریم 

گرمی250مرک2274آمونیوم سولفات(IV)سریم 

گرمی80سریم اکسید

گرمی500چینیپودر% 99/9سریم اکسید

گرمی100چینیسریم سولفات

گرمی100اپلیکمA3540سریم سولفات

گرمی100مرک2266سریم فلوراید

گرمی100فلوکا22320سریم فلوراید

روسیآبه7سریم کلراید

کیلویی1چینیسریم نیترات

گرمی250مرک2271آبه6نیترات (III)سریم

گرمی100فلوکا22350آبه6% 99نیترات (III)سریم

کیلو 0/25روسیسولفات(III)سریم

گرمی500مرک2267سولفات تترا هیدرات(III)سریم

گرمی100مرک2270کلراید(III)سریم

گرمی100مرک2270آبه7کلراید (III)سریم

گرمی100اپلیکمA4268کلراید هیدرات(III)سریم

گرمی100مرک2263اکسید(IV)سریم

گرمی100چینیاکسید(IV)سریم

گرمیJ.H.D250%98/5اکسید(IV)سریم

گرمی100مرک102274آبه4سولفات (IV)سریم

گرمی25مرکp.a2274سولفات(IV)سریم

گرمی0/5مرک2043سزیم

گرمی100اسدیفاین20842آبه6نیترات (III)سزیم 

گرمی25مرک2048سزیم استات سوپرا

گرمی50فلوکا20955%98سزیم استات

گرمی25هاوکی ولیامز253000سزیم برماید

گرمی250مرک2860سزیم برماید سوپرا

گرمی25مرک2860سزیم برماید سوپرا پیور

گرمی50امریکاییسزیم پر کلرات

گرمی5مرک2042سزیم سولفات

گرمی27573BDH100سزیم سولفات

گرمی10فلوکا21019سزیم سولفات پیوریوم

گرمی50فلوکا21020سزیم سولفات پیوریوم

گرمی25مرک2863سزیم سولفات سوپرا

گرمی25چینیآبه4سزیم سولفات

گرمی100روسیسزیم فلوراید

گرمی150روسیسزیم فلوراید

گرمی25مرک2852سزیم فورمیات سوپرا

گرمی25ریدال14716سزیم کربنات

کیلویی1چینیسزیم کربنات

گرمی50فلوکا20959%99سزیم کربنات 

گرمی5کارلوسزیم کلراید

مرکسزیم کلراید

گرمی100مرک102038سزیم کلراید

گرمی100فلوکا20970%99سزیم کلراید 

گرمی100اپلیکمA1126بیو شیمی% 99/9سزیم کلراید 

گرمی25مرک2039سزیم کلراید سوپرا



کیلویی1مرک2039سزیم کلراید سوپرا

گرمی250مرک2039سزیم کلراید سوپرا

گرمی100مرک1548سزیم کلراید مولکوالر

گرمی10زیگما آلدریچ198315%99سزیم کلراید

گرمی100اسدیفاین20067%99/9سزیم کلراید

گرمی5مرک24521سزیم معمولی

گرمی10ریدال14722سزیم نیترات

کیلویی1مرک2856سزیم نیترات

گرمی25مرک2371سزیم نیترات معمولی

گرمی5مرک2857سزیم یدید

گرمی500روسیسزیم یدید

گرمی5فلوکا20950%99/5سزیوم پیوریوم

گرمی500فارماسیاA25سفادکس

گرمی100زیگما آلدریچA25271276سفادکس

گرمی100زیگما آلدریچA50Q5012سفادکس

گرمی500زیگما آلدریچC25C25120سفادکس

گرمی500فارماسیاC25سفادکس

گرمی500فارماسیاC50سفادکس

گرمی100فلوکاG1084941سفادکس

گرمی100فارماسیاG100سفادکس

گرمی100فارماسیاG100سفادکس

گرمی100فارماسیاG100سفادکس

گرمی500فارماسیاG2002535سفادکس

G200سفادکس

گرمی500فارماسیا(سوپر فاین)G200سفادکس

گرمی100فارماسیا(سوپر فاین)G200سفادکس

گرمی100فارماسیا(سوپر فاین)G200سفادکس

فارماسیاG25سفادکس

گرمی100زیگما آلدریچG25G25150سفادکس

گرمی100زیگما آلدریچG25271071سفادکس

گرمی100زیگما آلدریچG50271144سفادکس

گرمی100فارماسیا(سوپر فاین)G75سفادکس

گرمی100فلوکاLH2084952سفادکس

میلی گرمی100فارماسیا6Bسفاروز 

لیتری1فارماسیا6B10457سفاروز 

گرمی1ایرانیسفازولین

گرمی5دوخفاC0110سفالکسین منو هیدرات

میلی گرمی250زیگما آلدریچC4520سفالوتین سدیم سالت

گرمی1زیگما آلدریچC3519سفالوریدین

گرمی1سروا38454سفالیکسین هیدرات

گرمی1ایرانیسفتا زوکسیم سدیم سالت

گرمی5دوخفاC0111سفتا وکسیم سدیم سالت

گرمی5زیگما آلدریچC7039سفوتاکسیم سدیم سالت

گرمی25اکروس19556سلستین بلو

گرمیB34018BDH10سلستین بلو 

گرمی1مرک822142سلنواوره

گرمی800روسیسلنوس اسید

کیلویی2/5متفرقهسلنیت روی

کیلویی1روسیسلنیوم

گرمی250مرک107714سلنیوم بالک



گرمی678روسیسلنیوم بالک

متفرقهسلنیوم بالک

گرمی50مرک7714سلنیوم پودر

مرکسلنیوم پودر 

گرمی250زیگما آلدریچ209651%99/5سلنیوم پودر 

گرمی25مرک7714سلنیوم پودر بالک

گرمی50مرک800653سلنیوم دی اکسید

کیلویی1روسیسلنیوم ساچمه

گرمی500روسیسلنیوم ساچمه

گرمی250اسدیفاین40053سلنیوم سولفید

گرمی25فلوکا84892سلنیوم متال کربن پودر

کیلویی1پورچ776010114سلنیوم میکسچر پروتئین

کیلویی1پورچ775970111سلنیوم میکسچر نیتروژن

گرمی250مرک8030سلنیوم میکسچر نیتروژن

گرمی500یانسن200001اکسید(IV)سلنیوم

گرمی500چینیاکسید(IV)سلنیوم

گرمی10231BDH250آناالر%99/5سلنیوم

گرمی25مرک2352سلوبیوز

گرمی25اسدیفاین48009سلوبیوزبیو شیمی

گرمی10دوخفاC8001(R10اونوزاکا)سلوالز

گرمی100فلوکا22180سلوالزآسپر گیلوزنیجر

کیلویی1متفرقهسلولز

گرمی250مرک3201سلولز

گرمی500دولدارسلولز استات فتاالت

گرمی100مرک821983سلولز استات هیدروژن فتاالت

گرمی220متفرقهسلولز استات هیدروژن فتاالت

کیلویی2متفرقه30000سلولز استات

کیلویی1زیگما آلدریچ310697 میکرون20سلولز پودر

گرمی250مرک2305سلولز منو استات

کیلویی25فارماسیاسلولز میکرو کریستال

کیلویی2/5مرک102330سلولز میکرو کریستالین

گرمی25فلوکا22180یونیت بر میلی گرم0/3سلولز

کیلویی1چینی30000180955سلولزاستات

گرمی250فلوکا22197سلولزپودر

کیلوییF.M.C10سلولزمیکرو کریستال

گرمی30054BDH25سلینوس اسید

3/178فلوکا85350%99/999سلینیوم 

گرمی200لیبوار%99/999سلینیوم 

گرمی100لیبوار%99/999سلینیوم 

گرمی250مرک12497سلینیوم پودر

گرمی500مرک11493سلینیوم دی اکسید

گرمی250اکروس26461سمی کاربازاید هیدرو کلراید

گرمی500اسدیفاین40056سمی کاربازاید هیدرو کلراید

گرمی25مرک7722سمی کاربازاید هیدروکلراید

گرمی25اسدیفاینI44074سودان 

گرمی100مرکB1380ردIIIسودان 

گرمی25فلوکا5B86015سودان بالک 

گرمی25مرکB1387سودان بالک 

گرمی25مرکB15928سودان بالک 

گرمی1مرکB1388سودان بالک 



گرمی100مرکB15928سودان بالک 

گرمی25مرک1380سودان رد 

گرمی25مرک7B5232سودان رد 

گرمی500ژاپنیسودوالیم

گرمی33106BDH500سودوالیم

میلی500مرک6839سودوالیم گرانول 

میلی500مرک6839میلیمتر5تا 2سودوالیم گرانول 

کیلویی1فلوکا72073 میلیمتر5تا2سودوالیم

گرمی50فرانسهسور بیک اسید

گرمی50ژاپنیسور بیک اسید

گرمی50فلوکا85520سور بیک اسید پتاسیم سالت

لیتری2/5اسدیفاین66006(80اسپان )سوربیتان منو اولئات

لیتری2/5پانراک146094(80اسپان )سوربیتان منو اولئات

کیلویی1زیگما آلدریچ318221(60اسپان)سوربیتان منواستئارات

گرمی500اسدیفاین66007(40اسپان)سوربیتان منوپالمیتات

متفرقهسوربیتول

کیلویی5پانراک201055سوربیک اسید

کیلویی5مرک100662سوربیک اسید

گرمی500اسدیفاین40221سوربیک اسید

گرمی250اپلیکمA3529سوربیک اسید

کیلویی50اسدیفاین40295سوکسونیک اسید

گرمی250مرک681سوکسونیک اسید

گرمی250ریدال27619سوکسونیک اسید

گرمی100فلوکا14079سوکسونیک اسید

گرمیU.C.B250سوکسونیک اسید

کیلویی1مرک800683سوکسونیک اسید انیدرید

گرمی250مرک800683سوکسونیک اسید انیدرید

گرمی100زیگما آلدریچS2378سوکسونیک اسید دی سدیم سالت

گرمی100مرکP.a682سوکسونیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچS8251سوکسونیل کولین کلراید

