


Somos uma empresa de 

Bioengenharia Médica Hospitalar    

que importa e distribui materiais para 

laboratórios de todo o Brasil.

Além de fornecer soluções para as    

áreas de Análises Clínicas, também 

distribuímos materiais e equipamentos 

para as áreas de Pesquisa e 

Desenvolvimento, Reprodução Humana 

e Animal.
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Atuamos desde 1985, inicialmente 

com o objetivo de prestar serviços 

de assistência técnica a 

equipamentos para laboratórios. 

Posteriormente, além dos serviços 

de assistência, iniciamos nossas 

atividades comerciais com o 

fornecimento de materiais e 

equipamentos para o segmento de 

reprodução humana, reprodução 

animal, pesquisa, divisão analítica e 

industrial.

Nossa ampla experiência nesta área 

se deve também ao suporte técnico 

de uma equipe de trabalho muito 

competente, formada por 

profissionais altamente 

especializados que realizam 

treinamentos intensivos em 

fábricas no exterior. 

Sendo assim, nosso compromisso 

com a qualidade cresce a cada dia, 

com o objetivo de ser a melhor 

parceira dos laboratórios e da sua 

empresa, que poderão sempre 

contar com um fornecedor confiável, 

eficiente e comprometido com a 

excelência e qualidade.



DIVISÃO

ANALÍTICA

DIVISÃO

INDUSTRIAL

Fornecemos materiais das    

melhores marcas do mercado, que 

contam com garantia de qualidade 

para viabilizar análises precisas                 

e eficientes.

Nós oferecemos a confiabilidade de mais 

de 30 anos no mercado para promover as 

melhores soluções em equipamentos e 

produtos para a área de pesquisa em 

diversos setores da indústria.



REPRODUÇÃO

HUMANA

Nossos produtos visam atender às 

demandas das clínicas de 

reprodução humana assistida para 

que alcancem a excelência dos   

seus procedimentos e processos.

REPRODUÇÃO

ANIMAL

Todos os produtos e materiais do         

nosso catálogo são projetados para 

fornecer aos veterinários e laboratórios 

mais segurança para a obtenção dos 

melhores resultados possíveis.



Temos mais de 30 anos 

de experiência no segmento         

e consolidação no mercado.

Know-How

Somos a primeira empresa comercial 

do segmento de reprodução humana 

a obter a certificação ISO 9001:2015.

Qualidade
Certificada

Importamos e distribuímos     

linhas completas de produtos 

das melhores marcas do mundo.

As Melhores
Marcas

Amplo estoque com linhas 

completas de produtos e 

equipamentos para entrega 

imediata.

Estoque a
Pronta-Entrega

Atendimento
Especializado

Consultoria, suporte e assistência completa 

com especialistas altamente capacitados 

para identificar as necessidades, além de 

oferecer apoio e soluções personalizadas.

Estamos sempre atualizados com  

as novas tendências para garantir a 

entrega de produtos e equipamentos 

com tecnologia de ponta.

Inovação
Contínua

A PARCERIA IDEAL, A EFICIÊNCIA

QUE SEU LABORATÓRIO MERECE.



MISSÃO VISÃO VALORES

Oferecer produtos e 

suporte técnico na área 

de saúde, para garantir 

que os clientes alcancem 

seus resultados.

Ser reconhecida como a 

empresa preferida do 

segmento, que entrega 

soluções completas, 

tecnologicamente 

avançadas e confiáveis.

• Inovação

• Comprometimento

• Ética

• Ótimo relacionamento

• Expertise

• Qualidade



Aliando inovação e qualidade 

para resultados excelentes.

Nós somos a parceria ideal, mais 

segura e confiável do seu laboratório. 

Nosso objetivo é agregar alto valor de excelência aos processos dos 

laboratórios, por meio de uma consultoria personalizada, que se preocupa com 

a qualidade de cada produto comercializado. Também contamos com a 

expertise de profissionais especialistas, preparados para identificar as 

necessidades e entregar as melhores soluções de acordo com as demandas de 

cada segmento. Então, conte conosco para fazer as melhores escolhas e tomar 

as melhores decisões para o seu laboratório. 



NOSSAS PRINCIPAIS MARCAS - PARCEIROS
As melhores marcas reunidas em um único lugar!



Nós somos a parceria ideal, mais 

segura e confiável do seu laboratório. 
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