گرمی30297BDH100سوکسینآمید

گرمی500روسیسوکسینمید

گرمی25زیگما آلدریچS8251سوکسینیل کولین کلراید

گرمی1زیگما آلدریچS0888سوالسودین

گرمی25متفرقهسوالنتین پینک

کیلویی1امریکاییسولفا پیریدین

کیلویی1امریکاییسولفا تیازول

کیلویی1دانمارکیسولفا دیازین پودر

کیلویی1متفرقهسولفا متازین

گرمی25دوخفاS0149سولفا متوکسازول

گرمی5مرک684سولفا نیلیک اسید

گرمی25ژاپنیسولفا نیلیک اسید

گرمی50زیگما آلدریچ251283سولفا نیلیک اسید سدیم سالت

گرمی10زیگما آلدریچS9256سولفا نیلیک اسید کروموتروپ

گرمی25آلمانی3664آبه1سولفا نیلیک اسید کریستال

متفرقهسولفاایستامین

سی سی100فیشرسولفات استاندارد

کیلویی2امریکاییسولفاتیازول

میلی گرمی50امریکاییسولفاستامید سدیم

گرمی100دوخفاS0149سولفامتاکسازول



گرمی25ژاپنیسولفامیک اسید

کیلویی1ریدال7401سولفامیک اسید

کیلویی25چینیسولفامیک اسید

گرمی250اپلیکمA2226سولفانیل آمید

کیلویی1شارلوSU0060سولفانیل آمید

کیلویی5روداسولفانیل آمید

گرمی500اسدیفاین40309سولفانیلیک اسید

کیلویی1مرک100685سولفانیلیک اسید 

گرمی100مرک100685سولفانیلیک اسید 

گرمی100فلوکا86090سولفانیلیک اسید 

گرمی100مرکp.a100686سولفانیلیک اسید 

گرمی250مرکp.a100686سولفانیلیک اسید 

کیلویی1فلوکا84683سولفور

کیلویی1پانراک141163سولفور

کیلوییM.B1سولفور

کیلویی1فیلیپینسولفور

لیتری2/5اسدیفاین79165سولفور دی اکساید

گرمی450مرک823305لیتر167سولفور دی اکسید  

گرمی450مرک823307لیتر72سولفور هگزا فلوراید  

کیلویی2مرک823308لیتر310سولفور هگزا فلوراید 

لیتری2/8مرک719سولفوریک اسید

لیتری2/24مرک719سولفوریک اسید

لیتری2/5زیگما آلدریچ30743سولفوریک اسید

لیتری2/5اسدیفاین20276سولفوریک اسید

لیتری30325BDH2/5سولفوریک اسید    الئوم

لیتری1فلوکا84722%91سولفوریک اسید 

لیتری1فلوکاP.a74721سولفوریک اسید 

لیتری1مرک100714سولفوریک اسید سوپرا

لیتری1مرک713سولفوریک اسید معمولی

لیتری2/5ریدال977298تا95سولفوریک اسید

لیتری2/5مرک98713تا96سولفوریک اسید

گرمی25زیگما آلدریچD217-679-6%  98سولفوریک اسید

لیتری1مرک897997سولفوریل کلراید

سی سی500اسدیفاین40335سولفوریل کلراید

سولفوکرومیک

گرمی200شوخارتسولفوگوانیدین

لیتری1مرک807993سولفوالن

لیتری2/5اسدیفاین57003سولفوالن

اوز1آلمانیسولفونال بایر

گرمی16032BDH25سولو کروم بالک

گرمی50انگلیسیسولوکروم بالک

گرمی13120BDH25سولوکروم دارک بلو

گرمیBDH10سولوکروم رد

گرمیR16049BDH25سولوکروم سیانین 

گرمی25اسدیفاین44326سولونت گرین

میلی گرمی50مرک24639تری سدیم سالتAسونیزیمی

لیتری1روت36861سویابین اویل

گرمی500های مدیاسویابین کازوئین دایجت

گرمی500اسدیفاین54095سویایین

سی سی21048BDH100سویل اندیکاتور



کیلویی1پانراکسی سند

گرمی500مرکp.a7712سی سند

گرمی33168BDH250سی واتر

گرمی5زیگما آلدریچ187364%97سیانآمید 

گرمی250فلوکا28280سیانو استامید

کیلویی1مرک802491سیانو گوانیدین

گرمی250مرک820358سیانوریک اسید

گرمی500اسدیفاین37863سیانوریک کلراید

گرمی25فلوکا28550سیانوزین

گرمیS.R.L100سیانوژن بروماید

گرمی25متفرقهسیپروفلوکساسین

میلی گرمی10متفرقهسیپروفلوکساسین

کیلویی25مرک2502سیترازنیک اسید

کیلویی1شوخارتسیتراکونیک اسید

سی سی100مرک814575سیترونیالل

گرمیM.B500سیتریک اسید

گرمی500مرکP.a244سیتریک اسید 

کیلویی1زیگما آلدریچ360171سیتریک اسید تری پتاسیم سالت منو هیدرات

کیلویی1زیگما آلدریچC7254سیتریک اسید تری سدیم سالت دی هیدرات

کیلویی25چینیسیتریک اسید خشک

گرمی100اپلیکمA2351سیتریک اسید خشک

گرمی453فیشرA105سیتریک اسید منو هیدرات

میلی گرمی10زیگما آلدریچCC3256سیتو کروم 

گرمی1مرکC24804سیتو کروم 

میلی گرمی10روتA7423سیتوزاید

گرمی5فلوکا30270سیتیدین

گرمی10اپلیکمA0814سیتیدین بیوشیمی

میلی گرمی500مرک24531سیکلوفسفات باریم3-2سیتیدین

کیلوییD.D.R1سیتیریک اسید

گرمی250ریدال27104سیتیریک اسید

گرمی27781BDH500سیتیریک اسید منو هیدرات

کیلویی1مرک12014سیتیریک اسید منو هیدرات

گرمی500آژاکسسیتیریک اسید منو هیدرات

سی سی500مرک801529دیول4و1بوتین-2-سیس

سی سی100فلوکا28100ترنس کورتیل بروماید-سیس

گرمی1زیگما آلدریچ34058سیس اکسال استیک اسید

میلی گرمی500زیگما آلدریچA2784سیس ترنس اسینیک اسید

سی سی5مرک814459سیکلو پروپیل متیل کلراید

سی سی5مرک9662سیکلو پنتان

سی سی100مرک2598سیکلو پنتان یوازول

سی سی100مرک802669سیکلو پنتانول

سی سی500اسدیفاین76101سیکلو پنتانول

لیتری2/5زیگما آلدریچC112402سیکلو پنتانون

گرمی1زیگما آلدریچC7698سیکلو هگزامید

گرمی1دوخفاC0176سیکلو هگزامید

لیتری1مرک9666سیکلو هگزان

لیتری4دایجونگسیکلو هگزان

سی سی500فلوکا28940سیکلو هگزان

سی سی10شوخارتسیکلو هگزان استیک اسید

گرمی5کداکسیکلو هگزان بوتیرات روی



گرمی5کداک10257سیکلو هگزان بوتیریک اسید باریم سالت

گرمی5مرک1708سیکلو هگزان بوتیریک اسید باریم سالت

گرمی5مرک4958سیکلو هگزان بوتیریک اسید پتاسیم سالت

گرمی5مرک8822سیکلو هگزان بوتیریک اسید زینک سالت

گرمی5کداک10255سیکلو هگزان بوتیریک اسید کبالت سالت

گرمی5مرک102541سیکلو هگزان بوتیریک اسید کبالت سالت

گرمی5مرک2742سیکلو هگزان بوتیریک اسید مس سالت

گرمی5مرک5936سیکلو هگزان بوتیریک اسید منگنزسالت 

گرمی5مرک10572سیکلو هگزان بوتیریک اسید منوبازیک آلومینیوم

گرمی5کداک10383سیکلو هگزان بوتیریک اسید منوبازیک آلومینیوم

گرمی5مرک5822سیکلو هگزان بوتیریک اسید منیزیوم سالت

لیتری8زیگما آلدریچ227048گاز% 99سیکلو هگزان خشک

گرمی5زیگما آلدریچD1215-186-6%  99/6سیکلو هگزان

سی سی500اسدیفاینHplc25282سیکلو هگزان

لیتری1مرک822328سیکلو هگزانول

لیتری1کره ایسیکلو هگزانون

لیتری1مرک802824سیکلو هگزن

سی سی100مرک822052سیکلو هگزیل استات

لیتری1مرک802885سیکلو هگزیل آمین

سی سی500اسدیفاین37871سیکلوهگزانون

سی سی100زیگما آلدریچ440159(تری متوکسی سلیل پروپیل متا اکریالت-3) A174سیالن 

گرمی100بالزر%99/99سیلندر روی

سی سی30055BDH25سیلنیل کلراید

گرمی100سروا54516392سیلیت

گرمی500چینیسیلیسیک اسید

گرمی15051BDH500سیلیسیک اسید

گرمی100ریدال13719سیلیسیک اسید انیدرید

گرمی30064BDH500سیلیسیک اسید موت

کیلویی1رونا17176سیلیسیک میکا

سی سی10مرک12324سیلیسیل کلراید

کیلویی1شارلوTI0010سیلیسیوس ارث

گرمی1اسدیفاین56192سیلیسیوم تترا کلرو پالتینات

کیلویی2کانادا%99/98میکرون4سیلیسیوم

گرمی30057BDH500سیلیکا

گرمی30058BDH500سیلیکا اسید

کیلویی1مرک7735سیلیکاژل

کیلویی1زیگما آلدریچ288500سیلیکاژل

کیلویی1ریدال13745سیلیکاژل

گرمی500الفایسر1317سیلیکاژل

کیلویی1فلوکا85332میلیمتر6تا3سیلیکاژل  

گرمی500مرک10010185سیلیکاژل 

کیلویی1مرک60109385سیلیکاژل 

گرمی250مرک6OH7761سیلیکاژل 

گرمی500اسدیفاینG   FRTLC25261سیلیکاژل 

گرمی500اسدیفاینH   FRTLC25259سیلیکاژل 

کیلویی1فلوکاHF25460775سیلیکاژل 

گرمی500مرکPF607751سیلیکاژل 

کیلویی1مرکPF607751سیلیکاژل 

گرمی500مرکTGP60107731سیلیکاژل 

گرمی100مرک7738سیلیکاژل اکتیو



گرمی500ساساکیسیلیکاژل بلو

کیلویی1مرک1925میلیمتر1تا3سیلیکاژل بلو 

کیلویی1فلوکا85342میلیمتر6تا3سیلیکاژل بلو 

گرمی30060BDH500سیلیکاژل کوارس

گرمی30062BDH500سیلیکاژل کوارس

کیلویی70M.N1تا35- سیلیکاژل مش

گرمی500اسدیفاین12025121تا100-سیلیکاژل مش

گرمی500الفایسر2001315تا100-سیلیکاژل مش

گرمی500اسدیفاین20025122تا400-سیلیکاژل مش

گرمی500الفایسر1201314تا60-سیلیکاژل مش

گرمی500اسدیفاین12025049تا60-سیلیکاژل مش

گرمی500اسدیفاین20025120تا60-سیلیکاژل مش

میلی100ژاپنی80تا60-سیلیکاژل مش

گرمی250سروا20015525سیلیکاژل مش 

کیلوییM.N1(107730معادل)سیلیکاژل

کیلویی1مرک4010181سیلیکاژل

گرمی250فلوکاG60760سیلیکاژل

کیلوییG81631M.N1سیلیکاژل

گرمیGLUV81632M.N600سیلیکاژل

گرمی250چینیHF254سیلیکاژل

کیلویی1آلمانیTLCسیلیکاژل

گرمی500آلمانیTLCسیلیکاژل

گرم53امریکاییسیلیکوکوئیدال

گرمی5مرکOV12560   101سیلیکون 

گرمی10جانسون متی36212%99/999سیلیکون 

گرمی50ریدال39653هایوکیومD.Lسیلیکون 

سی سی50ریدالDC  55039651سیلیکون 

گرمی50مرکGE-SE-3012500سیلیکون 

لیتری2/5اسدیفاین25025072سیلیکون اویل

سی سی100مرک5509762سیلیکون اویل

سی سی100مرک33151سیلیکون آنتی فوم

گرمی35بایرسیلیکون تیوپ

گرمی50جانسون متیسیلیکون دی اکسید

گرمی350روسیسیلیکون دی اکسید

کیلویی1روسیسیلیکون دی اکسید

گرمی500چینیسیلیکون دی اکسید

کیلویی1پورچ519300422%95سیلیکون دی اکسید 

کیلویی1مرک115337سیلیکون دی اکسید گرانول

گرمی250امریکایی%99/5نانومتر20تا10سیلیکون دی اکسید

گرمی100مرک9761سیلیکون فیت

گرمی500متفرقهسیلیکون کاربید

کیلویی2آلمانیسیلیکون کاربید

گرمی500انگلیسیسیلیکون کاربید

گرمی250اسدیفاین22056112سیلیکون کاربید مش 

گرمی250اسدیفاین40056116سیلیکون کاربید مش 

کیلویی1آلمانی%99/5نانو متر300سیلیکون کاربید

کیلویی2آلمانی1000سیلیکون کاربیدمش

گرمی453متفرقهسیلیکون المپ

گرمی100بالزر%99/8سیلیکون منوکسید

گرمی500زیگما آلدریچ248622سیلیکون نیترید



گرمی30057BDH500اکسید(IV)سیلیکون

کیلویی10الفایسر13024%99/5اکسید(IV)سیلیکون

کیلویی1زیگما آلدریچ342831%99/9اکسید(IV)سیلیکون

گرمی100مرکP.a7726کلراید(IV)سیلیکون

گرمی5مرکV  22512561سیلیکون

گرمی100مرک652سیلینوس آمید

کیلویی5چینیسیلینیم دی اکسید

گرمی100آژاکسسیمون سیترات آگار

سی سی500اسدیفاین37772سینامالدهید

گرمی250مرک800235سینامیک اسید

گرمی27773BDH500سینامیک اسید

گرمی250مرک800235سینامیک اسید

گرمی250مرک802504سینامیل الکل

گرمی250مرک810257سینانامید

گرمی100هلندیسینکونین 

گرمی1931U.C.B25سینکونین هیدرو کلراید

گرمی25ریدال33112سینکونین هیدرو کلراید

گرمی25مرک2507سینکونین هیدرو کلراید

گرمی10مرک2507سینکونین هیدرو کلراید

سی سی5مرک159121(اکالیپتوس)سینه اول

میلیگرم900زیگما آلدریچS7508سینیکرین منو هیدرات

کیلویی1پورچسییتریک اسید

گرمیBDH20صدروود

گرمی500اسدیفاین39543فتال آمید

گرمی250مرک7303فتال آمید

گرمی500مرک807303فتال آمید

گرمی10مرک821027فتال دی آلدهید

گرمی250فلوکا80152فتالو نیتریل

گرمی500مرک800593فتالو نیتریل

سی سی50مرک821029فتالوئیل دی کلراید

گرمی29539BDH250فتالیک اسید

گرمی500مرک591فتالیک اسید

گرمی500مرکp.a9611فتالیک اسید

کیلویی1مرک592فتالیک انیدرید

کیلویی1مرک800592فتالیک انیدرید

گرمی1مرک7297فتالین پور پور متال

گرمی25زیگما آلدریچP5631فتالین پور پول

گرمی100هنکلیفتی الکل اتوکسیالت

لیتری2/5مرکفرمالدهید

لیتری2/5فلوکا47630فرمالدهید

لیتری2/5مرک4002فرمالدهید

لیتری2/5مرکفرمالدهید

لیتری2/5مرکفرمالدهید

سی سی500اسدیفاین38423فرمالدهید دی اتیل استال

سی سی10مرک814240فرمالدهید دی متیل مرکاپتان

سی سی500اپلیکمA2156فرمامید مولکوالر

سی سیp.a10326BDH500فرمامید

سی سیp.a45041U.C.B500فرمامید

سی سی50مرک159032فرمیک اسید

لیتری1مرک11760فرمیک اسید



سی سیM.B500%90فرمیک اسید

سی سی500آژاکس%90فرمیک اسید

کیلویی5فلوکا46260فروسن

گرمی100آگارفروم وار

گرمی250گور36076(پلی ونیل فورمال)15/95Eفروم وار

گرمی100فلوکا47716(پلی ونیل فورمال)15/95Eفروم وار

سی سی100مرک9193فروئین

لیتری1پورچ423853221میلی اندیکاتور1/40فروئین محلول 

گرمی5زیگما آلدریچP5531سالتPRفست بلو

گرمی5فلوکا44680سالتPRفست بلو

گرمی25اکروس19159سالتPRفست بلو

گرمی25اسدیفاینE44028فست رد

گرمی50ریدالB33210فست ردسالت 

گرمی25اسدیفاینفست سولفون بالک

گرمی25اکروس15326%97فست گارنت

گرمی25زیگما آلدریچFCFF7258فست گرین

گرمی10مرکFCF14280فست گرین

گرمی10هاوکی ولیامزFCF961000فست گرین

سی سی100فیشرفسفات استاندارد

سی سی23032BDH500فسفات مولیبدات محلول

میلی گرم%9مرک16071فسفاتاز اسید

میلی گرمی500اپلیکمA3810فسفاتاز آلکالین

میلی گرمی100اپلیکمIA3907فسفاتاز آلکالین گرید 

سی سی0/9مرک16071فسفاتاز آمید

گرمی500اسدیفاین39533 کسیدVفسفر 

گرمی500لوبا5260فسفر پنتا کسید

لیتری2/8مرک543فسفر پنتا کسید

گرمی20متفرقه%99/999فسفر رد

گرم40مرک59381اکسید (V)فسفر

سی سی500ژاپنیفسفراکسی کلراید

سی سی500اسدیفاین39532فسفرپنتا کلرید

سی سی500مرک7272فسفرتری برماید

کیلویی1کره ای65344400%98فسفروز اسید

لیتری1اپلیکمA2774%50فسفروس اسید 

گرمی25الفایسرفسفروس سیلندر

لیتری2/5متفرقهفسفریک اسید

سی سیM.B500فسفریک اسید

لیتری2/5مرک100573%85فسفریک اسید

سی سی500اسدیفاین39536فسفریل کلراید

میلی گرمی250اپلیکمA1810فسفو ایندول پیروات

1/4Lbمالینگرودفسفو تنگستیک اسید 

گرمی100زیگما آلدریچP4006فسفو تنگستیک اسید 

گرمی100پانراک121033فسفو تنگستیک اسید هیدرات

گرمی1زیگما آلدریچP6915فسفو کراتین دی سدیم سالت

گرمی100مرک532فسفو مولیبدیک اسید

گرمی100ریدال4116فسفو مولیبدیک اسید

گرمی29271BDH100فسفو مولیبدیک اسید

گرمی250فلوکا79563فسفو مولیبدیک اسید

گرمی500فلوکا79563فسفو مولیبدیک اسید

گرمی100فلوکا79560فسفو مولیبدیک اسید هیدرات



گرمی25فلوکا79690فسفوتنگستیک اسید

کیلویی1اپلیکمA5034فسفوروس اسید

گرمی500اسدیفاین39532فسفوروس پنتا کلراید

کیلویی1الفایسر19672فسقر پنتا سولفید

لیتری2/5کاناداییcolaفالور

گرمی5فلوکا46380فالون

میلی گرمی50مرک24544فالوین آدنین دینوکلیتید دی سدیم سالت

گرمی25ریدال61291فلرواستیک اسید سدیم

میلی گرمی50زیگما آلدریچF3883فلورازیپام دی هیدروکلراید

گرمی25مرک9681فلورسین

گرمی25مرک9681فلورسین

گرمی100مرک9182فلورسین

گرمی100ریدال28802فلورسین

میلی گرمی250مرک24546ایزو سیانات-5-فلورسین

گرمی50ریدالفلورسین 

کیلویی5پورچE27770424فلورسین 

کیلویی1مرک103992فلورسین  سدیم

گرمی1فلوکا46950فلورسین ایزو تیو سیانات

گرمی500روت52832فلورسین سدیم

گرمی28409BDH100فلورسین سدیم

کیلویی1اسدیفاین30050فلورسین سدیم

گرمی28404BDH100فلورنون

گرمی100اسدیفاین89523فلورو گلیسینول

کیلویی1الفایسر1178فلورو گلیسینول

گرمی100مرک7069فلورو گلیسینول

گرمی100فلوکا79330فلورو گلیسینول

میلی گرمی250مرک24546ایزو تیوسیانات-5فلوروسین 

فارماسیاSفلوسل 

میلی گرمی100فارماسیافلوکسیتین آمینوالکل

گرمی100اسدیفاین10B44064ائوزین (سیانوزین)Bفلوکسین 

گرمی25اسدیفاینB44064فلوکسین

گرمی25های مدیاB835فلوکسین

گرمیB34064BDH25فلوکسین

گرمی50مرک9182فلوئورسنت اندیکاتور

گرمی25سروا21570فلوئورسین

گرمی50مرک3992فلوئورسین سدیم

سی سی500اکروس41071%25فلوئوسیلیسیک اسید

کیلویی1مرک7220فنازتین

کیلویی1بایرفنازون

گرمی1اکروس13016فنازین سولفات

گرمی453امریکاییفناستین

گرمی453بایرفناستین

کیلویی1فناستین

کیلویی1اکروس130100%90فنانترن 

گرمی25ریدالفنانترون

کیلویی1پانراک144852فنل

گرمی500متفرقهفنل

گرمی500مرک200فنل

کیلویی1مرک200فنل

گرمی100مرک822296فنل



کیلویی1مرک822296فنل

کیلویی1ریدال16017فنل

کیلویی1شارلوFE04821فنل

کیلویی1/5زیگما آلدریچ242322%99فنل 

گرمی250مرکP.a206فنل 

گرمی30342BDH1دی کلرو فنول-6-2فنل ایندو 

گرمی250سوئیسفنل باربیتال سدیک

متفرقهفنل باربیتال سدیک

گرمی55418BDH1فنل بلو

گرمی10278BDH1فنل بلو

گرمی80106BDH1فنل بلو

گرمی5مرک7241فنل رد

گرمی25مرک7241فنل رد

گرمی10فلوکا77650فنل رد

گرمی10متفرقه317فنل رد

گرمیBDH5فنل رد

گرمی100لوبا5180فنل رد

کیلویی1اسدیفاین80090فنل رد

گرمی100روسیفنل رد 

گرمی5دیفکو20311فنل رد باکتو

کیلویی1اسدیفاین30091فنل رد سدیم سالت

کیلویی1فنل فتالئین

گرمی20088BDH100فنل فتالئین

گرمی20088BDH250فنل فتالئین

گرمی100فلوکا77620فنل فتالئین

گرمی500فلوکا77620فنل فتالئین

کیلویی1مرک7230فنل فتالئین

گرمی100هاوکی ولیامز660600فنل فتالئین

گرمی1518U.C.B250فنل فتالئین

گرمی50ایرانیفنل فتالئین

گرمی500مرک7233فنل فتالئین

گرمی25ریدال33518فنل فتالئین 

گرمی25روسیفنل فتالئین 

گرمی25مینرکس250048فنل فتالئین 

گرمی5پورچ544820112فنل فتالئین دی فسفریک اسید دی سدیم سالت

لیتری1اپلیکمA4441فنل محلول

گرمی250اپلیکمA1594فنل مولکوالر

گرمی80105BDH1فنل ویولت

گرمی73101BDH1فنل ویولت

گرمیBDH250فنو باربیتون

گرمیM.B10فنوباربیتون

گرمی20094BDH5فنوسافرانین

گرمی250فلوکا77740فنوکسی استیک اسید

سی سی500اپلیکمA0837فنول

سی سی19094BDH500%25فنول دی سولفونیک اسید

گرمی100لندنفنول سولفانات روی

سی سی500اپلیکمA0944فنول کلرفرم ایزوآمیل الکل

سی سی500اپلیکمA2489فنول کلرفرم ایزوآمیل الکل

سی سی500متفرقهفنیل ارسن اکساید محلول

گرمی200روسیفنیل ارسنیک اسید



سی سی25فلوکا13600فنیل استون

کیلویی1مادرید820993فنیل استیک اسید

گرمی500اسدیفاین39487فنیل استیک اسید

سی سی500اسدیفاین56208فنیل استیل کلراید

گرمی5زیگما آلدریچP6126فنیل افدرین هیدرو کلراید

کیلویی3متفرقهفنیل افرین هیدرو کلراید

گرمی25مرک527فنیل آرسنیک اسید

گرمی250چینیفنیل برونئیک اسید

گرمی10اسدیفاین39494فنیل بوتازون

گرم194چینیفنیل بورنئیک اسید

میلی گرمی250متفرقهفنیل پروپانل آمین  هیدرو کلراید

گرمی500اسدیفاین39522فنیل تری متیل آمونیوم کلراید

متفرقهفنیل سالسیالت

گرمی25ریدال5169فنیل سمی کاربازاید

گرمی100سوئیسفنیل سمی کاربازاید

گرمی100رون بلندفنیل سمی کاربازاید رودکس

گرمی25مرک3108فنیل فسفات دی سدیم

گرمی10مرک3108فنیل فسفات دی سدیم

گرمی5مرک7252فنیل فلورون

گرمی13101BDH5فنیل فلورون

گرمی1مرک7252فنیل فلورون

کیلویی1هامبورگفنیل کدک سیلپونیترات

گرمی100اپلیکمA0999                              (P.M.S.F)فنیل متان سولفونیل فلوراید

گرمی25مرک821127فنیل متان سولفونیل کلراید

گرمی1ریدال35880فنیل مرکوری استات

مرک820878فنیل مرکوری استات بازیک

کیلویی29512BDH2/5فنیل مرکوری استات بازیک

گرمی29509BDH250فنیل هیدرازنیوم کلراید

سی سی20مرک7251فنیل هیدرازین

متفرقهفنیل هیدرازین

گرمی250فلوکا78690فنیل هیدرازین

لیتری1مرک807250فنیل هیدرازین

سی سی500ریدال60255فنیل هیدرازین

گرمی500اسدیفاین39505فنیل هیدرازین هیدرو کلراید

سی سی100مرک7251فنیل هیدراین

لیتری1مرک804015فور فوریل الکل

کیلویی1ایتالیایی%99فورازولیدون

لیتری1مرک820594فوران

لیتری2/5اسدیفاین38438فورفورال

سی سی28438BDH500فورفورآلدهید

سی سی500اسدیفاین38439فورفوریل آمین

کیلویی1مرک4020فورمالدهید سدیم  بی سولفیت

سی سی100مرک822279فورمامید

گرمی5مرکp.a3308فوریل دی اکسیم

گرمی25سویسفوشین

گرمی25مرک7629فوشین اسید

گرمی50مرک7629فوشین اسید

گرمی25مرک5231فوشین اسید

گرمی10فوشین بازیک

گرمی1378U.C.B25فوشین بازیک



گرمی89168BDH25فوشین بازیک

گرمیFSN10فوشین بازیک

گرمی25هندیفوشین بازیک

گرمی100متفرقهفوشین بازیک

گرمی500فلوکا47860فوشین بازیک

گرمی500اکروس41914فوشین بازیک

متفرقهفوشین کریستال

لیتری1مرک9402فوشین میکسچر

گرمی25مرک4041فوشین نئو

گرمی100مرک4040(NB)فوشین

گرمی1زیگما آلدریچF7876فولیک اسید

گرمی5مرک3984فولیک اسید

گرمی10زیگما آلدریچF7876فولیک اسید

گرمی44043BDH10فولیک اسید

گرمی100مرک500010فولیک اسید

کیلویی1روشفولیک اسید

کیلویی1چینیفولیک اسید

گرمیC.D.H100فولیک اسید

گرمی44043BDH100فولیک اسید بیوشیمی

لیتریC.D.H1فولین

سی سی100مرک109001فولین

سی سی500مرک109001فولین

گرمی25مرک269فوماریک اسید

گرمی500زیگما آلدریچF2752فوماریک اسید

کیلویی1مرک800269فوماریک اسید

سی سی500مرکB9043فهلینگ

گرمی100مرک7305فیزوستگمین

گرمی1مرک7306فیسواستگمینیوم سالسیالت

گرمیM.B100قلع

گرمی100کیمیا80قلع

گرمی500فلوکا96521قلع

گرمی100مرک7806قلع

گرمی25ژاپنیقلع

گرمی100فلوکا96521قلع 

گرمی50زیگما آلدریچ309257برمید(II)قلع 

گرمی100زیگما آلدریچS2877فلوراید خشک(II)قلع 

گرمی100فلوکا96550اکسید(IV)قلع 

روسی%99/5اکسید (IV)قلع 

کیلویی1ریدال14550آبه5کلرید (IV)قلع 

کیلویی2روسیآبه5کلرید (IV)قلع 

کیلویی1زیگما آلدریچ244678آبه5کلرید (IV)قلع 

کیلویی1پورچ261062794%99/85قلع 

کیلویی2الفایسرقلع اتیل هگزا نوات

کیلویی1پورچ261061799قلع استیک البراتوری

گرمی100مرکp.a7809قلع اسیتن

گرم1/750ایرانیقلع اکسید

گرمی100کارلوقلع اکسید

گرمی50مرک840128قلع اگزاالت

گرمی5زیگما آلدریچS4895قلع تار تارات

سی سی500مرک7810قلع تتراکلرید 



گرمی250مرک7807قلع فاین

گرمی100مرک7801قلع فویل

قلع فویل

ایرانیقلع کلرید

ایرانیقلع کلرید

کیلویی1روسیآبه12قلع کلرید 

گرمی30254BDH500آبه12قلع کلرید 

گرمی500چینیآبه12قلع کلرید 

گرمی500ژاپنیآبه12قلع کلرید 

گرمی30254BDH100آبه12قلع کلرید 

گرمی100زیگما آلدریچS2752%99قلع کلرید خشک 

گرمی100زیگما آلدریچS8134قلع کلرید هیدرات

فیشرقلع گرانول

گرمی250مرک7803قلع گرانول 

گرمی500چینی%99/5قلع گرانول 

گرمی500پورچ261062793% 99/85قلع گرانول 

گرمی200لیبوارمیلیتر3مش % 99/999قلع گرانول 

کیلویی1پورچ262480420اکسید (II)قلع

گرمی250مرک7823%96سولفات  (II)قلع

کیلویی1پورچ262320429%98سولفات  (II)قلع

گرمی250ریدال14531%99سولفات (II)قلع

کیلویی1مرککلرید (II)قلع

گرمی100مرک7818کلرید (II)قلع

گرمی500اسدیفاینA.R20270کلرید   (II)قلع

کیلویی5اسدیفاینL.R20254کلرید  (II)قلع

گرمی100مرک818150کلرید خشک (II)قلع

کیلویی1پورچ262000429%97کلرید خشک  (II)قلع

گرمی500زیگما آلدریچ208035کلرید دی هیدرات (II)قلع

کیلویی1پورچ262040427کلرید دی هیدرات (II)قلع

کیلویی1مرک107813کلرید دی هیدرات (II)قلع

گرمی100ریدال14517کلرید کریستال (II)قلع

کیلویی1ریدالp.a31669آبه 12کلرید (II)قلع

ایرانیاکسید (IV)قلع

کیلویی1مرک7818اکسید (IV)قلع

سی سی100ریدالکلراید(IV)قلع

گرمی250اسدیفاین40440پودر% 99/5قلع

سی سی100مرک197کاپروئیک اسید

گرمی5فلوکا21409کاپریک اسید

سی سی500مرک192کاپریلیک اسید

گرمی100اپلیکمA1063کاپس

گرمی100فارماسیا61220کاپفرون

گرمی100مرک5227کاپفرون

گرمی25مرک5227کاپفرون

گرمی10086BDH25کاپفرون

گرمی25اسدیفاین20086کاپفرون

گرمی200فرانسهکاتریلین

سی سی500اسدیفاین45054کاتن بلو الکتو فنل

گرمی1زیگما آلدریچC1788کاتیچین هیدرات

گرمی250چینیکادمیوم

گرمی200لیبولهکادمیوم



گرمی250مرک2002کادمیوم استات

گرم600روسیآبه12کادمیوم استات 

گرمی500اسدیفاین37545آبه12کادمیوم استات 

گرمی100مرک2003آبه12کادمیوم استات 

گرمی250مرکآبه12کادمیوم استات 

گرمی500اسدیفاینA.R20063آبه 12کادمیوم استات 

ریدالآبه معمولی12کادمیوم استات 

گرمی10063BDH500کادمیوم استات آناالر

کیلویی1پورچ497420423کادمیوم استات دی هیدرات

گرمی27556BDH100کادمیوم اکسید

گرم600روسیکادمیوم اکسید 

کیلوییD.D.R1کادمیوم اکسید بران

گرمی100فلوکا20913کادمیوم اکسید بران

کیلویی1مرک2015کادمیوم اکسید خشک

گرمی250مرک2008آبه4کادمیوم برماید 

گرمی500روسیکادمیوم بنزوات

گرمی100روسیکادمیوم بنزوات

گرمی950روسیآبه8کادمیوم سولفات 

گرمی250فلوکا20920آبه8کادمیوم سولفات 

گرمی100کارلوکادمیوم سولفید

کیلویی1روسیکادمیوم سولفید

گرمی50زیگما آلدریچ244600%99/99کادمیوم سولفید 

گرمی100متفرقه%99/995کادمیوم سولفید 

گرمی25مرک2017کادمیوم سولفید سوپرا

گرمی50مرک2020کادمیوم سولفید سوپرا

گرمی500اسدیفاین37558کادمیوم سولفید نارنجی

گرمی100مرک2006کادمیوم فلوراید 

گرمی500اسدیفاین37547کادمیوم کربنات

روسیکادمیوم کلرات

گرمی500ژاپنیکادمیوم کلراید

روسیکادمیوم کلراید

گرمی500هاوکی ولیامز%99/5کادمیوم کلراید آناالر

گرمی10064BDH500%99/5کادمیوم کلراید آناالر

گرمی10064BDH100%99/5کادمیوم کلراید آناالر

گرمی500اسدیفاین37549کادمیوم کلراید خشک

گرمی100مرک802014کادمیوم کلراید خشک

گرمی100ریدال11709آبه1کادمیوم کلراید

گرمی100مرک2011آبه1کادمیوم کلراید

گرمی500پورچ496305425کادمیوم گرانول

گرمی500فلوکا20890%99/99کادمیوم گرانول 

گرمی500اسدیفاین87541کادمیوم متال گرانول

گرمی25چینیکادمیوم متال گرانول

گرم324کادمیوم نیترات

گرمی250مرک2013آبه4کادمیوم نیترات 

گرمی950روسیآبه4کادمیوم نیترات 

کیلویی5شارلوCA0075%98کادمیوم هیدرواکسید 

گرمی100مرک2012کادمیوم یدید

گرمی100ریدال3105کادمیوم یدید

گرمی250مرک2012کادمیوم یدید

گرمی250دوخفا812G1007کارا کینان ژل کارین



گرمی250اسدیفاین48100کاراکینان سدیم سالت

متفرقهکاراگینان

کیلویی1اسدیفاین56093کارباپول

کیلویی1اسدیفاین56092کارباپول

گرمی25سروا24358کارباپول

گرمی10زیگما آلدریچC4382کاربامیل کولین کلراید

گرمی33026BDH500کاربراندوم پودر

گرمی25اسدیفاین37643کاربو هیدرازید

سی سی35007BDH100کاربول فوشین

گرمی34016BDH25کاربول فوشین

لیتری1مرک109246کارل فیشر

لیتری1مرک188005کارل فیشر

لیتری1فیشر188001کارل فیشر

سی سی19059BDH500کارل فیشر

گرمی25اسدیفاین44171کارمورین

گرمی500متفرقهکارموزین

کیلویی1الفایسر32کارمین

گرمی100زیگما آلدریچC1022کارمین

گرمی10کارلوکارمین

گرمی5مرککارمین

گرمی25مرک2233کارمین

گرمی25ریدال32649کارمین

گرمی25متفرقهکارمین

گرمی25اسدیفاین4401کارمین

سی سی100اسدیفاین45001کارمین استو استانیک

گرمی5مرک212کارمینیک اسید

گرمی1مرک211کارمینیک اسید 

مرککازوئین

کیلویی1مرک102241کازئین

گرمی500اسدیفاین54019کازئین محلول در الکل

کیلویی1دوخفاC1301کازئین هیدرورازیت

گرمی250چینیکافین سدیم بنزوات

امریکاییکافین سدیم بنزوات

گرمی100چینیکافئیک اسید

گرمی500اسدیفاین37574کافئین خشک

گرمی50بوهرینگرکافئین خشک

گرمیP.a34016BDH25کاکوتیلین

گرمی5مرکP.a4795کاکوتیلین

متفرقهکاکودیالت

گرمی5ریدال2140کاکودیالت

گرمی25مرک4800کاکودیلیک اسید

گرمی25مرککاکودیلیکیوم اسید

گرمی500اسدیفاین37571کاالمین

گرمی25102BDH1(D2ویتامین)کالسیفیرول

گرمی1مرک2315کالسین متال

گرمی100مرک4594کالکن

گرمی250اکروس40392کالکن پراکت

گرمی100پورچ498410236کالکن کربوکسیلیک اسید

گرمی25مرک104594کالکون

گرمی25اسدیفاین73024کالکون کربوسیلیک اسید



گرمی5مرک4595کالکون کربوسیلیک اسید

گرمی5مرک2311کالماژیت 

گرمی25فلوکا21280کالماژیت استاندارد

انگلیسیکامفور

گرمی5روتکانا مایسین سولفات

گرمی25روتT8321کانا مایسین سولفات

گرمی5روتT8321کانا مایسین سولفات

سی سی25مرک1691کانادا بالزام

لیتری1یوبی کمC301Hکانادا بالزام

سی سی100مرک1684کانادا بالزام

سی سی100زیگما آلدریچ28293کانادا بالزام

گرمی100مرک1698کانادا بالزام 

گرمی250روسیکانادا بالزام خشک

گرمی500روسیکانادا بالزام خشک

گرمی36005BDH100کانادا بالزام خشک

سی سی500اسدیفاین46004کانادابالزام

گرمی3306BDH500کائولن

کیلویی1اپلیکمA4445کائولن

کیلویی1چینیCPکائولن

گرمی900روسی آبه4استات (II)کبالت 

گرمی500فلوکا60790 آبه4استات (II)کبالت 

گرمی100مرک2529 آبه4استات (II)کبالت 

کیلویی1مرک2530 آبه4استات (II)کبالت 

گرمیPaU.C.B250استات (II)کبالت 

چینیسولفات(II)کبالت 

کیلویی5سولفات(II)کبالت 

گرمی100اوانسسولفات(II)کبالت 

گرمی250مرکpa2556سولفات (II)کبالت 

گرمی100مرکpa2556سولفات (II)کبالت 

گرمیpa 10084BDH100سولفات (II)کبالت 

گرمی100مرک2533آبه6کلراید(II)کبالت 

آبه6کلراید(II)کبالت 

کیلویی1مرک102533آبه6کلراید(II)کبالت 

گرمی250فلوکا60820آبه6کلراید(II)کبالت 

ایرانیآبه6کلراید(II)کبالت 

گرمی100مرک802540کلرایدخشک(II)کبالت 

گرمی250مرک2543کبالت اکسید

گرمی50مرکpa2544کبالت اکسید 

گرمی100مرکpa2544کبالت اکسید 

گرمی100لیبوار%99/5کبالت اکسید

گرمیD.D.R250آبه2کبالت اگزاالت

گرمیD.D.R250آبه6کبالت برماید

گرمی500زیگما آلدریچ266639%99/8کبالت پودر

گرمی25ژاپنیکبالت تری

کیلویی1کانادایی%99/9کبالت تکه

گرمی31012BDH100کبالت تیو سیانات

گرمی27786BDH100کبالت کاتدز

گرمی27789BDH250کبالت کربتات

گرم700روسیکبالت کربتات

گرمی27789BDH250کبالت کربتات



بوکس31011BDH12آبه6کبالت کلراید

گرمی100ریدال12919کبالت گرانول

گرمی100متفرقهکبالت یدید

مرکآبه6کلراید (II)کبالت

گرمی25مرک2554نیترات (II)کبالت

گرمی50مرک2554نیترات (II)کبالت

گرمی250مرک102536نیترات (II)کبالت

گرمی500متفرقهآبه6نیترات  (II)کبالت

گرمی250ریدال12910هیدرواکسید کربنات (II)کبالت

گرمی100مرک2551هیدرواکسید کربنات (II)کبالت

گرمی100چینیهیدرواکسید کربنات (II)کبالت

گرمی100ریدال12926اکسید (III)کبالت

گرمی100مرک2543اکسید (III)کبالت

گرمی10082BDH100آبه6کبالتوس کلراید 

گرمی25زیگما آلدریچC2632(پروپان سولفونیک اسید-1-سیکلوهگزیل آمینو-3)کپس

گرمی33044BDH25کتان پشم

گرمی25های مدیاکتوگلوتاریک اسید

گرمی100زیگما آلدریچC9510(پیروکتیکول)کتیکول

گرمی500اسدیفاین36341کتین

گرمی100مرک2574کدئین فسفات

گرمی10مرک2570کدئین فسفات

گرمی100متفرقهکدئین فسفات

گرمی100مرک5201کراتین

کیلویی1مرک5201کراتین

یونیت3500زیگما آلدریچC3755کراتین فسفوکیناز

یونیت3500زیگما آلدریچC7886کراتین فسفوکیناز

میلی گرمی55مرک16073کراتین کیناز

کیلویی1اسدیفاین47047کراتین منوهیدرات

گرمی1مرک5206کراتینین

کیلویی1مرک5206کراتینین

گرمی50مرک5206کراتینین 

گرمی25مرک5206کراتینین 

گرمی10مرک5206کراتینین 

گرمی10مرک5208کراتینین بیوشیمی

گرمی10مرک5205کراتینین منو هیدرات

کیلویی1مرک102514کربن اکتیو

عددی1000مرککربن اکتیو تابلت

میلی100ژاپنی80تا60کربن اکتیو مش  

گرمی100مرکGC9624کربن اکتیو

گرمی100مرکP.a2186کربن اکتیو

کیلویی1ریدال18008کربن انیمال

گرمی27644BDH100کربن تترا بروماید

گرمی100مرک822150کربن تترا بروماید

گرمی58مرک823324لیتر16کربن تترا فلوراید  

لیتری1فلوکا87032%99کربن تترا کلرید

لیتری1مرک2223%99کربن تترا کلرید

لیتری1مرک2222%99کربن تترا کلرید

گرمی225مرک823269لیتر123کربن دی اکسید

لیتری1مرک102210کربن دی سولفید

سی سی500چینیکربن دی سولفید 



سی سی500مرک2210کربن دی سولفید یوازول

کیلویی2/5مرککربن مدیکال

کیلویی2/4مرک823272لیتر2000کربن منو اکسید

گرمی25دوخفاC0109کربنیسیلین دی سدیم

گرمی1دوخفاC0109کربنیسیلین دی سدیم

کیلویی1متفرقهکربوکسی متیل سلولزسدیم

کیلویی5پانراکLOW2024160914کربوکسی متیل سلولزسدیم

گرمی250مرک105064کربوکسی متیل سلولزسدیم سالت

گرمی500زیگما آلدریچLOWC5678کربوکسی متیل سلولزسدیم

گرمی10متفرقهکرسیاروبین

گرمی5سروا14420کرسیاروبین

گرمی5زیگما آلدریچC6007کرسیاروبین

گرمی100مرکPLNAW12108کرموزورب 

گرمی100مرکAW  DMCC12114کرموزورب

گرمی100ریدالP.W.A38509کرموزورب

گرمی100مرکT10812کرموزورب

گرمی100مرکWAW  DMCC10805کرموزورب

گرمی100مرکWIAW12113کرموزورب

گرمی50فلوکاWIAW27124کرموزورب

گرمی50فلوکاWIAW27123کرموزورب

گرمی50کرمیوم اسید

سی سی100مرک802667کروتون آلدهید

سی سی500اسدیفاین37822کروتون آلدهید پرک

لیتری1سرواکروزن

گرمی100مرک5225کروزول رد

گرمی500اپلیکمA5459 آبه6کلراید (III)کروم 

کیلویی1شارلوCR0190 آبه6کلراید (III)کروم 

گرمی25مرک818090کلراید خشک(III)کروم 

روسیاکسید (IV)کروم 

کیلویی2.5مرک227اکسید (IV)کروم 

گرمی250مرک227اکسید (IV)کروم 

کیلویی26050BDH2.5اکسید (IV)کروم 

کیلویی1مرک227اکسید (IV)کروم 

کیلویی1فلوکا27084اکسید (IV)کروم 

کیلویی1مرک822266اکسید (IV)کروم 

کیلویی1مرکPa229اکسید  (IV)کروم 

گرمی250مرکpa229اکسید (IV)کروم 

گرم7روسیکروم استات

گرمی500هندیکروم استات

کیلویی1کروم پودر

کیلویی1کروم فالک

گرمی25فلوکا91 270کروم کربونیل

پک1مرک1442کروم کیت

پک1مرککروم کیت

گرمی800روسیآبه2کروم هیدرواکسید 

گرمی10مرک12449فلوراید (II)کروم

کیلویی1مرک1036آبه12پتاسیم سولفات   (III)کروم

گرمی250مرک1036آبه12پتاسیم سولفات   (III)کروم

کیلویی1مرک1037آبه12پتاسیم سولفات   (III)کروم

گرمیPau.c.b250سولفات   (III)کروم



کیلویی1ریدال12243سولفات بازیک  (III)کروم

گرمی500ریدال12243سولفات بازیک  (III)کروم

گرمی100مرک802485استیل استونات (III)کروم

گرمیBDH100اکسید (III)کروم

اکسید (III)کروم

کیلویی1مرک102483اکسید (III)کروم

روسیاکسید (III)کروم

گرمی100مرک2484اکسید (III)کروم

گرمی100ریدال12233%99اکسید  (III)کروم

گرمی500اکروس21920 آبه9نیترات  (III)کروم

گرمی250مرک2481 آبه9نیترات  (III)کروم

کیلویی1پورچ250060112 آبه9نیترات  (III)کروم

گرمیBDH250 آبه9نیترات  (III)کروم

گرمی500چینی آبه9نیترات  (III)کروم

گرمیC.D.H500 آبه9نیترات  (III)کروم

گرمی25مرکS2477کرومازول 

گرمی25اکروسR219201کروموتروپ

گرمی25اسدیفاینR244020کروموتروپ

گرمی10متفرقهR2کروموتروپ

گرمیICI25کروموتروپیک اسید

گرمی25مرک2498کروموتروپیک اسید دی سدیم 

گرمی25ریدال33111کروموتروپیک اسید دی سدیم 

گرمی13029BDH25کروموتروپیک اسید دی سدیم 

گرمی27759BDH500کرومیک سولفات

سی سی500فلوکا27067استاندارد(III)کرومیوم 

سی سی5مرک5813715-کرون-15-کرون اتر

سی سی5اسدیفاین576401-کرون-15-کرون اتر

گرمی500اسدیفاین676402کرون -18کرون اتر 

گرمی1مرک6818209کرون18  (+)کرون اتر

گرمی10ریدال32653کریزول دی روژ

گرمی25هندیکریزول رد

گرمی10مرک5225کریزول رد

گرمی5مرک5225کریزول رد

گرمی25ریدال32653کریزول رد اندیکاتور

گرمی25زیگما آلدریچ114472کریزول رد اندیکاتور

گرمی10فلوکا61090کریزول رد اندیکاتور

گرمی100اسدیفاینY44106کریزوئیدین 

گرمی25مرک15947کریزیل فست ویولت

گرمی5مرک5235(استات)کریزیل ویولت

گرمی500اسدیفاینکریزین واکس سفید

کیلویی1اسدیفاین36133کریستال ویولت

گرمی100دیفکوکریستال ویولت

سی سی35083BDH100کریستال ویولت

گرمی25مرک1408کریستال ویولت

گرمی25مرک15940کریستال ویولت

گرمی25زیگما آلدریچ332488کریستال ویولت

کیلویی2متفرقهکریولیت

گرمی500اسدیفاین37825کریولیت پودر

زیگما آلدریچکزان هیدرول

کیلویی1فلوکاکزل گور



کیلویی25مرک(سلیت)کزیلغور

لیتری1پانراک144564کستور اویل

گرمی1زیگما آلدریچ27678کالژناز

گرمی25فیشرC375کالیتون یلو

میلی گرمی500زیگما آلدریچC9754کلچسین

گرمی90چینیکلچسین

کیلویی1متفرقهکلر

امریکاییکلر   گاز

گرمی450مرک823235لیتر153%  99کلر 

گرمی250مرک818705تری هیدراتTکلر آمین 

گرمی25مرک159123تری هیدراتTکلر آمین 

گرمیEBDH10کلرازول بالک

فرانسهکلرامفنینکل

کیلویی1آلمانی700135کلرآمفینکل

گرمی100فلوکا23275کلرآمفینکل بیوشیمی

گرمی250اپلیکمP.HA6435کلرآمفینکل

کیلویی1اپلیکمTA3783کلرآمین 

گرمی450مرک823246لیتر95کلرتری فلورواتیلن 

گرمی25اپلیکمA0808کلرستریل استات

سی سی25مرک8136(فرمیات(I)تالیم)کلرسیسین 

لیتری1فلوکا25670کلرفرم

لیتری1ریدال24216کلرفرم

لیتری2/5زیگما آلدریچ132950کلرفرم

سی سی500فلوکا25670کلرفرم

لیتری1مرک2444کلرفرم کروماتو گرافی

لیتری2/5مرک102444کلرفرم لیکوسولو

سی سی25فلوکاD31340%99کلرفرم

گرمیDCIL100%    99.8کلرفرم

سی سی500آرمارD133002060%    99.8کلرفرم

سی سی100آرمارD134002050%    99.8کلرفرم

گرمیD3490CDN100%    99.8کلرفرم

سی سی100مرکD3420 1%   99.8کلرفرم

سی سی25ریدالD19084%  99/95کلرفرم

سی سی100مرکD1102446%  99/95کلرفرم

سی سی500هکگریدACSکلرفرم

سی سی10مرک10718 یوازولD1کلرفرم

لیتریHplc 15283BDH2/5کلرفرم

گرمی225مرک823238لیتر88  (ونیل کلراید)کلرو اتیلن  

کیلویی2/5ریدال27203کلرو استیک اسید

گرمی10مرک2362کلرو آنیلیک اسید

گرمی10مرک2364کلرو آنیلیک اسید

لیتری1مرک801791کلرو بنزن

سی سی19050BDH25کلرو پالتینیک اسید

امریکاییکلرو پالتینیک اسیدکریستال

گرمی25دوخفاC0116کلرو تترا سایکلین

لیتری1اکروس25194%99کلرو تری اتیل سیالن

گرمی5فلوکا99999کلرو تری مازول کریستال

سی سی500دایجونگ818737کلرو تری متیل سیالن معادل

سی سی10فلوکا26391کلرو سولفونیل ایزو سیانات

گرمی1ریدال32644کلرو فنل رد



گرمی5مرک3024کلرو فنل رد

گرمی20023BDH5کلرو فنل رد

گرمی1مرک3024کلرو فنول رد

سی سی10مرک818853کلرو متیل تیو سیانات

گرمی100اپلیکمA3785کلرو هگزدین دی استات منو هیدرات

میلی گرمی50متفرقهکلرو هگزیدین

گرمی10دوخفاC0115کلرو هگزیدین هیدرو کلراید

سی سی500اسدیفاین37680کلرواستیل کلراید

گرمی25مرک2363کلروآنیلیک اسید باریم سالت

لیتری2/5اکروس14641کلروبنزن

گرمی25زیگما آلدریچC8138کلروپرومازین هیدرو کلراید

گرمی1مرک101582کلرور طال

گرمی5سرواکلروژنیک اسید

سی سی500اسدیفاین36051کلروسولفونیک اسید

کیلویی1مرک2467کلروفیلین

کیلویی1مرک2470کلروفیلین

گرمی500اسدیفاین37668کلرهیدراته

لیتری2/5مرک314%37کلریدریک اسید

لیتری2/5مرک317%37کلریدریک اسید

گرمی43011BDH100کلسترول

گرمی5زیگما آلدریچ362794کلسترول

گرمی25زیگما آلدریچC85003کلسترول

گرمی25زیگما آلدریچC8253کلسترول

یونیت500زیگما آلدریچC7149کلسترول اکسیداز

میلی گرمی500مرک24622کلسترین

میلی گرمی100مرک24622کلسترین

میلی گرمی2مرک2227کلسترین استراز

پک1مرک2227کلسترین استراز

پک1مرک2228کلسترین اکسیداز

سی سی%9مرک2228کلسترین اکسیداز

گرمیD.D.R500کلسیم 

کیلویی1شارلوCa0180اسکورباتدی هیدرات-ال-کلسیم 

کیلوییM.B1کلسیم  فسفات

کیلویی1دوخفاC0506کلسیم  فسفات تری بازیک

گرمی500مرکE.D.T.A8422کلسیم 

گرمی100مرکE.D.T.A8422کلسیم 

گرمیE.D.T.AC.D.H500کلسیم 

کیلویی5پانراک211211کلسیم استات

کیلویی1اپلیکمA2106کلسیم استات

کیلویی1مرک9325کلسیم استات

کیلویی1کارلوکلسیم استات

گرمی500مرک9325کلسیم استات

گرمیP.aU.C.B500کلسیم استات 

کیلویی1اپلیکمA1646کلسیم استات هیدرات

کیلویی1مرک2052کلسیم استات هیدرات

گرمLEAD330کلسیم استئارات

گرمی500اسدیفاین36041کلسیم استئارات

کیلویی5اسدیفاین37613%95کلسیم اکسید 

کیلویی1چینی%98کلسیم اکسید 

کیلویی1مرک2055%84کلسیم بروماید 



گرمی250مرک2055%84کلسیم بروماید 

کیلویی25شارلوCA0211کلسیم بیس دی هیدروژن فسفات

گرمی500ریدال4223کلسیم بیس دی هیدروژن فسفات

کیلویی25شارلوکلسیم بیس دی هیدروژن فسفات

کیلویی1نیویورککلسیم پانتوتنات

کیلویی1اسدیفاین37618کلسیم پروپیونات

کیلویی5پانراک203238کلسیم پروپیونات

کیلویی1اپلیکمA2324آبه4کلسیم تری سیترات 

کیلویی1اپلیکمA0779کلسیم تری فسفات

کیلویی1مرک2143کلسیم تری فسفات خشک

گرمی100فلوکا21210%99پانتوتنات - کلسیم دی

گرمی25فلوکا21210%99پانتوتنات - کلسیم دی

گرمی100بوالب%99پانتوتنات - کلسیم دی

گرمی100نیویورک903967%99پانتوتنات - کلسیم دی

کیلویی1مرک2148ساخارات- کلسیم دی

متفرقهآبه2کلسیم دی فسفات 

کیلویی1روسیآبه2کلسیم دی فسفات 

گرمی250فلوکا21142کلسیم دی گلوکونات منو هیدرات

گرمی250روت38121پانتوتنات-(+)کلسیم دی

گرمی44074BDH100پانتوتنات-(+)کلسیم دی

گرمی100زیگما آلدریچ255548کلسیم سولفات

گرمی250مرک2161کلسیم سولفات

گرمی100زیگما آلدریچ255548کلسیم سولفات

گرمی454امریکایی37594کلسیم سولفات 

گرم27975BDH453میلیمتر3کلسیم سولفات 

کیلویی27622BDH1کلسیم سولفات آبدار

گرمی500اسدیفاین37624کلسیم سولفات خشک

کیلویی1اپلیکمA0905کلسیم سولفات دی هیدرات

کیلویی1ریدال1206کلسیم سولفید

کیلویی1متفرقه64328کلسیم سولفید

گرمی500ریدال25106آبه4کلسیم سیترات 

اسدیفاینکلسیم سیلیکات

انگلیسیکلسیم سیلیکات

کیلویی25کلسیم سیلیکات

کیلویی5مرک2152کلسیم سیلیکات

انگلیسیکلسیم سیلیکات

اسدیفاینکلسیم سیلیکات

گرمی250مرک2136آبه کریستال1کلسیم فسفات 

گرمی500مرک2136آبه کریستال1کلسیم فسفات

کیلویی1ریدال4501کلسیم فسفید

گرمی200متفرقهکلسیم فسفینات

کیلویی1مرک2841کلسیم فلوراید

گرمی100مرک2842کلسیم فلوراید سوپرا

کیلویی1ریدال25207کلسیم فورمیات

گرمی500فلوکاP.a21133کلسیم فورمیات 

گرم453بیکرزکلسیم فورمیات کریستال

کیلویی1مرک2096کلسیم فورمیات معمولی

ریدالکلسیم کاربید

آمپولیریدال37904کلسیم کاربید

گرمی500چینیکلسیم کاربید



گرمی500انگلیسیکلسیم کاربید

ریدالکلسیم کاربید

کیلویی5انگلیسیکلسیم کاربید

گرم400داروپخشکلسیم کربنات

کیلویی1ریدال12010کلسیم کربنات

گرمی100مرک2060کلسیم کربنات

کیلویی1مرک2064کلسیم کربنات

گرمی250مرک2066کلسیم کربنات

کیلویی1مرک2069کلسیم کربنات

گرمی250مرک102076کلسیم کربنات

گرمی349181S.R.L500%99/5کلسیم کربنات 

گرمی25زیگما آلدریچ202932%99/995کلسیم کربنات 

گرمی500مرک2059کلسیم کربنات سوپرا

کیلویی25اسدیفاینکلسیم کلراید

گرمی50ریدال1487کلسیم کلراید 

کیلویی25اسدیفاینکلسیم کلراید 

گرم453فیشرC79کلسیم کلراید 

کیلویی2/5ریدال12064آبه2کلسیم کلراید 

گرمی500زیگما آلدریچC7902آبه2کلسیم کلراید 

گرمی500اسدیفاین20070آبه2کلسیم کلراید 

کیلویی5اسدیفاین37584آبه2کلسیم کلراید 

گرمی10070BDH250آبه2کلسیم کلراید 

کیلویی5مرک2381آبه2کلسیم کلراید 

گرمی500مرک2384آبه سوپرا4کلسیم کلراید 

سی سی14033BDH500کلسیم کلراید استاندارد

کیلویی26035BDH5کلسیم کلراید تکنیکال گرید

گرمی500چینیکلسیم کلراید خشک

کیلویی1اسدیفاین37585کلسیم کلراید خشک

گرمی26224BDH500کلسیم کلراید خشک

گرمی26224BDH500کلسیم کلراید خشک

کیلویی25اسدیفاین36036کلسیم کلراید خشک

گرمی27586BDH500کلسیم کلراید گرانول

گرمی250مرک102083کلسیم کلراید گرانول

کیلویی1مرک2385آبه2کلسیم کلراید گرانول 

کیلویی1امریکاییکلسیم کلسیم بی فسفات

گرمی100مرک2053کلسیم گرانول

داروپخشکلسیم گلوکونات

گرمی250دوخفاC0531کلسیم گلوکونات

گرمی500هاوکی ولیامز267200کلسیم گلوکونات

کیلویی1مرک4110کلسیم گلیسرو فسفات محلول

کیلویی5مرک2102کلسیم الکتات

گرمی250مرک2103کلسیم الکتات

کیلویی1مرک2102کلسیم الکتات

کیلویی1مرک2103کلسیم الکتات

کیلویی1اپلیکمA3959آبه5کلسیم الکتات 

کیلویی1اپلیکمA1942کلسیم نیترات

کیلویی1اپلیکمA3679کلسیم نیترات

کیلویی5مرک37606کلسیم نیترات

گرمی16021BDH100کلسیم هاردنس اندیکاتور

کیلویی1مرک4636کلسیم هیپوفسفید



روسیکلسیم هیدروژن فسفات

کیلویی1مرک2146کلسیم هیدروژن فسفات

روسیکلسیم هیدروژن فسفات

کیلویی5پانراک201226آبه2کلسیم هیدروژن فسفات 

کیلویی1پورچ875897116کلسیم هیدروژن فسفات خشک

گرمی10304BDH500کلسیم هیدروکسید

گرمی500فلوکا21181کلسیم هیدروکسید

گرمی100مرک2047کلسیم هیدروکسید

کیلویی1اپلیکمA2777کلسیم هیدروکسید

کیلویی1اپلیکمA3527کلسیم هیدروکسید

گرمی500اسدیفاین20304کلسیم هیدروکسید

گرمی100یوبی کم%95کلسیم هیدروکسید 

گرمی100یوبی کم%95کلسیم هیدروکسید

کلسیم هیدرید

گرمی1مرک2315کلسئین

گرمی100فلوکا21030کلسئین

گرمی5مرک2315کلسئین متال

فارماسیا16Aکلو بتا سون

فارماسیاکلوبتازون

فارماسیاپروپیونات17کلوبتاسون 

لیتری1پورچ514610449%4کلودین

متفرقهکلور پیریفوس

گرمی1مرک820319کلوروژینیک اسید همی هیدرات

میلی گرمی200متفرقهکلوکسالسیلین سدیم

گرمی1زیگما آلدریچC7897کلونیدین هیدرو کلراید

سی سی10انگلیسیکلوی اویل

سی سی500اسدیفاین46063کلوی اویل

گرمی20آلمانیکلوئیدین هیدرو کلراید

ست1مرک9514(کاغذ اندیکاتور)کنگو پیپر

های مدیاکنگو رد

گرمی20025BDH10کنگو رد

گرمی10ریدال32651کنگو رد

گرمی25مرک1340کنگو رد

گرمی1زیگما آلدریچK0753کنیتین

گرمی1زیگما آلدریچK0753کنیتین

گرمی1سروا37195کنیتین

گرمی1دوخفاK0905کنیتین

گرمی100های مدیا(فورفوریل آمینوپورین6)کنیتین 

گرمی1سروا37190کنیتین ریبوزید

گرمی1زیگما آلدریچ3-85,264(فورفوریل آمینو پیرین6)کنیتین

گرمی250متفرقهکنین سالسیالت

گرمی500متفرقهکنین سولفات

گرمی100متفرقهکنین والرانات

گرمی250متفرقهکنین هیدرو بروماید

گرمی500بوهرینگرکنین هیدرو کلراید

گرمی250مرک7536کوارتز

کیلویی50فلوکا83340کوارتز

کیلویی10فلوکاکوارتز

کیلویی50فلوکا83340کوارتز

کیلویی10فلوکاکوارتز



سی سی5زیگما آلدریچC4790کوبینوکسولون دی سدیم

لیتری2/5مرک105217کوپر دی آمونیوم تتراپلکس

گرمی1ژاپنی(کینولین-2-2)کوپروین

متفرقهAکوپلیمر بیس فنل 

کیلویی1چینیکوچیک اسید

گرمی10کارلوکوچینیل گرین

گرمی1مرک8960کورتیزون

گرمی43016BDH1کورتیزون استات

گرمی5زیگما آلدریچC7854کورکربوکسیالز

گرمی5زیگما آلدریچC8754کورکربوکسیالز

گرمی10متفرقهکورکومین

کیلویی1مرک802650کوروتونیک اسید

گرمی20029BDH5کوزول رد

گرمی10312BDH500کوسیتول

گرمی25مرک2334(کلرید)کوکربوکسیالز

گرمی5متفرقهکوالژن هیدرو لیزه

گرمی5مرک2599کوالمین فنل فتالئین فسفات

میلی گرمی500مرک24622کولسترین 

گرمی1مرک8979کولسترین استارت

میلی گرمی100مرک24622کولسترین بیو شیمی

گرمی60مرک4363(نیترات سلولز)کولودیون وول

گرمی33089BDH500کولوفنی رزین

گرمی1دوخفاC0118کولیسیتین سولفات

گرمی500اسدیفاین53015کولیک اسید بیوشیمی

گرمی100اپلیکمA0785کولین کلراید

گرمی200امریکایی13410کولین کلراید

گرمیC.D.H500کولین کلراید

گرمی25زیگما آلدریچC7017کولین کلراید

گرمی500اکروس11029%99کولین کلراید

کیلویی50متفرقهکومارین

کیلویی50متفرقهکومارین

کیلویی1هندیG2501949کوماسی برلیانت بلو

گرمی100فلوکاG25027815کوماسی برلیانت بلو

گرمی25اپلیکمG250A3480کوماسی برلیانت بلو

گرمی25مرکG250115444کوماسی برلیانت بلو

گرمی100فلوکاR25027816کوماسی برلیانت بلو

گرمی100اپلیکمR250A1092کوماسی برلیانت بلو

گرمی25اپلیکمR250A1092کوماسی برلیانت بلو

گرمی25مرکR250112553کوماسی برلیانت بلو

گرمیR250RAL25کوماسی برلیانت بلو

میلی گرمی100زیگما آلدریچIVC2010تیپAکونکاناوالین 

گرمی25روت71381%98/5کویرستین دی هیدرات 

کیلویی1چینیکوئرسیتن دی هیدرات

گرمی25متفرقهکوئین آلیزارین

گرمی25زیگما آلدریچ136778کوئین آلیزارین

گرمی100زیگما آلدریچQ0250کوئیناکرین دی هیدرات

گرمی13109BDH10کوئینالدیک اسید

گرمی5مرک216کوئینالدیک اسید

گرمی5مرک2282کوئینالدین رد

گرمی5مرک2282کوئینالدین رد



گرمی20099BDH1کوئینالدین رد

گرمی1مرک2282کوئینالیدین رد

گرمی25فلوکا22690کوئینولیک اسید

گرمیD.D.R25کوئینیدین سولفات

گرمی100هلندیکوئینیدین سولفات

گرمی5زیگما آلدریچQO750کوئینیدین هیدرو کلراید

M.Bکوئینیدین یلو

گرمی100هلندیکوئینین

گرمی25مرک802304کوئینین

گرمی100هلندیDMWکوئینین 

گرمی25متفرقهکوئینین دی کربنات

گرمی30007BDH25کوئینین دی هیدرو کلراید

گرمی10انگلیسیکوئینین فلوراید

گرمی50فلوکا22630کوئینین هیدرو کلراید

گرمی25مرک822194کوئینین هیدرو کلراید

پلی اسکایناستاندارد211Cکیت 

مرک7999کیت آمینو اسید

مرک8004کیت آمینو اسید

مرک8001کیت آمینو اسید

مرک8002کیت شکر

مرک8005کیت شکر

مرک8007کیت ویتامین

گرمی5اسدیفاین52021کیتوزین بیوشیمی

گرمی5اسدیفاین52017کیتیدین

گرمی100اسدیفاین20227کین هیدرون

متفرقهکینولین

سی سی500اسدیفاین40012کینولین

متفرقهکینولین یلو

گرمی900چینیکینیتین

گرمی25اسدیفاین44326کینیزارین گرین

گرمی25مرک802304کینین

متفرقهکیوتومی لوبر کانت

گرمی10ریدال10567گادولنیوم اکسید

گرمی10متفرقهگادولنیوم اکسید

گرمی5مرک12167اکسید(III)گادولنیوم

گرمی25الفایسر12917%99/9نیترات(III)گادولنیوم

گرمی500چینیگادولونیوم اکسید

گرمی200روسی%99/99گادولونیوم اکسید

کیلویی1چینیگادولونیوم نیترات

گرمی38029BDH5گاالکتورونیک اسید

گرمی13070BDH5گالو سیانین

گرمی25مرک4050گالو سیانین کلراید

گرمی34123BDH25گالوسیانین

گرمی500چینیگالیک اسید

گرمیU.C.B250گالیک اسید

گرمی10جانسون متیاکسید(III)گالیم 

گرمی1217010کلراید(III)گالیم 

گرمی100آمپرتون%99/9999گالیم 

گرمی1003انگلیسی%99/9999گالیم 

گرمی10مرک4064گالیم اکسید



گرمی355روسیگالیم فلوراید

گرمی25بازگالیم نیترات

گرم1014روسی%99/999اکسید(III)گالیم

گرمی5مرک12169گالیوم

گرمی1فراکاکسیدIIIگالیوم 

گرمی24.8ونترون%99.9999گالیوم

گرمی20051BDH25(پیرو گالل فتالین)گالئین

گرمی500اسدیفاین43215گاما تراگاسانت

گرمی50آلمانیگایاکل کربنات

سی سی100متفرقهگایاکول

گرمی500اسدیفاین36609گرافیت پودر

گرمی500اسدیفاین14036609 میکرون مش 100گرافیت پودر 

لیتری1پروالبوگرامرزریجنت

میلی گرمی250اپلیکمA2170گرامیسیدین

گرمی5دوخفاG0167گریسو فلوین

گرمی100متفرقهAB--DDRگریسیر فلورین 

فلوکاگزان هیدرول

گرمی500اسدیفاین56235%99/5گزانتان گام

گرمی5اسدیفاین52086گزانتوزین دی هیدرات

گرمی25اسدیفاین52057گزانتین

گرمی10فلوکا95490گزانتین

گرمی10زیگما آلدریچX0250گزانتین سدیم سالت

کیلویی25مرک108117گزیلغور

لیتری1مرک8687گزیلل

لیتری1اپلیکمA0663گزیلل

لیتری1مرک8686گزیلل

لیتری1مرک8685گزیلل معمولی

لیتری242935S.R.L1%99/8گزیلل

گرمی1ریدال33825گزیلن اورنج

های مدیاگزیلن اورنج

گرمی13137BDH5گزیلن اورنج 

گرمی25هایپورگزیلن اورنج 

گرمی5مرک108677گزیلن اورنج تترا سدیم

گرمی1مرک8677گزیلن اورنج تترا سدیم سالت

گرمی1زیگما آلدریچ398187گزیلن اورنج سدیم

گرمی25مرک110590گزیلن سیانول

گرمی10زیگما آلدریچ335940گزیلن سیانول

گرمی10چینیگزیلن سیانول

گرمی25زیگما آلدریچX4226گزیلن سیانول

گرمی500کداکT1579گزیلن سیانول

سی سی500مرکP.a15355/4گزیلن

گرمی300روشگزیلیتول 

کیلویی1روت97112گزیلیتول بیوشیمی

گرمی50لوباIIگزیلیدین بلو

گرمیBDH25گزیلیدین پانسو

لیتری1متفرقه(قطران ذغال سنگ)گل تا

گرمی33055BDH250گالس باتل

گرمی250چینیگالس وول

گرمی250اسدیفاین43056گالس وول

گرمی500چینیگالس وول



گرمی500جیبکو15527013گالیسن

گرمی500جیبکو15709017گالیسن

کیلویی1مرک112008گالیسن

کیلویی1دوخفاG0709گالیسن

گرمی250مرک104201گالیسن

کیلویی1زیگما آلدریچG6143گالیسن 

کیلویی1امریکاییگالیسن التراپیور

کیلویی1اپلیکمA3707گالیسن بیوشیمی

کیلویی1اپلیکمA4444گالیسن سنتز

گرمی28458BDH500گالیسن کروماتو گرافی

کیلویی1اپلیکمA1067گالیسن مولکوالر

گرمی50الفایسرL11133گالیسیدیل متا اکریالت

کیلویی25مرک500190گالیسین

کیلویی1مرک500190گالیسین

گرمی1فلوکا50170اسپارتیک اسید تری هیدرات-گالیسین ال

گرمی500زیگما آلدریچG6761گالیسین سدیم سالت

گرمی1زیگما آلدریچG7126(آمینو استیک اسید)گالیسین

گرمی1چینیگلد کلراید

گرمی50یوبی کمگلد کلراید

گرمیM.B5گلر اورنج

گرم75گلر برماید

گرمی1مرک3672گلسترول

مرک4090گلوتاتیون

گرمی50مرک4090گلوتاتیون

گرمی37109BDH5گلوتاتیون

لیتری2/5اسدیفاین46080%25گلوتارآلدهید

لیتری1پانراک163858%50گلوتارآلدهید

گرمی500فلوکا49660گلوتاریک اسید

گرمی250مرک800295گلوتاریک اسید

گرمی74775S.R.L100گلوتاریک انیدرید

گرمی250مرک820604گلوتاریک انیدرید

میلی گرم%55مرک14246گلوتامات اگزاالت استات ترنس آمیناز

میلی گرمی23مرک5115گلوتامات پیروترنس آمیناز

میلی گرمی100مرک24651گلوتامات دی هیدروژناز

گرمی38038BDH1فسفات دی سدیم-6-گلوکز

گرمی1لوبا42160فسفات دی سدیم-6-گلوکز

گرمی1مرک8341فسفریک اسید دی سدیم سالت دی هیدرات-6-گلوکز

گرمی10زیگما آلدریچ49220فسفات دی پتاسیم-1گلوکز 

یونیت10000زیگما آلدریچG7016گلوکز اکسیداز

یونیت5اپلیکمA3447گلوکز اکسیداز

پک1مرک13732گلوکزدی هیدروژناز

گرمی100زیگما آلدریچG4503گلوکو هیپتوفریک اسید

گرمی25متفرقه4688گلوکورونیک اسید

کیلویی1اکروس27105گلوکونوالکتون پودر

لیتری1مرک822057گلوکونیک اسید

گرمی25مرک287گلوکونیک اسید پتاسیم

گرمی40امریکاییگلوکویتافول

گرمی100هاوکی ولیامز991420(نیترات سلولز)گلوئیدین وول

گرمی25اسدیفاین73038هیدروکسی آنیل-2-گلی اکسال بیس

گرمی25مرک4191هیدروکسی آنیل-2-گلی اکسال بیس



سی سی100زیگما آلدریچ50650گلی اگزال

گرمی500روسی(هیدروکسی آنیل-2)گلی اگزال بیس 

کیلویی1مرک804101(سدیم هیدروژن سولفیت)گلی اگزال بیس 

گرمی500روسیگلی اگزال سدیم بی سولفید

لیتری2/5اسدیفاین36107%40گلی اگزال

سی سی500چینی%40گلی اگزال

کیلویی1چینیگلی اگزالیک اسید 

گرمی250مرک804107گلی اگزالیک اسید منو هیدرات

میلی گرمی2گلی بین کالمید

سی سی100مرک10012153گلی سید اتر

گرمی1دوخفاG0158گلی فرسات

لیتری1مرک814186گلی کولیک اسید

گرمی100مرک4106گلی کولیک اسید 

کیلویی1چینیگلی کولیک اسید 

پک1مرک15642دی هیدروژناز3گلیسرول 

لیتری1گلیسرین

لیتری1گلیسرین

لیتری1دوخفاG1345گلیسرین خشک

لیتری1مرک104093گلیسرین خشک

میلی گرمی25مرک24687گلیسرین کیناز

سی سی100زیگما آلدریچ841807440167گلیسیدول اکسی پروپیل تری متوکسی سیالن معادل

گرمی50الفایسرL11133گلیسیدیل متا اکریالت

گرمی50الفایسرL11133گلیسیدیل متا اکریالت

سی سی500مرک8238گلیسیرول تری استات

سی سی500اسدیفاین88456گلیسیرول تری استات

گرمی41010BDH50گلیسیرول تری استئارات

گرمی5مرک4099گلیسیرول تری پالمیتات

گرمی5الفایسرA10922گلیسیرول تری پالمیتات

گرمی41001BDH100گلیسیرول تری پالمیتات

سی سی100زیگما آلدریچ436895گلیسیرول دی متا اکریالت

گرمیBDH500گلیسیرول منو استئارات

سی سی100مرک8238گلیسیرین تری استات

سی سی50مرک59180%85گلیسیرین

لیتری2/5مرک4091%87گلیسیرین

گرمی10مرک4233گلیسین گالیسین

گرمی25مرک4202گلیکوژن

گرمی100مرک500188گلیکول

گرمی500اسدیفاین43241گوار گام 

کیلویی1زیگما آلدریچG4129گوار گام 

کیلویی1فلوکا51050گوانوزین

گرمی42038BDH10گوانوزین 

گرمی5زیگما آلدریچG6752گوانوزین 

گرمی25زیگما آلدریچG8377منوفسفات دی سدیم5گوانوزین

کیلویی1مرک820611گوانیدنیوم کربنات

گرمی100مرک104219گوانیدنیوم کلراید

گرمی500مرک104219گوانیدنیوم کلراید

کیلویی1مرک104220گوانیدنیوم کلراید

گرمی250اپلیکمA1107گوانیدین تیو سیانات 

گرمی250اپلیکمA4335گوانیدین تیو سیانات 

گرمی500اسدیفاین54324گوانیدین تیو سیانات مولکوالر



گرمی100اسدیفاین56234گوانیدین نیترات

کیلویی1اسدیفاین56234گوانیدین نیترات

کیلویی1اپلیکمA4014گوانیدین هیدرو کلراید

گرمی747115S.R.L500%98گوانیدین هیدرو کلراید

گرمی42036BDH5گوانین هیدرو کلرید

گرمی10زیگما آلدریچG6377گوانین هیدرو کلرید

گرمی100اسدیفاین44034گیمسا

گرمی25زیگما آلدریچG5637گیمسا استاین

گرمی340344BDH25گیمسا استاین گور

سی سی500مرک9204گیمسا محلول

زیگما آلدریچSD-45التیکس پلی استایرن

میلی گرمی2زیگما آلدریچLB-3التیکس پلی استایرن

میلی گرمی2زیگما آلدریچLB-5التیکس پلی استایرن

میلی گرمی2زیگما آلدریچLB-16التیکس پلی استایرن

میلی گرمی2زیگما آلدریچCLB-9التیکس پلی استایرن

سی سی1مرک5311الکتات دی هیدروژناز

سی سیCDH500الکتو فنل کاتن بلو

گرمی10روت92421الکتوبیون اکسید

ایرانیالکتیک اسید

میلی گرمی100زیگما آلدریچL1629المینارین

گرمی5فلوکا61450النتانیوم

گرمی29006BDH10النتانیوم استات

گرمی130النتانیوم اکسید

گرمی25اسدیفاین56259النتانیوم کربنات هیدرات

گرمی25مرک5327النتانیوم کلراید

گرمی29008BDH25النتانیوم کلراید

گرمی5مرک59644النتانیوم نیترات

گرمی25مرک31617آبه6النتانیوم نیترات 

گرمی29737BDH25النتانیوم هگزا بوراید

گرمی25مرک110982اکسید(III)النتانیوم

گرمی5مرک10982اکسید(III)النتانیوم

لیتری1الفایسر30574النیزاکلیل بنزن

میلی گرمی50مرک24544الوین آدنین دی نوکلتید دی سدیم سالت

گرمی25ریدال28608الیت گرین

گرمی34043BDH25الیت گرین

گرمی491371RPE10الیت گرین

گرمی5زیگما آلدریچL9755الئوریک اسید سدیم سالت

آمپولیفلوکا92394لژیونل سوپل منت

گرمی100اپلیکمA2182لستین سویا

گرمی29833BDH25لستین سویا

گرمی25اکروس212179250لکسول فست بلو

گرمی25اکروسARN21216لکسول فست بلو

سی سی100ریداللمون فالور

گرمی140لوتیتیوم اکسید

گرمی1زیگما آلدریچ263125لوتیتیوم پودر

سی سی500مرک1287لوفلرزمتیلن بلو محلول

سی سی100مرک1287لوفلوز متیلن بلو محلول

ایرانیلوگول

سی سی35088BDH100لوگول یدین محلول

آلمانیلومینال



گرمی10مرکلومینال سدیم

سی سی100مرک814254لوولینیک اسید

میلی گرمی100مرک24548لیپاز

میلی گرمی100مرک24548لیپاز 

گرمی100زیگما آلدریچ62300لیپاز فورسین پانکراس

گرمی250اپلیکمA4090لیپازپورسین پانکراس

میلی گرمی35مرک5389لیپلز-لیپو پروتئین

گرمیBDH25لیتموس

گرمی5مرک5312لیتموس

گرمی10مرک85312تا5لیتموس 

گرمی820059BDH25تا5لیتموس 

گرمی25فلوکاP.a61280 8تا5لیتموس 

گرمی10فلوکاP.a61275 8تا5لیتموس 

گرمی25مرک5312لیتموس اندیکاتور

بسته1مرک9486لیتموس کاغذ

گرمی29059BDH10%99/9لیتیم 

سکولیتیم برومات

گرمی50یوبی کم%99/999لیتیم بروماید 

گرمی25مرک5668لیتیم بروماید سوپرا پیور

گرمی1830102LKB25لیتیم دو دسیل سولفات

گرمی44238BDH25لیتیم دو دسیل سولفات

گرمی50زیگما آلدریچ203653%99/999لیتیم سولفات 

گرمی50مرک5697لیتیم سولفات سوپرا پیور

گرمی203629AL50%99/997لیتیم کربنات 

گرمی25مرک5676لیتیم کربنات سوپراپیور

گرمی25مرک5677لیتیم کلراید سوپراپیور

گرمی50مرک818044لیتیم گرانول

گرمیLITHCO36لیتیم نیترات

گرمی50مرک5653لیتیم نیترات سوپرا پیور

گرمی50مرک820753لیتیم هیدرید

سی سی14116BDH500لیتیوم کلراید استاندارد

سی سی50متفرقهلیدوکائین هیدرو کلراید

لیزوزیم

گرمی1اپلیکمA3711لیزوزیم

لیزوزیم

گرمی1مرک5282(مور آمیداز)لیزوزیم 

گرمی5زیگما آلدریچL2879لیزوزیم کلراید

گرمی34042BDH10لیشمن استاین

گرمی34042BDH25لیشمن استاین گور

گرمی5مرک1350لیشمن ائوزین متیلن بلو

گرمی10مرک1350لیشمن ائوزین متیلن بلو

سی سی500انگلیسیلیشمنز استاین

سی سی500انگلیسی(LIQUOR  CRESOLIS)لیکورکریزولس

گرمی1مرک5352لیگنو سریک اسید

سی سی500پانراک15A584%95لینالول

سی سی100لینولوئیک اسید

گرمی5اپلیکمA4778لینولیک اسید

سی سی5روتA4391لینولیک اسید 

گرمی50اپلیکمA4108لینولیک اسیدمتیل استر

سی سی500چینیلینولیک سید



سی سی25مرک843483لینولیک سید

لیتری1چینیلینولئیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچL8511لیو پپتین همی سولفات سالت

کیلویی1مرک5986ماربل گرانول

کیت1زیگما آلدریچIEF-M2مارکوزفور ایزواالکتریک فوگوس

کیلویی1متفرقه830مارلوفن

گرمی61126BDH100ماالشیت گرین

گرمی100متفرقهماالشیت گرین

کیلویی1اسدیفاین44045ماالشیت گرین

گرمی100کاناداماالشیت گرین اگزاالت

کیلویی1اپلیکمA4804مالتو دکسترین

گرمی25سروا2839مالتوز

گرمی25مرک5912مالتوز

کیلویی1دوخفاM0811آبه1مالتوز 

گرمی500اسدیفاین39131آبه بیو شیمی1مالتوز 

گرمی500مرک5910آبه میکرو1مالتوز 

گرمی100مرک5910آبه میکرو1مالتوز 

کیلویی1مرک5910آبه میکرو1مالتوز 

گرمی25فلوکا63430مالتوزتریوز

گرمی250اکروس29580%95مالتیتول

گرمی34045BDH25مالشیت گرین

گرمی25هندیمالشیت گرین

گرمیMCIB10مالشیت گرین

گرمی25متفرقهمالشیت گرین اگزاالت

MCIBمالشیت گرین اگزاالت

گرمی134835S.R.L25مالومامید

گرمی500اسدیفاین39130مالونیتریل

گرمی250مرک800387مالونیک اسید

گرمی100مرک800387مالونیک اسید

گرمی100ریدال27712مالونیک اسید

گرمی134733S.R.L250%99مالونیک اسید

کیلویی12/5زیگما آلدریچM8892مالینتول

کیلویی1شارلوAC1410مالئیک اسید

کیلویی1مرک800380مالئیک اسید

کیلویی29124BDH1مالئیک اسید

گرمی500زیگما آلدریچM03751مالئیک اسید

گرمی100زیگما آلدریچM9138مالئیک اسید دی سدیم

گرمی250مرکمالئیک اسید دی سدیم سالت

گرمی500چینیمالئیک انیدرید

کیلویی25متفرقهمانیتول

گرمی100مرک1352مای گران والدز ائوزین متیلن بلو

سی سی100مرک1424(ائوزین متیلن بلو)مای گران والدز محلول

سی سی500مرک1424(ائوزین متیلن بلو)مای گران والدز محلول

میلی گرمی100سروا21368ماینوکسیدیل

گرمی250چینی805792متا اکریل آمید

لیتری1زیگما آلدریچ155721متا اکریلیک اسید

لیتری2/5زیگما آلدریچ155721%99متا اکریلیک اسید

سی سی100اسدیفاین56059متا تلو نیتریل

گرمی500اسدیفاین39190متا فسفریک اسید

گرمی500فلوکا79615متا فسفریک اسید



گرمی41مرک823273لیتر46متان  

لیتری2/5اسدیفاین76230متان سولفونیک اسید

گرمی10اکروسD416635%  99/5متانل 

گرمی10الفایسرD4151947%  99/5متانل 

سی سی1فلوکاD4  87243متانل 

لیتری10158BDH1متانول

لیتری1مرکمتانول

لیتری1مرک6006متانول

لیتری1مرک6008متانول

لیتری1مرک6009متانول

سی سی500فلوکا65550متانول

سی سی10158BDH500متانول

سی سی500اسدیفاین24010متانول  اسپکتروسکوپی

سی سی500اسدیفاینHplc25217متانول 

لیتری25مرک6012متانول خشک

گرمی50ریدال32607متانیل یلو

گرمی100اسدیفاین30063متانیل یلو

گرمی450متفرقهمتانیل یلو

سی سی100فلوکا64960%98متوکسی استیک اسید

گرمی100اسدیفاین39266متول

سی سی500مرک808333تولوئن سولفونات-4-متیل

گرمی25مرک821250بنزو کینون- p-متیل

سی سی50فلوکا89920تلوات-M-متیل 

گرمی50مرک810504سیکلو پنتا دیون-3-1متیل 

سی سی5مرک9793آندکانوات-10متیل 

گرمی250مرک800466آمینو بنزوات-2متیل 

گرمی25اکروس23528آمینو بنزوات-4متیل 

کیلویی5مرک6757هیدروکسی بنزوات -4متیل 

کیلویی1مرک6756هیدروکسی بنزوات سدیم سالت-4متیل 

کیلویی5مرک6756هیدروکسی بنزوات سدیم سالت-4متیل 

گرمی100شارلوME0478هیدروکسی بنزوات سدیم سالت-4متیل 

سی سی5مرک3171متیل اریوکیک اسید

لیتری1مرک809711متیل استات

لیتری2/5ریدال27237متیل استات

گرمی250انگلیسیمتیل استانیلید

لیتری2/5اسدیفاین39203متیل استو استات

سی سی132879S.R.L500%98متیل استو استات

سی سیT.C.I25متیل استئارات

گرمی100زیگما آلدریچM80709متیل استئارات

گرمی25الفایسرمتیل استئارات

کیلویی2/5اکروس30422متیل استئارات

گرمی100زیگما آلدریچM800709%97متیل استئارات

سی سی5مرک9633متیل اکتانوات

سی سی25مرک814927متیل اکتانوات

سی سی500چینیمتیل اکریالت

لیتری1مرک805791متیل اکسید

سی سی5مرک9758متیل االیوات

لیتری2/5زیگما آلدریچ179957متیل الکل

سی سی50روت94312متیل اورکات

گرمی25مرک1322متیل اورنج



گرمی4327M.B5متیل اورنج

گرمی10متفرقهمتیل اورنج

گرمیU.C.B25متیل اورنج

گرمی10کارلومتیل اورنج

گرمی100پورچ704630213متیل اورنج

گرمی100پمییمتیل اورنج

گرمی20065BDH100متیل اورنج

کیلویی2چینیمتیل اورنج

گرمی100فلوکا68250متیل اورنج

لیتری1اکروس41464متیل اوالت

گرمی100اسدیفاین25041%99گلوکزپیرانوزید-دی-متیل آلفا

گرمی10زیگما آلدریچm6882%99مانوزپیرانوزید-دی-متیل آلفا

کیلویی1اسدیفاین39210متیل آمونیوم کلراید

کیلویی4مرک823280گاز% 97متیل آمین

سی سی50مرک814289متیل آمینو استالدهید دی متیل استال

گرمی50سویسمتیل آمینواکسی بنزوات

سی سی500اسدیفاین39213متیل آنترانیالت

سی سی5مرک9796متیل آندکانوات

سی سی20مرکمتیل برماید

کیلویی39آلمانیمتیل برماید گاز

سی سی20نیویورکمتیل برمید

گرمی50مرک16316متیل بلو

گرمیBDH25متیل بلو

لیتری2/5پانراک151949متیل بنزوات

سی سی500اسدیفاین39214متیل بنزوات

لیتری5الفایسر%99متیل بنزوات

سی سی5مرک9648متیل بوتیرات

سی سی5مرک9625متیل بهنات

گرمی10رفرنسمتیل پارابن

لیتری1متفرقهمتیل پارپل

سی سی5مرک9738متیل پالرگونات

گرمی100اکروس41468%95متیل پالمیتا ت

میلی گرمی100فلوکا76117متیل پالمیتا یدات

گرمی100اکروسمتیل پالمیتات

گرمی25الفایسرمتیل پالمیتات

سی سی5مرک9737متیل پالمیتات

سی سی5پانراک352763متیل پالمیتات

سی سی5مرک9641متیل پنتا دکانوات

سی سی100مرک814857متیل پنتا نوات

لیتری1زیگما آلدریچ277339متیل پور پور

گرمی10انگلیسیمتیل پورپیل

سی سی5مرک841012کربالدهید- 2-متیل پیرول 

سی سی1327268S.R.L500%98متیل تترا هیدرو فوران 

لیتری1اسدیفاین76394متیل تری آلیل آمونیوم کلراید

سی سی5مرک9782متیل تری دکانوات

گرمی100اسدیفاین76248متیل تری فنیل فسفونیوم برماید

گرمی25پورچ185660233متیل تیمول بلو سدیم سالت

کیلویی1متفرقهمتیل تیمول بلو سدیم سالت

گرمی100الفایسر1033متیل تیمول بلوکمپلکسون

سی سی5مرک109637متیل دکانوات



سی سی100فلوکا21480%97متیل دکانوات 

لیتری1چینی%98متیل دکانوات

لیتری1فلوکا52620متیل دی سیالزان

سی سی1328114S.R.L500%99متیل دی کلرو استات

کیلویی1ایرانیمتیل رد

گرمیM.B500متیل رد

گرمی100دیفکومتیل رد

گرمی250دیفکومتیل رد

گرمی100پورچ272570211متیل رد

کیلویی1چینیمتیل رد

گرمی200BDH1متیل رد تیمول بلو

گرمی25مرک6078متیل رد سدیم سالت

گرمی100روسیمتیل رد سدیم سالت

گرمی100مرک6078متیل رد سدیم سالت

سی سی5زیگما آلدریچ392707متیل ژاسمونات

سی سی500اسدیفاین39256متیل سالسیالت

سی سی29256BDH500متیل سالسیالت

متیل سلولز

گرمی250زیگما آلدریچ1500M03787متیل سلولز 

گرمی500اسدیفاین400056066متیل سلولز 

گرمی500اسدیفاین55039217تا350متیل سلولز

لیتری1سروا29452متیل سوکسونیک انیدرید

لیتری1مرک820356متیل سیانو استات

لیتری1ریدال62796متیل سیکلو هگزان

لیتری1مرک806147متیل سیکلو هگزان

سی سی500اسدیفاین39221متیل سیکلو هگزان

لیتری1فراک30099متیل فورمات

گرمی50الفایسر%96متیل کاپرات

سی سی5فلوکا21480متیل کاپرینات

کیلویی1/6فلوکا66222لیتر2%  99/8متیل کلراید  

سی سی132887S.R.L500%99متیل کلرو استات

سی سی100انگلیسیمتیل کلرو فرمات

لیتری2/5اسدیفاین66235متیل کلرو فرمات

سی سی500مرک802357متیل کلروفرمات

گرمی1مرک14278متیل گرین

گرمی10فلوکا67060متیل گرین

گرمی25فلوکا66870متیل گرین

کیلویی1فلوکا67060متیل گرین

گرمی25مرک115944متیل گرین زینگ کلراید

گرمی25الفایسرA12492%99متیل الئورات

گرمی50اپلیکمA4108متیل لینولئات

سی سی5مرک9767متیل لینولئات

سی سی100چینی%95متیل لینولئات 

لیتری2/5مرک800590متیل متا اکریالت

سی سی1327120S.R.L25متیل متان سولفانات

سی سی25مرک820775متیل متان سولفانات

میلی گرمی100فلوکا70121متیل مریستو اولئات

سی سی250الفایسرمتیل میرستات

سی سی5مرک9736متیل میرستات

سی سی41016BDH5متیل میرستات



گرمی100آگارR1083متیل نادیک اسید

سی سی5مرک9651متیل نونادکانوات

سی سی5مرک9781متیل والرات

سی سی100مرک805901متیل ونیل کتون

گرمی10کارلومتیل ویولت

گرمیBDH25متیل ویولت

گرمیBDH5متیل ویولت

گرمی25مرک1416متیل ویولت

گرمی340322BDH25متیل ویولت

گرمی100فلوکا69710متیل ویولت

گرمی100مرک1402متیل ویولت

گرمی250مرک1400متیل ویولت

گرمی100مرک1400متیل ویولت

گرمی100هاوکی ولیامزb2متیل ویولت  

گرمی250فلوکا69710متیل ویولت استاندارد

گرمی100مرک15945متیل ویولت میکرو

گرمی100ریدالb632678متیل ویولت

گرمی100مرکb61416متیل ویولت

سی سی5مرک9744متیل هپتا نوات

لیتری1چینی%98متیل هگزانوات

هپتا فلرو اکتان-8-8-8-7-7-6-6تری1-1-1متیل

سی سی50فلوکا89920تولوات-Mمتیل

گرمی125هنکل(متیل سلولز)متیالن

گرمی25مرک115943متیلن بلو

گرمی100مرک6045متیلن بلو

کیلویی1متفرقهمتیلن بلو

گرمی100فلوکا66721متیلن بلو

گرمی500فلوکا66721متیلن بلو

گرمی100گور34048متیلن بلو

گرمی100مرک16315متیلن بلو

گرمی25فلوکا66721متیلن بلو زینک کلراید

سی سی7.5آرمارD216900متیلن کلراید 

گرمی100یانسن1514008متیلن یلو

لیتری1زیگما آلدریچRPMI-1640R6504مدیوم

لیتری5اپلیکمRPMI-1640A1959مدیوم

گرمی100امریکاییکولینیوم کلراید-6مرستیل 

لیتری1یانسن1254330مرکاپتو استیک اسید

سی سی30415BDH100مرکاپتو استیک اسید

سی سی30415BDH500مرکاپتواستیک اسید

گرمی29177BDH25مرکوکروم

کیلویی1اسپانیامرکوکروم

گرمی100ریدالc1022297مرگال   

گرمی100ریدالkm10922557مرگال

گرمی1زیگما آلدریچD7881 مرکاپتو سوکسونیک اسید3-2مزو 

گرمی25مرک3160مزو اریتریتول

گرمی10فلوکامزو اریتریتول

گرمی25زیگما آلدریچ852988دی مرکاپتو سوکسینیک اسید-3-2مزو

گرمی950روسیاکسید(I)مس 

گرمی27858BDH500%94اکسید(I)مس 

گرمی500مرک2769اکسید(II)مس 



گرمی25مرک2764اکسید(II)مس 

شوخارتKU314اکسید(II)مس 

گرمی250مرک2764اکسید(II)مس 

گرمی500مرک2761اکسید پودر معمولی(II)مس 

کیلویی1مرک2761اکسید پودر معمولی(II)مس 

گرمی100مرکp.a2768اکسید گرانول (II)مس 

گرمی27843BDH500%97اکسید(II)مس 

گرمی250مرکp.a2766% 99اکسید(II)مس 

گرمی100زیگما آلدریچ325457%99/99اکسید(II)مس 

گرمی250مرکP.a2768اکسید(II)مس 

گرمی100فلوکاP.a61200اکسید(II)مس 

BDHمس استات آناالر

گرمی250های مدیامس استات منو هیدرات

روسیمس استات منو هیدرات

گرمی100لیبولدمس اکسید

گرمی950روسیمس اکسید

گرمی10090BDH100مس اکسید آناالر

گرمی250مرک2765مس اکسید وایر فاین

گرمی100مرکII2798مس آمونیوم کلراید

گرمی27947BDH250آبه6مس پرکلرات 

کیلویی1البومس پودر

گرمی37810BDH100مس پودر

گرمی6327810BDH500مس پودر

کیلویی1مرک2715میکرون63مس پودر

گرم23/300مس پیروفسفات

گرمی100فلوکا61140%99/999مس پیووریس

گرمی27812BDH500مس تورنینگ

گرمیM.B250مس تورنینگ

گرمی80روسیمس دی کرومات

گرمی500مرکمس سلنیت

کیلویی5انگلیسیمس سیانور سدیم

گرمی25مرک2740مس سیترات

کیلویی20فلوکا61215مس فتالو سیانین

ایرانیمس فویل

گرمی10085BDH100مس فویل

ریدالمس کربنات

گرمی500چینیمس کربنات بازیک

گرمی500هاوکی ولیامز337200مس کربنات بازیک

کیلویی1لندنمس کرومات

گرمی100کارلوآبه2مس کلراید

گرمیp.aBDH100مس کلراید

گرمی250ریدال12804مس متال

گرمی500چینیمس نیترات

ریدالمس نیترات

گرمیgmbh250مس وایر فور المنت

گرمی100مرک2757مس وایرپتینال

گرمی100چینیبرماید (I)مس

کیلویی27855BDH5سیانید(I)مس

گرمی100مرک841811سیانید(I)مس

گرمی250فلوکا61170کلراید(I)مس



گرمی100مرک2738کلراید(I)مس

کیلویی1فلوکا61170کلراید (I)مس

کیلویی1ریدال31287%98کلراید (I)مس

کیلویی1ریدال12822%99کلراید (I)مس

گرمی250مرک2738کلراید معمولی(I)مس

گرمی100مرکp.a2739کلراید(I)مس

گرمی250مرکp.a2739کلراید(I)مس

گرمی500اسدیفاین37856یدید(I)مس

کیلویی1چینییدید(I)مس

گرم300روسییدید(I)مس

گرمی250چینی%99/5یدید(I)مس

گرمی250مرک2711استات منو هیدرات(II)مس

کیلویی1ریدال25038استات منو هیدرات(II)مس

گرمی950روسیاستات منو هیدرات(II)مس

گرمی250مرکP.a2711استات(II)مس

گرمی100مرکP.a2711استات(II)مس

گرمی100اکروس20633برماید(II)مس

گرمی100الفایسر14258برماید(II)مس

گرمی500هندی539برماید(II)مس

تارتارات(II)مس

کیلویی50مرک2787آبه5سولفات (II)مس

کیلویی1ریدال12852سولفات خشک(II)مس

گرمی500ژاپنیآبه5سولفات(II)مس

گرمی10091BDH250آبه5سولفات(II)مس

کیلویی1پورچ658310422آبه5سولفات(II)مس

کیلوییD.D.R1آبه5سولفات(II)مس

کیلویی1مرک102787آبه5سولفات(II)مس

کیلویی50مرک2787آبه5سولفات(II)مس

گرمی250مرکP.a2790آبه 5سولفات(II)مس

گرمی500الفایسر556سولفید(II)مس

گرمی250مرک2741درصد مس71تا69سیانید (II)مس

کیلویی1مرک2741درصد مس71تا69سیانید (II)مس

کیلویی20فلوکا61215%80فتالوسیانین (II)مس

گرمی500فلوکا61215%80فتالوسیانین (II)مس

گرمی100زیگما آلدریچ252980%97فتالوسیانین (II)مس

گرمی5زیگما آلدریچC3655فتالوسیانین تری سلولز(II)مس

گرمی500زیگما آلدریچ207896کربنات بازیک(II)مس

کیلویی1پورچ658630422کربنات بازیک(II)مس

گرمی50جانسون متی28108کرومات(II)مس

گرمی250مرک2731کلراید پیور کریستال(II)مس

گرمی500زیگما آلدریچc3279آبه2کلراید(II)مس

گرمی500اسدیفاین37834آبه2کلراید(II)مس

گرمی10088BDH100آبه آناالر2کلراید(II)مس

گرمی500اکروس20634آبه تکنیکال2کلراید(II)مس

گرمی250مرکp.a2733کلراید(II)مس

گرمی100مرکP.a2733کلراید(II)مس

گرمیP.a27854BDH100کلراید(II)مس

گرمی500مرک818247کلرایدخشک(II)مس

کیلویی1مرک102753نیترات(II)مس

گرمی250مرکp.a102753نیترات (II)مس



گرمی500مرک2751نیترات کریستال(II)مس

کیلویی1مرک102752آبه3نیترات(II)مس

گرمی500اسدیفاین37839آبه3نیترات(II)مس

گرمی500پورچ657060421آبه3نیترات(II)مس

کیلویی1پورچ657060421آبه3نیترات(II)مس

گرمی250مرک2722هیدروکسید کربنات(II)مس

گرمی120زیگما آلدریچM4892   مدیوم5Aمک کوی

گرمی25دیفکوملزیتوز

گرمی50اپلیکمA2091منا دیون

گرمی25زیگما آلدریچM5756منادیون سدیم بی سولفیت

گرمی250مرک500967منادیون سدیم بی سولفیت

کیلویی1مرک5995(-)منتول

کیلویی1فلوکا63670(+)منتول

سی سی25مرک841059منتون

گرمی500ریدال29133%99منگز  فالک الکترولیتیک

کیلویی1مرک5917استات  (II)منگنز 

کیلویی1مرکP.a5918آبه 4استات  (II)منگنز 

کیلویی1مرک5921آبه کریستال4استات  (II)منگنز 

گرمی100مرکPa5963آبه 1سولفات (II)منگنز 

مرکآبه1سولفات(II)منگنز 

گرمی500مرک5963آبه1سولفات(II)منگنز 

گرمی500مرک5959آبه کریستال1سولفات(II)منگنز 

آبه4سولفات(II)منگنز 

متفرقهکلراید(II)منگنز 

روسیکلراید(II)منگنز 

گرمی250مرک5927کلراید(II)منگنز 

کیلویی1مرککلراید(II)منگنز 

گرمی100مرک5927کلراید تترا هیدرات(II)منگنز 

کیلویی5اسدیفاین39137کلراید تترا هیدرات(II)منگنز 

کیلویی1مرکpa105927کلراید تترا هیدرات (II)منگنز 

گرمی500ریدال13216کلراید تترا هیدرات کریستال(II)منگنز 

گرمی900روسیکلراید دی هیدرات (II)منگنز 

گرمی100مرکPa5934کلراید دی هیدرات (II)منگنز 

کیلویی2زیگما آلدریچ328146کلرایدخشک(II)منگنز 

گرمی250الفایسر42250%99اکسید(IV)منگنز 

گرمی100مرک805929منگنز استات دی هیدرات

گرمی250مرک12237منگنز پودر

کیت1چینی2000منگنز پودر مش 

گرمی200آلمانیمنگنز دی استات

کیلوییBDH1منگنز دی اکسید

M.Bمنگنز دی اکسید 

گرمی500روسیمنگنز فلوراید

روسیآبه4منگنز کلرید 

گرمی250مرک5924کربنات (II)منگنز

گرمی500چینیکربنات (II)منگنز

کیلویی5مرک105949آبه4نیترات  (II)منگنز

گرمی500مرک105940آبه4نیترات  (II)منگنز

گرمی100زیگما آلدریچ203742نیترات هیدرات (II)منگنز

کیلویی1مرک5921آبه4استات (II)منگنز

گرمی99/9922976650آبه 4استات (II)منگنز



کیلویی5مرک5956اکسید (IV)منگنز

کیلویی1مرک805958اکسید (IV)منگنز

گرمی100مرک5953اکسید (IV)منگنز

کیلویی1مرک105957اکسید (IV)منگنز

گرمی250فلوکا63546%80اکسید (IV)منگنز

کیلویی5ریدال13237%90%-80اکسید (IV)منگنز

کیلویی1فلوکا63545%90اکسید (IV)منگنز

کیلویی1مرکPa5957% 90اکسید (IV)منگنز

کیلویی26127BDH1اکسید پودر تکنیکال(IV)منگنز

شوخارتمنو استایرن

گرمی25مرک821569منو متیل فتاالت

کیلویی50مرک5881منیزیم سولفات فتو پیور

کیلویی50مرک5885منیزیم سولفات هیدرات

سی سی14037BDH500منیزیم کلراید استاندارد

کیلویی50اسدیفاینمنیزیم نیترات

گرمی100فلوکا63049 آبه4منیزیوم استات 

کیلویی1پانراک141394 آبه4منیزیوم استات 

کیلویی1پورچ613400114آبه4منیزیوم استات 

کیلویی1فلوکا63047%99آبه 4منیزیوم استات 

گرمی250مرکP.a5819آبه4منیزیوم استات 

گرمی100مرکP.a5819آبه4منیزیوم استات 

گرمی29090BDH500منیزیوم استات هیدرات

متفرقهمنیزیوم استئارات

کیلویی1اپلیکمA2816منیزیوم استئارات

گرمی100ریدالمنیزیوم اکسید

کیلویی25روسیمنیزیوم اکسید

گرمی500مرک5865منیزیوم اکسید

گرمی25مرکمنیزیوم اکسید

روسیمنیزیوم اکسید

کیلویی1فلوکا63091منیزیوم اکسید الیت

گرمی500اسدیفاین39109منیزیوم اکسید الیت

گرمی25یوبی کم%99/99منیزیوم اکسید

گرمی29123BDH100منیزیوم اورانیل استات

گرمی50مرک5812منیزیوم باند

گرمی250اکروس20251منیزیوم برماید هگزا هیدرات

گرمی100مرک5902منیزیوم پر اکسید

کیلویی1روسیمنیزیوم پر کلرات

گرمی454لسومنیزیوم پر کلرات

گرمی10مرک5879منیزیوم پر کلرات خشک

گرمی100ژاپنی48-24منیزیوم پر کلرات مش 

گرمی100مرک5874منیزیوم پر کلرات هیدرات

گرمی500مرک5874منیزیوم پر کلرات هیدرات

کیلویی1روسیمنیزیوم پرکلرات

گرمی100منیزیوم پودر

گرمی50قطرانمنیزیوم پودر

گرمی500اسدیفاین39085%998منیزیوم پودر

کیلویی1منیزیوم تری سیلیکات

کیلویی1مرک5609منیزیوم تری سیلیکات

گرمی250مرک805817%99/6منیزیوم تورنینگ

گرمی250فلوکا63035%99/8منیزیوم تورنینگ



گرمی5مرک7812منیزیوم ریجنت

کیلویی2/5مرک5885منیزیوم سولفات 

کیلویی25متفرقهمنیزیوم سولفات 

ریدال31420آبه6منیزیوم سولفات 

کیلویی2/5مرک5882آبه7منیزیوم سولفات 

گرمی500مرک105886آبه7منیزیوم سولفات 

کیلویی1دوخفاM0513آبه7منیزیوم سولفات 

گرمی500آژاکسآبه7منیزیوم سولفات 

گرمی500های مدیامنیزیوم سولفات خشک

کیلویی1پانراک212486منیزیوم سولفات خشک

کیلویی1پورچ613760429منیزیوم سولفات خشک

کیلویی1پورچ613760112منیزیوم سولفات خشک

کیلویی50مرک5881منیزیوم سولفات فتو پیور

گرمی500فلوکا63141منیزیوم سولفات منو هیدرات

کیلویی50مرک5885منیزیوم سولفات هیدرات

گرمی29098BDH500منیزیوم سیترات

گرمی500اسدیفاین39098منیزیوم سیترات تری هیدرات

کیلویی1پانراک142360منیزیوم فلوراید 

گرمی250فلوکا63071%95منیزیوم فلوراید 

کیلویی20چینیمنیزیوم کرومات

کیلویی20چینیمنیزیوم کرومات

کیلویی20متفرقهمنیزیوم کرومات

گرمی500زیگما آلدریچM2393آبه6منیزیوم کلراید 

کیلویی25مرک105832آبه6منیزیوم کلراید 

کیلویی1دوخفاM0533آبه6منیزیوم کلراید 

گرمیBDH500آبه6منیزیوم کلراید 

گرمی250مرک5833آبه6منیزیوم کلراید 

گرمی100زیگما آلدریچ244139آبه6منیزیوم کلراید 

گرمی100زیگما آلدریچ244139%98منیزیوم کلراید 

گرمی500مرک814733منیزیوم کلراید خشک

کیلویی5الفایسرA14608منیزیوم کلراید خشک

گرمی500روتKK3602%98/5منیزیوم کلراید خشک 

کیلویی5الفایسر%99منیزیوم کلراید خشک 

گرمی100زیگما آلدریچM8266%98منیزیوم کلراید خشک

کیلویی1منیزیوم گلیسیرو فسفات

سی سی5مرک6073منیزیوم متیل یدید

کیلویی50اسدیفاینمنیزیوم نیترات 

کیلویی50اسدیفاینمنیزیوم نیترات 

کیلویی25منیزیوم نیترات 

مرکآبه6منیزیوم نیترات 

گرمی500مرک105853آبه6منیزیوم نیترات 

گرمی500ریدال31415آبه6منیزیوم نیترات 

کیلویی5اسدیفاین20816%99منیزیوم نیترات 

کیلویی1مرک5854منیزیوم نیترات معمولی

گرمی29086BDH25میلیمتر1/55منیزیوم وایر

کیلویی1مرک5871منیزیوم هیدروژن فسفات

گرمی500فلوکا63078منیزیوم هیدروکسید 

گرمی500اسدیفاین39093منیزیوم هیدروکسید کربنات

گرمی100مرک5827منیزیوم هیدروکسید کربنات

کیلویی1اپلیکمA5177منیزیوم هیدروکسید کربنات



کیلویی2/5مرک105829منیزیوم هیدروکسید کربنات

کیلویی1مرک5828منیزیوم هیدروکسید کربنات

کیلویی1مرکP.a5827منیزیوم هیدروکسید کربنات 

کیلویی5مرک5870منیزیوم هیدروکسید معمولی

گرمی100امریکایی%99/9منیزیوم یدید

گرمی50زیگما آلدریچ%99/99استات (II)منیزیوم

گرمی100زیگما آلدریچ229768%99/999استات (II)منیزیوم

کیلویی1سکوماموپس

لیتری5اپلیکمA1534موراسیک واسکوک

گرمی5مرک6161موراکساید

گرمی27197BDH5موراکساید

گرمی25مرک106161موراکساید

کیلویی12بکمنموراکساید

لیتری1مرک806127مورفولین

سی سی500اسدیفاین39272مورفولین

لیتری1دایجونگ%99مورفولین

متفرقهمورکسید

کیلویی1پورچ664620233مورکسید

کیلویی12بکمنمورکسید

گرمی10اکروس35400مورین

گرمی5اکروس69870مورین

گرمی100چینیمورین

میلی گرمی25زیگما آلدریچM406موسکارین کلراید

سی سی100مرک15708مولتی المنت استاندارد

سی سی100مرک110322مولتی المنت استاندارد

سی سی100مرکIII15626مولتی المنت استاندارد

کیلویی1اسدیفاین5A   1/1664011مولکوالر سیو  

کیلویی1اسدیفاین13X    1/1664016مولکوالر سیو 

کیلویی1اسدیفاین13X    1/864015مولکوالر سیو 

کیلویی1اسدیفاین4A    1/864004مولکوالر سیو 

کیلویی1اسدیفاین5A   1/864010مولکوالر سیو 

کیلویی1مرک105704نانو0/3مولکوالر سیو

کیلویی1مرک105708نانو0/4مولکوالر سیو

گرمیC.D.H250نانو0/4مولکوالر سیو

گرمیC.D.H250 نانو0/5مولکوالر سیو

سی سی100ژاپنی13Xمولکوالر سیو

گرمی250فلوکا13XROD69853مولکوالر سیو

کیلویی20سوئیس3Aمولکوالر سیو

کیلویی1اسدیفاین4A   64004مولکوالر سیو

کیلویی1اسدیفاین4A   1/1664005مولکوالر سیو

گرمی250فلوکا500aw   typ69848مولکوالر سیو

گرمی250فلوکا5A   ROD69849مولکوالر سیو

گرمی250پرکین5A  80/100مولکوالر سیو

گرمی250فلوکاty5A    ROD69848مولکوالر سیو

گرمی250مرکhm6108 74مولکوالرسیو

لیتری17002BDH1مولیبدات اسید

سی سی100مرک100480مولیبداتو فسفریک اسید

کیلویی1کانادامولیبدن پودر

گرمی902روسیمولیبدن شمش

گرمی5مرک12255کلراید(II)مولیبدن



گرمی25فلوکا79560مولیبدو فسفریک اسید

گرمی100مرکP.a532مولیبدو فسفریک اسید

گرمی25مرک532مولیبدو فسفریک اسیدهیدرات

گرمی900روسیمولیبدیک اسید

کیلویی1ریدال13311مولیبدیک اسید

گرمیBDH500مولیبدیک اسید

گرمی400ریدال13311مولیبدیک اسید

گرمی100مرک400مولیبدیک اسید

گرمی250مرک400مولیبدیک اسید

گرمی500مرک400مولیبدیک اسید

کیلویی1مرک400مولیبدیک اسید

گرمی454مالینکرو%85مولیبدیک اسید

کیلویی10روسیمولیبدینیوم سولفید

گرمی100مرکاکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی100ریدال13307اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی500ریدال13307اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی500فلوکا69850اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی100فلوکا69850اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی100ریدالPa31427اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی250مرکPa403اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی100مرکPa403اکسید(VI)مولیبدیوم 

گرمی100زیگما آلدریچM2277مولیدیوم تری اکسید

گرمی10159BDH100مولیدیوم تری اکسید

گرمی100رون بلندمیپرامین ماالت

گرمی100زیگما آلدریچM4512میتریزامید

میلی گرمی50دوخفاM0133میتومایسین

کیلویی1روت6469میریستیک اسید

کیلویی1مرک800399میریستیک اسید

گرمی100مرک409میریستیک اسید

گرمیC.D.H500میریستیک اسید

کیلویی1سکومامیس منو هیدرات

میلی گرمی100زیگما آلدریچM9020میکامیل آمین هیدرو کلراید

گرمی1دوخفاM0132میکونازول نیترات

سی سی500اسدیفاین29085میلونز ریجنت

سی سی51130BDH100مینرال اویل

سی سی20زیگما آلدریچM1260مینزیزویک اسید سدیم سالت

گرمیBDH1(ارزین)مینواستیکلین

گرمی1متفرقهمینوکسیدیل

گرمی50مرک104507میو اینیزیتول

گرمی38044BDH100میو اینیزیتول

گرمی100مرک4731میو اینیزیتول

گرمی100زیگما آلدریچi5125میو اینیزیتول

گرمی100زیگما آلدریچi3011میو اینیزیتول

گرمی100اسدیفاین48044میو اینیزیتول

گرمیi7508S.R.L100میو اینیزیتول

گرمی100مرک800660میوسیک اسید

گرمی5زیگما آلدریچنارجینین

گرمی5زیگما آلدریچN1251نارنجنین

گرمی25زیگما آلدریچN1383نارنجنین

گرمی25اکروس20691نارنجین



بوکس12ریدال22433نارورنج اندیکاتور

گرمی100اپلیکمA1894نالدیکسیلیک اسید

گرمی100اسدیفاین36134نالدیکسیلیک اسید

گرمی5زیگما آلدریچB4875نیترو آنیلید هیدرو کلراید-نیترو آنیلین پی-4بنزوئیل دی ال آرژنین-نالفا

کیلویی1انگلیسی88نپازین  نیپاسول 

میلی گرمی100زیگما آلدریچD9006الیزین-دنسیل ال-نپسیلون

سی سی100مرک9238مایع(متیلن بلو)نسلر 

سی سی100فلوکا72190نسلر ریجنت

سی سی100مرکA9011نسلر

سی سی500مرکA109011نسلر

سی سی100مرکB9012نسلر

گرمی113فیشرS516نشاسته

کیلویی5اپلیکمA4881نشاسته

کیلویی5اسدیفاین40264نشاسته

کیلویی5اسدیفایننشاسته

گرمی250مرک101252نشاسته

کیلویی1دوخفاS1324نشاسته برنج

کیلویی1فلوکا85650نشاسته بیوشیمی

کیلویی20آلمانینشاسته ذرت

گرمی500زیگما آلدریچS4501نشاسته سیب زمینی

کیلویی1دوخفاS1357نشاسته سیب زمینی

کیلویی25پانراک121069نشاسته سیب زمینی

کیلویی25متفرقهنشاسته گندم

کیلویی1پانراک171096نشاسته محلول

گرمی500امریکایینشاسته محلول

گرمی100فلوکا85649نشاسته محلول

گرمی500ریدال33615نشاسته محلول

گرمی10271BDH500نشاسته محلول

گرمی500متفرقهنشاسته محلول

گرمی25مرک1369نشرال رد

لیتری29809BDH1نفتا پرسپتیت

کیلویی1دولدرنفتازولین نیترات 

گرمی100مرک6249نفتازولین هیدروکلراید

گرمی13157BDH5نفتال هیدروکسامید اسید

گرمی100مرک6200نفتالین

کیلویی1مرک6200نفتالین

کیلویی44291BDH1نفتالین

گرمی250فلوکا70280سولفونیک اسید سدیم -1-نفتالین 

گرمی100مرک820859نفتالین تری سولفونیک اسید تری سدیم

گرمی100اکروس21218نفتول

گرمی10مرک1306نفتول بلو

گرمی25متفرقهنفتول بلو

گرمی25زیگما آلدریچN3005نفتول بلوبالک

گرمی100اسدیفاین44055نفتول گرین

گرمی100زیگما آلدریچS199621نفتول یلو 

گرمی1اپلیکمA3115استاتA-Sنفتول

گرمی1زیگما آلدریچN1500استات کریستالینASنفتول

گرمی1زیگما آلدریچN9252فسفات دی سدیم سالتASنفتول

گرمی25شوخارتنفتونیک اسید

گرمی25ریدالp.a33416نفتونیک اسید 



گرمی25اسدیفاین40089نقره ارتو فسفات

گرمی25مرک6746نقره ارسنات

گرمی100مرک801504نقره استات

گرمی25مرک801504نقره استات

گرمی25انگلیسینقره استات

گرمی12متفرقهنقره استات

سی سی500فلوکا85137نقره استاندارد

گرمی100انگلیسینقره الوی

گرمی100مرک12328نقره برمید

گرمی50فلوکا85145نقره برمید

گرمی30077BDH100نقره برمید

گرمی25چینینقره برمید

متفرقهنقره پر اکسید

گرمی10مرک1506نقره پشم

گرمی11022BDH1نقره پشم

گرمی10مرک1506نقره پشم

گرمی11022BDH10نقره پشم

گرمی10ریدال31631نقره پشم

متفرقهنقره پشم

گرمی10فلوکا85180نقره دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی5مرک101515نقره دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی5ریدال31628نقره دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی5ژاپنینقره دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی25زیگما آلدریچD93503نقره دی اتیل دی تیو کاربامات

گرمی250ایرانینقره سولفات

گرمی25مرک101509نقره سولفات

گرمی100اسدیفاین40095نقره سولفات

گرمی10234BDH10نقره سولفات

متفرقهنقره سولفات

گرمی100روتنقره سولفات

گرمی25ریدال10229نقره سولفات 

گرمی10فلوکا85279%99/5نقره سولفات پیوریس   

گرمی25مرک1534نقره سولفات کریستال

متفرقهنقره سولفات مشکوک یا کلرید نقره

گرمی25چینینقره سولفید

گرمی20ایرانینقره سیانید

گرمی500پورچ81471777نقره سیانید پیور

گرمی10فلوکا85178%98نقره سیانید پیوریوم 

گرمی25مرک12332%98نقره سیانید

گرمی5زیگما آلدریچ337382نقره فسفات

گرمی10مرک12333نقره فلوراید

گرمی25فلوکا85183نقره فلوراید

متفرقهنقره فویل ورقه ای

گرمی25مرک12329نقره کربنات

گرمی50فلوکا85150نقره کربنات پیوریم

گرمی25چینینقره کرومات

گرمی250ریدال10213نقره کلرید

گرمی100مرک119203نقره کلرید

گرمی500پورچ81421772نقره کلرید پیور

گرمی50انگلیسی%7نقره کولوئیدال



گرمی100متفرقه%7نقره کولوئیدال

گرمی100مرک1507%7نقره کولوئیدال

گرمی100مرک1502نقره گرانول

گرمی100پورچ813986775نقره متال پودر

گرمی25ژاپنینقره نیترات

گرمی100جانسون متینقره نیترات

گرمی25مرک59437نقره نیترات

گرمی50ریدال10220نقره نیترات

گرمی25زیگما آلدریچS6506نقره نیترات

کیلویی3متفرقهنقره نیترات

سی سی14054BDH500نقره نیترات

گرمی250ریدال10224نقره نیترات استیک

گرمی100مرک1511نقره نیترات قلم

گرمی100دگوسانقره نیترات قلم

گرمی5دوخفاS0536نقره نیترات قلم

گرمی250مرک101510نقره نیترات معمولی

گرمی250میتوکس281830%99/9نقره نیترات

گرمی50فلوکاP.a85228نقره نیترات

گرمی10فلوکاp.a85228نقره نیترات

گرمی25مرکP.a1512نقره نیترات

گرمیP.a10165BDH250نقره نیترات

گرمی50فلوکا85240نقره نیتریت

کیلویی1پورچ814421775نقره نیتریت

گرمی250مرک1536نقره ویتیلین

گرمی100امریکایینقره ویتیلین

متفرقهنقره ویتیلین

گرمی50فلوکا85190نقره یدات

گرمی25چینینقره یدات

گرمی30085BDH25نقره یدید

گرمی25هاوکی ولیامز760440نقره یدید

گرمی25چینینقره یدید

گرمی100ریدال10217%99/9نقره یدید 

گرمی500ژاپنیاکسید(I)نقره

گرمی50فلوکا85260%99اکسید(I)نقره

گرمی100های مدیانوترینت براث

گرمی5زیگما آلدریچN2758نور پزودوافورین هیدرو کلراید

گرمی10مرک818487نور پزودوافورین هیدرو کلراید

گرمی10زیگما آلدریچN7261نور تری پتیلن

میلی گرمی50متفرقهنورپزدو افدرین هیدرو کلراید

نوروراپامیل هیدروکلراید

گرمی5مرک821856نونا دکانول

سی سی100ریدال62906نونان

لیتری1متفرقهنونی فنل

سی سی500اپلیکمA1694  بیوشیمیP40نونیت 

گرمی100آگارنونیل سوکسینات خشک

سی سی500اسدیفاین56088نونیل فنول

گرمی100امریکایینیاسین آمید

گرمی100زیگما آلدریچN3376نیاسین آمید

گرمی25متفرقه6Bنیاگارا اسکای بلو

گرمی20080BDH25نیترازین یلو



سی سی500مرک806843نیترو اتان

گرمی1زیگما آلدریچN6876نیترو بلو تترازلیوم کلرات

میلی گرمی500زیگما آلدریچN6876نیترو بلو تترازلیوم کلرات

گرمی1اپلیکمA1243نیترو بلو تترازلیوم کلراید

میلی گرمی50مرک124823نیترو بلو تترازلیوم کلراید

لیتری1مرک806770نیترو بنزن

لیتری2/5اسدیفاین20170نیترو بنزن

گرمی5های مدیاD515-195-5%   99/5نیترو بنزن

سی سی5ریدالD59077نیترو بنزن

سی سیP.a10170BDH500نیترو بنزن

لیتری1مرک820894نیترو متان

گرمی5مرکp.a6780نیترو ن

گرمی25مرکp.a6780نیترو ن

گرمی1اسدیفاین94060نیتروبلو تترازلیوم کلراید

گرمی100هندی سالتRنیتروز

گرمی10مرک820906نیتروزو بنزن

گرمی5فلوکا73490نیترون

لیتری1مرکنیتریک اسید

لیتری1مرک440نیتریک اسید

لیتری1مرک443نیتریک اسید

لیتری1فلوکا84382نیتریک اسید

لیتری2/5شارلونیتریک اسید

لیتری2/5چینینیتریک اسید

ریدال34539نیتریلو تری استیک اسید

گرمی500اسدیفاین39338نیتریلوتری استیک اسید

کیلویی1اکروس41574نیتریلوتری استیک اسید

گرمی250ریدال34539نیتریلوتری استیک اسید

گرمی29338BDH250نیتریلوتری استیک اسید

گرمی5مرکp.a6761نیترین

گرمی25زیگما آلدریچ198285نیکروزین

گرمی34058BDH25نیکروزین

گرمی5فیلیپیننیکروزین

گرمی100اسدیفاین44558نیکروزین     واترسلوبل

گرمی50مرک15924نیکروزین واتر سلوپ

گرمی25زیگما آلدریچN4763نیکروزین واتر سلوپ

گرمیU.C.B250نیکل

گرمی250مرک112277نیکل 

گرمی500متفرقهنیکل استات

گرمی250فلوکا72225نیکل استات تترا هیدرات

گرمی100مرک12278نیکل استات تترا هیدرات

سی سی500فیشر1000PPMنیکل استاندارد

گرمی950روسینیکل اکسید

کیلویی1مرک106723نیکل اکسید

گرمی100مرک6723نیکل اکسید

گرمی250شارلوNI0170نیکل اکسید

نیکل اکسید سیاه رنگ

گرمی29312BDH500نیکل آلومنیم آلوی

گرمی144750S.R.L100نیکل آلومنیم آلوی

گرمی29313BDH250آبه3- نیکل برمید

گرمی250هندی%98نیکل برمید خشک 



گرمی250ریدال29821نیکل پر کلرات

گرمی25مرک806724نیکل پروکسید

کیلویی1مرک112277نیکل پودر

گرمی100فلوکانیکل پودر

گرمی100متفرقهنیکل تیو سیانات

گرمی500فلوکا221678نیکل رانی

کیلویی5مرکنیکل سولفات

گرمی500ریدال13633نیکل سولفات

گرمی25روکلریکنیکل فلوراید

گرمی500اسدیفاینL.Rآبه4نیکل کربنات بازیک 

گرمی500اسدیفاین39855نیکل متال پودر

گرمی100کارلونیکل نیترات

روسیآبه6کلراید  (II)نیکل

گرمی250مرک6717آبه6کلراید  (II)نیکل

کیلویی1مرک106721 آبه6نیترات  (II)نیکل

گرمی100مرک106721 آبه6نیترات  (II)نیکل

کیلویی2متفرقه آبه6نیترات  (II)نیکل

گرمی250فلوکا72253%99 آبه 6نیترات  (II)نیکل

کیلویی1فلوکا آبه کریستال6نیترات  (II)نیکل

گرمی250یوبی کمبرمید(II)نیکل

گرمی10زیگما آلدریچ331708(تری فنیل فسفین)برمید بیس (II)نیکل

گرمی250مرک12279برمید هیدراته(II)نیکل

گرمی100مرک6727آبه6سولفات (II)نیکل

کیلویی1مرک6726آبه6سولفات (II)نیکل

گرمی500اپلیکمA5328سولفات تترا هیدرات(II)نیکل

گرمی250اپلیکمA5328سولفات تترا هیدرات(II)نیکل

کیلویی1ریدال13607کربنات(II)نیکل

گرمی500روسیهیدروکسی کربنات(II)نیکل

گرمی250مرک6716هیدروکسی کربنات(II)نیکل

کیلویی1ریدال13607هیدروکسی کربنات(II)نیکل

کیلویی10 میکرون10نیکل

'29307BDH250 ساچمه99/9نیکل

سی سی100شارلوNI0020نیکوتین

گرمی5مرک6819نیکوتین آمید

گرمی1مرک24542نیکوتین آمید آدنین دی نوکلوتید

گرمی100مرک6818%99/5نیکوتین آمید

کیلویی1مرک818714نیکوتینیک اسید

گرمی500مرک500005نیکوتینیک اسید

گرمی100مرک6817نیکوتینیک اسید

کیلویی1مرک500005نیکوتینیک اسید

گرمی100دوخفاN0611نیکوتینیک اسید

گرمیU.C.B250%99نیکوتینیک اسید

گرمی25اسدیفاین44059نیل بلو سولفات

کیلویی1الفایسر1089نیل بلو سولفات

گرمی25مرک15117نیل بلو کلراید

گرمی25مرک1291نیل بلو کلراید

گرمی100مرک1291نیل بلو کلراید

گرمی50فلوکا72490نین هیدرین

گرمی25فلوکا72490نین هیدرین

کیلویی1مرک6762نین هیدرین



کیلویی1اسدیفاین20132نین هیدرین

کیلویی1الفایسر1090نین هیدرین

گرمی100اسدیفاین20132نین هیدرین

گرمی100مرک106762نین هیدرین

گرمی100مولکوالM29251313نین هیدرین

گرمی5مرکP.a6762نین هیدرین

گرمی10مرکP.a6762نین هیدرین

گرمی5هاوکی ولیامز609700نیو بیوم پنتا اکسید

سی سی500متفرقه70/20نیو سرب

گرمی25مرک4041نیو فوشین

لیتری1مرک6731نیو کارمین

گرمی25اکروس99/8317460250نیوبیوم پودر مش 

گرمی25مرک1369نیوترال رد

گرمی34056BDH25نیوترال رد

گرمی1فلوکا72090نیوکوپروین

گرمی5اپلیکمA1944نئو بیوسین سدیم سالت

کیلویی1روسی%99/5نئو بیوم پودر 

گرمی50زیگما آلدریچ298271%99/9نئو بیوم کلراید خشک 

گرمی25الفایسر10275پودر%99/8نئو بیوم

گرمی1مرک2964نئو کوپرین هیدرو کلراید

گرمی5ریدال33466نئو کوپرین هیدرو کلراید

میلی گرمی200امریکایینئو مایسین سولفات

گرمی20بیوژلنئو مایسین سولفات

گرمی10مرک106254نئو مایسین سولفات

کیلویی1رومیلنئو مایسین سولفات

کیلویی1چینینئو مایسین سولفات

گرمی250چینی%99/5اکسیدVنئوبیوم 

گرمی200روسینئوبیوم اکسید

گرمی500روسینئوبیوم اکسید

گرمی2/430روسینئوبیوم لیتیم

گرمی1اسدیفاین4154نئوتترازلیوم کلراید

گرمی135روسینئودمیوم اکسید

گرمی500چینینئودمیوم اکسید

کیلویی1رودا میلیمتر95نئودمیوم اکسید

گرمی100متفرقه%99نئودمیوم اکسید

گرمی10اسدیفاین89306%99/9نئودمیوم اکسید

گرمی877چینینئودمیوم فلز

گرمی100زیگما آلدریچ289183%99/9آبه 6نئودمیوم کلراید

کیلویی1چینینئودمیوم نیترات

گرمی100زیگما آلدریچ289175%99/9آبه6نئودمیوم نیترات

گرمی25زیگما آلدریچ217204%99/99نیترات هیدرات(III)نئودمیوم

گرمی25زیگما آلدریچ217204%99/99نیترات هیدرات(III)نئودمیوم

گرمی100مرک4040نئوفوشین

کیلویی1چینینئونایستین سولفات

لیتری1مرک115332واتر

لیتری2/5مرک115333واتر

لیتری2/5پانراک361074واتر

لیتری2/5شارلوHplcAG001واتر

گرمی100فلوکا95290واتربلو

گرمی1زیگما آلدریچA2250%98وارفارین



کیلویی1اپلیکمA0571وازلین

گرمی25متفرقهواسو فالویل بیولوژیکال

کیلویی1مرک111544واکس

ریدال63580والیرو نیتریل

سی سی500مرک108498مولیبدات ریجنت-وانادت 

گرمی5مرک10281وانادوکسی

گرمی50فلوکا94735وانادیل استیل استونات

گرمی100اسدیفاین40568وانادیل سولفات

کیلویی1وانادیل سولفات

گرمی10ریدال10461وانادیوم

گرمی10مرک12394اکسید(IV)وانادیوم 

گرمی14101BDH5وانادیوم بنزوئیل استات

گرمی25مرک112393وانادیوم کلراید

گرمی250امریکاییاکسید (III)وانادیوم

گرمی500روسیاکسید(IV)وانادیوم

گرمی100مرک8503اکسید سولفات(IV)وانادیوم

گرمی250مرک8503اکسید سولفات(IV)وانادیوم

روسیاکسید (V)وانادیوم

گرمی500کره ایاکسید (V)وانادیوم

گرمی500روسیاکسید (V)وانادیوم

گرمی50فلوکا94690%99.5وانادیوم

الفایسر83333%99.999وانادیوم

گرمی1وانکومایسین

گرمی1دوخفاV0155وانکومایسین

گرمی100اسدیفاین40570وانیلیک اسید

کیلویی1چینیوانیلین

لیتری15059BDH1وایت اسپرایت

گرمی500اسدیفاین40571وراتریک اسید

گرمی10کارلوورت برلیانت

گرمیU.C.B10ورت برلیانت

گرمی100فلوکاورت لومیر استاندارد

Aورماپیل

Bورماپیل

گرمی100اسدیفاین43135وکیوم گریس

لیتری1مرک803184ونیل استات

گرمیBDH100ونیل الکل

گرمی100زیگما آلدریچ182974ونیل استات/ ونیل کلراید

گرمی100مرک6001وودز متال

گرمی5مرک9616ویالوریک اسید

گرمی25مرک8520استاتAویتامین 

گرمیC.D.H100استاتAویتامین 

میلی گرمی500مرک24718اسیدAویتامین 

میلی گرمی50مرک8538پالمیتاتAویتامین 

گرمی25زیگما آلدریچB195160ویتامین 

گرمی25فلوکا95160 هیدروکلرایدB1ویتامین 

گرمی1مرکB12ویتامین 

گرمی10روشB12ویتامین 

میلی گرمی100مرکB1224592ویتامین 

گرمیB1244023BDH1ویتامین 

گرمی10زیگما آلدریچB695180ویتامین 



گرمی10فلوکاB695180ویتامین 

کیلویی20روشB6ویتامین 

گرمی1فلوکاD295220ویتامین 

گرمیD2BDH100ویتامین 

گرمی5مرک500917 کریستالD2ویتامین 

گرمی100مرک50917کریستالD2ویتامین 

گرمی1مرکD38523ویتامین 

گرمی100چینیD3ویتامین 

کیلویی1مرک501552خشکD3ویتامین 

گرمی1روشکریستالینD3ویتامین 

لیتری1متفرقهاستاتEویتامین 

کیلویی1متفرقهاستات Aویتامین

گرمی1زیگما آلدریچB12V6629ویتامین

گرمی1زیگما آلدریچB12V-6629ویتامین

گرمی10روش کریستالینB12ویتامین

گرمی100فرانسهسیانوکوباالمینB12ویتامین

گرمی100متفرقهمیلی گرم1000کونتنیتB12ویتامین

گرمی10فلوکاB295170ویتامین

گرمی1مرکD28522ویتامین

گرمیD225102BDH1ویتامین

پک1مرکK18355ویتامین

گرمی1مرکK1501890ویتامین

گرمی100مرکK1501890ویتامین

کیلویی2چینیK3ویتامین

لیتری1مرکE109163ویجس 

سی سی500چینیW0013ویز

گرمیM.B5ویکتوریا بلو

گرمیB34079BDH10ویکتوریا بلو

گرمیB34079BDH25ویکتوریا بلو

گرمی25مرکR48539ویکتوریابلو

گرمی60روسیهافنیمیوم پودر

گرمی25زیگما آلدریچ202118هافنیوم کلراید

لیتری1شارلوHI0090هانوس

لیتری1مرک115480هایامین

سی سی100زیگما آلدریچMH61هایرز هماتوکسیلین

میلی گرمی250فلوکا51544هپارین پتاسیم سالت

گرمی1اپلیکمA3004هپارین سدیم

گرم1/35متفرقههپارین سدیم

گرمی1ساپلکو49041هپتا کلر

گرمی100بوهرینگر223778هپس

گرمی50انگلیسیهپس

گرمی25اپلیکمA1071هپس

گرمی100اپلیکمA1069هپس بافر

کیلویی1اپلیکمA1069هپس بافر

گرمی44269BDH250هپس منو سدیم سالت

گرمی5زیگما آلدریچ52040هس پیریدین

گرمی500مرک822203هگزا دسیل آمین

کیلویی1زیگما آلدریچH5882هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید

سی سی500متفرقههگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلراید

میلی گرمی250زیگما آلدریچH0759 دی گاالکتوزBنیتروفنیل -4هگزا دکانوئیل آمینو



سی سی1مرک4520هگزا فلرو استون

گرمی225مرک823360لیتر39هگزا فلورو اتان  

امریکاییهگزا فلورو اتان گاز 

لیتری2/5مرک350هگزا فلوروسیلیسیک اسید

سی سیBDH100بوتان دیول-3-1-هگزا کلرو

هگزا کلرو اتان

کیلویی1فلوکا52090%95هگزا کلرو اتان 

گرمی1ژاپنیهگزا کلرو پالتینات

گرمی1فلوکا81080هگزا کلرو پالتینیک اسید

گرمی1چینیهگزا کلرو پالتینیک اسید

گرمی27732BDH1هگزا کلرو پالتینیک اسید

گرمی1مرک807340هگزا کلرو پالتینیک اسید

گرمی25زیگما آلدریچH0879هگزا متونیوم برومید

هگزا متیلن تترا مین

گرمی100مرک4339هگزا متیلن تترا مین

گرمی50فلوکاهگزا متیلن تترا مین کریستال

سی سی100مرکهگزا نوئیک اسید

گرمی12018BDH25هگزاکلرو بنزن

ریدال12506پالتین%40اسید (IV)هگزاکلرو پالتنیک 

گرمیM.B1هگزاکلرو پالتنیک اسید

متفرقههگزاکلرواتان

متفرقههگزاکلرواتان

گرمی5فلوکا81080هگزاکلروپالتنیک اسید

گرمی25هلندیهگزاکلروفن

سی سی1مرک11646هگزاگیئار

گرمی50ریدال64618 کلرایدIIIکبالت-1هگزامین 

گرمی25زیگما آلدریچ203092%99/999 کلرایدIIIکبالت-1هگزامین 

سی سی500اسدیفاینHplc25249هگزان 

سی سی500فلوکا52770%98هگزان

سی سی500اسدیفاین38493هگزانوئیک اسید

گرمی13072BDH5هگزانیترودی فنیل آمین

سی سی1مرک11646هگزوکیناز

سی سی500مرک804326هگزیل آمین

هلیم  

گرمی8مرک823264لیتر46هلیم  

هلیم بوتونیم کاربید 

گرمی5مرک4346هما تروپین هیدرو برومید

گرمی10بوهرینگرهما تروپین هیدرو کلراید

کیلویی1بوهرینگرهماتروپین متیل برماید

میلی گرمی100متفرقههماتروپین هیدروبرمید

گرم3/2هندیهماتروپین هیدروبرمید

بوهرینگرهماتروپین هیدروکلرید

15مرک4347هماتوپرین هیدرو کلراید

گرمی1/5مرک4346هماتوپرین هیدروبروماید

آلمانیهماتوکسیلین

گرم25480BDH0/1هماتوکسیلین قرصی

گرمیBDH100هماتین

گرمی100فرانسههماتین

گرمی25مرک11487هماتین

گرمی25انگلیسیهماتین



گرمی454دیفکوهمو گلوبین

گرمی100ریدال15601همو گلوبین

پورچهمو گلوبین گاوی

سی سی500هوخسهوستانات

گرمی500چینیهولمیوم اکسید

گرمی80متفرقههولمیوم اکسید

گرمی250فلوکا53630هومووراترونیتریل

میلی گرمی250اپلیکمA1937هیالورونیداز

لیتری1اپلیکمA2649هیپو فسفروس اسید

سی سی500مرک104633هیپو فسفوروس اسید

لیتری2/5مرک105614هیپو کلریت سدیم

لیتری5اپلیکمA1647هیپو کلریت سدیم

گرمی100اسدیفاین52060هیپو گزانتین

گرمی5اپلیکمA0700هیپو گزانتین

گرمی5مرک104517هیپو گزانتینین

گرمی100اسدیفاینLRهیپو گزانتینین 

گرمی500اسدیفاین38497هیپوریک اسید

گرمی500مرک269هیپوریک اسید

گرمی12019BDH25هیپوریک اسید

کیلویی1روت78241هیپوریک اسید سدیم سالت

گرمی100مرک820648هیپوریک اسید سدیم سالت

لیتری25اپلیکمA2649%50هیپوفسفروس اسید

کیلویی1مرک4601هیدرازنیوم دی کلراید

گرمی100مرک4601هیدرازنیوم دی کلراید

گرمی100های مدیاهیدرازنیوم دی هیدرو کلراید

گرمی100ریدال15620هیدرازنیوم دی هیدرو کلراید

گرمی250مرک4605هیدرازنیوم منو برماید

گرمی100مرک820652هیدرازوبنزن

گرمی847133S.R.L100هیدرازین دی هیدرو کلراید

گرمی500اسدیفاین38503هیدرازین سولفات

کیلویی5پانراک131350هیدرازین سولفات

لیتری1مرک804608%100هیدرازین هیدرات

لیتری2/5اسدیفاین38502%100هیدرازین هیدرات

لیتری1مرک804606%80هیدرازین هیدرات

لیتری1ریدال34811هیدرانال

لیتری1ریدال34800هیدرانال

سی سی500ریدالA34807هیدرانال  

سی سی25ریدالC34840هیدرانال کلومات

سی سی25ریدالC34808هیدرانال کلومات

سی سی25ریدالCK34821هیدرانال کلومات

سی سی100مرک4606هیدررازنیوم هیدروکساید

لیتری1مرک307هیدرو برومیک اسید

سی سی100مرک306هیدرو برومیک اسید

لیتری3یانسن1231795هیدرو برومیک اسید

سی سی500مرکP.a307هیدرو برومیک اسید

میلی گرمی10امریکاییهیدرو تترا سایکلین کلرو هیدرات

لیتری1ریدال1012هیدرو فلوریک اسید

لیتری2/5مرک100329هیدرو فلوریک اسید

لیتری2/5اسدیفاین38514هیدرو فلوریک اسید

لیتری1فلوکا84422هیدرو کلریک اسید



لیتری1ریدال35335هیدرو کلریک اسید

لیتری1فلوکا84420هیدرو کلریک اسید

گرمی5اسدیفاین53019هیدرو کورتیزون

گرمی5اسدیفاین53020هیدرو کورتیزون استات

لیتری1روسیهیدرو یدیک اسید

لیتری20یانسنهیدرو یدیک اسید

سی سی500فلوکا58162هیدرو یدیک اسید

کیلویی20انگلیسیهیدرواکسی اتیل سلولز

کیلویی25یونیون کاربایدهیدرواکسی اتیل سلولز

گرمی100مرک4617هیدرواکسیل آمین سولفات

کیلویی50فلوکاهیدرواکسیل آمین هیدرو کلراید

کیلویی50فلوکا55469هیدرواکسیل آمین هیدرو کلراید

گرمی5بیکرG209هیدروبرمیک اسید

سی سی500چینیهیدروبرومیک اسید

سی سی10124BDH500هیدروبرومیک اسید

گرمی4مرک823327لیتر46هیدروژن 

کیلویی3/2فلوکا18703لیتر2% 99/8هیدروژن برماید

کیلویی6مرک823250لیتر3690هیدروژن کلراید 

کیلویی25بلژیکهیدروکسی اتیل سلولز

گرمی250مرکهیدروکسی اتیل سلولز

کیلویی20انگلیسیهیدروکسی اتیل سلولز

گرمی10328BDH500هیدروکسی آمونیوم سولفات

کیلویی5مرک4624هیدروکسی آمونیوم سولفات

گرمی500مرک4617هیدروکسی آمونیوم سولفات

کیلویی1مرک814803هیدروکسی آمونیوم سولفات

کیلویی50فلوکاهیدروکسی آمونیوم کلراید

کیلویی10129BDH1هیدروکسی آمونیوم کلراید

کیلویی1مرک4616هیدروکسی آمونیوم کلراید

گرمی100ریدال18414هیدروکسی آمونیوم کلراید

گرمی5اپلیکمA0367هیدروکسی پروپیل  بتا سیکلو دکسترین

کیلویی1هیدروکسی پروپیل  سلولز

زیگما آلدریچH8384هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

کیلویی1اسدیفاین56099هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

گرمی500زیگما آلدریچ191892هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

گرمی50زیگما آلدریچH2516هیدروکسی نفتول بلو

گرمی25مرک4593هیدروکسی نفتول بلو

گرمی13156BDH25هیدروکسی نفتول بلو

گرمی25اسدیفاین23156هیدروکسی نفتول بلو 

کیلویی5اکروس20488هیدروکسی نفتول بلو دی  سدیم

گرمی100اکروس20488هیدروکسی نفتول بلو دی  سدیم

گرمی100زیگما آلدریچH9876هیدروکسیل آمین 

گرمی100زیگما آلدریچ213136سولفونیک اسید-O-هیدروکسیل آمین 

کیلویی50فلوکا55469هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید

گرمی20مرک59182هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید

کیلویی50فلوکا55469هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید

سی سی10فلوکاD31231هیدروکلریک اسید

میلی گرمی250مرک24608هیدروکور تیزون

گرمی100متفرقههیدروکورتیزون 

گرمی100مرک500621هیدروکورتیزون استات

گرمی100کارلوهیدروکینون



کیلویی1متفرقههیدروکینون

گرمی100فلوکا53960هیدروکینون

گرمی100ریدال15616هیدروکینون

گرمی500تتانالهیدروکینون

گرمی100زیگما آلدریچH17902هیدروکینون

گرمی250مرک4610هیدروکینون

گرمی5مرک159636هیدروکینون

گرمی250مرک822333%99هیدروکینون 

گرمی500فلوکا53965%98هیدروکینون

کیلویی1فلوکا53965%98هیدروکینون

لیتری20یانسنهیدرویدیک

گرمی100مرک4370هیستامین دی هیدرو کلر اید

گرمی5مرک4370هیستامین دی هیدرو کلر اید

گرمی1مرک4370هیستامینیوم دی کلراید

گرمی5دیفکوهیستیدین هیدرو کلراید

گرمی5اپلیکمA0942هیمین پورسین

گرمی28543BDH5هیوسی هیدرو برومید

گرمی500چینییتربیوم اکسید

گرمی10الفایسر11193%99/99کلراید (III)یتریوم 

گرمی30594BDH5یتریوم اکسید

گرمی5هاوکی ولیامز905800یتریوم اکسید

گرمی30594BDH10یتریوم اکسید

گرمی10فلوکا95834یتریوم اکسید

گرمی25مرک112412یتریوم اکسید

گرمی10های مدیایتریوم اکسید

گرمی25جانسون متییتریوم اکسید

گرمی50جانسون متییتریوم اکسید

گرمی1زیگما آلدریچY3375%99.999یتریوم اکسید

گرمی500روسی%99/9999یتریوم فلوراید

گرمی5مرک8721%99آبه6یتریوم کلراید 

روسی%99/9999یتریوم کلراید

گرمی30593BDH5یتریوم نیترات

گرمیBDH20یتریوم نیترات

گرمی25الفایسریتریوم نیترات

گرمی25اکروس26430%99اکسید  (III)یتریوم

گرمی25الفایسر11191%99/9اکسید  (III)یتریوم

گرمی10الفایسر12901%99/9نیترات (III)یتریوم

گرمی100مرک804772ید تری کلراید

گرمی10136BDH25ید تری کلراید

گرمی10136BDH250ید تری کلراید

گرمی25مرک4761ید رسوبلیمید

گرمی50مرک4763ید سوپرا

گرمی500مرک4763ید سوپرا

گرمی45209BDH100ید سوپرا

گرمی20مرک59639ید منو برماید

لیتری1پانراک151770ید منو برماید

گرمی100اسدیفاین38566ید منو کلراید

سی سی28566BDH100ید منو کلراید

لیتری1مرک9164(هانوس)ید

سی سی100پانراک161831یدو اتان



گرمی100زیگما آلدریچI6125یدو استامید

کیلویی1زیگما آلدریچI6125یدو استامید

گرمی100مرک804744یدو استامید

کیلویی1زیگما آلدریچI6125یدو استامید

گرمی25مرک100374یدو استیک اسید اسید

گرمی10اپلیکمA2097یدو استیک اسید اسید سدیم سالت

گرمی10فلوکا57857یدو استیک اسید اسید لیتوم سالت

سی سی100فلوکا58118یدو تری متیل سیالن

کیلویی1چینییدوفرم

گرمی500انگلیسیBPیدوفرم 

4751یدوفرم

کیلویی1رودیاBPیدوفرم

میلی گرمی250متفرقهیدوکسوریدین

گرمی10مرک11368منوفسفریک اسید دی سدیم سالت-5-یدویدین

کیلویی1مرک357یدیک اسید

گرمی100مرک357یدیک اسید

گرمی25ریدال30808یدیک اسید

گرمی10134BDH100یدیک اسید

گرمی10134BDH250یدیک اسید

گرمی100فلوکا58060یدیک اسید

گرمی100کارلویدیک اسید

گرمی500روسییدیک اسید

گرمی20054BDH100یدین اندیکاتور

گرمی500جردنیدین کریستال

گرمی250جردنیدین کریستال

گرمی100فلوکاP.a57660یدین

گرمی250زیگما آلدریچY0500یست اکسترانت

گرمی100فلوکا70161یست اکسترانت

گرمی100فیلیپینیست درید پودر

گرمی500دانمارکی(باکری آنزیم)یست

گرمی250روسی%99/9999یورو پیوم کلراید

گرمی1فراکیوروپیوم اکسید

گرمی5فلوکا46132آبه6یوروپیوم کلراید

گرمی5روسی%99/99یوروپیوم کلراید

گرمی25فلوکا46137آبه5یوروپیوم نیترات

گرمی1مرک12156اکسید(III)یوروپیوم

گرمی42053BDH5یوریدین

گرمی25زیگما آلدریچU3750یوریدین

گرمی5فلوکا94320یوریدین

گرمی10اپلیکمA0666یوریدین بیو شیمی

سی سی100مرک10805257یون اکسنجر

سی سی500مرک10805257یون اکسنجر

سی سی500مرکCP30505236یون اکسنجر

گرمی100مرکI4765یون اکسنجر

گرمی100مرکI4765یون اکسنجر

گرمی100مرکII4766یون اکسنجر

گرمی500مرکII4766یون اکسنجر

گرمی100مرکIII4767یون اکسنجر

گرمی500مرکIII4767یون اکسنجر

سی سی250مرکIR-4515129یون اکسنجر



سی سی250مرکIR-5015130یون اکسنجر

گرمی250مرکIV4835یون اکسنجر

گرمی500مرکIV4835یون اکسنجر

سی سی500مرکM50805237یون اکسنجر

سی سی100مرکM50805239یون اکسنجر

سی سی500مرکM50805239یون اکسنجر

سی سی500مرکMP50805241یون اکسنجر

سی سی500مرکMP70805240یون اکسنجر

سی سی100مرکP.a5244یون اکسنجر

سی سی100مرکP.a5245یون اکسنجر

سی سی100مرکP.a5237یون اکسنجر

سی سی500مرکS10805244یون اکسنجر

سی سی100مرکS10805242یون اکسنجر

سی سی500مرکSP10805245یون اکسنجر

گرمی100پانراک175106یون اکسنجراسیدی

لیتری1ریدال36806یونیورسال اندیکاتور

سی سی500اسدیفاینPH31047 10تا1یونیورسال اندیکاتور

سی سی500اسدیفاینPH31049  11تا4یونیورسال اندیکاتور

گرمی500یانسن1688810

41010BDH100گرمی

13154BDH
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